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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 12-01-2021

Datum publicatie 12-01-2021

Zaaknummer 19/01856

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1040 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2019:598 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Chaletmoord Ermelo. Medeplichtigheid aan medeplegen van brandstichting (art.
157 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot verbranding lijk (art.
151 Sr). Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. Kan steunbewijs voor
niet ondervraagde getuige worden gevonden in verklaring van andere niet
ondervraagde getuige? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2017:1017 en ECLI:NL:HR:2017:1016 m.b.t. vraag wanneer
bewezenverklaring in beslissende mate steunt op verklaring van een niet door
verdediging ondervraagde getuige. De vraag of steunbewijs voor verklaring van
door verdediging niet-ondervraagde getuige (mede) kan worden gevonden in
verklaring van andere door verdediging niet-ondervraagde getuige moet
ontkennend worden beantwoord. Indien bewezenverklaring (mede) berust op
verklaringen van meerdere getuigen die door verdediging niet konden worden
ondervraagd, dient steunbewijs te worden gevonden in andere b.m. dan die
verklaringen (vgl. EHRM Schatschaschwili /Duitsland). Hof heeft vastgesteld dat
verdediging t.a.v. getuigen A en B geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft
gehad om hen te ondervragen. Hof heeft verklaringen van deze getuigen echter wel
gebruikt voor bewijs en in dat verband geoordeeld dat bewezenverklaring niet in
beslissende mate steunt op verklaring van een door verdediging niet-ondervraagde
getuige. Daartoe heeft hof m.b.t. verklaringen van A en B o.m. overwogen dat het
“niet één, maar twee zelfstandige, belastende verklaringen [betreft], die elkaar over
en weer ondersteunen”. Die overweging geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting, nu
daarin besloten ligt ‘s hofs oordeel dat hiervoor bedoelde steunbewijs voor
verklaring van door verdediging niet-ondervraagde getuige, (mede) kan worden
gevonden in verklaring van andere door verdediging niet-ondervraagde getuige.
Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 19/00515 en 19/00919.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0002 
NJB 2021/291 
RvdW 2021/139 
NJ 2021/31 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2021:2

4



HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/01856

Datum 12 januari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 januari
2019, nummer 21/006867-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S.
van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur
is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem,
teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie onder 4 als volgt samengevat waar het in deze zaak om
gaat:

“De zaak, die landelijke bekendheid heeft gekregen als de ‘chaletmoord’, gaat over het volgende. Op
14 maart 2014 omstreeks 21.30 uur krijgt de brandweer een melding om naar bungalowpark [A] in
Ermelo te gaan waar een bungalow (‘chalet’) in brand zou staan. De brandweer treft in de bungalow
het stoffelijk overschot aan van, naar later zal blijken, [slachtoffer], die al eerder door zijn familie als
vermist was opgegeven. Onderzoek wijst uit dat hij door geweld om het leven is gekomen en dat de
bungalow in brand is gestoken. [medeverdachte 3], de zus van de verdachte, is onder meer

1 Procesverloop in cassatie

2 Waar het in deze zaak om gaat
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3.2.1

3.2.2

3.1

veroordeeld wegens het van het leven beroven van [slachtoffer]. [betrokkene 1] en [medeverdachte
2] zijn veroordeeld in verband met het in brand steken van het chalet en de poging tot het
verbranden van een lijk met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen. De
verdachte is veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de door [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
begane feiten. Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte zijn auto ter beschikking heeft
gesteld om [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in de gelegenheid te stellen zich te verplaatsen
naar/van de bungalow en dat hij aan hen een jerrycan gevuld met benzine beschikbaar heeft
gesteld.”

Het cassatiemiddel klaagt over het gebruik van de verklaringen van de getuigen [medeverdachte
2] en [betrokkene 1] voor het bewijs van het bewezenverklaarde, terwijl de verdediging
onvoldoende in de gelegenheid is geweest deze getuigen te ondervragen en de betrokkenheid
van de verdachte bij het hem tenlastegelegde niet in voldoende mate steun vindt in andere
bewijsmiddelen. Het voert daartoe onder meer aan dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat
het bewijs niet in beslissende mate steunt op de verklaring van een getuige die de verdediging
niet heeft kunnen ondervragen omdat het “twee zelfstandige, belastende verklaringen” betreft
“die elkaar over en weer ondersteunen”.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1 subsidiair

[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in de periode van 13 maart 2014 tot en met 14 maart
2014 in de gemeente Ermelo althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander,
opzettelijk brand hebben gesticht, hierin bestaande dat die [medeverdachte 2] en die
[betrokkene 1] en een ander opzettelijk brand hebben gesticht in een woning (te weten een
chalet […], gelegen op chaletpark/bungalowpark [A]), in elk geval opzettelijk (open) vuur in
aanraking gebracht met benzine(damp), in elk geval met (een) brandbare stof), ten gevolge
waarvan brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de in die woning aanwezige
goederen, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was, tot het plegen van
welk feit verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk gelegenheid,
middelen of inlichtingen te verschaffen, immers heeft hij, verdachte, zijn auto ter beschikking
gesteld om die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] in de gelegenheid te stellen zich te
verplaatsen naar/van voornoemde woning en heeft hij, verdachte, een jerrycan gevuld met
benzine, beschikbaar gesteld aan die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1];

2 subsidiair:

[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en
met 14 maart 2014 in de gemeente Ermelo, althans in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander, ter uitvoering van het door die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] en
hun mededader voorgenomen misdrijf om een lijk, te weten het stoffelijk overschot van
[slachtoffer], te verbranden of weg te maken, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van
het overlijden te verhelen, een brandbare stof (te weten benzine) in de omgeving van het
stoffelijk overschot hebben gesprenkeld en (vervolgens) die benzine/brandbare stof hebben
aangestoken danwel tot ontbranding hebben gebracht, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid, tot het plegen van welk feit verdachte opzettelijk
behulpzaam is geweest door opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen,
immers heeft hij, verdachte, zijn auto ter beschikking gesteld om die [medeverdachte 2] en
die [betrokkene 1] in de gelegenheid te stellen zich te verplaatsen naar/van de plaats waar
het stoffelijk overschot van [slachtoffer] zich bevond (te weten in een chalet […], gelegen op
chaletpark/bungalowpark [A]), en heeft hij, verdachte, een jerrycan gevuld met benzine,
beschikbaar gesteld aan die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1].”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring, voor zover voor de beoordeling van

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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het cassatiemiddel van belang, het volgende overwogen:

“Bij arrest van heden is [medeverdachte 3] veroordeeld voor de doodslag op [slachtoffer].
Aan verdachte is, kort gezegd, ten laste gelegd dat hij als medepleger of medeplichtige
verantwoordelijk is voor de brandstichting in het chalet waar het slachtoffer lag (feit 1), om
te proberen het stoffelijk overschot van [slachtoffer] te verbranden (feit 2).

(...)

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat
verdachte verklaard heeft dat hij geweigerd heeft te helpen met het in brand steken van het
chalet. Zijn auto en de jerrycan zijn zonder zijn medeweten door de medeverdachte(n)
meegenomen. Dit alternatieve scenario is niet onaannemelijk en wordt niet door de overige
bewijsmiddelen weerlegd. De verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] zijn
wisselend en tegenstrijdig. Bovendien is gebruik van deze verklaringen in strijd met de
Vidgen-jurisprudentie. Ook indien de verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
betrouwbaar worden geacht sluiten deze verklaringen de verklaring van verdachte niet uit.

Het oordeel van het hof

(...)

Het hof is van oordeel dat het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair tenlastegelegde, de
medeplichtigheid, (...) wettig en overtuigend bewezen is. Het door verdachte gevoerde
verweer strekkende tot vrijspraak van het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair tenlastegelegde
wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te
maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan
de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daartoe het volgende.

Kern van het verweer van de verdediging is dat de medeverdachten de auto en de jerrycan
van verdachte zonder zijn medeweten en medewerking hebben meegenomen.

Ten aanzien van de betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde verklaren
[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] echter belastend voor verdachte. Het hof acht deze
verklaringen, zoals hierna nog zal worden overwogen, zowel betrouwbaar als bruikbaar voor
het bewijs. De stelling van de verdediging dat de verklaringen van [medeverdachte 2] en
[betrokkene 1] de verklaring van verdachte niet uitsluiten is naar het oordeel van het hof
onjuist, zoals blijkt uit de volgende weergave.

[medeverdachte 2] verklaart dat verdachte zijn auto heeft aangeboden voor de
brandstichting, dat hij [medeverdachte 2] bij het voetbalveld de sleutel van de auto en een
tientje om te tanken heeft gegeven, en dat [medeverdachte 3], die contact had met haar
broer, vertelde waar in de schuur van verdachte een jerrycan met benzine stond.
[betrokkene 1] verklaart dat bij verdachte thuis is besproken dat er iemand in het chalet van
[medeverdachte 3] lag, en dat verdachte, [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] met de
oplossing kwamen dat de brand er in moest. Verdachte had benzine in zijn schuur staan en
die kon meegenomen worden, en de auto kon worden opgehaald bij het werk van
verdachte.

Het hof acht als gezegd deze verklaringen betrouwbaar. [medeverdachte 2] en [betrokkene
1] hebben ook zichzelf, in veel grotere mate dan verdachte, belast. In dat licht is er voor hen
geen reden om de rol van verdachte groter te maken dan die in werkelijkheid was. Hun
verklaringen ondersteunen elkaar en ze worden bovendien op meerdere punten
ondersteund. Zo volgt uit de verklaring van [medeverdachte 3] dat er inderdaad gezegd is
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dat “de fik erin moest” en dat het zou kunnen dat zij dit gezegd heeft. Verdachte heeft,
hoewel hij dat later heeft tegengesproken, verklaard dat hij wist dat er een dode man in het
chalet lag.

Uit het dossier blijkt ook dat er zoals door [medeverdachte 2] is verklaard voor een klein
bedrag is getankt met de auto van verdachte. Voor dat tanken is weliswaar betaald met een
pinpas, maar het gepinde bedrag komt ongeveer overeen met het bedrag dat hij volgens
[medeverdachte 2] van verdachte heeft gekregen om te tanken.

Vidgen

Zoals hiervoor is vastgesteld, acht het hof de verklaringen van [medeverdachte 2] en
[betrokkene 1] over de rol van verdachte bij het tenlastegelegde betrouwbaar. Het hof dient
thans te beoordelen of de verklaringen, zoals de raadsman heeft betoogd, op grond van de
Vidgen-problematiek moeten worden uitgesloten van het bewijs. Het hof is van oordeel dat
dit niet het geval is. Het overweegt daartoe als volgt.

Het hof overweegt dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat op grond van artikel
6 van het EVRM de verdediging aanspraak heeft 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.

Het hof stelt vast dat de verdediging ten aanzien van de getuigen [medeverdachte 2] en
[betrokkene 1] geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om hen te
ondervragen. De vraag waar het hof zich vervolgens voor gesteld ziet, is of een
bewezenverklaring in beslissende mate zou steunen op de verklaring van een getuige die de
verdediging niet heeft kunnen ondervragen. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is.

Bijzonder in deze zaak is dat het gaat om de belastende verklaringen van twee
medeverdachten, die zich bij de ondervraging door de verdediging op hun verschoningsrecht
hebben beroepen. Naar het oordeel van het hof verzet de Vidgen-jurisprudentie zich niet
tegen het gebruik van de verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]. Het betreft
immers niet één, maar twee zelfstandige, belastende verklaringen, die elkaar over en weer
ondersteunen en die, zoals hiervoor uiteengezet is, op meerdere punten worden
ondersteund door andere bewijsmiddelen. De betrokkenheid van verdachte wordt daarnaast
ondersteund door de verkeersgegevens, waaruit blijkt dat er op de bewuste dag veelvuldig
telefonisch contact is tussen verdachte en [medeverdachte 3], waaronder 14 keer tussen
19:30 uur en 21:41 uur, ook wanneer verdachte aan het werk is op de voetbalclub en de
auto wordt opgehaald. Uit het dossier volgt ook dat [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
met de auto van verdachte naar het chalet van [medeverdachte 3] zijn gereden, en de brand
hebben gesticht met behulp van de jerrycan die zij uit het schuurtje van verdachte hebben
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3.2.3

3.3.1

3.2.2.

3.2.3.

3.3.2

3.3.3

gehaald. De auto is vervolgens weer teruggebracht.

Conclusie

Het hof stelt vast dat verdachte wist dat er een dode man in het chalet van [medeverdachte
3] lag, dat hij betrokken was bij het maken van het plan om brand te stichten en dat hij
daarvoor zijn auto en een jerrycan met brandbare vloeistof ter beschikking heeft gesteld.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 4 december 2018, 11 december
2018 en 10 januari 2019 houdt onder meer het volgende in:

- als verklaring van de getuige [medeverdachte 2]:

“Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.”

- als verklaring van de getuige [betrokkene 1]:

“Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht.”

In de situatie dat een 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). Voor dergelijke
situaties heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016, met het
oog op artikel 6 EVRM onder meer het volgende overwogen:

“3.2.1. (...) De omstandigheid dat de verdediging, ondanks het nodige initiatief daartoe,
geen gebruik heeft kunnen maken van die mogelijkheid [tot ondervraging], 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.”

In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde of het hiervoor bedoelde steunbewijs voor
zo een verklaring van een getuige die door de verdediging niet kon worden ondervraagd,
(mede) kan worden gevonden in een verklaring van een andere getuige die door de
verdediging evenmin kon worden ondervraagd. Die vraag moet ontkennend worden
beantwoord. Indien de bewezenverklaring (mede) berust op verklaringen van meerdere
getuigen die door de verdediging niet konden worden ondervraagd, dient het hiervoor
bedoelde steunbewijs te worden gevonden in andere bewijsmiddelen dan die verklaringen.
(Vgl. EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland), rechtsoverweging
114).

Het hof heeft vastgesteld dat de verdediging ten aanzien van de getuigen [medeverdachte
2] en [betrokkene 1] geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om hen te
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3.4

ondervragen. Het hof heeft de verklaringen van deze getuigen echter wel gebruikt voor het
bewijs, en in dat verband geoordeeld dat de bewezenverklaring niet in een beslissende
mate steunt op de verklaring van een getuige die de verdediging niet heeft kunnen
ondervragen. Daartoe heeft het hof met betrekking tot de verklaringen van [medeverdachte
2] en [betrokkene 1] onder meer overwogen dat het “niet één, maar twee zelfstandige,
belastende verklaringen [betreft], die elkaar over en weer ondersteunen”. Gelet op het
voorgaande, geeft die overweging blijk van een onjuiste rechtsopvatting, nu daarin besloten
ligt het oordeel van het hof dat het hiervoor bedoelde steunbewijs voor een verklaring van
een getuige die door de verdediging niet kon worden ondervraagd, (mede) kan worden
gevonden in een verklaring van een andere getuige die door de verdediging evenmin kon
worden ondervraagd. Het cassatiemiddel is in zoverre terecht voorgesteld.

Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van het eerste cassatiemiddel voor het
overige en van het tweede cassatiemiddel niet nodig.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 12 januari 2021.

4 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983,

hierna: de verdachte.

1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 24
januari 20191 wegens (de eendaadse samenloop van) 1. “medeplichtigheid aan medeplegen van
opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is” en 2.
“medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot een lijk verbranden met het oogmerk om het feit of
de oorzaak van het overlijden te verhelen” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en tot een taakstraf voor de duur van 240
uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 dagen hechtenis met aftrek als bedoeld
in art. 27(a) Sr. Het hof heeft verder de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard in hun
vorderingen tot schadevergoeding.

2. De zaak hangt samen met de zaken met de nummers 19/00515 ( [medeverdachte 3] ) en 19/00919
( [medeverdachte 2] ). In deze zaken zal ik vandaag ook concluderen.

3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R.J. Baumgardt, mr. P. van Dongen en mr.
S. van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, hebben twee middelen van cassatie voorgesteld.

4. De zaak, die landelijke bekendheid heeft gekregen als de ‘chaletmoord’, gaat over het volgende. Op
14 maart 2014 omstreeks 21.30 uur krijgt de brandweer een melding om naar bungalowpark [A] in
Ermelo te gaan waar een bungalow (‘chalet’) in brand zou staan. De brandweer treft in de bungalow
het stoffelijk overschot aan van, naar later zal blijken, [slachtoffer] , die al eerder door zijn familie als
vermist was opgegeven. Onderzoek wijst uit dat hij door geweld om het leven is gekomen en dat de
bungalow in brand is gestoken. [medeverdachte 3] , de zus van de verdachte, is onder meer
veroordeeld wegens het van het leven beroven van [slachtoffer] . [betrokkene 1] en [medeverdachte
2] zijn veroordeeld in verband met het in brand steken van het chalet en de poging tot het
verbranden van een lijk met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen. De
verdachte is veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de door [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
begane feiten. Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte zijn auto ter beschikking heeft
gesteld om [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in de gelegenheid te stellen zich te verplaatsen
naar/van de bungalow en dat hij aan hen een jerrycan gevuld met benzine beschikbaar heeft gesteld.

5. Het eerste middel klaagt over het gebruik voor het bewijs van de verklaringen van de getuigen
[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] , terwijl de verdediging onvoldoende in de gelegenheid is
geweest deze getuigen te ondervragen, de betrokkenheid van de verdachte bij het hem ten laste
gelegde feit niet in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen en de verdachte niet
voldoende is gecompenseerd voor de beperkingen van het ondervragingsrecht.

6. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

“1 subsidiair

Het cassatieberoep

De zaak

De middelen
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[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in de periode van 13 maart 2014 tot en met 14 maart 2014 in
de gemeente Ermelo althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk brand
hebben gesticht, hierin bestaande dat die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] en een ander
opzettelijk brand hebben gesticht in een woning (te weten een chalet A23, gelegen op
chaletpark/bungalowpark [A] ), in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met
benzine(damp), in elk geval met (een) brandbare stof), ten gevolge waarvan brand is ontstaan, terwijl
daarvan gemeen gevaar voor de in die woning aanwezige goederen, in elk geval gemeen gevaar voor
goederen, te duchten was, tot het plegen van welk feit verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest
door opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, immers heeft hij, verdachte, zijn
auto ter beschikking gesteld om die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] in de gelegenheid te
stellen zich te verplaatsen naar/van voornoemde woning en heeft hij, verdachte, een jerrycan gevuld
met benzine, beschikbaar gesteld aan die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] ;

2 subsidiair:

[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in of omstreeks de periode van 13 maart 2014 tot en met 14
maart 2014 in de gemeente Ermelo, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander,
ter uitvoering van het door die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] en hun mededader
voorgenomen misdrijf om een lijk, te weten het stoffelijk overschot van [slachtoffer] , te verbranden of
weg te maken, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, een
brandbare stof (te weten benzine) in de omgeving van het stoffelijk overschot hebben gesprenkeld en
(vervolgens) die benzine/brandbare stof hebben aangestoken danwel tot ontbranding hebben
gebracht, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, tot het plegen van welk
feit verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk gelegenheid, middelen of
inlichtingen te verschaffen, immers heeft hij, verdachte, zijn auto ter beschikking gesteld om die
[medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] in de gelegenheid te stellen zich te verplaatsen naar/van de
plaats waar het stoffelijk overschot van [slachtoffer] zich bevond (te weten in een chalet A23, gelegen
op chaletpark/bungalowpark [A] ), en heeft hij, verdachte, een jerrycan gevuld met benzine,
beschikbaar gesteld aan die [medeverdachte 2] en die [betrokkene 1] .”2

7. De bewezenverklaring steunt op de volgende, in de aanvulling op het verkort arrest als bedoeld in
art. 365a juncto art. 415, eerste lid, Sv opgenomen, bewijsmiddelen:

“1. een proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] , opgemaakt door (…),
respectievelijk medewerker opsporing en hoofdagent van politie Oost-Nederland, gesloten op 29
september 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (…):

V: Wat was de reden dat jullie naar [verdachte] gingen? De broer van [medeverdachte 3] (hof:
[medeverdachte 3] )?

A: Waarom we daar heen gingen? Zij wilde denk ik vragen... wacht.. ik was nog aan het vertellen, ze
wilde van hem weten wat ze moest doen en of hij haar wilde helpen. Zijn idee was, om te vertellen
dat er ruzie was en dat er dan eentje dood was, heeft ze verteld ja. Toen bood hij zijn auto aan. Om
die man uit het chalet te halen.

V: Oké.

A: Daar heeft [betrokkene 1] ook bij gezeten. En toen zei ze van, die kan niet in mijn Twingo, toen
heeft hij zijn auto aangeboden. En ik had zoiets, ik ga niks meer zeggen. En toen zei ze, dan rijd jij
met die bus met hem erin, en rijd ik met de Twingo er achteraan. Ik zei: dat denk ik niet. En daar
kregen we woorden over. Die broer had bedacht Duitsland in en daar in het water dumpen.

V: En dan?

A: Weggegaan, richting McDonalds gereden, [medeverdachte 3] had honger. Ik had absoluut geen
honger, en ik sla een stuk over. De politie heeft gebeld en toen is ze in paniek geschoten. Toen zijn we
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teruggereden en toen is besloten dat de brand erin moest. Dat hebben [medeverdachte 3] en die
broer besloten. Hij heeft gezegd, dingen kan er niet bij zijn. Met jouw auto.

V: [medeverdachte 3] kan er zelf niet bij zijn?

A: Nee want jouw auto valt teveel op. Wij moesten dat met zijn auto doen. En je ziet een jerrycan had
hij in die schuur staan, met benzine.

V: Maar jullie moesten in ieder geval terug naar [verdachte] ?

A: Zij kon niet bij die woning gezien worden en mij kenden ze toch niet. En in de schuur bij [verdachte]
, bij de oprit zit er een poortdeurtje, daar zit een schuurtje met een werkbank, daar stond een
jerrycan met benzine onder. Alles stond open en [medeverdachte 3] vertelde ons dat we dat moesten
pakken.

V: Waar was [verdachte] toen?

A: Bij de voetbalwei.

V: Je bedoelt [medeverdachte 3] ?

A: Ja, dat er absoluut geen politie bij mocht komen. Toen hebben we gewacht tot een bepaalde tijd, zij
had contact met haar broer. Hij is naar buiten gekomen bij de voetbalwei en autosleutel gegeven, met
een tientje om te tanken. Contant. De auto moeten pakken. En we zijn weggereden, [betrokkene 1]
wist hoe we naar het chalet moesten rijden.

V: Maar als je die auto hebt, heb je nog niet de benzine. Die jerrycan stond in het schuurtje.

A: We hebben zijn auto gepakt met tien euro om te tanken. Toen zijn we naar zijn huis gereden en
hebben we die jerrycan gepakt. Zij had een tas bij, [betrokkene 1] , daar hebben we dat in gedaan.

V: Jij bent in de auto gestapt van [verdachte] , met [betrokkene 1] .

A: Toen zijn [betrokkene 1] en ik, die jerrycan gehaald en heldhaftig drie kwartier rondgereden omdat
we allebei niet durfden. Drie keer over het park heen gelopen volgens mij. Die jerrycan zat in haar tas.
Toen zijn we naar binnen toegegaan.

V: Wie had de sleutel?

A: Volgens mij zij. Zij had de sleutel volgens mij. En ik had nog gezegd dat ze uit moest kijken dat daar
die meneer dan lag.

V: Hoe reageerde ze erop?

A: Zij verstijfde ook en schrok heel erg. Ze bleef ook stilstaan.

A: De jerrycan hebben we zo in de woonkamer gegooid. En ze stond zenuwachtig zo dat het niet lukte
met aansteken.
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V: Tot waar is [betrokkene 1] binnen geweest in de woning. Ze had de jerrycan in de handen, wat
deed ze precies en waar was dat?

A: In het woonkamer gedeelte en slaapkamerstukje daar zo...

V: Toen heb jij..? Je zei toen heb ik het van haar afgepakt.

A: Ik heb die jerrycan afgepakt, ik moet hier zo snel mogelijk weg in paniek.

V: Wie heeft het aangestoken?

A: We zaten met 2 man op de grond. En toen we allebei omdraaiden, klapten we samen tegen de
deur aan.

V: Hoe is het aangestoken?

A: Met een aansteker. We hadden allebei een aansteker vast. Een andere.

V: Wat kan je vertellen over het matras in de gang?

A: dat lag volgens mij op hem, over hem heen.

V: Lag over hem heen?

A: Hebben we nog een stukje daarheen getrokken. [betrokkene 1] en ik.

V: Waar heb je dat matras vandaan gehaald?

A: In de woonkamer, alles stond in de woonkamer. We zeiden nog, er is hier niks wat kan branden.

V: Waar is allemaal benzine gegooid besprenkeld.

A: Was maar een heel klein kannetje.

V: Waar heb je dat neergegooid? Gesprenkeld?

A: In de woonkamer zo en terug de hal in.

V: Nog op andere kamers?

A: [betrokkene 1] had volgens mij de andere kamer gedaan, in de hoek.

V: En die matras die jullie versleept hebben richting slachtoffer? Wat is daarmee gedaan?

A: Die hebben we eerst versleept en benzine overheen gegooid. Dat was dichter bij de ingang, matras
aansteken en dan naar buiten rennen.
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V: Waar zijn jullie naar toe gereden?

A: Naar de pomp, ik heb gereden.

V: En toen?

A: We hebben de auto getankt.

V: Hoe lang was het rijden?

A: Was snelweg op en snelweg weer af. Langs een soort carpooldeel waar we hebben gestaan en
[medeverdachte 3] is daar heen gekomen. [betrokkene 1] moest bij haar instappen en ik moest terug,
ze had me het adres gegeven van de voetbal, ik moest naar [verdachte] rijden, de auto
terugbrengen.

V: Hoe wist je je dat je daarheen moest dan?

A: Ze had het ingesteld op mijn telefoon, en toen heb ik ook mijn telefoon teruggekregen. Toen ben ik
naar [verdachte] gereden op de voetbal. Die stond al buiten. Is in zijn auto gesprongen. En hij zei,
wat ga je doen? Ik moet hier wachten op [medeverdachte 3] zei ik. En hij is weggereden.

V: Dan zit je te wachten tot [medeverdachte 3] terug zou komen?

A: Die broer is weggereden. En toen heb ik hem nog terug voorbij zien komen en weer terug voorbij
en toen kwam hij weer terug. Toen zag hij me nog staan. Wat doe je hier nog steeds? Ik moest
wachten op [medeverdachte 3] . Hij zei stap maar in.

2. een proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 1] , opgemaakt door [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] , beiden hoofdagent van politie Oost- Nederland, gesloten op 7 mei 2014, voor zover
inhoudende, zakelijk weergegeven (…):

Toen zijn we verder gereden richting Ermelo. Naar haar broer [verdachte] zijn we nog even geweest.

V: Waarom?

A: [medeverdachte 3] zat met een probleem, met een dooie man in haar huis. Haar broer vertelde ze
iets anders iets over een drugsdeal en dat er daardoor een dooie in haar huis lag en dat zij niks had
gedaan.

3. een proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 1] , opgemaakt door (…), beiden
hoofdagent van politie Oost- Nederland, gesloten op 15 mei 2014, voor zover inhoudende, zakelijk
weergegeven (...):

V : Hoe zit het nou met het bezoek aan [verdachte] ?

A: [medeverdachte 3] zei zoiets van: [verdachte] er is wat gebeurd. Hij zei: Ja wat dan? Ze zei dat er
wat in haar huis was gebeurd betreffende een drugsdeal en dat daar nu iemand lag en dat zij een
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grotere auto nodig had, dus eventueel die van [verdachte] en het liefst of [verdachte] mee kwam,
want zij kon hem met [medeverdachte 2] niet tillen.

[verdachte] ging eten bestellen die zegt: Nee, want ik moet nog klussen, ik moet nog weg.

V: Wat zei [verdachte] ?

A: Die begon te schelden van godverdomme, wat is dit nou weer. [medeverdachte 3] zei: die moet
daar wel weg natuurlijk uit het huisje.

V: Zei ze daar een naam bij?

A: Nee. Toen zei [verdachte] volgens mij: [medeverdachte 3] loop eens mee. Toen gingen ze samen
naar boven.

Toen kwamen [verdachte] en [medeverdachte 3] weer beneden en [verdachte] ging niet mee en toen
was het van: wat nu? En toen ging het over de brand, want [verdachte] moest echt gewoon werken.

V: Wie kwam daarmee, met de brand?

A: [medeverdachte 3] . Ik probeer even terug te halen hoe dat ging. Volgens mij was [verdachte] het
er toen mee eens.

V: Waar maakte je dat uit op, dat [verdachte] het er mee eens was?

A: Jezus, dat is een goeie. Ik durf niet meer te zegen of er toen is gesproken over het bloed en
schoonmaken daarvan. Volgens mij wel, volgens mij heb ik dat de eerste keer ook verklaard.

V : [verdachte] verklaart daar zelf ook over.

A: [verdachte] , [medeverdachte 3] en een beetje [medeverdachte 2] kwamen toen tot de oplossing
dat als het te veel schoonmaken zou zijn, dat het niet weg zou gaan dan moest er brand.

V: En jouw rol daarin?

A : Ik zat erbij en hoorde alles aan. Toen zat ik al in mijn hoofd zo van: wat doe ik hier. Ik dacht zal ik
ze me terug naar huis laten brengen. Toen dacht ik van: Nee, want ze zitten nog met dat en er moet
wat gebeuren.

V: Er is een probleem en jullie zitten daar, wat wordt er afgesproken?

A: Dat [verdachte] benzine in zijn schuur heeft staan en dat dat opgehaald kan worden en verder
waar hij aan het werk zou zijn en dat eventueel die auto daar ook opgehaald kan worden.

V : Zei [verdachte] dit?

A: Ja, ik weet niet of [medeverdachte 3] daar ook naar gevraagd heeft.

In mijn geheugen werd het echt even serieus business toen zij gebeld werd door die politie en toen
moest er wat gebeuren. Toen heb ik besloten om er actief aan mee te werken. Dan moet het gaan
gebeuren natuurlijk.
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4. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door (…), respectievelijk inspecteur en aspirant
van politie Oost-Nederland, gesloten op 15 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven
(...):

Op vrijdag 14 maart 2014, omstreeks 21:30 uur, kreeg de Noodhulpeenheid van team Veluwe-West de
opdracht om te gaan naar bungalowpark [A] , [a-straat 1] te Ermelo. Aldaar zou brand zijn in een
vakantiebungalow. Wij arriveerden daar ter plaatse omstreeks 21:32 uur direct voor aankomst van de
brandweer. Wij verbalisanten roken ter plaatse een brandlucht bij bungalow [a-straat 1] en ik
verbalisant (…) voelde aan het glas van de voordeur dat deze warm was. Tevens zag ik aan de
binnenzijde van de ruitjes roetaanslag.

Direct aansluitend werd de woning door de brandweer betreden via de toegangsdeur aan de
voorzijde van de woning en zagen wij dat er een grote hoeveelheid donkere rook door de opening
van de voordeur naar buiten kwam. Onmiddellijk na het betreden van de woning, kwam de
bevelvoerder van de brandweer (…) uit de woning, dit was omstreeks 21:35 uur, die mij (…) zei: “er
ligt een smeulend matras in de gang, direct in de kamer links ligt naar mijn mening het stoffelijk
overschot van een persoon en het lijkt mij een zelfdoding”.

5. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door (…), respectievelijk inspecteur en aspirant
van politie Oost-Nederland, gesloten op 15 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven
(...):

Op vrijdag 14 maart 2014, omstreeks 21:30 uur, kreeg de Noodhulpeenheid van team Veluwe-West de
opdracht te gaan naar bungalowpark [A] , [a-straat 1] te Ermelo. Wij verbalisanten bevonden ons op
dat moment in de onmiddellijke nabijheid van het park en begaven ons eveneens ter plaatse. Wij
arriveerden daar ter plaatse omstreeks 21:32 uur.

Wij verbalisanten zijn de woning in gegaan. Direct na de toegangsdeur zag ik in een kamer links van
deze deur een dichtgeslagen zeil op de vloer liggen. Ik zag dat er vanonder dit zeil twee onderbenen
vandaan staken en ik zag dat de huid van deze benen, voor zover waarneembaar sterk rood gekleurd
was, kennelijk ten gevolge van warmte/hitte. Ik verzocht de bevelvoerder van de brandweer een klein
stuk van het zeil op te tillen. Ik zag vervolgens het gelaat van een man, geheel besmeurd met
grotendeels ingedroogd bloed. Ik zag ook, dat de nek van de man in het geel was omwikkeld met
donkerkleurig tape, voor mijn gevoel zogenaamd “duck-tape”.

6. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door (…), respectievelijk hoofdagent en
rechercheur van politie Oost-Nederland, gesloten op 18 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk
weergegeven (…):

Op maandag 17 maart 2014 omstreeks 21:00 uur confronteerden wij, verbalisanten, de volgende
personen:

[benadeelde 2] , e.v. [slachtoffer] en [benadeelde 1] , oudste zoon van [slachtoffer] voornoemd, met
het stoffelijk overschot van een mannelijk persoon.
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[benadeelde 2] herkende het stoffelijk overschot als het lichaam van haar man [slachtoffer] , geboren
te [geboorteplaats] op [geboortedatum] -1955.

Ook oudste zoon [benadeelde 1] herkende het getoonde lichaam als het lichaam van zijn vader
[slachtoffer] .

7. Het deskundigenrapport, (…) (…), opgemaakt door (…), deskundige bij het Nederlands Forensisch
Instituut te Den Haag, getekend op 19 mei 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (…):

Datum sectie: 16 maart 2014

Overledene: Vermoedelijk [slachtoffer]

De overledene is dood aangetroffen in het Recreatiepark [A] , [a-straat 1] te Ermelo op 14 maart 2014
omstreeks 21:40 uur.

Bij sectie werden letsels vastgesteld die bij leven waren opgeleverd door inwerking van uitwendig
mechanisch perforerend en snijdend geweld.

Enkele huidperforaties gingen gepaard met perforatie van vitale organen.

Het overlijden wordt verklaard door algehele weefselschade ten gevolge van substantieel bloedverlies
en opgetreden longfunctiestoornissen door uitwendig mechanisch perforerend en snijdend geweld.

De afwezigheid van roet in de luchtwegen, de lage koolstofmonoxidedeconcentratie en de afwezigheid
van cyanide sub C1 duiden er op dat (vermoedelijk) [slachtoffer] niet in leven was ten tijde van de
brand.

8. het proces-verbaal brandonderzoek forensische opsporing, opgemaakt door (…), respectievelijk
brigadier en BOA domein generieke opsporing van politie Oost-Nederland, gesloten op 25 maart 2014,
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (…):

Op 15 maart 2014 werd door ons, forensisch technisch onderzoekers, brandonderzoekers, een
brandonderzoek ingesteld naar aanleiding van een te [a-straat 1-2] , Ermelo op vrijdag 14 maart 2014
te 21:21 uur plaatsgehad hebbende brand.

Wij zagen dat er een matras aan de linkerzijde op de oprit lag. Deze matras was door de brandweer
ten tijde van de brandbestrijding uit de woning gehaald en voor de woning gelegd. Deze matras werd
door forensisch onderzoekers aan de zijkant van de woning gelegd op het grind van de oprit links van
de woning.
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Wij verbalisanten kregen van de CPDU aanvullende informatie te weten: dat de aanvalsploeg van de
brandweer in de hal een brandende matras had aan getroffen.

Door ons werd onderzoek gedaan aan een matras, welke door verbalisanten op de oprit, in het grind
was neergelegd. Bij het onderzoek aan deze matras, met behulp van de PID meter, werd door ons
een verhoogde concentratie gemeten van de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen.

In de hal zagen wij resten van onverbrand en verbrand materiaal liggen. Ter hoogte van de sluitzijde
van deurpost van slaapkamer 1, zagen wij een ophoping van onverbrand en verbrand materiaal
liggen. Met behulp van de PID meter werd door ons een verhoogde concentratie gemeten van de
aanwezigheid van vluchtige organische stoffen.

Veiliggestelde sporen:

Spooromschrijving: Brandrest

Plaats veiligstellen: Matras links van de woning

Resultaat NFI: Er zijn vluchtige stoffen aangetoond afkomstig van motorbenzine.

Spooromschrijving: Brandrest

Plaats veiligstellen: Vloer hal nabij kozijn deur slaapkamer 1 sluitzijde

Resultaat NFI: Er zijn vluchtige stoffen aangetoond afkomstig van motorbenzine.

9. een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 3] d.d. 9 januari 2015, opgemaakt door de
rechter-commissaris in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, voor zover inhoudende,
zakelijk weergegeven (...):

A: Dan is het van: “de fik erin” of iets dergelijks. “Zet het in de fik”.

RC: Wie zei dat?

A: Het zou goed kunnen dat ik dat ben geweest. Ik heb ook gezegd dat ik het niet ging doen.

V: Oké. En hoe moest die fik erin dan?

A: Eerst mijn broers auto ophalen.

V: Wat doen jullie dan?

A: Naar het voetbalveld.

V: Waarom naar het voetbalveld?
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A: Daar stond de auto van mijn broer.”

8. Het hof heeft in het bestreden arrest ten aanzien van het bewijs het volgende overwogen:

“Inleiding

Bij arrest van heden is [medeverdachte 3] veroordeeld voor de doodslag op [slachtoffer] .

Aan verdachte is, kort gezegd, ten laste gelegd dat hij als medepleger of medeplichtige
verantwoordelijk is voor de brandstichting in het chalet waar het slachtoffer lag (feit 1), om te
proberen het stoffelijk overschot van [slachtoffer] te verbranden (feit 2).

(…)

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte
verklaard heeft dat hij geweigerd heeft te helpen met het in brand steken van het chalet. Zijn auto en
de jerrycan zijn zonder zijn medeweten door de medeverdachte(n) meegenomen. Dit alternatieve
scenario is niet onaannemelijk en wordt niet door de overige bewijsmiddelen weerlegd. De
verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] zijn wisselend en tegenstrijdig. Bovendien is
gebruik van deze verklaringen in strijd met de Vidgen-jurisprudentie. Ook indien de verklaringen van
[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] betrouwbaar worden geacht sluiten deze verklaringen de
verklaring van verdachte niet uit.

Het oordeel van het hof

(…)

Het hof is van oordeel dat het onder 1 subsidiair en 2 subsidiair tenlastegelegde, de medeplichtigheid,
wel wettig en overtuigend bewezen is. Het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot
vrijspraak van het onder 1 subsidiaire en 2 subsidiair tenlastegelegde wordt weerlegd door de
gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest
zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de
inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daartoe het volgende.

Kern van het verweer van de verdediging is dat de medeverdachten de auto en de jerrycan van
verdachte zonder zijn medeweten en medewerking hebben meegenomen.

Ten aanzien van de betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde verklaren [medeverdachte
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2] en [betrokkene 1] echter belastend voor verdachte. Het hof acht deze verklaringen, zoals hierna
nog zal worden overwogen, zowel betrouwbaar als bruikbaar voor het bewijs. De stelling van de
verdediging dat de verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] de verklaring van verdachte
niet uitsluiten is naar het oordeel van het hof onjuist, zoals blijkt uit de volgende weergave.

[medeverdachte 2] verklaart dat verdachte zijn auto heeft aangeboden voor de brandstichting, dat hij
[medeverdachte 2] bij het voetbalveld de sleutel van de auto en een tientje om te tanken heeft
gegeven, en dat [medeverdachte 3] , die contact had met haar broer, vertelde waar in de schuur van
verdachte een jerrycan met benzine stond. [betrokkene 1] verklaart dat bij verdachte thuis is
besproken dat er iemand in het chalet van [medeverdachte 3] lag, en dat verdachte, [medeverdachte
2] en [medeverdachte 3] met de oplossing kwamen dat de brand er in moest. Verdachte had benzine
in zijn schuur staan en die kon meegenomen worden, en de auto kon worden opgehaald bij het werk
van verdachte.

Het hof acht als gezegd deze verklaringen betrouwbaar. [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] hebben
ook zichzelf, in veel grotere mate dan verdachte, belast. In dat licht is er voor hen geen reden om de
rol van verdachte groter te maken dan die in werkelijkheid was. Hun verklaringen ondersteunen elkaar
en ze worden bovendien op meerdere punten ondersteund. Zo volgt uit de verklaring van
[medeverdachte 3] dat er inderdaad gezegd is dat “de fik erin moest” en dat het zou kunnen dat zij
dit gezegd heeft. Verdachte heeft, hoewel hij dat later heeft tegengesproken, verklaard dat hij wist
dat er een dode man in het chalet lag.

Uit het dossier blijkt ook dat er zoals door [medeverdachte 2] is verklaard voor een klein bedrag is
getankt met de auto van verdachte. Voor dat tanken is weliswaar betaald met een pinpas, maar het
gepinde bedrag komt ongeveer overeen met het bedrag dat hij volgens [medeverdachte 2] van
verdachte heeft gekregen om te tanken.

Vidgen

Zoals hiervoor is vastgesteld, acht het hof de verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
over de rol van verdachte bij het tenlastegelegde betrouwbaar. Het hof dient thans te beoordelen of
de verklaringen, zoals de raadsman heeft betoogd, op grond van de Vidgen-problematiek, moeten
worden uitgesloten van het bewijs. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is. Het overweegt
daartoe als volgt.

Het hof overweegt dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat op grond van artikel 6 van het
EVRM de verdediging aanspraak heeft 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
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verklaring van – kort gezegd – een, ondanks het nodige initiatief daartoe, niet door de verdediging
ondervraagde getuigenis 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.

Het hof stelt vast dat de verdediging ten aanzien van de getuigen [medeverdachte 2] en [betrokkene
1] geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om hen te ondervragen. De vraag waar
het hof zich vervolgens voor gesteld ziet, is of een bewezenverklaring in beslissende mate zou
steunen op de verklaring van een getuige die de verdediging niet heeft kunnen ondervragen. Het hof
is van oordeel dat dit niet het geval is.

Bijzonder in deze zaak is dat het gaat om de belastende verklaringen van twee medeverdachten, die
zich bij de ondervraging door de verdediging op hun verschoningsrecht hebben beroepen. Naar het
oordeel van het hof verzet de Vidgen-jurisprudentie zich niet tegen het gebruik van de verklaringen
van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] . Het betreft immers niet één, maar twee zelfstandige,
belastende verklaringen, die elkaar over en weer ondersteunen en die, zoals hiervoor uiteengezet is,
op meerdere punten worden ondersteund door andere bewijsmiddelen. De betrokkenheid van
verdachte wordt daarnaast ondersteund door de verkeersgegevens, waaruit blijkt dat er op de
bewuste dag veelvuldig telefonisch contact is tussen verdachte en [medeverdachte 3] , waaronder 14
keer tussen 19:30 uur en 21:41 uur, ook wanneer verdachte aan het werk is op de voetbalclub en de
auto wordt opgehaald. Uit het dossier volgt ook dat [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] met de
auto van verdachte naar het chalet van [medeverdachte 3] zijn gereden, en de brand hebben gesticht
met behulp van de jerrycan die zij uit het schuurtje van verdachte hebben gehaald. De auto is
vervolgens weer teruggebracht.

Conclusie

Het hof stelt vast dat verdachte wist dat er een dode man in het chalet van [medeverdachte 3] lag,
dat hij betrokken was bij het maken van het plan om brand te stichten en dat hij daarvoor zijn auto en
een jerrycan met brandbare vloeistof ter beschikking heeft gesteld. Het hof acht de bijdrage van
verdachte van onvoldoende gewicht om te kunnen spreken van medeplegen en zal verdachte daarom
als gezegd vrijspreken van het primair ten laste gelegde. Met zijn handelen heeft verdachte zich naar
het oordeel van het hof schuldig gemaakt aan het subsidiair ten laste gelegde, te weten de
medeplichtigheid aan de brandstichting en aan de poging tot het wegmaken van het lijk.

Ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde brandstichting is het hof, met de rechtbank, van oordeel
dat niet vast is komen te staan dat door de brandstichting levensgevaar en/of gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel is ontstaan. Het hof zal verdachte daarom in zoverre vrijspreken.”

9. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 11 december 2018 blijkt dat de
verdachte daar (samengevat) onder meer het volgende heeft verklaard. De zus van de verdachte en
de medeverdachten [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] zijn bij hem thuis geweest. Zijn zus zei dat
ze de auto van de verdachte nodig had. Er was een conflict over drugs, er was een vechtpartij
geweest en ze moest de spullen (bloed) opruimen. De verdachte heeft gezegd dat hij er niets mee te
maken wilde hebben. Hij wilde niet in het verhaal betrokken worden en heeft de auto niet uitgeleend.
Hij is toen naar de patatzaak gegaan, heeft bij zijn schoonouders gegeten en is naar de voetbalclub
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gegaan. De verdachte heeft [medeverdachte 2] , anders dan deze verklaart, geen autosleutels en tien
euro gegeven. De zus van de verdachte maakte bij hem schoon, een keer per week en al een paar
jaar. Daarom had ze de sleutels en wist ze alles te liggen. Ze is alleen naar boven en naar beneden
gegaan, dus ze heeft de sleutels kunnen pakken. De sleutel moet bij de reservesleutels hebben
gelegen, in een la. De verdachte heeft geen brandvloeistof aan de medeverdachten ter beschikking
gesteld, aldus de verdachte.

10. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 11 december 2018 houdt voorts in
dat de raadsman van de verdachte overeenkomstig zijn pleitnota het woord tot verdediging heeft
gevoerd. De raadsman voert een bewijsverweer, dat in de kern inhoudt dat de verdachte geen enkele
medewerking heeft verleend en zich heeft gedistantieerd van de plannen van zijn zus. De
desbetreffende pleitnota houdt onder meer de volgende, samengevatte lezing van de feiten in:

“(…)

Op 14 maart 2014 is er meerdere malen contact tussen cliënt en zijn zus [medeverdachte 3] . Zij wilde
hem spreken. Cliënt was aan het werk en kon haar op dat moment niet te woord staan. Dat meldt hij
haar telefonisch maar ook als zij hem opzoekt op zijn werk. Als hij klaar is met zijn werk vindt er weer
telefonisch contact plaats en rijdt hij naar de [j-straat] , waar [betrokkene 1] op dat moment in de
nabijheid woont. Zijn zus is op dat moment bij [betrokkene 1] . Na enig op en neer bellen rijdt cliënt
naar huis. Tijdens zijn rit naar huis wordt er wederom gebeld en wordt afgesproken dat zijn zus naar
zijn huis komt. Zij komt samen met [betrokkene 1] en [medeverdachte 2] naar zijn woning. Bij hem
thuis wordt gezegd dat er een drugsruzie is geweest in een chalet. Er zou bloed zijn en dat moet
worden opgeruimd. Zijn zus vraagt of hij wil helpen met het opruimen en of zijn zus zijn auto mag
lenen. Cliënt weigert dit. Ook nadat [medeverdachte 3] hierop aandringt, als zij met cliënt mee naar
boven gaat, weigert cliënt zijn auto uit te lenen. Hij wil geen betrokkenheid. Hij wil er niets mee te
maken hebben. Hij weigert medewerking.

In zijn woning oppert zijn zus dat alles in de fik moet. Maar zoals gezegd: cliënt weigert, hij wil er
niets mee te maken hebben. Hij distantieert zich van het hele gebeuren. Hij gaat naar boven om te
douchen. Vervolgens gaat cliënt naar zijn schoonouders om te eten en iets later naar de voetbalclub in
Hulshorst. Hij staat daar achter de bar. Cliënt neemt zijn auto mee. Hij weet niet of hij zijn auto,
waarvan de achterdeur niet dicht kan, heeft afgesloten. Terwijl hij aan het werk is neemt zijn zus
wederom telefonisch contact met hem op. Uit de analyse blijkt dat dit om 19.33 uur is.

Ten tijde van zijn voorgeleiding bij de RC verklaart cliënt over dit contact om 19.33 uur: Zijn zus belt en
vraagt nogmaals om zijn auto. Cliënt weigert wederom. Hierna, zoals ook blijkt uit de analyse
historische verkeersgegevens, probeert zijn zus diverse malen met cliënt telefonisch in contact te
komen door hem te bellen. Er vindt echter géén contact tussen beiden plaats. Na de herhaalde
weigering van cliënt krijgt zijn zus hem kennelijk niet meer te pakken. Ze blijft echter bellen.

In dit kader merk ik alvast op dat de overweging van de rechtbank inhoudende dat cliënt geen
afdoende verklaring heeft gegeven met betrekking tot de 14 contacten tussen de telefoon van cliënt
en die van zijn zus tussen 19.30 uur en 21.41 uur, onbegrijpelijk is. Uit deze registraties blijkt dat er
géén contact is geweest, maar dat [medeverdachte 3] probeert om cliënt te bereiken. Welke
verklaring zou cliënt dan over deze 14 contacten moeten geven? Dat kan hij toch niet. Het lijkt erop
dat zijn zus het er kennelijk niet mee eens is dat zij zijn auto niet mag gebruiken. Ik kom er nog op
terug.

Pas om 21.41 uur is er telefonisch contact tussen cliënt en zijn zus. De reden van dit gesprek weet
cliënt niet meer. Hij kan het gesprek niet meer heugen zo verklaart hij bij de politie. Cliënt staat nog
steeds achter de bar bij de voetbalclub en hij wordt gebeld door zijn voormalige vriendin, [betrokkene
10] , die hem vertelt dat er brand is geweest in het chalet van [medeverdachte 3] . Hij komt er achter
dat zijn auto is meegenomen en hij trekt dan uiteraard de conclusie dat [medeverdachte 3] dit moet
hebben gedaan. Hij is kwaad en belt zijn zus. Hij eist zijn auto terug.

24



(…)

Niet zonder redelijke twijfel is uit te sluiten dat cliënt geen medewerking en geen betrokkenheid heeft
gehad bij de brandstichting en de poging tot het wegmaken van het lichaam. Zijn alternatieve lezing is
niet bij voorbaat niet-aannemelijk en wordt niet voldoende weersproken door de bewijsmiddelen in
het dossier.(…)”

11. In aanvulling op zijn pleitnota heeft de raadsman onder meer nog het volgende aangevoerd:

“Verdachte heeft zich onder meer op het zwijgrecht beroepen omdat ik in het buitenland zat.

De contacten op het werk van verdachte zijn heel kort. Er wordt steeds geprobeerd contact te maken,
maar dat komt niet tot stand.

Ik heb verzocht om [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] over hun verklaringen te bevragen. De
bewezenverklaring van de rechtbank is in grote, zo niet beslissende mate, gebaseerd op die
verklaringen. Daarom wenst de verdediging hen te bevragen. Op zitting is dat geprobeerd, maar ze
hebben gebruik gemaakt van hun verschoningsrecht. Er is geen sprake van een effectief
ondervragingsrecht. (…) cliënt heeft zelf verklaard dat hij wist dat er iets is gebeurd. Hij heeft nooit
verklaard dat hij wist dat er een dode man lag. Concluderend stel ik dat de veroordeling van cliënt in
beslissende mate steunt op de verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] .

In aanvulling op pagina zeven van mijn pleitnota: uit het dossier blijkt dat er is getankt met een
pinpas, dus waarom zou cliënt dan een briefje van € 10,- aan [medeverdachte 2] geven?”

12. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Op grond van art. 6,
derde lid, aanhef en onder d, EVRM heeft de verdediging aanspraak op een behoorlijke en effectieve
mogelijkheid om een getuige in enig stadium van het geding te (doen) ondervragen. In arresten van 4
juli 2017 heeft de Hoge Raad, mede tegen de achtergrond van de uitspraak van de Grote Kamer van
het EHRM in de zaak Schatschaschwili tegen Duitsland, het kader uiteengezet op grond waarvan de
strafrechter dient te beoordelen of het gebruik voor het bewijs van getuigenverklaringen in dit opzicht
verenigbaar is met art. 6 EVRM.3 Uitgangspunt is dat de omstandigheid dat de verdediging, ondanks
het nodige initiatief daartoe, geen gebruik heeft kunnen maken van een behoorlijke en effectieve
ondervragingsmogelijkheid niet eraan in de weg staat dat een door de niet-ondervraagde getuige
afgelegde verklaring voor het bewijs wordt gebruikt, mits is voldaan aan de eisen van een eerlijk
strafproces. Aan die eisen kan in het bijzonder zijn voldaan 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 – doordat het ontbreken van een mogelijkheid
tot ondervraging van die getuige in voldoende mate wordt gecompenseerd.4

13. Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
opzettelijk behulpzaam is geweest bij de brandstichting en de poging het stoffelijk overschot te
verbranden door zijn auto ter beschikking te stellen om [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] in de
gelegenheid te stellen zich te verplaatsen naar/van het chalet waar het stoffelijk overschot van
[slachtoffer] lag, en dat hij een jerrycan gevuld met benzine aan [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
beschikbaar heeft gesteld, zodat zij het chalet in brand konden steken waar het stoffelijk overschot
zich bevond. De bewezenverklaring steunt onder meer op de verklaringen van [medeverdachte 2]
(bewijsmiddel 1) en [betrokkene 1] (bewijsmiddelen 2 en 3).

14. De zaak tegen de verdachte is in hoger beroep op 4 december 2018 gelijktijdig - maar niet
gevoegd - behandeld met de zaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 3] , [betrokkene 1] en
[medeverdachte 2] . Het hof heeft het onderzoek ter terechtzitting in de zaken tegen [betrokkene 1]
en [medeverdachte 2] onderbroken, waarna zij als getuigen zijn gehoord in de zaak tegen de
verdachte. Beide getuigen hebben zich bij elke vraag die aan hen werd gesteld op hun
verschoningsrecht beroepen. De raadsman van de verdachte heeft vervolgens ten aanzien van beide
getuigen te kennen gegeven dat hij, gezien hun proceshouding, geen verdere vragen heeft, maar dat
hij geen afstand doet van de getuigen.
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15. 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.5 Het hof heeft dat niet
miskend. Het hof heeft vastgesteld dat de verdediging ten aanzien van de getuigen [medeverdachte
2] en [betrokkene 1] geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om hen te ondervragen.
Het hof heeft zich vervolgens de vraag gesteld of een bewezenverklaring in beslissende mate zou
steunen op de verklaring van een getuige die de verdediging niet heeft kunnen ondervragen. Het hof
is van oordeel dat dit niet het geval is.

16. Het middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat de getuigenverklaringen van
(medeverdachten) [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] toch voor het bewijs kunnen worden gebruikt
omdat deze steun vinden in elkaar, van een onjuiste rechtsopvatting getuigt. De schending van het
ondervragingsrecht wordt daardoor immers niet opgeheven, aldus de stellers van het middel. Beide
getuigen konden immers niet ondervraagd worden.

17. De stellers van het middel leggen hier de vinger op de zere plek. Mijn ambtgenoot Aben merkt in
dit verband op dat de sole or decisive rule van toepassing is op “de untested evidence in zijn totaliteit”.6

Ook mijn voormalig ambtgenoot Knigge stelt dat volgens het EHRM untested evidence niet meetelt als
steunbewijs.7 Voor die opvatting is steun te vinden in de rechtspraak van het EHRM. Ik noem drie
arresten. In de eerste plaats is het arrest van het EHRM in de zaak Hümmer tegen Duitsland
illustratief.8 In die zaak hadden familieleden van de verdachte belastende verklaringen afgelegd, die
voor het bewijs werden gebruikt. De familieleden beriepen zich vervolgens op hun verschoningsrecht.
Het EHRM paste in deze zaak de sole or decisive rule toe op de untested evidence als geheel en niet op
de verklaringen van iedere afzonderlijke getuige. Dit arrest staat niet op zichzelf. Ook in de zaak
Schatschaschwili tegen Duitsland was sprake van belastende verklaringen van twee getuigen, die niet
door de verdediging konden worden ondervraagd.9 De verklaringen ondersteunden elkaar over en
weer, maar de Grote Kamer van het EHRM betrok die omstandigheid niet in de beoordeling of sprake
was van steunbewijs. Daarin ligt eveneens besloten dat voor het EHRM untested evidence niet meetelt
als steunbewijs. Dat was voor het EHRM kennelijk zo vanzelfsprekend, dat daaraan geen specifieke
overwegingen werden gewijd. Ten slotte wijs ik op het arrest van het EHRM in de zaak Oddone en Pecci
tegen San Marino.10 In die zaak waren twee belastende verklaringen van medeverdachten tot het
bewijs gebezigd, zonder dat deze als getuigen door de verdediging waren ondervraagd. De nationale
rechter had zijn oordeel over het beschikbare steunbewijs gemotiveerd. Het EHRM oordeelde “that
since L. and G. were the only eyewitnesses to the offence in question, their testimony could be
considered decisive”. Ook uit deze overweging blijkt dat het EHRM niet beoordeelt of de twee
verklaringen elkaar over en weer ondersteunen, maar of er naast beide verklaringen voldoende
steunbewijs is.

18. Het hof heeft het voorafgaande miskend en in zoverre blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting. Het hof heeft immers bij de vraag of de bewezenverklaring in beslissende mate
steunt op een verklaring van een getuige die niet kon worden ondervraagd betrokken dat het “niet
één, maar twee zelfstandige, belastende verklaringen (betreft), die elkaar over en weer
ondersteunen”.

19. Het hof heeft echter ook overwogen dat de verklaringen “op meerdere punten worden
ondersteund door andere bewijsmiddelen”. Indien dit oordeel de begrijpelijkheidstoets kan doorstaan
en daaruit kan worden afgeleid dat de bewezenverklaring niet in beslissende mate steunt op untested
evidence als geheel, zou cassatie achterwege kunnen blijven. In dat verband wijs ik op het volgende.

20. Het hof verwijst in het kader van de beoordeling van het steunbewijs naar zijn overwegingen
(“zoals hiervoor uiteengezet”) die betrekking hebben op het oordeel over de betrouwbaarheid van de
verklaringen van de medeverdachten [betrokkene 1] en [medeverdachte 2] . Volgens vaste
rechtspraak geldt echter in het algemeen dat voor de beoordeling of voldoende steunbewijs aanwezig
is niet kan worden volstaan met een op de betrouwbaarheid van de verklaring van de desbetreffende
getuige toegesneden overweging.11 Voorts roep ik in herinnering dat het steunbewijs betrekking zal
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moeten hebben op die onderdelen van de verklaringen van de getuige(n) die de verdachte betwist.

21. Tegen die achtergrond schiet de motivering van het hof tekort. Het hof verwijst naar de verklaring
van de medeverdachte [medeverdachte 3] , voor zover inhoudende dat er inderdaad is gezegd dat
“de fik erin moest” en dat het zou kunnen dat zij dat heeft gezegd (bewijsmiddel 9). Die verklaring
biedt echter geen steun aan de door de verdachte betwiste onderdelen van de verklaringen van
[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] . De raadsman heeft ter terechtzitting naar voren gebracht dat
ook in de lezing van de verdachte zijn zus heeft geopperd dat “alles in de fik moet”. Kern van het
betoog van de verdediging is dat de verdachte daarbij niet opzettelijk behulpzaam is geweest. In de
weergave van het standpunt van de verdediging in het bestreden arrest wordt in deze lijn gewezen
op de lezing van de verdachte, inhoudende dat hij heeft geweigerd te helpen met het in brand steken
van het chalet. Bestreden wordt dat de verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij het in brand
steken van het chalet door een auto en een jerrycan met benzine aan de medeverdachten
[medeverdachte 2] en [betrokkene 1] ter beschikking te stellen. In dit opzicht levert de verklaring van
de medeverdachte [medeverdachte 3] , voor zover inhoudende “dat er inderdaad is gezegd dat “de fik
erin moest” en dat het zou kunnen dat zij dat heeft gezegd” (bewijsmiddel 9), geen steunbewijs op.

22. Het hof overweegt dat de betrokkenheid van de verdachte wordt ondersteund door de
verkeersgegevens, waaruit blijkt dat er op de bewuste dag veelvuldig telefonisch contact is geweest
tussen de verdachte en de medeverdachte [medeverdachte 3] , waaronder veertien keer tussen
19.30 uur en 21.41 uur. De stellers van het middel merken terecht op uit de door het hof gebezigde
bewijsmiddelen niet blijkt dat sprake is geweest van ‘veelvuldig telefonisch contact’, omdat de
bewijsmiddelen ter zake niets inhouden. Bestudering van het dossier leert dat de overweging van het
hof kennelijk is gebaseerd op het proces-verbaal van bevindingen analyse historische
verkeersgegevens ten aanzien van het telefoonnummer [0007] in gebruik bij verdachte [verdachte] .12

Uit (hierboven niet geciteerde passages uit) de pleitnota van de raadsman van de verdachte volgt
evenwel dat hij heeft aangevoerd dat uit de daarin vermelde registraties juist blijkt dat er in dit tijdvak
geen telefonisch contact is geweest, maar dat de zus van de verdachte hem een aantal keren heeft
trachten te bereiken, terwijl er pas om 21.41 uur daadwerkelijk telefonisch contact tussen beiden is.
Het hof heeft op dit betoog niet gereageerd, terwijl de bewijsmiddelen ter zake niets inhouden en
voor een verdere duiding van de niet in de bewijsmiddelen opgenomen passages uit het dossier in
cassatie geen plaats is.

23. Het hof overweegt ten slotte dat “uit het dossier” volgt dat [medeverdachte 2] en [betrokkene 1]
met de auto van de verdachte naar het chalet van [medeverdachte 3] zijn gereden en de brand
hebben gesticht met behulp van de jerrycan die zij uit het schuurtje van de verdachte hebben
gehaald.13 De algemene verwijzing naar “het dossier” biedt geen voldoende nauwkeurige omschrijving
van het steunbewijs het hof in dit verband op het oog heeft. De door het hof gebezigde
bewijsmiddelen bieden ter zake evenmin duidelijkheid. Zelfs als wel duidelijk zou zijn waarop het hof
doelt, gaat het in dit opzicht evenmin om onderdelen van de verklaringen van [medeverdachte 2] en
[betrokkene 1] die de verdachte betwist. Zoals het hof zelf samenvat, is de kern van het verweer
immers dat de medeverdachten de auto en de jerrycan van de verdachte zonder zijn medeweten en
medewerking hebben meegenomen. Ook de overweging dat uit “het dossier” blijkt dat voor een klein
bedrag is getankt met de auto van de verdachte en dat voor dat tanken met een pinpas is betaald,
maar dat dit bedrag ongeveer overeenkomt met het bedrag dat [medeverdachte 2] volgens hem –
contant - van de verdachte heeft gekregen om te tanken, vindt geen steun in de door het hof in de
aanvulling gebezigde bewijsmiddelen en kan het oordeel van het hof dat de bewezenverklaring niet in
beslissende mate steunt op de verklaringen van [betrokkene 1] en [medeverdachte 2] niet dragen.14

24. Op grond van het voorafgaande kan de bestreden uitspraak niet in stand blijven. Het hof heeft bij
de vraag of de bewezenverklaring in beslissende mate steunt op een verklaring van een getuige die
niet kon worden ondervraagd, betrokken dat het “niet één, maar twee zelfstandige, belastende
verklaringen (betreft), die elkaar over en weer ondersteunen” en heeft in zoverre blijk gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting. Overigens acht ik het oordeel van het hof dat de bewezenverklaring niet
in beslissende mate steunt op de verklaringen van de medeverdachten [medeverdachte 2] en
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[betrokkene 1] niet begrijpelijk. Het hof heeft door middel van algemene verwijzingen naar “het
dossier” verzuimd voldoende nauwkeurig aan te geven welk steunbewijs het op het oog heeft, terwijl
zulks evenmin uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen volgt. Het steunbewijs dat het hof
kennelijk op het oog heeft, heeft voorts onvoldoende betrekking op de onderdelen van de
verklaringen van [medeverdachte 2] en [betrokkene 1] die de verdachte betwist.

25. Het middel slaagt.

26. Het tweede middel houdt de klacht in dat de inzendtermijn in cassatie is overschreden.

27. Op 5 februari 2019 is namens de verdachte beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het
hof. De stukken zijn op 22 januari 2020 bij de Hoge Raad binnengekomen. Dat brengt mee dat de
inzendtermijn van acht maanden is overschreden en dat sprake is van overschrijding van de redelijke
termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM. De Hoge Raad kan het middel evenwel onbesproken
laten, omdat het eerste middel slaagt en de zaak zal moeten worden teruggewezen. Bij die
gelegenheid kan de overschrijding van de redelijke termijn aan de orde worden gesteld.

28. Beide middelen slagen.

29. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

30. Deze conclusie strekt tot vernietiging de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar
het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, 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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ECLI:NL:GHARL:2019:598.

Het hof overweegt in het bestreden arrest dat het heeft geconstateerd dat in de tenlastelegging
“van zowel feit 1 als feit 2 de pleegdatum en de pleegplaats van de tenlastegelegde
medeplichtigheidshandelingen ontbreken. Nu uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting
duidelijk blijkt dat de medeplichtigheidshandelingen in dezelfde periode (13-14 maart 2014) in
Nederland zijn gepleegd als de brandstichting, zal het hof hieraan geen consequenties verbinden. Het
hof betrekt in zijn overwegingen hiertoe dat op geen enkel moment, niet in eerste aanleg en niet in
hoger beroep, hier door de verdediging een punt van gemaakt is, terwijl het gaat om een gebrek dat
bij een eventuele nieuwe behandeling van de zaak eenvoudig hersteld zou kunnen worden.”
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EHRM 17 oktober 2019, nrs. 26581/17 en 31024/17, NJ 2020/186, m.nt. Vellinga (Oddone en Pecci
tegen San Marino). Vgl. ook EHRM 24 november 2016, nr. 35688/11 (Manucharyan/Armenië).

Vgl. bijvoorbeeld HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016, NJ 2017/447, m.nt. Kooijmans, rov. 3.2.3.

Proces-verbaal van bevindingen analyse historische verkeersgegevens van 14 maart 2014 m.b.t. het
telefoonnummer [0007] in gebruik bij [verdachte] (p. 4020 van het dossier).

Ook overweegt het hof dat de verdachte “hoewel hij dat later heeft tegengesproken, (heeft)
verklaard dat hij wist dat er een dode man in het chalet lag”. Deze overweging vindt geen steun in de
in de aanvulling opgenomen bewijsmiddelen, terwijl deze geen betrekking heeft op de door de
verdediging bestreden opzettelijke behulpzaamheid aan de feiten door de bewezen verklaarde
gedragingen.

Ook in dit verband moet ver achter de papieren muur worden gekeken. Op p. 1211 van het dossier
staat vermeld dat “uit de bankgegevens van [betrokkene 1] blijkt dat er (op vrijdag 14 maart 2014)
inderdaad voor 15,01 euro is getankt in Scherpenzeel-Hulshorst”. Daarbij gaat het aldus om een
gepind bedrag dat 1,5 keer hoger is dan het bedrag dat de verdachte contant zou hebben gegeven.
Ook dat lijkt mij te mager.
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1

In the case of Keskin v. the Netherlands,
The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Yonko Grozev, President,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, judges,

and Ilse Freiwirth, Deputy Section Registrar,
Having regard to:
the application 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 dual Dutch and Turkish 
national, Mr Vahap Keskin (“the applicant”), on 29 December 2015;

the decision to give notice to the Dutch Government (“the Government”) 
of the complaints concerning the lack of an opportunity for the applicant to 
examine a number of witnesses in criminal proceedings against him and the 
summary reasoning employed by the Supreme Court (Hoge Raad) and to 
declare inadmissible the remainder of the application;

the fact that although informed of their right to intervene in the 
proceedings under Article 36 § 1 of the Convention, the Turkish Government 
did not indicate within the time allowed that they wished to exercise that right;

the parties’ observations;
Having deliberated in private on 15 December 2020,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

INTRODUCTION

1.  The case concerns the inability of the applicant to cross-examine seven 
witnesses whose statements were used in evidence in criminal proceedings 
against him, as well as an alleged lack of reasoning in a judgment of the 
highest domestic court. The applicant relied on Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention.

THE FACTS

2.  The applicant was born in 1972 and lives in Hengelo. He was 
represented by Mr Th.O.M. Dieben and Mr R.J. Baumgardt, lawyers 
practising in Amsterdam and Spijkenisse, respectively.

3.  The Government were represented by their former Agent, 
Mr R.A.A. Böcker, their Agent, Ms B. Koopman, and their Deputy Agent, 
Ms K. Adhin, all of the Ministry of Foreign Affairs.
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4.  The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised 
as follows.

I. PROCEEDINGS BEFORE THE OVERIJSSEL REGIONAL COURT

5.  On 30 July 2013 the Overijssel Regional Court (rechtbank) convicted 
the applicant in absentia of having been in de facto control (feitelijk leiding 
hebben gegeven) of the fraud committed by the legal entity Fr., a company, 
on two other companies, Co. and Jo. In evidence against the applicant, the 
Regional Court used, inter alia, the statements made to the police by six 
witnesses – A, B, C, E, F and G –, whose statements, together with that of a 
seventh witness – D –, were set out in appendices to an official report drawn 
up by the police under oath (ambtsedig proces-verbaal). The applicant was 
sentenced to nine months’ imprisonment, of which three months were 
suspended. The Regional Court also ordered the applicant to pay company 
Jo., which had joined the criminal proceedings as a civil injured party 
(benadeelde partij) and had filed a claim for damages, the amount of 
59,300.42 euros (EUR). It imposed on the applicant, by means of a penal 
compensation measure (schadevergoedingsmaatregel), the obligation to pay 
the same amount to the State, for the benefit of the victim, an obligation which 
would be replaced by 316 days of detention in the event of non-compliance. 
Paying the money to either company Jo. or the State would absolve the 
applicant from the obligation to pay the other.

II. PROCEEDINGS BEFORE THE ARNHEM-LEEUWARDEN COURT 
OF APPEAL

6.  The applicant appealed against the Regional Court’s judgment. 
Although he acknowledged that company Fr. had committed fraud on the two 
other companies, he contested that he had been in de facto control of that 
fraud. In the written document setting out the grounds for appeal 
(appèlschriftuur) to the Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal (gerechtshof) 
of 7 August 2013, counsel for the applicant stated that he wished to 
cross-examine, at the hearing or before the investigating judge 
(raadsheer-commissaris), the witnesses A to G whose statements to the 
police had been used as evidence by the Regional Court. He submitted as 
regards each of these witnesses that the defence had not yet had an 
opportunity to examine them, while incriminating statements made by them 
had been used in evidence against the applicant by the Regional Court. He 
wished to put further questions to these witnesses in relation to their earlier 
statements to the police. In particular, he wished to find out from witnesses 
A, B and F how often they had been in contact with company Fr. between 
July 2009 and 12 May 2010, and with whom they had been in contact. He 
wanted to ask witness C to whom he had sold a company named P. and what 
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that company’s equity had been at the time of the sale. Lastly, he wished to 
know: from witness D, how often he had seen X.Y. (who was the director of 
company Fr.) or the applicant and in what capacity; from witness E, how often 
that witness had been in contact with the applicant and X.Y.; and from witness 
G, how often and where that witness had seen the applicant and X.Y. between 
July 2009 and 12 May 2010.

7.  The Advocate General, for the prosecution, considered that in view of 
the reasoning submitted for hearing each of the seven witnesses, the request 
should be granted. On 20 February 2014 the Court of Appeal nevertheless 
rejected the applicant’s request for the time being and informed counsel for 
the applicant that he could repeat the request at the hearing.

8.  The official record of the hearing (proces-verbaal terechtzitting) of 
16 September 2014 shows that counsel for the applicant repeated his request 
to cross-examine the seven witnesses. The Advocate General, for the 
prosecution, stated that she remained of the view that that request should be 
granted, as it was well reasoned and the statements of the witnesses at issue 
had been used in evidence by the Regional Court. The Court of Appeal, 
however, rejected the request, considering as follows:

“As regards counsel’s request for the examination of witnesses [A, B, C, D, E, F and 
G] ..., the criterion of the interest of the defence (verdedigingsbelang) applies. The court 
finds that the interest of the defence has been insufficiently substantiated in the requests. 
Having regard to counsel’s explanatory statement in the written document setting out 
the grounds for appeal, it has not been indicated on what points these witnesses would 
have made incorrect statements. ...”

9.  The applicant made a statement at the hearing, in which he said, inter 
alia:

“I did an internship at company Fr. I was approached to do it because I knew X.Y. ... 
I was in the office sometimes. I do not want to say too much. I have been threatened ... 
I have never pretended to be X.Y. If [witness D] states that he recognises me as X.Y. 
from a photograph, I can tell you that this is impossible. X.Y. was the one who was 
present at the signing of the contract. You are showing me the photographs on pages 
106 and 107 of the case file. There is a photograph of me on page 107. There is a 
photograph of X.Y. on page 106. You observe that there is no obvious likeness between 
X.Y. and myself. I agree with you. I do not look like him. I do not know anything about 
the depositing of annual financial statements. I was hired by X.[Y.] ...

The activities I carried out for company Fr. consisted, inter alia, of answering the 
telephone and checking the quality of the fruit. I worked at company Fr. for a few 
months. About two or three months. ... I do not want to answer the question about 
whether I had any contact with company Jo. I also do not want to answer the question 
about whether I noticed anything concerning payment problems. I do not want to say 
anything about payments in general. ...

I do not know why those witnesses state that they have had contact with me. That is 
simply not true. ...

I know there are three witnesses who state that they have had contact with me. They 
are [witnesses F, D and E]. I can confirm that I have had contact with them. However, 
I have not pretended to be X.Y. I do not know why they state that I did. ...”
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10.  At the end of the hearing counsel for the applicant stated that he was persisting 
in his request to cross-examine the seven witnesses. He argued that the applicant denied 
that he had been in de facto control of the fraud committed by company Fr. and had 
pretended to be X.Y. Although counsel did not wish to say that the witnesses had lied, 
he submitted that the situation might have been different from that described in their 
statements, or more nuanced, which in any event gave rise to many questions.

11.  On 30 September 2014 the Court of Appeal quashed the judgment of 
the Regional Court, convicted the applicant of having been in de facto control 
of the fraud committed by company Fr. on companies Co. and Jo., and 
sentenced him to six months’ imprisonment. It further ordered the applicant 
to pay company Jo. the same amount in damages and imposed the same penal 
compensation measure as the Regional Court had done (see paragraph 5 
above).

12.  In its judgment, in relation to the request to cross-examine witnesses 
A to G, the Court of Appeal considered as follows:

“The court is of the opinion that the interest of the defence has been insufficiently 
substantiated, therefore the court rejects the request. In addition, the accused invoked 
his right to silence during the police interviews. At the hearing before the court the 
accused did not want to reply to specific questions of the court about his activities 
(werkzaamheden) at company [Fr.] No indication has been given regarding on what 
points the statements made to the police by the requested witnesses would be incorrect, 
and why. An alternative version of events has not been advanced or made plausible.”

13.  The Court of Appeal found it established that company Fr. had 
committed fraud on companies Co. and Jo. and the applicant had been in de 
facto control of that fraud. It relied on the following evidence.

1. An extract from company Fr.’s registration in the register of 
companies of the Chambers of Commerce.

2. An amendment to articles of association (statuten) dated 
4 February 2009 entailing a change in the name of company P. to 
Fr.

3. A record from the Chamber of Commerce, according to which 
company Fr. had deposited annual financial statements for the 
years 2006-2008 in July 2009.

4. A letter from 2010 from company Fr. to company Jo. bearing the 
former company’s address and the words “Specialised in Eastern 
Europe for over 20 years”.

5. Email exchanges between company Fr. and companies Jo. and Co. 
bearing company Fr.’s email address.

6. Printouts of digital money transfers to companies Jo. and Co. 
bearing company Fr.’s stamp and fax number.

7. Order confirmations sent from company Fr. to company Co. 
bearing the former company’s stamp and fax number.
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8. The statement which witness A had made to the police to the effect 
that she worked for company Co. in Italy; that contact between 
companies Co. and Fr. had taken place by telephone and email; that 
the person at company Fr. with whom she always used to speak had 
called himself X.Y.; that company Fr. had previously ordered fruit 
and vegetables from company Co., but after a certain time company 
Fr. had stopped paying for goods that had been delivered.

9. The statement which witness B had made to the police to the effect 
that he worked for company Jo. in Spain; that the point of contact 
at company Fr. for company Jo. had been X.Y.; and that company 
Jo. had delivered goods to company Fr., but the latter company had 
failed to pay for them.

10. The statement which witness C had made to the police to the effect 
that he had been the director of company P. until February 2009, 
when the shares in that company had been sold to X.Y. and that 
company P. had deposited with the Chamber of Commerce annual 
financial statements up to and including 2006. When shown the 
annual financial statements over 2006, 2007 and 2008 which had 
been deposited with the Chamber of Commerce on behalf of 
company Fr., he had observed that the stated equity was much 
higher than it had been in reality, and that the presence of stocks 
was mentioned, whereas company P. had not had any stocks. He 
also wondered how it had been possible for company Fr. to deposit 
an annual financial statement over 2006 under its name when there 
had not yet been a company Fr. at that time.

11. The statement which witness D had made to the police to the effect 
that he was co-director of a company that had previously rented 
office space to company Fr. When asked who, according to him, 
was in charge at company Fr., he had replied that this was the 
person in a photograph shown to him, which was a photograph of 
the applicant. Witness D had stated that this was the person who 
would contact him and come to see him whenever there were 
problems with the payment of the rent.

12. The statement which witness E, an estate agent, had made to the 
police to the effect that the applicant – to whom he had referred by 
name – had acted as the spokesperson for company Fr. during 
negotiations relating to the rental agreement between that company 
and the company belonging to witnesses D and G.

13. The statement which witness F had made to the police to the effect 
that, in his capacity as deputy director of company Sch., he had 
been visited in early January 2010 by a person calling himself X.Y. 
who had wanted company Sch. to take care of the distribution of 
goods that had been ordered by company Fr. “X.Y.” had handed 
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him a business card stating that he represented company Fr. “X.Y.” 
had subsequently always been present to indicate where certain 
quantities of particular goods should be delivered. When he had 
been shown a photograph of X.Y., witness F had declared that he 
did not know the person in the picture. After being shown a 
photograph of the applicant, the witness had declared that he knew 
the person in the picture as X.Y.

14. The statement which witness G had made to the police to the effect 
that he was the director of the company that had previously rented 
office space to company Fr. and he had had contact with one person 
working at company Fr., a person who had called himself X.[Y.] 
He had recognised this man from a photograph of the applicant 
shown to him; he knew him by his first name, X. This witness had 
further declared that he would regularly visit company Fr.’s office 
and would often find three persons there, one of whom was the 
person featured in the above-mentioned photograph.

15. The statement which the applicant had made at the hearing on 
16 September 2014 in which he had said that he had worked at 
company Fr. as an intern and had been in the office sometimes. He 
had confirmed that he was the person featured in a photograph 
shown to him; the Court of Appeal noted that this photograph was 
the same as the one that had been shown to witness D. When he 
had been shown a photograph of X.Y., the applicant had agreed that 
he did not look like X.Y.

14.  In relation to the evidence, the Court of Appeal held that as regards 
the methods by which the fraud had been committed (oplichtingsmiddelen), 
inter alia, the false impression had been created that company Fr. was a 
long-established company. Based on the statement of witness C (see 
paragraph 13 at point 10), it found it established that the annual financial 
statements deposited by company Fr. over 2006, 2007 and 2008 had been 
false. It further noted the accounts of witnesses A and B about monies owed 
by company Fr. to companies Co. and Jo. which had not been paid. The Court 
of Appeal considered it proved that the offences had occurred within the 
domain (sfeer) of the legal entity Fr., as orders had been placed with 
companies Co. and Jo. in the name of company Fr., and the stamp, fax number 
and address of company Fr. had been used. Lastly, considering the statements 
by witnesses E, F, and G in conjunction with the statement made by the 
applicant at the hearing, the Court of Appeal found it established that it was 
the applicant who had impersonated X.Y. and had been in de facto control of 
the fraudulent acts committed by company Fr.
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III. PROCEEDINGS BEFORE THE SUPREME COURT

15.  The applicant lodged an appeal in cassation with the Supreme Court 
(Hoge Raad) in which he complained, inter alia, that by rejecting his request 
to call witnesses A to G for the reason that the interest of the defence had 
been insufficiently substantiated, the Court of Appeal had erred in law 
(getuigt van een onjuiste rechtsopvatting), and moreover its rejection and its 
reasoning on this point were incomprehensible (onbegrijpelijk), in view of 
the submissions made by the defence. As the Court of Appeal had proceeded 
to use the statements which these witnesses had made to the police in 
evidence against the applicant, it had failed to ensure that he had a fair trial 
within the meaning of Article 6 of the Convention.

16.  The Procurator General (Procureur-Generaal) at the Supreme Court 
did not submit an advisory opinion (conclusie).

17.  On 8 September 2015, providing summary reasoning, the Supreme 
Court declared the appeal in cassation inadmissible, applying section 80a of 
the Judiciary (Organisation) Act (Wet op de rechterlijke organisatie; see 
paragraph 21 below).

RELEVANT LEGAL FRAMEWORK AND PRACTICE

I. EXAMINATION OF WITNESSES IN APPEAL PROCEEDINGS

18.  In so far as relevant to the present case, a defendant in appeal 
proceedings may request to have witnesses summoned for examination by 
indicating in the written document setting out the grounds for appeal which 
witnesses he or she wishes to have called to the hearing (Article 410 § 3 of 
the CCP). The Court of Appeal may refuse, by reasoned decision, to make an 
order to summon the requested witnesses if it finds, inter alia, that it may 
reasonably be assumed that the defendant will not be prejudiced in his or her 
defence as a result of that decision (Article 410 of the Code of Criminal 
Procedure (Wetboek van Strafvordering); hereinafter “the CCP”).

The manner in which provisions of the CCP relating to the calling and 
examination of witnesses should be applied, has been set out in case-law of 
the Supreme Court.

II. CASE-LAW OF THE SUPREME COURT RELATING TO 
REQUESTS TO CALL WITNESSES

19.  In a leading judgment of 1 July 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1496), the 
Supreme Court set out broadly how the rules in force under the CCP relating 
to the calling or examination of witnesses at the request of the defence were 
to be interpreted. It held as follows, in so far as relevant:
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“The interest of the defence

2.4.  In principle, the accused has the right to have examined at the hearing all 
witnesses whose examination he considers to be in the interest of his defence. Under 
the current Dutch system of criminal procedure, the accused is able to give effect to that 
right by bringing witnesses to the hearing. Other than that, he is dependent on the Public 
Prosecution Service, whose tasks include summoning witnesses. The Public 
Prosecution Service may refuse to comply with a request to call a witness made by or 
on behalf of the accused. The accused, or counsel on his behalf, may then seek the 
opinion of the court about that refusal at the hearing. The Public Prosecution Service – 
[or] in the event of that service’s refusal or omission to call witnesses requested by the 
defence, the court – may refuse to grant the request on the ground that, inter alia, no 
prejudice to the defence of the accused will reasonably be caused as a result (hereafter 
also referred to as ‘the interest of the defence’).

2.5.  In case-law and in legal doctrine, it is accepted that that criterion obliges the 
Public Prosecution Service and the court, respectively, to assess a request to call 
witnesses from the point of view of the defence, and having regard to the interest of the 
defence in the request being granted. This means that it can only then be said that the 
rejection of the request will not reasonably cause prejudice to the defence of the accused 
if either the points about which the witness is able to make a statement cannot 
reasonably be of relevance for any decision to be taken in the criminal case, or if it must 
reasonably be excluded that the witness would be able to state anything about those 
points.

2.6.  This regime means, on the one hand, that the Public Prosecution Service and the 
court, respectively, exercise restraint as regards the use of the power to reject the 
request. On the other hand, it presupposes that the defence provide adequate 
substantiation for the request. A rejection of the request is thus perfectly conceivable 
when the request is not substantiated, or is substantiated so summarily that the court is 
unable to apply the criterion of the interest of the defence to the request. The defence 
may be required to substantiate in respect of each of the witnesses it wants to be called 
why the examination of that witness is important with regard to any decision to be taken 
in the criminal case pursuant to Articles 348 and 350 of the CCP. Examples in this 
context are the substantiation of requests for the examination of witnesses for the 
defence (getuigen à décharge) whose statements may support the dispute of the charges, 
or [requests] for the examination of witnesses against the accused (getuigen à charge) 
who have made statements in the preliminary investigation, in order to test the 
credibility and reliability of these persons or the statements made by them.

...

Review in cassation

2.73.  In cassation proceedings [the focus of the proceedings] is no longer whether or 
not to call or examine a witness, but exclusively the review of the decisions of the trial 
courts in that regard. ...

2.74.  It is not possible to complain in cassation proceedings about the correctness of 
the ... decisions. After all, the Supreme Court cannot assess whether the Court of Appeal 
was correct in not calling or examining a witness. It is possible to complain in cassation 
proceedings about the criterion which the Court of Appeal applied and the 
comprehensibility of the decision.

2.75.  In this connection, reference must be made to section 80a of the Judiciary 
(Organisation) Act, which entered into force in 2012, and the significance of this 
provision for the scope of a review in cassation as regards the above-mentioned 
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decisions. Section 80a of the Judiciary (Organisation) Act provides that an appeal in 
cassation may be declared inadmissible on the ground that the appellant obviously has 
insufficient interest in the cassation appeal. For that reason, it may reasonably be 
expected that the defence – in cases where that interest is not obvious – provide an 
elaboration in the written statement of the grounds for appeal in cassation of what its 
interest is in the complaint. ...

2.76.  In the assessment of the rejection of a request to call witnesses, the question in 
cassation proceedings is ultimately whether the decision is comprehensible in the light 
of, on the one hand, the basis for the request as submitted by the defence, and on the 
other hand, the grounds on which it was rejected – as though [these reasons] were 
communicating vessels. ...

2.77.  Taking into account the restraint with which, as a result of section 80a of the 
Judiciary (Organisation) Act, a review in cassation is to be conducted in respect of cases 
in which the interest in quashing [a decision] is not obvious, such a review will 
therefore, more than in the past, focus on the question of whether the decision of the 
trial court to call or examine witnesses [or not do so] is comprehensible. In this regard, 
it must be noted that that comprehensibility can only be assessed to a limited extent in 
cassation proceedings, having regard to the fact that the weighing up and assessment of 
the circumstances of the case are the preserve of the trial courts.”

20.  On 4 July 2017, thus after the judgment of the Supreme Court in the 
present case (see paragraph 17 above), the Supreme Court issued two leading 
rulings (ECLI:NL:HR:2017:1015 and ECLI:NL:HR:2017:1219) in which it 
addressed the question – which had arisen in part in response to the Court’s 
case-law – of how the Supreme Court’s requirements with regard to the 
substantiation of requests to call and examine witnesses related to a 
defendant’s right to a fair trial as referred to in Article 6 of the Convention. 
In so far as relevant, the Supreme Court held as follows:

“3.3.1.  Given the autonomous meaning accorded to the term ‘witnesses’ in the 
opening words and sub-paragraph (d) of Article 6 paragraph 3 of the European 
Convention on Human Rights (ECHR), any incriminating or exculpatory statement 
made by any person in connection with a criminal case, such as one contained in an 
official report drawn up under oath, is, from the perspective of the ECHR, regarded as 
a statement by a witness within the meaning of that provision. On the basis of that 
provision, the defence is entitled to a reasonable and effective opportunity to examine 
(or have examined) witnesses at some stage in the proceedings. Article 6 of the ECHR 
does not, however, give a defendant an unlimited right to have witnesses examined.

3.3.2.  If the defence has not had a reasonable and effective opportunity to examine 
(or have examined) a witness, the use of a statement made by that witness may be 
incompatible with Article 6 of the ECHR. In this connection, the judgment by the 
European Court of Human Rights (ECtHR) in the case of Schatschaschwili v. Germany 
(15 December 2015, no. 9154/10) states as follows:

[Citation, in English, of paragraphs 101, 105 (in part), 107, 110 (in part), 113 (case-
law references omitted) and 117-18 of the Schatschaschwili judgment.]

Case-law of the Supreme Court

3.4.  In its judgment of 1 July 2014 [see paragraph 19 above] the Supreme Court 
outlined how the national rules currently in force under the Code of Criminal Procedure 
on calling or examining witnesses named by the defence should be interpreted. ...
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Further consideration

3.5.  In accordance with the case-law of the Supreme Court, an official report drawn 
up under oath which contains a witness statement made to an investigating officer may 
be used as evidence against the defendant by the court. However, this principle applies 
only in so far as the defendant’s right to a fair trial as referred to in Article 6 of the 
ECHR is guaranteed.

In the ECtHR’s recent case-law on the right to a fair trial, the emphasis with regard to 
the right to examine witnesses has been on assessing the ‘overall fairness of the trial’, 
partly by means of several related subsidiary questions formulated by the ECtHR (in 
paragraph 107 of the judgment in Schatschaschwili v. Germany cited above at 3.3.2). 
The decisive factor in this connection is whether the trial, judged as a whole, was fair. 
This can be definitively evaluated only in retrospect.

When applying the case-law of the ECtHR in the interpretation of (national) rules 
concerning the calling or examination of witnesses named by the defence, it should 
however be borne in mind that the national court must take decisions on the calling and 
examination of witnesses during the criminal trial itself.

3.6.  Against this background, it is the Supreme Court’s view that, under the rules of 
Dutch criminal procedure, when the defence asks a trial court to call or examine 
witnesses, it must substantiate its request to enable the court to assess the relevance of 
the request in the light of the applicable statutory provisions. This requirement also 
helps to enable the court to take the right to a fair trial as referred to above into account 
in its assessment of the request at the earliest possible stage. The reasoning in support 
of such a request should explain why the examination of each of the witnesses named 
by the defence is important with regard to any decision to be taken in the criminal case 
pursuant to Articles 348 and 350 of the CCP. Article 6 paragraph 3 (d) of the ECHR is 
not an obstacle to the requirement that such a request be substantiated. Nor does the 
ECtHR’s case-law on the right to examine witnesses dictate the setting of less strict 
requirements on substantiating a request to call and examine witnesses. After all, the 
ECtHR’s case-law also formulates the defendant’s obligation to substantiate such a 
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.’ [A footnote here 
makes reference to Perna v. Italy ([GC], no. 48898/99, § 29, ECHR 2003-V), and 
Poropat v. Slovenia (no. 21668/12, § 42, 9 May 2017)]

3.7.1.  The opening words and sub-paragraph (d) of Article 6 paragraph 3 of the 
ECHR provide that everyone charged with a criminal offence has the right 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. In its 
rules on summoning and examining witnesses, the Code of Criminal Procedure does 
not distinguish between witnesses for the prosecution and witnesses for the defence, or, 
to put it in other words, witnesses who (could) testify against the defendant or on the 
defendant’s behalf.

3.7.2.  As regards the requirements to be met by a request to examine a witness, it 
makes no difference in principle whether the request concerns a witness for the 
prosecution or a witness for the defence. As a rule, however, the public prosecutor 
includes any witness statement made during the preliminary judicial investigation in the 
case file, in order to indicate, in the light of Article 149a paragraph 2 of the CCP, that 
in the view of the public prosecutor, the substance of the witness statement could 
reasonably be relevant for the decisions to be taken by the court. Nevertheless, this does 
not automatically mean that the examination of that witness would also be significant 
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with regard to any decision to be taken in the criminal case pursuant to Articles 348 and 
350 of the Code of Criminal Procedure.

Therefore, it is not sufficient, when substantiating a request to examine a witness, 
simply to state that a statement by that witness was included in the case file. Nor, in the 
context of appeal proceedings, is it sufficient to state that the court of first instance made 
use of the witness statement as evidence. Rather, a substantiated request must explain, 
given that the statement already given by the witness has been included in the case file, 
why the examination of the witness is relevant.

3.7.3.  If the request to examine a witness concerns a person who has not yet made a 
statement as part of the preliminary judicial investigation, the reasoning behind the 
request must relate to the relevance of the witness giving a statement by means of 
examination to any decision to be taken in the criminal case pursuant to Articles 348 
and 350 of the CCP. Specifically, reasons must be given as to why the witness’s 
testimony could assist the defence in contesting the charges or support a defence or 
position that relates to one of the other decisions to be taken by the court pursuant to 
Articles 348 and 350 of the CCP.

3.8.1.  The court’s assessment of whether a request to examine witnesses is properly 
substantiated and whether it should be granted must be made in the light of all the 
circumstances of the case, and with due regard for the applicable criterion. If the court 
denies a request, it must state the factual and/or legal grounds on which its decision 
rests in the official record of the proceedings or in the judgment. This obligation on the 
court to give its reasons is based in part on Article 6 of the ECHR.

3.8.2.  In the context of an appeal in cassation, the assessment of the denial of a 
request to examine witnesses essentially concerns the question of whether the decision 
was comprehensible in the light of two interconnected elements: on the one hand, the 
reasoning underpinning the request, and on the other hand, the grounds on which it was 
denied.

3.9.  As observed at 3.5., the national court takes decisions on calling and examining 
witnesses during the trial. However, this does not detract from the requirement that, 
before giving judgment, the court must satisfy itself that the proceedings as a whole 
have respected the right to a fair trial that is guaranteed by Article 6 of the ECHR. If 
necessary, it must either proceed ex proprio motu – on the basis of Article 315 paragraph 
1, Article 346 paragraphs 1 and 2, or Article 347 paragraph 1 of the CCP – to call and 
examine one or more witnesses, or it must consider, when deciding on its findings as to 
whether the charges are proved, what (if any) consequences should be attached to the 
fact that the defence did not have the opportunity to examine or have examined the 
relevant witness(es) at any stage in the proceedings, despite undertaking initiatives to 
that end.”

III. SECTION 80a OF THE JUDICIARY (ORGANISATION) ACT

21.  Section 80a of the Judiciary (Organisation) Act entered into force on 
1 July 2012. In so far as relevant, it provides as follows (references to other 
domestic legislation omitted):

“1.  The Supreme Court may, after taking cognisance of the advisory opinion of the 
Procurator General (gehoord de procureur-generaal), declare an appeal in cassation 
inadmissible if the complaints raised do not justify an examination in cassation 
proceedings (de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen), 
because the appellant obviously has insufficient interest in the cassation appeal 
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(klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep) or because the 
complaints obviously cannot succeed (klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden).

2.  The Supreme Court shall not take a decision as referred to in the first paragraph 
without first taking cognisance of:

...

b.  [in criminal cases,] the written statement of the grounds for the cassation appeal 
(de schriftuur, houdende de middelen van cassatie) ...

3.  The cassation appeal shall be considered and decided by three members of a multi-
judge Chamber (meervoudige kamer), one of whom shall act as president.

4.  If the Supreme Court applies the first paragraph, it may, in stating the grounds for 
its decision, limit itself to that finding.”

22.  For relevant domestic case-law and practice relating to the application 
of section 80a of the Judicial (Organisation) Act, see El Khalloufi 
v. the Netherlands ((dec.), no. 37164/17, §§ 22-26, 26 November 2019).

IV. POSSIBILITY TO REOPEN CRIMINAL PROCEEDINGS

23.  Article 457 of the CCP governs the possible means of obtaining 
revision (herziening) of final domestic judgments. In 2002 a new 
sub-paragraph was added, in order to create the possibility to reopen criminal 
proceedings in instances where the Court had found a violation of the 
Convention.

Article 457 provides as follows, in so far as relevant:
“1.  Following an application by the Procurator General or by the former suspect in 

respect 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 has been determined that the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms or a Protocol to this Convention has been 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;

...”

24.  It appears from the drafting history of Article 457 § 1 (b) that it was 
intended for cases where the Court had established that a violation of the 
Convention had taken place. Creating the possibility of a review of the final 
domestic judgments would enable reparation of the damage caused by that 
violation as far as possible (Explanatory Memorandum (Memorie van 
Toelichting), Parliamentary Documents, Lower House of Parliament 
2000-2001, 27 726, no. 3, p. 1).
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THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (d) OF THE 
CONVENTION

25.  The applicant complained under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention that he had been denied a fair hearing, in that he had not been 
afforded an opportunity to put questions to seven witnesses whose statements 
to the police, incriminating him, had been used against him.

Article 6, in so far as relevant, reads 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:

...

(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;

...”

A. The Government’s request to strike out this part of the application 
under Article 37 § 1 of the Convention

26.  On 29 December 2016 the Government submitted a unilateral 
declaration with a view to resolving the issues raised by this part of the 
present application. They further requested the Court to strike the application 
out of the list of cases in accordance with Article 37 of the Convention. The 
Government submitted that it could not be ruled out that Article 457 § 1 (b) 
of the CCP (see paragraph 23 above) offered scope for the applicant to apply 
for a retrial following a strike-out decision of the Court, since that provision 
required a “ruling” from the Court, a term which might also relate to 
decisions. It was, however, up to the Supreme Court alone to assess whether 
any application for a retrial under that provision could be considered well 
founded.

27.  The applicant disagreed with the terms of the unilateral declaration. 
Moreover, he argued that under domestic law, a strike-out decision, unlike a 
judgment of the Court finding a violation, might not provide grounds for 
reopening his case at domestic level, which was the main aim of his 
application.

28.  The relevant general principles on unilateral declarations have been 
summarised in Jeronovičs v. Latvia ([GC], no. 44898/10, §§ 64-71, 
ECHR 2016) and Aviakompaniya A.T.I., ZAT v. Ukraine (no. 1006/07, §§ 27-
33, 5 October 2017).
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29.  The Court reiterates that, as a rule, where a violation of Article 6 of 
the Convention is found, a retrial or the reopening of the proceedings, if 
requested, represents in principle the most appropriate form of redressing that 
violation (see, among other authorities, Sejdovic v. Italy [GC], no. 56581/00, 
§ 126, ECHR 2006-II, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210 in fine, 
ECHR 2005-IV, Cabral v. the Netherlands, no. 37617/10, §§ 42-43, 
28 August 2018 and Chernika v. Ukraine, no. 53791/11, § 82, 12 March 
2020). The Court finds no reason to hold otherwise in the circumstances of 
the present case, also having regard to the applicant’s submission that the aim 
he pursued with the present application was the reopening of the criminal 
proceedings against him (see paragraph 27 above). It is therefore necessary 
to address the question of whether a procedure by which such a reopening 
can be requested is available to the applicant.

30.  The Court notes that Article 457 § 1 (b) of the CCP provides for the 
possibility to reopen proceedings on the basis of a ruling of the Court in which 
it has been determined that the Convention has been violated (see paragraph 
23 above); it further notes that it appears from the drafting history that this 
provision requires the Court, in that ruling, to have found that a violation of 
the Convention has taken place (see paragraph 24 above).

31.  The Court therefore cannot agree with the Government’s submissions 
on this point (see paragraph 26 above) and finds that, under Dutch law, a 
decision of the Court striking out (part of) an application from its list does not 
provide the same assured access to a procedure allowing for the examination 
of the question of whether to reopen domestic criminal proceedings as a Court 
judgment finding a violation of the Convention (see Van der Kolk 
v. the Netherlands [Committee], no. 23192/15, § 5, 28 May 2019; and, 
mutatis mutandis, Aviakompaniya A.T.I., ZAT, cited above, § 38, and Romić 
and Others v. Croatia, nos. 22238/13 and 6 others, § 85, 14 May 2020).

32.  For the above reasons, the Court cannot find that it is no longer 
justified to continue the examination of this part of the application. Moreover, 
respect for human rights, as defined in the Convention and its Protocols, 
requires it to continue the examination of this part of the application. The 
Government’s request for this part of the application to be struck out of the 
list of cases under Article 37 of the Convention must therefore be rejected.

B. Admissibility

33.  The Court notes that this complaint is neither manifestly ill-founded 
nor inadmissible on any other grounds listed in Article 35 of the Convention. 
It must therefore be declared admissible.
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C. Merits

1. The parties’ submissions
(a) The applicant

34.  The applicant submitted that the Court of Appeal’s rejection of his 
request to examine the seven prosecution witnesses, for the reason that the 
interest of the defence had been insufficiently substantiated in that request, 
was incomprehensible, having regard to the reasons he had advanced in 
support of the request. Moreover, his case was a typical illustration of a 
worrying trend in Dutch criminal procedure whereby ever more stringent 
requirements were imposed on the defence to substantiate requests to call 
witnesses and obtain their attendance at trial. In this regard, he referred, inter 
alia, to the judgment of the Supreme Court of 1 July 2014, cited in 
paragraph 19 above. In the applicant’s view, it followed from the Court’s 
case-law that the defence should always be given an opportunity to examine 
prosecution witnesses without having to substantiate why it wished to 
examine them, and that, on the contrary, it was for the trial court to 
substantiate that it was still possible for the accused to have a fair trial despite 
the fact that the defence had not been able to examine the witness at issue, 
and why.

35.  In a letter of 11 July 2017, the applicant further drew the Court’s 
attention to two advisory opinions of two Advocates General 
(Advocaten-Generaal), both dated 17 January 2017 
(ECLI:NL:PHR:2017:171 and ECLI:NL:PHR:2017:172), in which they 
expressed a different view, with reference to the Court’s case-law, on the 
issue at stake and to the subsequent Supreme Court judgments of 4 July 2017 
(see paragraph 20 above), which had all been issued after the conclusion of 
the criminal proceedings against him. The applicant submitted that the 
Supreme Court had maintained the position which he believed to be at odds 
with the case-law of the Court. He noted in this regard that in support of its 
view that the case-law of the Court did not “dictate the setting of less strict 
requirements on substantiating a request to call and examine witnesses” (see 
paragraph 20 above at point 3.6), the Supreme Court had referred to two 
judgments of the Court (Perna v. Italy [GC], no. 48898/99, ECHR 2003-V, 
and Poropat v. Slovenia, no. 21668/12, 9 May 2017); however, these 
judgments concerned witnesses for the defence rather than for the 
prosecution.

36.  As to the application in his case of the three-step test developed in the 
Court’s case-law to verify the compliance with the Convention of a trial in 
which untested incriminating witness evidence had been admitted, the 
applicant argued, firstly, that none of the reasons that had been accepted in 
the Court’s case-law as being capable of justifying the absence of prosecution 
witnesses pertained (such as the illness or death of a witness, an inability to 

46



KESKİN v. THE NETHERLANDS JUDGMENT

16

reach him or her, or the witness being threatened or invoking his or her right 
to remain silent). Secondly, his conviction had been based solely, or in any 
event to a decisive extent, on the statements of the seven witnesses. Lastly, 
no counterbalancing measures had been in place to compensate for the 
handicaps faced by the defence as a result of the admission of the untested 
evidence.

(b) The Government

37.  The Government, who had made a unilateral declaration in relation to 
this complaint (see paragraph 26 above), did not submit observations on its 
merits. However, having been invited to comment on the content of the 
applicant’s letter of 11 July 2017 (see paragraph 35 above), the Government 
in its reply of 4 September 2017 submitted a translation into English of the 
relevant paragraphs of the Supreme Court’s judgments of 4 July 2017 (see 
paragraph 20 above) and argued that it could be concluded from the Court’s 
case-law that the defence might be expected to substantiate a request to 
examine witnesses, regardless of whether that request concerned a witness 
for the prosecution or for the defence. In this regard, they referred to Perna 
(cited above, § 29); Poropat (cited above, § 42); Bocos-Cuesta v  
the Netherlands (no. 54789/00, § 67, 10 November 2005); Patsuria 
v. Georgia (no. 30779/04, § 89, 6 November 2007); Caka v. Albania 
(no. 44023/02, § 105, 8 December 2009); and Karulis v. Latvia ((dec.), 
no. 22502/02, § 41, 2 November 2010).

2. The Court’s assessment
(a) Relevant principles

38.  The Court’s primary concern under Article 6 § 1 of the Convention is 
to evaluate the overall fairness of the criminal proceedings (see, among many 
other authorities, Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, § 84, ECHR 2010, 
and Schatschaschwili v. Germany [GC], no. 9154/10, § 101, ECHR 2015). 
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. 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, Ibrahim and Others 
v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 251, 
13 September 2016; Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, § 169, 
ECHR 2010; Schatschaschwili, cited above, § 100; and Boshkoski v. North 
Macedonia, no. 71034/13, § 37, 4 June 2020).
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39.  The Court reiterates that the admissibility of evidence is primarily a 
matter for regulation by national law, and as a general rule it is for the national 
courts to assess the evidence before them. As regards statements made by 
witnesses, the Court’s task under the Convention is not to give a ruling as to 
whether those statements were properly admitted as evidence, but rather – as 
already set out in paragraph 38 above – 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 of Judgments and Decisions 1997-III, and 
Perna, cited above, § 29).

40.  As is apparent from the text of Article 6 § 3 (d) (see paragraph 25 
above), this provision sets out a right relating to the examination of witnesses 
against the accused. The Court has defined such witnesses, to whom it also 
frequently refers as “prosecution witnesses”, as persons whose deposition 
may serve to a material degree as the basis for a conviction and which thus 
constitutes evidence for the prosecution (see Lucà v. Italy, no. 33354/96, 
§ 41, ECHR 2001-II). Paragraph 3 (d) also contains a right to obtain the 
attendance and examination of witnesses on behalf of the accused, or 
“defence witnesses”, that is to say witnesses whose statements are in favour 
of the defendant (see, for instance, Pello v. Estonia, no. 11423/03, § 31, 
12 April 2007).

41.  The case-law of the Court reflects the fact that paragraph 3 (d) of 
Article 6 comprises those two distinct rights. The Court has developed 
general principles which relate exclusively to the right to examine, or have 
examined, prosecution witnesses, as well as general principles specifically 
concerning the right to obtain the attendance and examination of defence 
witnesses.

(i) The right to obtain the attendance and examination of defence witnesses

42.  When it comes to defence witnesses, it is the Court’s established case-
law that Article 6 § 3 (d) does not 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”, being to ensure a full 
“equality of arms” in the matter (see, amongst many authorities, 
Murtazaliyeva v. Russia [GC], no. 36658/05, § 139, 18 December 2018, in 
which judgment the Court reaffirmed and further clarified the general 
principles concerning the right to obtain attendance and examination of 
defence witnesses). The concept of “equality of arms” does not, however, 
exhaust the content of paragraph 3 (d) of Article 6, nor that of paragraph 1, 
of which this phrase represents one application among many others (see, 
among other authorities, Vidal v. Belgium, 22 April 1992, § 33, Series A 
no. 235-B).

43.  As a general rule, it is for the domestic courts to assess the relevance 
of the evidence which defendants seek to adduce, and Article 6 § 3 (d) leaves 
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it to them, again as a general rule, to assess whether it is appropriate to call a 
particular witness (see Perna, cited above, § 29). 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 capable of influencing the outcome of a trial or must reasonably be 
expected to strengthen the position of the defence (see Perna, cited above, 
§ 29, and Murtazaliyeva, cited above, §§ 140 and 160). Whether the 
defendant has advanced “sufficient reasons” for his or her request to call a 
witness will depend on the role of the testimony of that witness in the 
circumstances of any given case (ibid., § 161). The Court has formulated the 
following three-pronged test where a request for the examination of a defence 
witness on behalf of the accused has been made in accordance with domestic 
law (ibid., § 158):

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

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

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

(ii) The right to cross-examine prosecution witnesses

44.  As regards the right to the examination of prosecution witnesses, the 
Court has held that, before an accused can be convicted, all evidence against 
him must normally be produced in his presence at a public hearing with a 
view to adversarial argument. Exceptions to this principle are possible but 
must not infringe the rights of the defence, which, as a rule, require that the 
accused should be given an adequate and proper opportunity to challenge and 
question a witness against him, either when that witness makes his statement 
or at a later stage of proceedings (see Lucà v. Italy, cited above, § 39, and 
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 
and 22228/06, § 118, ECHR 2011).

45.  Contrary to the situation with defence witnesses, the accused is not 
required to demonstrate the importance of a prosecution witness. In principle, 
if the prosecution decides that a particular person is a relevant source of 
information and relies on his or her testimony at the trial, and if the testimony 
of that witness is used by the court to support a guilty verdict, it must be 
presumed that his or her personal appearance and questioning are necessary 
(see Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, nos. 11082/06 and 13772/05, 
§ 712, 25 July 2013, and Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (no. 2), 
nos. 51111/07 and 42757/05, § 484, 14 January 2020).
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(iii) Principles on the admission of untested evidence of prosecution witnesses 
absent from trial

46.  In Al-Khawaja and Tahery (cited above, §§ 119) the Grand Chamber 
of the Court summarised and refined the principles to be applied in cases 
where a prosecution witness did not attend the trial and statements previously 
made by him or her were admitted as evidence. The compatibility of such 
proceedings with Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention must be examined 
in three steps:

(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 
statement as evidence (ibid., §§ 119-125);

(ii)  whether the evidence of the absent witness was the sole or decisive 
basis for the defendant’s conviction (ibid., §§ 119 and 126-147); and

(iii)  whether there were sufficient counterbalancing factors, including 
strong procedural safeguards, to compensate for the handicaps faced by 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).

47.  In its Grand Chamber judgment Schatschaschwili (cited above, 
§§ 111-31) the Court reaffirmed and further clarified those principles. The 
Court noted that, as a rule, it will be pertinent to examine the three steps of 
the Al-Khawaja and Tahery test in the order defined in that judgment; it 
acknowledged, however, that in a given case, it may be more appropriate to 
examine the steps in a different order, in particular if one of the steps proves 
to be particularly conclusive as to either the fairness or the unfairness of the 
proceedings (ibid., § 118). In this latter context the Court made reference, 
inter alia, to a case in which the statement of the untested witnesses was 
neither “sole” nor “decisive” (Mitkus v. Latvia, no. 7259/03, §§ 102 and 106, 
2 October 2012).

48.  The Court further explained that “good reason for the absence of a 
witness” must exist from the trial court’s perspective, that is, the court must 
have had good factual or legal grounds not to secure the witness’s attendance 
at the trial. If there was a good reason for the witness’s non-attendance in that 
sense, it followed that there was a good reason, or justification, for the trial 
court to admit the untested statements of the absent witness as evidence (see 
Schatschaschwili, cited above, § 119). While the absence of a good reason 
for the non-attendance of the witness could not of itself be conclusive of the 
unfairness of the applicant’s trial, it was a very important factor to be weighed 
in the balance when assessing the overall fairness of a trial, and one which 
might tip the balance in favour of finding a breach of Article 6 §§ 1 and 3 (d) 
of the Convention (ibid., § 113).

49.  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 and Tahery 
test), the Court reiterated that “sole” evidence is to be understood as the only 
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evidence against the accused and that “decisive” 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., 
§ 123).

50.  It further held that it is not for the Court to act as a court of fourth 
instance, 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 
being the judgments of the domestic courts. 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. 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 (ibid., § 124).

51.  Furthermore, given that its concern is to ascertain whether the 
proceedings as a whole were fair, the Court should not only review the 
existence of sufficient counterbalancing factors in cases where the evidence 
of the absent witness was the sole or the decisive basis for the applicant’s 
conviction, but also in cases where it found it unclear whether the evidence 
in question was sole or decisive but nevertheless was satisfied that it carried 
significant weight and its admission might have handicapped the defence. 
The extent of the counterbalancing factors necessary in order for a trial to be 
considered fair would depend on the weight of the evidence of the absent 
witness. The more important that evidence, the more weight the 
counterbalancing factors would have to carry in order for the proceedings as 
a whole to be considered fair (ibid., § 116).

(b) Application of these principles to the present case

52.  The applicant contended that the use in evidence against him of 
statements made by witnesses A to G, whom he had not been allowed to 
cross-examine, had resulted in a violation of his defence rights. As the 
guarantees of paragraph 3 (d) of Article 6 are specific aspects of the right to 
a fair trial set forth in paragraph 1 of this Article (see also paragraph 38 
above), the Court will consider the complaint concerning the inability to 
cross-examine prosecution witnesses under the two provisions taken together 
(see, for example and among many authorities, Schatschaschwili, cited 
above, § 100).
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(i) Whether there was a good reason for the non-attendance of witnesses A to G at 
the trial

53.  The Court observes that on 30 September 2014 the 
Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal found the applicant guilty of having 
been in de facto control of the fraud committed by a company on two other 
companies (see paragraph 11 above), on the basis, inter alia, of statements 
made to the police by seven witnesses, A to G (see paragraph 13 above at 
points 8 to 14). The Regional Court, in convicting the applicant at first 
instance, had relied on the statements of six of these seven witnesses (see 
paragraph 5 above). Counsel for the applicant had asked that these witnesses 
be summoned before the Court of Appeal or the investigating judge so that 
he could cross-examine them (see paragraphs 6 and 10 above); however, the 
Court of Appeal had rejected those requests (see paragraphs 8 and 12 above).

54.  The Court observes that those requests were not rejected on grounds 
such as death or fear, absence on health grounds or the witnesses’ 
unreachability (see Schatschaschwili, cited above, § 119, with further 
references), nor on grounds related to the special features of the criminal 
proceedings (see, for instance, S.N. v. Sweden, no. 34209/96, § 47, 
ECHR 2002-V, and D.T. v. the Netherlands (dec.), no. 25307/10 § 47, 2 April 
2013); the Court of Appeal’s sole justification for the rejection of the requests 
lay in its finding that the applicant had failed to substantiate the defence’s 
interest in the examination of these witnesses.

55.  In that context the Court of Appeal noted that the defence had not 
indicated on what points the statements of witnesses A to G were incorrect 
(see paragraphs 8 and 12 above) and, in addition, that the applicant had 
availed himself of his right to remain silent when he had been interviewed by 
police, and that he had not wished to reply to specific questions about his 
activities for company Fr. which had been put to him by the Court of Appeal 
at the hearing (see paragraph 12 above). To the extent that these additional 
observations of the Court of Appeal ought to be interpreted as meaning that 
it found those facts relevant for its refusal to secure the attendance of the 
witnesses, the Court considers that the right of an accused to cross-examine 
witnesses against him or her cannot be made dependent on his or her 
renunciation of the right to remain silent.

56.  As to any requirement for the defence to substantiate a request to 
examine prosecution witnesses, the Court reiterates, as already set out in 
paragraph 44 above, that the underlying principle of the right contained in 
Article 6 § 3 (d) of the Convention in relation to the examination of 
prosecution witnesses is that the defendant in a criminal trial should have an 
effective opportunity to challenge the evidence against him or her. This 
principle requires that a defendant be able to test the truthfulness and 
reliability of evidence provided by witnesses which incriminates him or her, 
by having them orally examined in his or her presence, either at the time the 
witness was making the statement or at some later stage of the proceedings 
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(see paragraph 46 above). Therefore, in a situation where the prosecution 
relies on such a witness statement and the trial court may use that statement 
to support a guilty verdict, the interest of the defence in being able to have 
the witness concerned examined in his or her presence must be presumed and, 
as such, constitutes all the reason required to accede to a request by the 
defence to summon that witness (see paragraph 45 above).

57.  It does not appear that the Court of Appeal took the relevance of the 
testimony of witnesses A to G – or lack of it – into account when it decided 
not to accede to the requests of the applicant to call those witnesses, nor have 
the Government argued that the testimony of any of the witnesses would have 
been manifestly irrelevant or redundant.

58.  The Court observes that the Court of Appeal’s refusal to accede to the 
request of the defence was in line with a leading judgment issued by the 
Supreme Court some three months earlier, in which the latter court had set 
out how the relevant provisions of the CCP were to be interpreted (see 
paragraph 19 above). In that ruling, the Supreme Court had held that, under 
Dutch law, a request by the defence to call a witness might be refused if that 
request was not substantiated, either at all or sufficiently, and that the defence 
was thus required to substantiate why the examination of a particular witness 
was important “with regard to any decision to be taken in the criminal case 
pursuant to Articles 348 and 350 of the CCP” (see paragraph 19 above at 
point 2.6).

59.  It appears from the examples given in its judgment that, according to 
the Supreme Court, requests to call and examine witnesses require 
substantiation, regardless of whether they concern witnesses for the 
prosecution or for the defence (see paragraph 19 above at point 2.6). The 
Supreme Court subsequently stated this explicitly in two further leading 
judgments of 4 July 2017 – that is, after the conclusion of the domestic 
proceedings in the present case – in which it explained how the requirement 
that such requests be substantiated related to the right to a fair trial under 
Article 6 of the Convention (see paragraph 20 above). It considered that that 
requirement did not run counter to Article 6 § 3 (d) of the Convention, and in 
that connection it attached relevance to the fact that the Court had also 
articulated in its case-law an obligation for the defendant to substantiate a 
request to call a witness (see paragraph 20 above at point 3.6). At this point 
in its judgment, in a footnote, the Supreme Court referred to two judgments 
of the Court: Perna (cited above, § 29) and Poropat (cited above, § 42). It 
further noted that the provisions of the CCP concerning the calling and 
examination of witnesses did not distinguish between witnesses who (could) 
testify against the accused and witnesses who (could) testify on behalf of the 
accused (see paragraph 20 above at point 3.7.1), and it held that, as regards 
the requirements to be met by a request to examine a witness, it made no 
difference in principle whether that request concerned a witness for the 
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prosecution or a witness for the defence (see paragraph 20 above at point 
3.7.2).

60.  The Court observes that in the cases which led to the Perna and 
Poropat judgments, the accused applicants had sought the attendance and 
examination of witnesses whose testimony they believed could arguably have 
strengthened the position of their defence, or even led to their acquittal (see 
Perna, cited above, §§ 17 and 31, and Poropat, cited above, §§ 13 and 46); 
accordingly, their requests concerned witnesses on their behalf. This is 
consequently not the same situation as the one which pertains where an 
accused is confronted with witness testimony which incriminates him or her 
(see paragraph 45 above).

61.  Moreover, the Perna judgment – to which reference is made in 
paragraph 42 of the Poropat judgment – pre-dates the Al-Khawaja 
and Tahery judgment (cited above), in which the Grand Chamber 
consolidated and clarified its case-law as regards the examination of 
witnesses for the prosecution under Article 6 § 3 (d). This also applies to the 
four other Court rulings to which the Government refer in their submissions 
of 4 September 2017 (see paragraph 37 above) and which were issued 
between 2005 and 2010. Accordingly, in so far as those four rulings are not 
in line with the principles enunciated in Al-Khawaja and Tahery, they were 
superseded by that Grand Chamber judgment, which was rendered in 2011 
and thus before the present case was decided in the domestic courts (see 
paragraphs 5, 11 and 17 above). In addition, it is to be noted that none of the 
four cases referred to by the Government concerned a situation like that in 
the present case, where a request to call prosecution witnesses was rejected 
at the domestic level for the reason that it lacked substantiation. The Court 
takes this opportunity to reaffirm the general principles relating to the right 
of an accused to examine or have examined witnesses against him or her, as 
set out in paragraphs 44-45 above, from which it follows that the interest of 
the defence in being able to have those witnesses examined in its presence 
must in principle be presumed (see also paragraph 60 above).

62.  The above considerations lead the Court to the conclusion in the 
present case that it cannot be said that the Court of Appeal established good 
factual or legal grounds for not securing the attendance of prosecution 
witnesses A to G.

63.  The absence of a good reason for the non-attendance of the witnesses 
is not of itself conclusive of the unfairness of the applicant’s trial. However, 
it constitutes a very important factor to be weighed in the overall balance 
together with the other relevant considerations, notably whether the evidence 
of the witnesses was the sole or decisive basis for the conviction and whether 
there were sufficient counterbalancing factors (see Schatschaschwili, cited 
above, § 113).
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(ii) Whether the evidence of the absent witnesses was the sole or decisive basis for 
the applicant’s conviction

64.  The Court notes at the outset that the evidence on which the Court of 
Appeal relied for its guilty verdict was not restricted to the statements of 
witnesses A to G (see paragraph 13 above); the conviction of the applicant 
was thus not based on their statements alone (see Al-Khawaja and Tahery, 
cited above, § 131). Moreover, it appears to the Court that none of those 
statements can by themselves be considered capable of proving that the 
applicant had been in de facto control of the fraud on companies Jo. and Co. 
committed by company Fr. The Court of Appeal did not explicitly indicate its 
position on the weight of the evidence given by the absent witnesses (see 
paragraph 50 above and, a contrario, Seton v. the United Kingdom, 
no. 55287/10, § 63, 31 March 2016). Having regard to the considerations in 
relation to the evidence employed by the Court of Appeal (see paragraph 14 
above), the Court considers that the evidence of the absent witnesses was of 
such significance or importance as is likely to have been determinative of the 
outcome of the case (see paragraph 49 above).

(iii) Whether there were sufficient counterbalancing factors

65.  The Court reiterates that there must be counterbalancing factors which 
permit a fair and proper assessment of the reliability of the untested witness 
evidence. It has found the following elements of relevance in the assessment 
of the adequacy of counterbalancing factors: the trial court’s approach to the 
untested evidence, the availability and strength of corroborative evidence 
supporting the untested witness statements, and the procedural measures 
taken to compensate for the lack of opportunity to directly cross-examine the 
witnesses at the trial (see Schatschaschwili, cited above, §§ 125-31 and 151).

66.  The Court firstly notes that the statements of the witnesses A to G 
were listed along with the other evidence substantiating the applicant’s guilt, 
without the judgment containing any indications that the Court of Appeal was 
aware of the reduced evidentiary value of the untested witness statements, or 
containing reasoning as to why it considered that evidence to be reliable (see 
paragraphs 13-14 above; see also, mutatis mutandis, Avetisyan v. Armenia, 
no. 13479/11, § 63, 10 November 2016).

67.  Next, the Court observes that no corroborative evidence supporting 
the untested evidence of the kind as described in paragraphs 125-31 of the 
Schatschaschwili judgment was available in the present case, or other 
corroborative evidence that could have provided the same safeguard.

68.  As regards procedural measures which may have been capable of 
compensating for the defence’s lack of opportunity to cross-examine the 
witnesses, the Court notes that the applicant was able, in the course of the 
domestic proceedings, to give his own version of the events in question, 
which he did at the hearing held before the Court of Appeal on 16 September 
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2014 (see paragraph 9 above). It further appears from the reasoning employed 
by the Court of Appeal for its refusals to allow the applicant to cross-examine 
witnesses that it had been open to him to challenge the accuracy of the 
statements which those witnesses had made to the police (see paragraphs 8 
and 12 above). In this context the Court observes that, at the abovementioned 
hearing, the applicant disputed that witness D could have recognised him 
from a particular photograph and that he had had contact with a number of 
the witnesses who had claimed that they had had contact with him (see 
paragraph 9 above). The Court considers that an opportunity to challenge and 
rebut absent witnesses’ statements is of limited use in a situation where a 
defendant has been denied the possibility to cross-examine the witnesses, and 
moreover it has repeatedly held that such an opportunity cannot, of itself, be 
regarded as a sufficient counterbalancing factor to compensate for the 
handicap for the defence created by the witnesses’ absence (see, mutatis 
mutandis, Trampevski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
no. 4570/07, § 49, 10 July 2012, and Riahi v. Belgium, no. 65400/10, § 41, 
14 June 2016). This is also the case here.

69.  Having regard to the above, the Court finds that it cannot be said that 
there were sufficient counterbalancing factors to compensate for the 
handicaps under which the defence laboured.

(iv) Conclusion

70.  The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to 
conclude that the applicant’s inability to cross-examine the prosecution 
witnesses rendered the trial as a whole unfair. There has, accordingly, been a 
violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

71.  The applicant further complained that the Supreme Court’s failure to 
provide sufficient reasons for the dismissal of his appeal in cassation had been 
contrary to Article 6 § 1 of the Convention, bearing in mind that his cassation 
complaint had concerned the violation of a fundamental right protected by 
the Convention, that there had been no advisory opinion from the Procurator 
General from which he could have deduced why his appeal might not succeed 
(see paragraph 16 above), and that he had been unable to respond to the 
Procurator General’s de facto opinion that his appeal could be declared 
inadmissible under section 80a of the Judiciary (Organisation) Act.

72.  The Government contested that argument, submitting that the Court 
did not find it contrary to Article 6 § 1 of the Convention when a domestic 
appellate court applied a specific legal provision to dismiss an appeal as 
having no prospects of success. Moreover, when the Procurator General 
refrained from issuing an advisory opinion on a particular case, this did not 
imply a disguised opinion on the case, and in the absence of such an opinion, 
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the requirement that a defendant in a criminal case have the opportunity to 
respond to the written advisory opinion of the Procurator General did not 
arise.

73.  The Court refers to its recent decision in El Khalloufi 
v. the Netherlands ((dec.), no. 37164/17, 26 November 2019), in which it 
declared inadmissible very similar complaints.

74.  The Court notes that according to the applicant, the fact that the 
Procurator General refrained from issuing an advisory opinion in writing on 
his appeal in cassation implied that the latter was of the view that that appeal 
should be declared inadmissible under section 80a of the Judiciary 
(Organisation) Act (see paragraph 71 above). However, this is contrary to 
what the Procurator General himself stated in his advisory opinion of 
16 December 2014 (ECLI:NL:PHR:2014:2304), in which he informed the 
Supreme Court and the public of his decision to discontinue the practice of 
taking a position on the application of section 80a of the Judiciary 
(Organisation) Act in every single case, and in which he emphasised that not 
taking a position in writing did not imply a disguised advisory opinion on a 
case (see El Khalloufi, decision cited above, §§ 24-25). In any event, and as 
it also held in El Khalloufi, the Court has found in the past that the failure to 
transmit written observations or documents during proceedings and the 
applicant’s inability to comment on such observations and documents did not 
constitute a violation of the right to a fair hearing in a number of cases where 
granting the applicant such rights and opportunities would have had no effect 
on the outcome of the proceedings because the legal approach adopted had 
not been open to discussion; for example, because the appeal was 
inadmissible or manifestly unfounded (ibid., § 48, with further references). 
As it also found in El Khalloufi, the Court considers that the same must apply 
a fortiori when there is no document to transmit (ibid., § 49), which was the 
situation in the present case.

75.  In El Khalloufi the Court further reiterated that it was acceptable under 
Article 6 § 1 of the Convention for national superior courts to dismiss a 
complaint by mere reference to the relevant legal provisions governing such 
complaints if the matter raised no fundamentally important legal issue, and 
that likewise it was not contrary to Article 6 for those courts to dismiss, on 
the basis of a specific legal provision, an appeal in cassation as having no 
prospect of success, without providing further explanation. Moreover, the 
Court stated that it had previously held that no issue of principle arose under 
Article 6 § 1 of the Convention when an appeal in cassation was declared 
inadmissible or dismissed with summary reasoning by the Netherlands 
Supreme Court in the context of accelerated procedures within the meaning 
of section 80a of the Judiciary (Organisation) Act (ibid., § 55, with further 
references).

76.  The Court perceives no cause to depart from those findings in the 
present case. In particular, it cannot find that the fact that a violation of a right 
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protected by the Convention was alleged in the appeal in cassation should 
have acted as a barrier to the application of section 80a of the Judiciary 
(Organisation) Act, notwithstanding the Court’s finding of a violation of the 
Convention right at issue in the present judgment (see paragraph 70 above). 
In that context, it notes, firstly, that the Court of Appeal’s judgment was in 
line with the Supreme Court’s case-law to the extent that the latter court had 
held, in its leading judgment of 1 July 2014, that a request to call and examine 
witnesses, including prosecution witnesses, should be refused if it lacked 
substantiation (see paragraph 19 above, at point 2.6), and that the 
comprehensibility of a trial court’s decision not to accede to a request to call 
and examine a witness could only be assessed to a limited extent in cassation 
proceedings (see paragraph 19 above, at point 2.7). Secondly, the Court 
observes that in his appeal in cassation (see paragraph 15 above) the applicant 
did not argue that the Supreme Court’s above-mentioned case-law, which had 
been applied by the Court of Appeal in his case, was contrary to the 
interpretation given by this Court to Article 6 § 3 (d) of the Convention. 
Thirdly, and lastly, the Court cannot find any indication that the impugned 
decision was flawed by arbitrariness or otherwise manifestly unreasonable 
(see Talmane v. Latvia, no. 47938/07, § 31, 13 October 2016).

77.  Accordingly, this part of the application is manifestly ill-founded and 
must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the 
Convention.

III.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

78.  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

79.  The applicant claimed 10,000 euros (EUR) in respect of 
non-pecuniary damage in relation to his complaint under Article 6 §§ 1 
and 3 (d) of the Convention.

80.  The Government considered that an amount of EUR 3,000 was 
reasonable.

81.  As it did in paragraph 29 above, the Court refers to its consistent case-
law, according to which where, as in the instant case, a person is convicted in 
domestic proceedings that have entailed breaches of the requirements of 
Article 6 of the Convention, a new trial or the reopening of the domestic 
proceedings at the request of the interested person would be the most 
appropriate way to redress the violation (see the authorities cited in 
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paragraph 29 above). In this connection, it notes that Article 457 § 1 (b) of 
the Netherlands CCP (see paragraph 23 above) provides a basis for reopening 
proceedings if the Court finds a violation of the Convention.

82.  Therefore, the Court considers that the finding of a violation 
constitutes sufficient just satisfaction in the present case.

B. Costs and expenses

83.  The applicant also claimed EUR 692.65 for the costs and expenses 
incurred before the Supreme Court and for those incurred before the Court in 
relation to his complaint under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention. 
Although legal aid had been granted by the domestic authorities for the 
proceedings before both courts, he had had to pay an amount of EUR 678 as 
his own contribution to the cost of legal assistance. In addition, sending his 
application to the Court by registered mail had cost EUR 14.65.

84.  The Government indicated that they deferred to the Court’s judgment 
on this point.

85.  The Court awards the applicant the sum claimed, that is EUR 692.65.

C. Default interest

86.  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.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY

1. Declares the complaint under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention 
concerning the inability to cross-examine prosecution witnesses 
admissible, and the remainder of the application inadmissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) 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 

from the date on which the judgment becomes final in accordance with 
Article 44 § 2 of the Convention, EUR 692.65 (six hundred and 
ninety-two euros and sixty-five cents) in respect of costs and expenses, 
plus any tax that may be chargeable to the applicant on that amount;
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(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 19 January 2021, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Ilse Freiwirth Yonko Grozev
Deputy Registrar President
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 20-04-2021

Datum publicatie 20-04-2021

Zaaknummer 19/02973

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:234

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Post-Keskin zaak. Mishandeling van fietsenmaker, art. 300.1 Sr. 1. HR gaat in op
uitspraak van EHRM in zaak Keskin tegen Nederland (nr. 2205/16) en betekenis
van die uitspraak voor beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van
getuigen door Nederlandse strafrechter en voor gebruik van verklaringen van
getuigen voor bewijs in gevallen waarin verdediging niet behoorlijke en effectieve
mogelijkheid heeft gehad om ondervragingsrecht uit te oefenen. 2. Afwijzing van
ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever en ander).

Ad 1. HR bespreekt zijn eerdere rechtspraak (HR:2014:1496 en HR:2017:1015),
uitspraak van EHRM in zaak Keskin en enkele uitgangspunten van Nederlands
stelsel m.b.t. oproepen en horen van getuigen. Vervolgens zet HR uiteen dat
uitspraak van EHRM in zaak Keskin aanleiding geeft tot bijstellen van eisen die in
eerdere rechtspraak door HR zijn geformuleerd over onderbouwing van verzoeken
van verdediging tot oproepen en horen van getuigen. Ten slotte maakt HR enkele
opmerkingen over bieden van gelegenheid voor uitoefening van ondervragingsrecht
en beoordeling van ‘overall fairness’ van procedure. Uitspraak van EHRM heeft tot
gevolg dat in gevallen waarin getuige een verklaring met belastende strekking heeft
afgelegd, het belang bij oproepen en horen van die getuige moet worden
voorondersteld, zodat van verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang
mag worden verlangd. In die gevallen zal indringender dan voorheen vraag onder
ogen moeten worden gezien of ondervragingsgelegenheid kan en moet worden
gerealiseerd. Daarnaast onderstreept uitspraak van EHRM het belang dat rechter,
alvorens bewezenverklaring wordt aangenomen mede o.g.v. verklaring van niet-
ondervraagde getuige, nagaat of procedure in haar geheel voldoet aan het door art.
6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Uit uitspraak van EHRM
volgt echter niet dat ondervragingsrecht met zich brengt dat verzoek van
verdediging tot horen van getuige die verklaring met belastende strekking heeft
afgelegd, steeds voor toewijzing in aanmerking komt, ongeacht desbetreffende
factoren en gewicht van die verklaring in het licht van overige resultaten van
strafvorderlijk onderzoek.

Ad 2. Hof heeft verzoek tot horen van A en B als getuigen afgewezen omdat, gelet
op onderbouwing van dat verzoek en tijdsverloop sinds pleegdatum van tlgd. feit,
horen van deze getuigen niet noodzakelijk is. Dit oordeel is niet zonder meer
begrijpelijk, omdat aan dat verzoek ten grondslag is gelegd dat strekking van
eerder door A en B afgelegde en in dossier gevoegde verklaringen belastend is
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voor verdachte en dat verdachte de juistheid van de waarneming van tlgd.
gedraging van verdachte door die getuigen (om meerdere redenen) betwist. HR
neemt hierbij in aanmerking dat hof bewezenverklaring heeft aangenomen o.g.v.
uitsluitend door verdachte betwiste verklaringen van A en B zonder dat verdediging
deze getuigen heeft kunnen ondervragen, terwijl hof geen blijk ervan heeft gegeven
te hebben nagegaan of procedure in haar geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM
gewaarborgde recht op eerlijk proces.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0112 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/1338 
NTFR 2021/1555 met annotatie van mr. R.B.H. Beune 
NJ 2021/173 met annotatie van J.M. Reijntjes 
RvdW 2021/506 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02973

Datum 20 april 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 juni 2019,
nummer 21-006522-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

hierna: de verdachte.
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2.1

2.2

3.6.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft L. Bien, advocaat te Maastricht, bij
schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel
uit.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem,
opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De Hoge Raad gaat in dit arrest nader in op de uitspraak van het Europees hof voor de rechten
van de mens (hierna: EHRM) in de zaak Keskin tegen Nederland1 en de betekenis van die
uitspraak voor de beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen door de
Nederlandse strafrechter en voor het gebruik van verklaringen van getuigen voor het bewijs in
gevallen waarin de verdediging niet een behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om het
ondervragingsrecht uit te oefenen. Na een weergave van eerdere rechtspraak van de Hoge Raad
en van de overwegingen van het EHRM in de zaak Keskin (2.2 en 2.3), bespreekt de Hoge Raad –
in reactie op de uitspraak van het EHRM – enkele uitgangspunten van het Nederlandse stelsel met
betrekking tot het oproepen en horen van getuigen (2.4-2.7). Vervolgens zet de Hoge Raad uiteen
dat de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin aanleiding geeft tot het bijstellen van de eisen
die in eerdere rechtspraak door de Hoge Raad zijn geformuleerd over de onderbouwing van
verzoeken van de verdediging tot het oproepen en horen van getuigen (2.8-2.9). Ten slotte maakt
de Hoge Raad enkele opmerkingen over het bieden van gelegenheid voor de uitoefening van het
ondervragingsrecht (2.10-2.11) en de beoordeling van de ‘overall fairness’ van de procedure
(2.12).

Eerdere rechtspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in het arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 het volgende overwogen
over de eisen die worden gesteld aan de onderbouwing van een verzoek tot het oproepen en
horen van een getuige:

“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.

Tegen deze achtergrond heeft naar het oordeel van de Hoge Raad voor het Nederlandse
strafproces te gelden dat een tot de zittingsrechter gericht verzoek tot het oproepen en het horen
van getuigen door de verdediging dient te worden gemotiveerd teneinde de rechter in staat te
stellen de relevantie van dat verzoek in het licht van de toepasselijke wettelijke voorschriften te

1 Procesverloop in cassatie

2 Voorafgaande beschouwing

Inleiding
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3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.8.1.

3.8.2.

beoordelen. Deze motiveringsplicht draagt voorts eraan bij dat de rechter zo vroegtijdig mogelijk
het recht op een eerlijk proces in de hiervoor bedoelde zin kan betrekken bij de beoordeling van
het verzoek. De aan het verzoek te geven motivering dient ten aanzien van iedere van de door de
verdediging opgegeven getuige een toelichting te omvatten waarom het horen van deze getuige
van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing.
Art. 6, derde lid onder d, EVRM verzet zich niet ertegen dat deze eis aan de onderbouwing van zo
een verzoek wordt gesteld. Ook de rechtspraak van het EHRM omtrent het ondervragingsrecht
noopt niet tot het stellen van andere, lichtere eisen aan de motivering van een verzoek tot het
oproepen en het horen van getuigen. Immers, ook in de rechtspraak van het EHRM komt als op de
verdachte rustende plicht tot uitdrukking dat hij zo een verzoek onderbouwt "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".

Art. 6, derde lid aanhef en onder d, EVRM bepaalt dat een ieder tegen wie een vervolging is
ingesteld, het recht heeft '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 de regeling ter zake van het
oproepen en het horen van getuigen in het Wetboek van Strafvordering wordt geen
onderscheid gemaakt tussen "getuigen à charge" en "getuigen à décharge", of anders
gezegd: getuigen die in voor de verdachte belastende dan wel ontlastende zin (kunnen)
verklaren.

Voor de eisen die worden gesteld aan een verzoek tot het horen van een getuige, maakt
het in beginsel geen verschil of zo een verzoek een getuige "à charge" dan wel "à décharge"
betreft. Wel zal in de regel gelden dat een in het vooronderzoek afgelegde verklaring van
een getuige door de officier van justitie reeds bij de processtukken zal zijn gevoegd, zodat
daaruit in het licht van art. 149a, tweede lid, Sv kan worden afgeleid dat, naar het oordeel
van de officier van justitie, de inhoud van die door de getuige afgelegde verklaring
redelijkerwijs van belang kan zijn voor de door de rechter te nemen beslissingen. Dat
betekent echter niet zonder meer dat ook het horen van die getuige van belang is voor
enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. Derhalve kan
voor de onderbouwing van het verzoek tot het horen van een getuige niet worden volstaan
met de enkele stelling dat bij de processtukken een verklaring van die getuige is gevoegd en
- met het oog op de procedure in hoger beroep - evenmin met de enkele stelling dat die
verklaring door de rechter in eerste aanleg voor het bewijs is gebezigd, maar dient te
worden gemotiveerd waarin, gegeven de voeging van de reeds afgelegde verklaring bij de
processtukken, de relevantie van het horen van de getuige is gelegen.

Ingeval het verzoek tot het horen een persoon betreft die in het vooronderzoek nog geen
verklaring heeft afgelegd, dient de motivering van het verzoek betrekking te hebben op het
belang van het afleggen van een verklaring door het horen van deze getuige voor enige in
de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing, en dienen in het
bijzonder de redenen te worden opgegeven waarom de verklaring kan strekken tot staving
van de betwisting van het tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van een verweer of
standpunt dat betrekking heeft op een van de andere door de rechter uit hoofde van de art.
348 en 350 Sv te nemen beslissingen.

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
het communicerende vaten - enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en
anderzijds de gronden waarop het is afgewezen.
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3.9.

2.3

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.”

De uitspraak van het EHRM in de Keskin-zaak

Het EHRM heeft in de zaak Keskin tegen Nederland geoordeeld dat artikel 6 leden 1 en 3, aanhef
en onder d, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) is geschonden. In deze uitspraak gaat het EHRM nader in
op de beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen door de rechter en op
het gebruik voor het bewijs van getuigenverklaringen als de verdediging het ondervragingsrecht
niet behoorlijk en effectief heeft kunnen uitoefenen. De overwegingen van het EHRM houden
onder meer het volgende in:

“(a) Relevant principles

38. The Court’s primary concern under Article 6 § 1 of the Convention is to evaluate the overall
fairness of the criminal proceedings (see, among many other authorities, Taxquet v. Belgium [GC],
no. 926/05, § 84, ECHR 2010, and Schatschaschwili v. Germany [GC], no. 9154/10, § 101, ECHR
2015). 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. 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, Ibrahim and Others
v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 251, 13 September 2016; Gäfgen v.
Germany [GC], no. 22978/05, § 169, ECHR 2010; Schatschaschwili, cited above, § 100; and
Boshkoski v. North Macedonia, no. 71034/13, § 37, 4 June 2020).

39. The Court reiterates that the admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by
national law, and as a general rule it is for the national courts to assess the evidence before them.
As regards statements made by witnesses, the Court’s task under the Convention is not to give a
ruling as to whether those statements were properly admitted as evidence, but rather – as
already set out in paragraph 38 above – 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 of Judgments and Decisions
1997‑III, and Perna, cited above, § 29).

40. As is apparent from the text of Article 6 § 3 (d) (see paragraph 25 above), this provision sets
out a right relating to the examination of witnesses against the accused. The Court has defined
such witnesses, to whom it also frequently refers as “prosecution witnesses”, as persons whose
deposition may serve to a material degree as the basis for a conviction and which thus constitutes
evidence for the prosecution (see Lucà v. Italy, no. 33354/96, § 41, ECHR 2001‑II). Paragraph 3 (d)
also contains a right to obtain the attendance and examination of witnesses on behalf of the
accused, or “defence witnesses”, that is to say witnesses whose statements are in favour of the
defendant (see, for instance, Pello v. Estonia, no. 11423/03, § 31, 12 April 2007).

41. The case-law of the Court reflects the fact that paragraph 3 (d) of Article 6 comprises those
two distinct rights. The Court has developed general principles which relate exclusively to the right
to examine, or have examined, prosecution witnesses, as well as general principles specifically
concerning the right to obtain the attendance and examination of defence witnesses.
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(i) The right to obtain the attendance and examination of defence witnesses

42. When it comes to defence witnesses, it is the Court’s established case-law that Article 6 § 3
(d) does not 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”, being to
ensure a full “equality of arms” in the matter (see, amongst many authorities, Murtazaliyeva v.
Russia [GC], no. 36658/05, § 139, 18 December 2018, in which judgment the Court reaffirmed and
further clarified the general principles concerning the right to obtain attendance and examination
of defence witnesses). The concept of “equality of arms” does not, however, exhaust the content
of paragraph 3 (d) of Article 6, nor that of paragraph 1, of which this phrase represents one
application among many others (see, among other authorities, Vidal v. Belgium, 22 April 1992, §
33, Series A no. 235‑B).

43. As a general rule, it is for the domestic courts to assess 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 (see Perna, cited above, § 29). 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 capable of influencing the
outcome of a trial or must reasonably be expected to strengthen the position of the defence (see
Perna, cited above, § 29, and Murtazaliyeva, cited above, §§ 140 and 160). Whether the
defendant has advanced “sufficient reasons” for his or her request to call a witness will depend on
the role of the testimony of that witness in the circumstances of any given case (ibid., § 161). The
Court has formulated the following three-pronged test where a request for the examination of a
defence witness on behalf of the accused has been made in accordance with domestic law (ibid., §
158):

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

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

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

(ii) The right to cross-examine prosecution witnesses

44. As regards the right to the examination of prosecution witnesses, the Court has held that,
before an accused can be convicted, all evidence against him must normally be produced in his
presence at a public hearing with a view to adversarial argument. Exceptions to this principle are
possible but must not infringe the rights of the defence, which, as a rule, require that the accused
should be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against
him, either when that witness makes his statement or at a later stage of proceedings (see Lucà v.
Italy, cited above, § 39, and Al‑Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and
22228/06, § 118, ECHR 2011).

45. Contrary to the situation with defence witnesses, the accused is not required to demonstrate
the importance of a prosecution witness. In principle, if the prosecution decides that a particular
person is a relevant source of information and relies on his or her testimony at the trial, and if the
testimony of that witness is used by the court to support a guilty verdict, it must be presumed that
his or her personal appearance and questioning are necessary (see Khodorkovskiy and Lebedev v.
Russia, nos. 11082/06 and 13772/05, § 712, 25 July 2013, and Khodorkovskiy and Lebedev v.
Russia (no. 2), nos. 51111/07 and 42757/05, § 484, 14 January 2020).

(iii) Principles on the admission of untested evidence of prosecution witnesses absent from trial

46. In Al-Khawaja and Tahery (cited above, §§ 119) the Grand Chamber of the Court summarised
and refined the principles to be applied in cases where a prosecution witness did not attend the
trial and statements previously made by him or her were admitted as evidence. The compatibility of
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such proceedings with Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention must be examined in three steps:

(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 statement as evidence (ibid., §§ 119-125);

(ii) whether the evidence of the absent witness was the sole or decisive basis for the defendant’s
conviction (ibid., §§ 119 and 126-147); and

(iii) whether there were sufficient counterbalancing factors, including strong procedural
safeguards, to compensate for the handicaps faced by 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).

47. In its Grand Chamber judgment Schatschaschwili (cited above, §§ 111-31) the Court reaffirmed
and further clarified those principles. The Court noted that, as a rule, it will be pertinent to examine
the three steps of the Al-Khawaja and Tahery test in the order defined in that judgment; it
acknowledged, however, that in a given case, it may be more appropriate to examine the steps in
a different order, in particular if one of the steps proves to be particularly conclusive as to either
the fairness or the unfairness of the proceedings (ibid., § 118). In this latter context the Court
made reference, inter alia, to a case in which the statement of the untested witnesses was neither
“sole” nor “decisive” (Mitkus v. Latvia, no. 7259/03, §§ 102 and 106, 2 October 2012).

48. The Court further explained that “good reason for the absence of a witness” must exist from
the trial court’s perspective, that is, the court must have had good factual or legal grounds not to
secure the witness’s attendance at the trial. If there was a good reason for the witness’s
non‑attendance in that sense, it followed that there was a good reason, or justification, for the
trial court to admit the untested statements of the absent witness as evidence (see
Schatschaschwili, cited above, § 119). While the absence of a good reason for the non‑attendance
of the witness could not of itself be conclusive of the unfairness of the applicant’s trial, it was a
very important factor to be weighed in the balance when assessing the overall fairness of a trial,
and one which might tip the balance in favour of finding a breach of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the
Convention (ibid., § 113).

49. 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 and Tahery test), the Court reiterated that “sole” evidence is to be understood as
the only evidence against the accused and that “decisive” 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., § 123).

50. It further held that it is not for the Court to act as a court of fourth instance, 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 being the judgments of the domestic courts. 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. 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 (ibid., § 124).

51. Furthermore, given that its concern is to ascertain whether the proceedings as a whole were
fair, the Court should not only review the existence of sufficient counterbalancing factors in cases
where the evidence of the absent witness was the sole or the decisive basis for the applicant’s
conviction, but also in cases where it found it unclear whether the evidence in question was sole
or decisive but nevertheless was satisfied that it carried significant weight and its admission might
have handicapped the defence. The extent of the counterbalancing factors necessary in order for a
trial to be considered fair would depend on the weight of the evidence of the absent witness. The
more important that evidence, the more weight the counterbalancing factors would have to carry
in order for the proceedings as a whole to be considered fair (ibid., § 116).”
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Het EHRM overweegt verder het volgende over de vraag of in de strafzaak tegen Keskin een
goede reden bestond voor het niet verschijnen van de getuigen op de zitting:

“53. The Court observes that on 30 September 2014 the Arnhem‑Leeuwarden Court of Appeal
found the applicant guilty of having been in de facto control of the fraud committed by a company
on two other companies (see paragraph 11 above), on the basis, inter alia, of statements made to
the police by seven witnesses, A to G (see paragraph 13 above at points 8 to 14). The Regional
Court, in convicting the applicant at first instance, had relied on the statements of six of these
seven witnesses (see paragraph 5 above). Counsel for the applicant had asked that these
witnesses be summoned before the Court of Appeal or the investigating judge so that he could
cross-examine them (see paragraphs 6 and 10 above); however, the Court of Appeal had rejected
those requests (see paragraphs 8 and 12 above).

54. The Court observes that those requests were not rejected on grounds such as death or fear,
absence on health grounds or the witnesses’ unreachability (see Schatschaschwili, cited above, §
119, with further references), nor on grounds related to the special features of the criminal
proceedings (see, for instance, S.N. v. Sweden, no. 34209/96, § 47, ECHR 2002‑V, and D.T. v. the
Netherlands (dec.), no. 25307/10 § 47, 2 April 2013); the Court of Appeal’s sole justification for the
rejection of the requests lay in its finding that the applicant had failed to substantiate the
defence’s interest in the examination of these witnesses.

55. In that context the Court of Appeal noted that the defence had not indicated on what points
the statements of witnesses A to G were incorrect (see paragraphs 8 and 12 above) and, in
addition, that the applicant had availed himself of his right to remain silent when he had been
interviewed by police, and that he had not wished to reply to specific questions about his activities
for company Fr. which had been put to him by the Court of Appeal at the hearing (see paragraph
12 above). To the extent that these additional observations of the Court of Appeal ought to be
interpreted as meaning that it found those facts relevant for its refusal to secure the attendance
of the witnesses, the Court considers that the right of an accused to cross-examine witnesses
against him or her cannot be made dependent on his or her renunciation of the right to remain
silent.

56. As to any requirement for the defence to substantiate a request to examine prosecution
witnesses, the Court reiterates, as already set out in paragraph 44 above, that the underlying
principle of the right contained in Article 6 § 3 (d) of the Convention in relation to the examination
of prosecution witnesses is that the defendant in a criminal trial should have an effective
opportunity to challenge the evidence against him or her. This principle requires that a defendant
be able to test the truthfulness and reliability of evidence provided by witnesses which
incriminates him or her, by having them orally examined in his or her presence, either at the time
the witness was making the statement or at some later stage of the proceedings (see paragraph
46 above). Therefore, in a situation where the prosecution relies on such a witness statement and
the trial court may use that statement to support a guilty verdict, the interest of the defence in
being able to have the witness concerned examined in his or her presence must be presumed and,
as such, constitutes all the reason required to accede to a request by the defence to summon that
witness (see paragraph 45 above).

57. It does not appear that the Court of Appeal took the relevance of the testimony of witnesses A
to G – or lack of it – into account when it decided not to accede to the requests of the applicant to
call those witnesses, nor have the Government argued that the testimony of any of the witnesses
would have been manifestly irrelevant or redundant.

58. The Court observes that the Court of Appeal’s refusal to accede to the request of the defence
was in line with a leading judgment issued by the Supreme Court some three months earlier, in
which the latter court had set out how the relevant provisions of the CCP were to be interpreted
(see paragraph 19 above). In that ruling, the Supreme Court had held that, under Dutch law, a
request by the defence to call a witness might be refused if that request was not substantiated,
either at all or sufficiently, and that the defence was thus required to substantiate why the
examination of a particular witness was important “with regard to any decision to be taken in the
criminal case pursuant to Articles 348 and 350 of the CCP” (see paragraph 19 above at point 2.6).
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2.4

59. It appears from the examples given in its judgment that, according to the Supreme Court,
requests to call and examine witnesses require substantiation, regardless of whether they
concern witnesses for the prosecution or for the defence (see paragraph 19 above at point 2.6).
The Supreme Court subsequently stated this explicitly in two further leading judgments of 4 July
2017 – that is, after the conclusion of the domestic proceedings in the present case – in which it
explained how the requirement that such requests be substantiated related to the right to a fair
trial under Article 6 of the Convention (see paragraph 20 above). It considered that that
requirement did not run counter to Article 6 § 3 (d) of the Convention, and in that connection it
attached relevance to the fact that the Court had also articulated in its case-law an obligation for
the defendant to substantiate a request to call a witness (see paragraph 20 above at point 3.6).
At this point in its judgment, in a footnote, the Supreme Court referred to two judgments of the
Court: Perna (cited above, § 29) and Poropat (cited above, § 42). It further noted that the
provisions of the CCP concerning the calling and examination of witnesses did not distinguish
between witnesses who (could) testify against the accused and witnesses who (could) testify on
behalf of the accused (see paragraph 20 above at point 3.7.1), and it held that, as regards the
requirements to be met by a request to examine a witness, it made no difference in principle
whether that request concerned a witness for the prosecution or a witness for the defence (see
paragraph 20 above at point 3.7.2).

60. The Court observes that in the cases which led to the Perna and Poropat judgments, the
accused applicants had sought the attendance and examination of witnesses whose testimony
they believed could arguably have strengthened the position of their defence, or even led to their
acquittal (see Perna, cited above, §§ 17 and 31, and Poropat, cited above, §§ 13 and 46);
accordingly, their requests concerned witnesses on their behalf. This is consequently not the same
situation as the one which pertains where an accused is confronted with witness testimony which
incriminates him or her (see paragraph 45 above).

61. Moreover, the Perna judgment – to which reference is made in paragraph 42 of the Poropat
judgment – pre-dates the Al-Khawaja and Tahery judgment (cited above), in which the Grand
Chamber consolidated and clarified its case-law as regards the examination of witnesses for the
prosecution under Article 6 § 3 (d). This also applies to the four other Court rulings to which the
Government refer in their submissions of 4 September 2017 (see paragraph 37 above) and which
were issued between 2005 and 2010. Accordingly, in so far as those four rulings are not in line
with the principles enunciated in Al-Khawaja and Tahery, they were superseded by that Grand
Chamber judgment, which was rendered in 2011 and thus before the present case was decided in
the domestic courts (see paragraphs 5, 11 and 17 above). In addition, it is to be noted that none
of the four cases referred to by the Government concerned a situation like that in the present
case, where a request to call prosecution witnesses was rejected at the domestic level for the
reason that it lacked substantiation. The Court takes this opportunity to reaffirm the general
principles relating to the right of an accused to examine or have examined witnesses against him
or her, as set out in paragraphs 44‑45 above, from which it follows that the interest of the defence
in being able to have those witnesses examined in its presence must in principle be presumed
(see also paragraph 60 above).

62. The above considerations lead the Court to the conclusion in the present case that it cannot
be said that the Court of Appeal established good factual or legal grounds for not securing the
attendance of prosecution witnesses A to G.

63. The absence of a good reason for the non-attendance of the witnesses is not of itself
conclusive of the unfairness of the applicant’s trial. However, it constitutes a very important factor
to be weighed in the overall balance together with the other relevant considerations, notably
whether the evidence of the witnesses was the sole or decisive basis for the conviction and
whether there were sufficient counterbalancing factors (see Schatschaschwili, cited above, § 113).”

Uitgangspunten met betrekking tot het oproepen en horen van getuigen

In de rechtspraak van het EHRM over het ondervragingsrecht wordt een onderscheid gemaakt
tussen prosecution witnesses (“persons whose deposition may serve to a material degree as the
basis for a conviction and which thus constitutes evidence for the prosecution”) en defence
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2.6.1

2.6.2

2.5

witnesses (“witnesses whose statements are in favour of the defendant”).2In het Nederlandse
Wetboek van Strafvordering wordt in de voorschriften die zien op het oproepen en horen van
getuigen, een dergelijk onderscheid niet gemaakt. Voor de duiding van de betekenis van de
uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin voor de beoordeling van verzoeken tot het oproepen en
horen van getuigen door de Nederlandse strafrechter, is het daarom nuttig een aantal
uitgangspunten van het Nederlandse strafprocesrecht met betrekking tot het oproepen en horen
van getuigen te benoemen en in verband te brengen met de door het EHRM geformuleerde, onder
2.3 weergegeven ‘general principles’.

Het horen van getuigen kan op verschillende momenten in de strafprocedure plaatsvinden.
Getuigen kunnen allereerst worden gehoord tijdens het opsporingsonderzoek door een
opsporingsambtenaar, waarbij de betreffende verklaring wordt vastgelegd in een – bij de
processtukken te voegen – proces-verbaal. De in een proces-verbaal opgenomen verklaring van
de getuige kan nadien door de rechter voor het bewijs worden gebruikt.3

Getuigen kunnen ook, al dan niet op verzoek van de verdediging, op een later moment in de
procedure (opnieuw) worden opgeroepen en gehoord. Voorafgaand aan de aanvang van het
onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg gaat het dan om het horen van getuigen door de
rechter-commissaris.4 Het horen van getuigen kan verder plaatsvinden in eerste aanleg of in hoger
beroep door de zittingsrechter5 of lopende het onderzoek ter terechtzitting door de (gedelegeerd)
rechter-commissaris of de (gedelegeerd) raadsheer-commissaris.6 Ook bestaat de mogelijkheid
van het horen van getuigen door de rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris nadat
hoger beroep is ingesteld maar voordat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen.7 Bij het
horen van getuigen door de rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris mag de verdediging
in beginsel aanwezig zijn en vragen (doen) stellen aan de getuige.8 Een verklaring die de getuige
aflegt tegenover de rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris, wordt vastgelegd in een
proces-verbaal dat bij de processtukken wordt gevoegd.9 Ook de in zo’n proces-verbaal
opgenomen verklaring van de getuige kan door de rechter voor het bewijs worden gebruikt.10

In de Nederlandse strafrechtspleging worden op basis van deze voorschriften de
verklaringen van getuigen in de regel al in het vooronderzoek opgenomen door
opsporingsambtenaren of door de rechter-commissaris. Bij verhoren van getuigen door
opsporingsambtenaren is in de regel de verdediging niet aanwezig. Dat is doorgaans wel het
geval als getuigen door de rechter-commissaris worden gehoord, waarbij de verdediging dan
de mogelijkheid heeft om vragen te (doen) stellen.

De schriftelijke weergave van verklaringen die getuigen bij hun verhoor afleggen, wordt bij
de processtukken gevoegd en is daardoor bekend aan de rechter en de andere
procesdeelnemers op het moment dat het onderzoek ter terechtzitting aanvangt. In dit
stelsel concentreert het onderzoek ter terechtzitting zich op de beoordeling van de
bevindingen uit het vooronderzoek, waaronder de afgelegde getuigenverklaringen. Deze
inrichting van het Nederlandse strafproces, die al een lange traditie kent en waarop het
wettelijk stelsel is toegesneden, beoogt bij te dragen niet alleen aan een doelmatige en
gestructureerde behandeling van strafzaken op de zitting binnen een redelijke termijn, maar
ook aan de waarheidsvinding. Verklaringen van getuigen worden immers opgenomen niet
langer dan nodig na de gebeurtenis waarop deze betrekking hebben.

Dat in het Nederlandse stelsel getuigen veelal in het vooronderzoek worden gehoord en dat
dit stelsel niet als vertrekpunt kent dat getuigen uitsluitend of vooral tijdens het onderzoek
ter terechtzitting worden gehoord, is gelet op de rechtspraak van het EHRM niet
onverenigbaar met artikel 6 EVRM. Het EVRM laat immers de lidstaten de vrijheid hun
strafproces in te richten overeenkomstig hun nationale principes en tradities.11 Ook in het
Nederlandse strafproces dient te zijn verzekerd dat op enig moment in de procedure de
verdediging een behoorlijke en effectieve gelegenheid heeft om het door artikel 6 lid 3,
onder d, EVRM gewaarborgde ondervragingsrecht uit te oefenen,12 en dat, ook als die
gelegenheid om welke reden dan ook heeft ontbroken, een veroordeling van de verdachte
desondanks in overeenstemming is met de eisen van een eerlijk proces als bedoeld in artikel
6 lid 1 EVRM. Bepalend is daarvoor, zo komt in de rechtspraak van het EHRM naar voren, de
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uiteindelijke evaluatie van ‘the overall fairness of the trial’.13

Op onderdelen vraagt de betekenis van de door het EHRM geformuleerde ‘general principles’
voor het Nederlandse strafprocesrecht nadere aandacht. Ook met het oog op de dialoog met
het EHRM kan hierbij op het volgende worden gewezen.

Mede als gevolg van de hiervoor beschreven grote rol van de getuigenverhoren die in het
vooronderzoek plaatsvinden, wordt – zoals onder 2.4 al is genoemd – in het Nederlandse
wettelijke stelsel niet een strikt onderscheid gemaakt tussen prosecution witnesses en
defence witnesses. Dat geldt ook voor het onderscheid tussen – de in de authentieke
Nederlandse vertaling van artikel 6 lid 3, onder d, EVRM gebruikte termen – ‘getuigen à
charge’ en ‘getuigen à décharge’. Processen-verbaal van verklaringen die getuigen hebben
afgelegd tegenover een opsporingsambtenaar, worden door de officier van justitie bij de
processtukken gevoegd als deze redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de ter
terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen (artikel 149a lid 2 Sv), ongeacht of de
strekking van deze verklaringen voor de verdachte belastend of ontlastend – of onder
omstandigheden: deels belastend en deels ontlastend – is. Ook anderszins wordt in de
wettelijke bepalingen die verband houden met het horen van getuigen, de (mogelijk
belastende) strekking van een verklaring van een getuige niet als criterium gehanteerd. Dat
neemt niet weg dat die strekking wel een rol kan en mag spelen bij beslissingen die worden
genomen over het horen van getuigen.

Dit verschil met de rechtspraak van het EHRM kan mede erdoor worden verklaard dat die
rechtspraak als vertrekpunt heeft een procesmodel waarin (alle) getuigen ter terechtzitting
worden opgeroepen door hetzij de aanklager, hetzij de verdediging.14 Daarnaast kan erop
worden gewezen dat op het moment dat het EHRM zelf over een aan hem voorgelegd geval
oordeelt, de nationale strafrechtelijke procedure is afgerond en daarmee bekend is wat de
strekking van een getuigenverklaring is geweest. Het Nederlandse wettelijke stelsel brengt
mee dat beslissingen over het al dan niet (nader) horen van getuigen deels al in de
voorbereidende fase van de strafzaak worden genomen, waarbij niet steeds op voorhand
vaststaat wat de strekking van een door de getuige af te leggen verklaring zal zijn. Ook in
het strafdossier dat door de officier van justitie wordt samengesteld, worden op schrift
gestelde verklaringen van getuigen niet bij voorbaat als belastend of ontlastend
aangemerkt.

Het hieruit voortvloeiende verschil in perspectief tussen de rechtspraak van het EHRM en het
Nederlandse wettelijke stelsel neemt niet weg dat beslissingen van de feitenrechter over het
oproepen en horen van getuigen en over de vraag of tot een bewezenverklaring kan worden
gekomen, moeten plaatsvinden op een wijze die de ‘overall fairness of the trial’ waarborgt.
Zoals onder 2.12 nader wordt besproken, biedt het Nederlandse strafproces ook ruim
voldoende mogelijkheden aan de feitenrechter om de ‘overall fairness of the trial’ te
realiseren. Of – zoals in de literatuur soms wordt betoogd – aanleiding bestaat te komen tot
een wezenlijk andere inrichting van het nationale strafproces, in die zin dat
getuigenverklaringen in beginsel slechts bruikbaar zijn voor het bewijs tegen de verdachte
als deze tegenover de zittingsrechter zijn afgelegd, betreft een vraag die niet aan de Hoge
Raad ter beantwoording staat. Als een dergelijke keuze zou worden gemaakt, is dat – ook
gelet op de ingrijpende (praktische en financiële) consequenties die zo’n keuze heeft voor de
inrichting van het strafproces en het strafprocesrecht als geheel – aan de wetgever. In het
momenteel voorliggende concept-wetsvoorstel voor een integrale modernisering van het
Wetboek van Strafvordering komt een dergelijke verstrekkende aanpassing niet aan de
orde. Er wordt vastgehouden aan het in de traditie van het Nederlandse strafprocesrecht
gewortelde uitgangspunt dat getuigen al in het vooronderzoek worden gehoord.15

Implicaties van de uitspraak van het EHRM voor beslissingen op verzoeken tot het oproepen en
horen van getuigen

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496 op hoofdlijnen
uiteengezet op welke wijze de op grond van het Wetboek van Strafvordering geldende regels over
het oproepen dan wel horen van door de verdediging opgegeven getuigen moeten worden
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uitgelegd. In aanvulling daarop heeft de Hoge Raad in het onder 2.2 weergegeven arrest van 4 juli
2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 uiteengezet welke eisen gelden met betrekking tot de
onderbouwing van verzoeken van de verdediging tot het oproepen en horen van getuigen. De
uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin geeft aanleiding die eisen bij te stellen waar het gaat
om getuigen die een verklaring met een belastende strekking hebben afgelegd.

De motiveringsplicht die in het genoemde arrest van 4 juli 2017 door de Hoge Raad is
geformuleerd, houdt in dat de verdediging ten aanzien van iedere door haar opgegeven
getuige moet toelichten waarom het horen van deze getuige van belang is voor enige in de
strafzaak op grond van artikel 348 en 350 Sv te nemen beslissing. Aan dit
motiveringsvereiste ligt ten grondslag dat de rechter in staat wordt gesteld de relevantie
van het verzoek te beoordelen, mede in het licht van de onderzoeksbevindingen zoals deze
zich op het moment van het verzoek in het dossier bevinden. Ook draagt dat vereiste eraan
bij dat de rechter zo vroegtijdig mogelijk het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel
6 lid 1 EVRM bij de beoordeling van het verzoek kan betrekken.16

De uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin heeft tot gevolg dat in bepaalde gevallen het
belang bij het oproepen en horen van een getuige moet worden voorondersteld, zodat van
de verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang mag worden verlangd. Dat is aan
de orde als het verzoek betrekking heeft op een getuige ten aanzien van wie de verdediging
het ondervragingsrecht nog niet heeft kunnen uitoefenen, terwijl deze getuige al – in het
vooronderzoek of anderszins – een verklaring heeft afgelegd met een belastende strekking.
Het gaat dan om een verklaring die door de rechter voor het bewijs van het tenlastegelegde
feit zou kunnen worden gebruikt of al is gebruikt.17 Daarvan is in ieder geval sprake als de
rechter in eerste aanleg een verklaring van een getuige voor het bewijs heeft gebruikt, en
de verdediging in hoger beroep het verzoek doet deze getuige op te roepen en te (doen)
horen.

Het vorenstaande betekent niet dat elk verzoek tot het oproepen en horen van een getuige
die al een belastende verklaring heeft afgelegd, door de rechter zonder meer moet worden
toegewezen. Zo’n verzoek kan worden afgewezen op de – in artikel 288 lid 1 Sv genoemde,
maar ook voor de toepassing van artikel 315 Sv van belang zijnde – gronden dat het
onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal
verschijnen, of dat het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn van
de getuige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht,
en het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang de getuige ter
terechtzitting te kunnen ondervragen. In de rechtspraak van het EHRM zijn onder meer deze
gronden erkend als goede reden voor het niet oproepen en horen van een getuige.18 Verder
verzet artikel 6 EVRM zich niet ertegen dat de rechter het verzoek afwijst als het oproepen
en horen van een getuige onmiskenbaar irrelevant of overbodig (“manifestly irrelevant or
redundant”19) is, omdat het (opnieuw) horen van de getuige voor de bewijsvoering van geen
enkel belang zal zijn of geen toegevoegde waarde zal hebben. Dat kan zich bijvoorbeeld
voordoen indien de al door de getuige afgelegde verklaring betrekking heeft op feiten en
omstandigheden die door de verdachte niet worden betwist of als die feiten en
omstandigheden door andere resultaten van het strafrechtelijk onderzoek al buiten redelijke
twijfel zijn komen vast te staan.

Daarnaast is het volgende van belang. Zoals ook onder 2.7.1 naar voren is gekomen, neemt
de rechter in de loop van het strafproces beslissingen over het oproepen en horen van
getuigen. Op het moment dat zo’n beslissing moet worden genomen, zal niet steeds
vaststaan wat de betekenis en het gewicht van de verklaring van de getuige zijn of kunnen
zijn bij de beantwoording van de bewijsvraag en daarmee wat het concrete belang van de
verdachte is om die getuige te (doen) ondervragen. Het staat de rechter echter vrij om zich
al een voorlopig oordeel te vormen over het vermoedelijke of mogelijke gewicht van de al
door de betreffende getuige afgelegde verklaring, in het licht van wat uit de overige
processtukken blijkt en gelet op de beschuldiging die door het openbaar ministerie in de
strafzaak centraal wordt gesteld. De rechter mag mede op grond daarvan de beslissing
nemen over het oproepen en horen van de betreffende getuige. Dat kan betekenen dat de
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rechter tot de beslissing komt dat, naar de stand waarin het onderzoek zich op dat moment
bevindt, (nog) onvoldoende grond bestaat om het verzoek tot het oproepen en horen van
die getuige toe te wijzen. Dat sluit overigens niet uit dat in een later stadium van de
procedure anders zal (moeten) worden geoordeeld als opnieuw een verzoek tot het
oproepen en horen van die getuige wordt gedaan. Ook kan, zoals onder 2.12 nog aan bod
komt, nadien aanleiding bestaan voor de rechter om, alvorens uitspraak te doen, ambtshalve
te beslissen tot het alsnog oproepen en horen van de getuige. Voor de hier aangeduide
werkwijze kan in het bijzonder aanleiding bestaan als het verzoek betrekking heeft op alle
getuigen van wie verklaringen in het dossier zijn gevoegd, of een groot aantal daarvan.

Met een dergelijke wijze van beoordelen wordt niet ongeoorloofd vooruitgelopen op de
beslissingen over de vragen van artikel 348 en 350 Sv die de rechter in een later stadium
van de procedure zal nemen. Het gaat immers om niet meer dan een oordeel over het
vermoedelijke of mogelijke gewicht van de al door de getuige afgelegde verklaring in het licht
van de resultaten van het strafvorderlijk onderzoek tot dan toe. Om die reden geeft de
rechter met een toewijzende of afwijzende beslissing ook niet ervan blijk dat hij jegens een
procespartij een vooringenomenheid koestert, of dat de bij deze dienaangaande bestaande
vrees objectief gerechtvaardigd is, en vormt die beslissing op zichzelf dus geen grond voor
wraking.20

Opmerking verdient verder dat de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin niet afdoet aan
de eis die in de rechtspraak van de Hoge Raad wordt gesteld en die ook aansluit bij de
rechtspraak van het EHRM,21 dat als de verdediging een getuige wenst te ondervragen, zij
hiertoe het nodige initiatief neemt. Dat houdt in dat de verdediging die wens kenbaar moet
maken door een stellig en duidelijk verzoek te doen tot het oproepen en horen van een
concreet aangeduide getuige. In de gevallen waarin, zoals hiervoor onder 2.9.2 aan de orde
is gekomen, het belang bij het oproepen en horen van een getuige moet worden
voorondersteld, mag zo’n verzoek niet worden afgewezen op de enkele grond dat het
verzoek niet of niet naar behoren is onderbouwd. Dit neemt niet weg dat de verdediging bij
het doen van een verzoek tot het oproepen en horen van een getuige er met het oog op
een juiste beoordeling van dat verzoek baat bij kan hebben om toe te lichten dat het
verzoek betrekking heeft op een getuige die een verklaring heeft afgelegd die voor de
verdachte belastend van aard is of kan zijn en dat zij daarbij, voor zover mogelijk, een
aanduiding geeft van de door de verdachte betwiste onderdelen van die verklaring en in
samenhang daarmee van de onderwerpen waarover zij de getuige wenst te ondervragen.
Het geven van zo’n toelichting kan bijvoorbeeld van betekenis zijn als één van de onder
2.9.3 genoemde afwijzingsgronden aan de orde zou kunnen zijn of als het verzoek
betrekking heeft op een groot aantal getuigen en de rechter voor de beslissing staat of al
deze getuigen moeten worden gehoord of dat (vooralsnog) wordt volstaan met een aantal
van hen.

Het bieden van gelegenheid voor de uitoefening van het ondervragingsrecht

In het Nederlandse stelsel, waarin om de onder 2.6.1 genoemde redenen het onderzoek ter
terechtzitting zich concentreert op de beoordeling van de bevindingen uit het vooronderzoek, is
het van belang dat al voor de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting gelegenheid bestaat
voor de uitoefening van het ondervragingsrecht. In dit verband zijn in het bijzonder van belang de
onder 2.5 genoemde mogelijkheden van het horen van getuigen door de rechter-commissaris of
de raadsheer-commissaris in aanwezigheid van in ieder geval de raadsman en op zijn verzoek in
beginsel ook de verdachte. Dat vergt dat bij de gerechten voldoende capaciteit beschikbaar is voor
het langs deze wegen horen van getuigen.

Het initiatief tot het bieden van een dergelijke ondervragingsgelegenheid kan tijdens het
vooronderzoek worden genomen door het openbaar ministerie en in bepaalde gevallen ook door
de rechter-commissaris. Aanleiding daarvoor kan bestaan in gevallen waarin een getuige al een
verklaring met een belastende strekking heeft afgelegd en aan die verklaring – voor zover zich dat
laat vaststellen in de stand van het onderzoek – een meer dan gering gewicht kan toekomen voor
een eventuele bewezenverklaring. Het bieden van een dergelijke ondervragingsgelegenheid aan

73



2.12.1

2.12.2

2.11

de verdediging voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting, zonder daartoe een verzoek
van de verdediging af te wachten, ligt vooral ook in de rede in gevallen waarin het voorzienbaar is
dat de getuige op een later moment mogelijk niet meer beschikbaar zal zijn voor een verhoor of
moeilijk zal kunnen worden getraceerd, of als de belangen van de getuige ermee zijn gediend dat
een (nadere) ondervraging op korte termijn plaatsvindt. Onder omstandigheden kan dat ook
aanleiding vormen om al bij het verhoor van een getuige door de politie gelegenheid tot
ondervraging te bieden.22

Daarnaast kan de verdediging op diverse momenten in de strafrechtelijke procedure een verzoek
doen om een getuige te horen met het oog op de uitoefening van het ondervragingsrecht. Voor
een effectief gebruik van deze mogelijkheid is tijdens het vooronderzoek wel van belang dat de
verdediging al in voldoende mate toegang heeft tot de processtukken en bekend is met de
beschuldiging die door het openbaar ministerie in de strafzaak centraal wordt gesteld.

De verdediging kan ook tijdens het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg of in hoger
beroep verzoeken doen tot het (opnieuw) oproepen en horen van getuigen. De omstandigheid dat
de verdediging geen gebruik heeft gemaakt van een eerder bestaande gelegenheid om wensen
met betrekking tot de ondervraging van getuigen kenbaar te maken of dat de verdediging niet zelf
in een eerder stadium van het onderzoek gebruik heeft gemaakt van de hiervoor genoemde
mogelijkheden om een verzoek te doen een getuige te horen, terwijl daarvoor op dat moment
geen beletsel bestond, biedt op zichzelf geen grond voor de afwijzing van zo’n verzoek. Dat neemt
niet weg dat een dergelijke inactiviteit van de verdediging, als daarvoor geen gegronde reden
bestaat, een rol kan spelen bij de, onder 2.12 nader te bespreken, beoordeling of het proces als
geheel eerlijk is verlopen.

Beoordeling van de ‘overall fairness’ van de procedure

De voor het Nederlandse stelsel kenmerkende omstandigheid dat de rechter in de loop van
het strafproces beslissingen neemt over het oproepen en horen van getuigen, is niet alleen
van betekenis bij de beoordeling van getuigenverzoeken, maar ook bij de eindbeoordeling
van de zaak. Zoals in het onder 2.2 genoemde arrest van 4 juli 2017 is overwogen, moet de
rechter voordat hij einduitspraak doet, nagaan of de procedure in haar geheel voldoet aan
het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Zo nodig zal hij hetzij
ambtshalve alsnog overgaan tot het oproepen en het horen van (een) getuige(n), hetzij bij
zijn beslissing over 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.

Deze wijze van beoordeling sluit aan bij de drie stappen die in de rechtspraak van het
EHRM deel uitmaken van de beoordeling of, in gevallen waarin de verdediging niet een
behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om het ondervragingsrecht uit te
oefenen, het proces als geheel eerlijk is verlopen.23 Van belang hierbij zijn (i) de reden dat
het ondervragingsrecht niet kan worden uitgeoefend met betrekking tot een getuige van wie
de verklaring voor het bewijs wordt gebruikt, (ii) het gewicht van de verklaring van de
getuige, binnen het geheel van de resultaten van het strafvorderlijke onderzoek, voor de
bewezenverklaring van het feit, en (iii) het bestaan van compenserende factoren, waaronder
ook procedurele waarborgen, die compensatie bieden voor het ontbreken van een
ondervragingsgelegenheid. Deze beoordelingsfactoren moeten daarbij in onderling verband
worden beschouwd.24 Naarmate het gewicht van de verklaring groter is, is het – wil de
verklaring voor het bewijs kunnen worden gebruikt – des te meer van belang dat een goede
reden bestaat voor het niet bieden van een ondervragingsgelegenheid en dat
compenserende factoren bestaan. Dit betekent dat met name in gevallen waarin niet tot een
bewezenverklaring kan worden gekomen zonder dat die in beslissende mate zal steunen op
de verklaring van de getuige, terwijl de verdediging het nodige initiatief heeft getoond om
het ondervragingsrecht te kunnen uitoefenen en een goede reden ontbreekt om de getuige
niet te horen, de rechter (alsnog) zal moeten overgaan tot het oproepen en horen van die
getuige, althans nog zal moeten doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de verdediging de
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gelegenheid te bieden tot uitoefening van het ondervragingsrecht.25

Als de uitoefening van het ondervragingsrecht niet wordt gerealiseerd, moet de rechter
onderzoeken of voldoende compenserende factoren hebben bestaan voor de door de
verdediging ondervonden beperkingen bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de
verklaring van de getuige, waarmee ook de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing wordt
gewaarborgd. Als de rechter oordeelt dat (vooralsnog) onvoldoende compenserende
factoren hebben bestaan, onderzoekt hij of daartoe alsnog stappen kunnen worden gezet.
Het gaat er daarbij in de kern om dat de rechter de betrouwbaarheid van de verklaring van
de niet-ondervraagde getuige zorgvuldig onderzoekt, een en ander in samenhang met het
overige bewijsmateriaal en in het licht van de betwisting door de verdachte van die
verklaring.26 Van belang daarbij kunnen zijn verklaringen van personen tegenover wie de
getuige – kort na de gebeurtenissen waar het om gaat – zijn of haar verhaal heeft gedaan
of die anderszins feiten en omstandigheden waarop de getuigenverklaring ziet, kunnen
bevestigen. Het kan onder omstandigheden ook gaan om verklaringen van deskundigen die
de totstandkoming en de betrouwbaarheid van de verklaring van de niet-ondervraagde
getuige dan wel de persoon van die getuige aan een onderzoek hebben onderworpen.
Verder kan compensatie betrekking hebben op procedurele waarborgen zoals de
beschikbaarheid van een audiovisuele vastlegging van het verhoor van de getuige of het
ondervragen van de zojuist genoemde personen of deskundigen. In dit verband kan ook van
belang zijn dat de verdediging wel een beperkte mogelijkheid heeft gehad om vragen te
(doen) stellen aan de getuige.27

De toetsing in cassatie kan gericht zijn op de vraag of de beslissing het tenlastegelegde
mede op grond van een verklaring van een niet-ondervraagde getuige bewezen te verklaren
in overeenstemming is met het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces
en de daaraan verbonden notie van ‘the overall fairness of the trial’. Bij deze beoordeling
kan van belang zijn of de feitenrechter zijn oordeel dat dit het geval is, (nader) heeft
gemotiveerd.

Verder heeft wat hiervoor onder 2.12.2 is overwogen ook betekenis voor de toetsing in
cassatie van klachten die zich specifiek richten tegen een beslissing tot afwijzing van een
verzoek tot het oproepen en horen van een getuige die een belastende verklaring heeft
afgelegd. Het belang bij de betreffende cassatieklacht kan ontbreken als de procedure in
haar geheel – ondanks de afwijzing van het verzoek tot het horen en oproepen van die
getuige – voldoet aan het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Het
ligt daarom in de rede dat, als een dergelijke klacht wordt aangevoerd, de schriftuur een
toelichting bevat dat en waarom de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat het recht op
een eerlijk proces is geschonden.

Afronding

Het voorgaande komt er in de kern op neer dat de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin tot
gevolg heeft dat in gevallen waarin een getuige een verklaring met een belastende strekking
heeft afgelegd, het belang bij het oproepen en horen van die getuige moet worden
voorondersteld, zodat van de verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang mag worden
verlangd. In die gevallen zal indringender dan voorheen de vraag onder ogen moeten worden
gezien of een ondervragingsgelegenheid kan en moet worden gerealiseerd. Daarnaast
onderstreept de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin het belang dat de rechter, alvorens de
bewezenverklaring wordt aangenomen mede op grond van de verklaring van een niet-
ondervraagde getuige, nagaat of de procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 EVRM
gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Uit de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin volgt
echter niet dat het ondervragingsrecht met zich brengt dat een verzoek van de verdediging tot het
horen van een getuige die een verklaring met een belastende strekking heeft afgelegd, steeds
voor toewijzing in aanmerking komt, ongeacht de onder 2.9 genoemde factoren en het gewicht
van die verklaring in het licht van de overige resultaten van het strafvorderlijke onderzoek.
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.1 Het cassatiemiddel klaagt dat de afwijzing door het hof van de door de verdediging gedane
verzoeken tot het horen van [aangever] en [betrokkene 1] als getuigen ontoereikend is
gemotiveerd, althans dat het gebruik van de eerder door deze getuigen afgelegde verklaringen
voor het bewijs onverenigbaar is met artikel 6 lid 3, aanhef en onder d, EVRM, omdat de
verdediging het ondervragingsrecht niet heeft kunnen uitoefenen.

Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“zij op 28 september 2012, in de gemeente Ede, opzettelijk mishandelend een persoon,
genaamd [aangever], een zgn. “knietje” tegen het rechterbeen heeft gegeven, en
opzettelijk mishandelend een persoon, genaamd [aangever], tegen het been heeft geschopt
of getrapt, waardoor deze pijn heeft ondervonden.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het in de wettelijke vorm door [verbalisant], bijzonder opsporingsambtenaar bij Politie
Gelderland-Midden, opgemaakt proces-verbaal, genummerd PL00740 2012108408-1,
gesloten en getekend op 5 oktober 2012, als bijlage (pg. 5-7) gevoegd bij het
stamprocesverbaal, voor zover inhoudende de aangifte van [aangever], zakelijk
weergegeven:

Op 28 september 2012 kwam [verdachte] in mijn fietsenwinkel aan de [a-straat 1] te Ede. Zij
kwam haar fiets ophalen. Ik vertelde haar dat het totale bedrag dat betaald moest worden €
49,90 was. Ik hoorde dat [verdachte] zei: “Geef me de fiets maar even mee, dan ga ik thuis
geld halen”. Hierop heb ik gezegd dat ze een leenfiets mee kon krijgen, geld kon halen en
dat zij mij als ze terug kwam kon betalen. Hierop hoorde ik dat [verdachte] zei: “Okee. Dan
neem ik de fiets mee en dan kom je vanavond het geld maar halen”.

Ik zei dat ik daar geen zin in had. Ik zei: ”Ik wil je met de bus wel naar je huis brengen en de
fiets in de bus leggen, dan kun je mij gelijk betalen”. Ik hoorde [verdachte] schreeuwen: “Ik
stap niet bij jou in de auto”. Ik zei tegen [verdachte] dat het dan bij een leenfiets bleef en
dat zij haar fiets maar later moest halen. Ik hoorde dat [verdachte] zei dat het haar fiets
was en dat zij de fiets nu ging meenemen. Ik had de fietssleutel van de fiets van [verdachte]
in mijn zak zitten. Ik hoorde dat [verdachte] zei: “Geef mijn fietssleutel”. Op dat moment
voelde ik dat [verdachte] mij een knietje tegen mijn rechterdijbeen gaf. Ik voelde hierdoor
pijn aan mijn dijbeen. Ik voelde dat [verdachte] met haar volle gewicht tegen mij aanduwde.
Hierdoor kwam ik in onbalans en ben ik naar buiten gelopen. Ik zag dat [verdachte] op haar
fiets ging zitten. Ik zag dat [verdachte] haar fiets optilde en wegrende met haar fiets onder
haar arm. Ik heb de fiets bij de bagagedrager vastgepakt en er kwam een heel ruk en trek
spel om de fiets richting de winkel te trekken. Ik heb hier een dikke knie aan over gehouden.

2. Het in de wettelijke vorm door [verbalisant] voornoemd, opgemaakt proces-verbaal,
genummerd PL00740 2012108408-3, gesloten en getekend op 9 oktober 2012, als bijlage
(pg. 10-11) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de verklaring van
getuige [betrokkene 1], zakelijk weergegeven:

Op 28 september 2012 stond ik met mijn fiets in de werkplaats van de fietsenwinkel aan de
[a-straat 1] te Ede. Ik zag een meisje de werkplaats binnenkomen. Ik hoorde dat het meisje
aan het schelden en schreeuwen was tegen de fietsenmaker [aangever]. Ik zag dat het
meisje naar haar fiets liep die buiten stond en deze oppakte. Ik zag dat het meisje met haar
fiets weg liep. Ik zag dat de fietsenmaker achter haar aan liep. Ik zag dat het meisje de
fietsenmaker toen een trap tegen zijn knie gaf.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt – voor zover in cassatie van
belang – het volgende in:

“De raadsvrouw deelt voorts mede -zakelijk weergegeven-:

Getuige [aangever] is de aangever in deze zaak. Volgens verdachte heeft hij een valse
verklaring afgelegd bij de politie. Weliswaar is er een woordenwisseling tussen aangever en

3 Beoordeling van het derde cassatiemiddel
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3.3

verdachte geweest, maar verdachte ontkent dat zij aangever heeft mishandeld zoals ten
laste is gelegd. De werkelijke achtergrond is dat aangever in die periode verdachte geld
heeft geleend, omdat zij haar huur niet kon betalen. Vervolgens heeft aangever verdachte
herhaaldelijk gechanteerd om seksueel contact met hem te hebben. Tegen de wil van
verdachte heeft er ook meerdere keren seksueel contact plaatsgevonden. De verdediging
verzoekt om die reden om aangever te horen, teneinde hem te confronteren met hetgeen
verdachte stelt. Voorts wil de verdediging aangever bevragen over de vermeende
mishandeling, nu deze volgens verdachte niet heeft plaatsgevonden.

Getuige [betrokkene 1] heeft een deels belastende verklaring afgelegd bij de politie, onder
meer inhoudende dat zij heeft gezien dat een vrouw aangever heeft getrapt c.q. geschopt.
De weergave van hetgeen volgens deze getuige is gebeurd, wijkt af van hetgeen aangever
heeft verklaard, ook ten aanzien van hetgeen deze getuige verdachte heeft horen zeggen.
Gelet hierop is het noodzakelijk dat [aangever] en [betrokkene 1] als getuigen worden
gehoord. Opgemerkt dient nog te worden dat aangever en getuige [betrokkene 1] elkaar
persoonlijk kennen en dat getuige [betrokkene 1] pas twee weken na het vermeende
incident een telefonische verklaring heeft afgelegd. Voorts wil ik nogmaals aangeven dat
verdachte tot november 2017 niet op de hoogte is geweest van de behandeling van de
onderliggende strafzaak in eerste aanleg. Dat is ook de reden dat dit verzoek eerst nu in
hoger beroep wordt gedaan. Ook beschikte de verdediging ten tijde van het instellen van
het hoger beroep, 28 november 2017, nog niet over de processtukken, waaronder de
aangifte. Volgens de verdediging zou er daarom een ruimere uitleg gegeven moeten worden
aan het noodzaakcriterium. Voorts wijs ik erop dat de verdediging de kans moet hebben om
de verklaringen van getuigen te toetsen. Zeker wanneer de strafrechtelijke veroordeling
uitsluitend of in een doorslaggevende mate is gebaseerd op de verklaringen van getuigen
die de verdediging niet heeft kunnen ondervragen. Ik verwijs daarbij naar de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) (Vidgen). Met een beroep op
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) acht de verdediging
het noodzakelijk dat bovengenoemde getuigen alsnog worden gehoord. Dat het
tenlastegelegde feit zich inmiddels bijna zeven jaar geleden heeft afgespeeld, maakt het niet
anders.

(...)

Het hof schorst de behandeling voor beraad.

Na hervatting van het onderzoek deelt de voorzitter, gehoord de raadsvrouw en de
advocaat-generaal, mede dat het hof het niet noodzakelijk acht dat [aangever] en
[betrokkene 1] als getuigen worden gehoord. Anders dan de raadsvrouw heeft betoogd is
hier geen sprake van een situatie zoals in de eerdergenoemde zaak Vidgen. Het hof is van
oordeel dat, mede gelet op de onderbouwing van de verzoeken, de noodzaak tot het horen
van de getuigen [aangever] en [betrokkene 1] ontbreekt. Het hof heeft daarbij tevens gelet
op het tijdsverloop sinds de pleegdatum van het tenlastegelegde feit.”

Het hof heeft het verzoek tot het horen van [aangever] en [betrokkene 1] als getuigen afgewezen
omdat, gelet op de onderbouwing van dat verzoek en het tijdsverloop sinds de pleegdatum van
het tenlastegelegde feit, het horen van deze getuigen niet noodzakelijk is. Dit oordeel is niet
zonder meer begrijpelijk, omdat aan dat verzoek ten grondslag is gelegd dat de strekking van de
eerder door [aangever] en [betrokkene 1] afgelegde en in het dossier gevoegde verklaringen
belastend is voor de verdachte en dat de verdachte de juistheid van de waarneming van de
tenlastegelegde gedraging van de verdachte door die getuigen (om meerdere redenen) betwist.
De Hoge Raad neemt hierbij in aanmerking dat het hof de bewezenverklaring heeft aangenomen
op grond van uitsluitend de door de verdachte betwiste verklaringen van [aangever] en
[betrokkene 1] zonder dat de verdediging deze getuigen heeft kunnen ondervragen, terwijl het
hof geen blijk ervan heeft gegeven te hebben nagegaan, op de hiervoor onder 2.12 weergegeven
wijze, of de procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op
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3.4
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een eerlijk proces.

Het cassatiemiddel slaagt.

Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van het eerste en het tweede cassatiemiddel
niet nodig.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien, M.J. Borgers, J.C.A.M. Claassens en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 april 2021.

EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin tegen Nederland).

Zie § 40 van de uitspraak in de zaak Keskin.

HR 20 december 1926, ECLI:NL:HR:1926:BG9435 (de auditu). Zie onder meer ook Kamerstukken II
1995/96, 24692, nr. 3, p. 3-8 en Kamerstukken II 2001/02, 28477, nr. 3, p. 3.

Artikel 210 Sv in verbinding met artikel 181-183 Sv.

Artikel 315 Sv (in verbinding met artikel 415 lid 1 Sv).

Artikel 316 Sv (in verbinding met artikel 420 Sv).

Zie onder meer artikel 411a Sv.

Zie onder meer artikel 186a Sv.

Artikel 172 Sv.

Artikel 344 lid 1 Sv.

Vgl., in relatie tot het ondervragingsrecht, EHRM 15 december 2011, nrs. 26766/05 en 22228/06 (Al-
Khawaja en Tahery tegen het Verenigd Koninkrijk), § 146.

EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili tegen Duitsland), § 105: “(...) the use as
evidence of statements obtained at the stage of a police inquiry and judicial investigation is not in
itself inconsistent with Article 6 §§ 1 and 3 (d), provided that the rights of the defence have been
respected. As a rule, these rights require that the defendant be given an adequate and proper
opportunity to challenge and question a witness against him - either when that witness is making his
statements or at a later stage of the proceedings”. Vgl. ook § 56 van de uitspraak van het EHRM in de
zaak Keskin.

EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili tegen Duitsland), § 101: “The Court’s
primary concern under Article 6 § 1 is to evaluate the overall fairness of the criminal proceedings”.

Zie § 44 van de uitspraak in de zaak Keskin: “the Court has held that, before an accused can be
convicted, all evidence against him must normally be produced in his presence at a public hearing with
a view to adversarial argument”, met vermelding van eerdere rechtspraak.

4 Beoordeling van de overige cassatiemiddelen

5 Beslissing
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Gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/30/ambtelijke-
versie-juli-2020-wetsvoorstel-wetboek-van-strafvordering. Zie hierover ook de conclusie van de
advocaat-generaal, onder 30.

Rechtsoverweging 3.6 in HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015.

Zie in het bijzonder de volgende overwegingen in de uitspraak in de zaak Keskin: - § 45: “(...) the
accused is not required to demonstrate the importance of a prosecution witness. In principle, if the
prosecution decides that a particular person is a relevant source of information and relies on his or her
testimony at the trial, and if the testimony of that witness is used by the court to support a guilty
verdict, it must be presumed that his or her personal appearance and questioning are necessary”; - §
56: “Therefore, in a situation where the prosecution relies on such a witness statement and the trial
court may use that statement to support a guilty verdict, the interest of the defence in being able to
have the witness concerned examined in his or her presence must be presumed and, as such,
constitutes all the reason required to accede to a request by the defence to summon that witness”; -
§ 61: “The Court takes this opportunity to reaffirm the general principles relating to the right of an
accused to examine or have examined witnesses against him or her, as set out in paragraphs 44–45
above, from which it follows that the interest of the defence in being able to have those witnesses
examined in its presence must in principle be presumed”.

Zie onder meer EHRM 15 december 2011, nrs. 26766/05 en 22228/06 (Al-Khawaja & Tahery/Verenigd
Koninkrijk), § 120-125 en EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland), § 119,
met nadere verwijzingen.

Zie naast § 57 van de uitspraak in de zaak Keskin bijvoorbeeld ook EHRM 14 januari 2020, nrs.
51111/07 en 42757/07, (Khodorkovskiy en Lebedev/Rusland (nr. 2)), § 484.

Vgl. HR 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1413.

Vgl. bijvoorbeeld – in verband met de toepassing van artikel 35 EVRM – EHRM 10 juli 2014, nr.
40820/12 (Marčan/Kroatië), § 44 en EHRM 12 juli 2018, nr. 48134/15 (Bojić/Kroatië), § 28.

Bijvoorbeeld in het geval van verhoren door een gespecialiseerde verhoorder van zeer jonge
kinderen in een daartoe ingerichte studio.

Een overzicht van deze rechtspraak wordt gegeven in § 46-51 van de uitspraak van het EHRM in de
Keskin-zaak.

Zie EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland), § 118: ‘(...) all three steps of
the test are interrelated and, taken together, serve to establish whether the criminal proceedings
issue have, as a whole, been fair.’ Vgl. ook § 47 van de uitspraak van het EHRM in de Keskin-zaak.

Vgl. EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland), § 119-122.

Zie EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland), § 125-131.

Vgl. HR 23 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:429.
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hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 7
juni 2019 schuldig verklaard wegens “mishandeling” en daarbij bepaald dat ter zake van het
bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. L. Bien, advocaat te Maastricht, heeft
drie middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste en tweede middel zijn gericht tegen de bewezenverklaring. Het derde middel is gericht
tegen de afwijzende beslissing van het hof op het verzoek van de verdediging om twee personen als
getuigen te horen en tegen het gebruik voor het bewijs van die verklaringen.

4. Voordat ik het derde middel bespreek, sta ik uitvoerig stil bij de rechtspraak inzake het horen van
getuigen à charge in het licht van het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM. Directe
aanleiding daarvoor is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna:
EHRM) van 19 januari 2021 in de zaak van Keskin tegen Nederland.1 Daarbij belicht ik de verhouding
tussen de rechtspraak van het EHRM over die verdragsbepaling en de rechtspraak van de Hoge Raad.
Bezien wordt of de rechtspraak van de Hoge Raad tegen de achtergrond van de uitspraak in de zaak
Keskin op onderdelen heroverweging behoeft.

Beschouwingen naar aanleiding van de EHRM-uitspraak in de zaak Keskin tegen Nederland

Aanleiding

5. De zaak Keskin betreft de beoordeling van verzoeken van de verdediging om getuigen à charge te
horen in het licht van art. 6 EVRM. De vierde sectie van het Hof oordeelde dat art. 6, eerste lid in
samenhang met het derde lid onder d, EVRM in de strafprocedure tegen Keskin was geschonden,
doordat de verdachte zonder voldoende redengeving niet in de gelegenheid was geweest zeven
getuigen à charge te (doen) ondervragen, terwijl de bewezenverklaring in beslissende mate op de
verklaringen van deze getuigen was gebaseerd en onvoldoende compensatie was geboden.2 Het
belang van het arrest is niet zozeer gelegen in de casuïstiek, als wel in de dialoog die het EHRM met
de Hoge Raad aangaat. Het EHRM gaat daarbij de confrontatie met de Nederlandse strafrechtspraak
niet uit de weg. Het Straatsburgse Hof plaatst in dit verband kritische kanttekeningen bij de
verwerking van de rechtspraak van het EHRM in enkele (overzichts)arresten van de Hoge Raad.

6. De uitspraak heeft in korte tijd binnen de Nederlandse strafrechtspleging veel stof doen opwaaien.
Daarbij is aandacht gevraagd voor de mogelijk verstrekkende gevolgen van de Keskin-uitspraak voor
de Nederlandse praktijk inzake het oproepen en horen van getuigen à charge. In het Nederlands
Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) verscheen een editorial waarin gewag wordt gemaakt van een “stroom
aan berichten (…) op social media” met de gemeenschappelijke strekking dat de Hoge Raad zijn
rechtspraak op dit terrein zal moeten aanpassen.3 De Werd stelt dat Nederlandse strafrechters bij het
oproepen en horen van getuigen nog steeds te scherp aan de Straatsburgse wind zeilen.4 In zijn
annotatie bij het arrest voor European Human Rights Cases schat Van Toor de kans groot in dat op
basis van Keskin veel kansrijke cassatieklachten zullen worden ingediend en feitenrechters de
beoordeling van verzoeken om getuigen à charge te horen per direct zullen (moeten) wijzigen.5

Volgens Spronken lijkt het welhaast onvermijdelijk dat de toetsingscriteria voor het horen van
getuigen zullen worden aangepast, terwijl de wijze waarop dat moet gebeuren een uitdaging blijft.6

7. In cassatie vroegen mijn ambtgenoten Frielink en Paridaens op 2 februari 2021 al aandacht voor
het arrest in de zaak Keskin.7 Ook binnen de rechtbanken en gerechtshoven worden tijd en aandacht
vrijgemaakt om de strekking van de Keskin-uitspraak te doorgronden en de gevolgen ervan voor de
dagelijkse praktijk in kaart te brengen.8

8. Uit het voorafgaande wordt duidelijk dat de rechtspraktijk behoefte heeft aan een richtinggevende
uitspraak van de Hoge Raad. Met het oog daarop zal ik in deze conclusie beschouwingen wijden aan

Het cassatieberoep
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de gevolgen van het arrest van het EHRM voor de Nederlandse strafrechtspraktijk. Daarbij staat de
vraag centraal of en, zo ja, in hoeverre de Keskin-uitspraak noopt tot een aanpassing van het
geldende beoordelingskader voor verzoeken tot het horen van getuigen à charge.9

9. In het algemeen deel van deze conclusie komen allereerst de zaak Keskin en de uitspraak van het
EHRM in die zaak aan de orde (onder 10 tot en met 17). Vervolgens bespreek ik hoe deze uitspraak
zich verhoudt tot de (andere) jurisprudentie van het Europese Hof over het ondervragingsrecht (onder
18 tot en met 26). Daarna komen het Nederlandse juridisch kader inzake het (doen) oproepen en
horen van getuigen à charge en de wijze waarop daarin invulling wordt gegeven aan het
ondervragingsrecht van art. 6 EVRM aan bod (onder 27 tot en met 38). Ten slotte bespreek ik de vraag
in hoeverre de uitspraak in de zaak Keskin noopt tot aanpassing van het beoordelingskader zoals dat
in de rechtspraak van de Hoge Raad is ontwikkeld (onder 39 tot en met 57).

10. De rechtbank veroordeelde Keskin bij verstek wegens feitelijk leidinggeven aan oplichting,
meermalen gepleegd. Voor het bewijs gebruikte de rechtbank de verklaringen van zeven getuigen die
in processen-verbaal van de politie waren opgenomen. Bij appelschriftuur verzocht de verdediging de
zeven getuigen, van wie de verklaringen in eerste aanleg voor het bewijs waren gebruikt, in hoger
beroep te (doen) horen. Op de terechtzitting in hoger beroep voerde de raadsman aan te persisteren
bij het verzoek.10 De advocaat-generaal stelde zich op het standpunt dat het verzoek moest worden
toegewezen. Het hof wees de verzoeken evenwel af en overwoog daartoe dat het
verdedigingsbelang onvoldoende was onderbouwd. In het bijzonder was naar het oordeel van het hof
niet voldoende aangeduid op welke punten deze getuigen onjuist zouden hebben verklaard. Bij
pleidooi gaf de raadsman nogmaals te kennen bij de (voorwaardelijke) getuigenverzoeken te blijven
en bepleitte hij vrijspraak. Het hof veroordeelde Keskin wegens feitelijk leidinggeven aan het door een
rechtspersoon begaan van oplichting, meermalen gepleegd, en gebruikte de verklaringen van de
zeven getuigen voor het bewijs. In zijn arrest herhaalde het hof dat het verdedigingsbelang in de
verzoeken onvoldoende was onderbouwd. Aanvullend overwoog het hof dat de verdachte zich tijdens
zijn politieverhoren op zijn zwijgrecht had beroepen, hij ter terechtzitting in hoger beroep op concrete
vragen over zijn werkzaamheden voor de rechtspersoon geen antwoord had willen geven, dat de
verdediging niet had aangegeven op welke punten en waarom de verklaringen die door de verzochte
getuigen bij de politie waren afgelegd onjuist zouden zijn, en dat een alternatief scenario op geen
enkele wijze was gesteld of aannemelijk was gemaakt.

11. Een van de cassatiemiddelen die namens Keskin waren voorgesteld, was gericht tegen de
afwijzende beslissing van het hof op het verzoek de zeven getuigen te (doen) horen. Het middel
bevatte onder meer de klacht dat de omstandigheid dat het hof na de afwijzing van het verzoek de bij
de politie afgelegde verklaringen van de verzochte getuigen voor het bewijs heeft gebruikt,
meebrengt dat de verdachte door de afwijzing in zijn verdedigingsbelang is geschaad en het hof ten
onrechte heeft nagelaten ervoor zorg te dragen dat de verdachte een eerlijk proces in de zin van art.
6 EVRM heeft gekregen. De Hoge Raad verklaarde Keskin in zijn cassatieberoep op de voet van art.
80a RO niet-ontvankelijk.11

12. De Nederlandse Regering heeft door middel van een zogenoemde ‘Unilateral Declaration’ erkend
dat art. 6 EVRM in de strafzaak tegen Keskin is geschonden. Niettemin heeft het EHRM de zaak
inhoudelijk behandeld (zie par. 26-32 van de EHRM-uitspraak). Bij zijn beoordeling stelt het EHRM, voor
zover hier van belang, het volgende voorop:

“(a) relevant principles

38. The Court’s primary concern under Article 6 § 1 of the Convention is to evaluate the overall
fairness of the criminal proceedings (see, among many other authorities, Taxquet v. Belgium [GC], no.
926/05, § 84, ECHR 2010, and Schatschaschwili v. Germany [GC], no. 9154/10, § 101, ECHR 2015).
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. 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.

De zaak Keskin tegen Nederland
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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, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3
others, § 251, 13 September 2016; Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, § 169, ECHR 2010;
Schatschaschwili, cited above, § 100; and Boshkoski v. North Macedonia, no. 71034/13, § 37, 4 June
2020).

39. The Court reiterates that the admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by
national law, and as a general rule it is for the national courts to assess the evidence before them. As
regards statements made by witnesses, the Court’s task under the Convention is not to give a ruling
as to whether those statements were properly admitted as evidence, but rather – as already set out
in paragraph 38 above – 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 of Judgments and Decisions 1997‑III, and Perna, cited
above, § 29).

40. As is apparent from the text of Article 6 § 3 (d) (see paragraph 25 above), this provision sets out a
right relating to the examination of witnesses against the accused. The Court has defined such
witnesses, to whom it also frequently refers as ‘prosecution witnesses’, as persons whose deposition
may serve to a material degree as the basis for a conviction and which thus constitutes evidence for
the prosecution (see Lucà v. Italy, no. 33354/96, § 41, ECHR 2001‑II). Paragraph 3 (d) also contains a
right to obtain the attendance and examination of witnesses on behalf of the accused, or ‘defence
witnesses’, that is to say witnesses whose statements are in favour of the defendant (see, for
instance, Pello v. Estonia, no. 11423/03, § 31, 12 April 2007).

41. The case-law of the Court reflects the fact that paragraph 3 (d) of Article 6 comprises those two
distinct rights. The Court has developed general principles which relate exclusively to the right to
examine, or have examined, prosecution witnesses, as well as general principles specifically
concerning the right to obtain the attendance and examination of defence witnesses.

(i) the right to obtain attendance and examination of defence witnesses

(…)

(ii) The right to cross-examine prosecution witnesses

44. As regards the right to the examination of prosecution witnesses, the Court has held that, before
an accused can be convicted, all evidence against him must normally be produced in his presence at a
public hearing with a view to adversarial argument. Exceptions to this principle are possible but must
not infringe the rights of the defence, which, as a rule, require that the accused should be given an
adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him, either when that
witness makes his statement or at a later stage of proceedings (see Lucà v. Italy, cited above, § 39,
and Al‑Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 22228/06, § 118, ECHR
2011).

45. Contrary to the situation with defence witnesses, the accused is not required to demonstrate the
importance of a prosecution witness. In principle, if the prosecution decides that a particular person is
a relevant source of information and relies on his or her testimony at the trial, and if the testimony of
that witness is used by the court to support a guilty verdict, it must be presumed that his or her
personal appearance and questioning are necessary (see Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, nos.
11082/06 and 13772/05, § 712, 25 July 2013, and Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (no. 2), nos.
51111/07 and 42757/05, § 484, 14 January 2020).

(iii) Principles on the admission of untested evidence of prosecution witnesses absent from trial

46. In Al-Khawaja and Tahery (cited above, §§ 119) the Grand Chamber of the Court summarised and
refined the principles to be applied in cases where a prosecution witness did not attend the trial and
statements previously made by him or her were admitted as evidence. The compatibility of such
proceedings with Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention must be examined in three steps:

(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 statement as evidence (ibid., §§ 119-125);
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(ii) whether the evidence of the absent witness was the sole or decisive basis for the defendant’s
conviction (ibid., §§ 119 and 126-147); and

(iii) whether there were sufficient counterbalancing factors, including strong procedural safeguards, to
compensate for the handicaps faced by 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).

47. In its Grand Chamber judgment Schatschaschwili (cited above, §§ 111-31) the Court reaffirmed
and further clarified those principles. The Court noted that, as a rule, it will be pertinent to examine
the three steps of the Al-Khawaja and Tahery test in the order defined in that judgment; it
acknowledged, however, that in a given case, it may be more appropriate to examine the steps in a
different order, in particular if one of the steps proves to be particularly conclusive as to either the
fairness or the unfairness of the proceedings (ibid., § 118). In this latter context the Court made
reference, inter alia, to a case in which the statement of the untested witnesses was neither “sole”
nor “decisive” (Mitkus v. Latvia, no. 7259/03, §§ 102 and 106, 2 October 2012).

48. The Court further explained that “good reason for the absence of a witness” must exist from the
trial court’s perspective, that is, the court must have had good factual or legal grounds not to secure
the witness’s attendance at the trial. If there was a good reason for the witness’s non-attendance in
that sense, it followed that there was a good reason, or justification, for the trial court to admit the
untested statements of the absent witness as evidence (see Schatschaschwili, cited above, § 119).
While the absence of a good reason for the non-attendance of the witness could not of itself be
conclusive of the unfairness of the applicant’s trial, it was a very important factor to be weighed in the
balance when assessing the overall fairness of a trial, and one which might tip the balance in favour of
finding a breach of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention (ibid., § 113).”

13. Vervolgens gaat het Hof in zijn vooropstellingen nader in op de onder (ii) en (iii) geformuleerde
stappen van het beslissingsschema (par. 49-51).

14. Aan de hand van deze uitgangspunten beoordeelt het Hof de klacht over het ontbreken van de
mogelijkheid de zeven getuigen à charge te ondervragen. Bij de toepassing van zijn uitgangspunten
op de concrete zaak doorloopt het EHRM het uit drie vragen bestaande ‘stappenplan’ van paragraaf
46 en volgende, zoals dat door de Grote Kamer van het EHRM is uiteengezet in onder meer Al-Khawaja
en Tahery/Verenigd Koninkrijk en nader is verfijnd in Schatschaschwili/Duitsland.12

15. De eerste vraag waarvoor het EHRM zich aldus gesteld ziet, is of er een ‘good reason’ was dat de
zeven niet eerder ondervraagde getuigen niet waren opgeroepen voor de terechtzitting. Daarbij gaat
het om het perspectief van de rechter en om de vraag of de rechter ‘good factual or legal grounds not
to secure the witness’s attendance at the trial’ heeft.13Het EHRM constateert “that those requests
were not rejected on grounds such as death or fear, absence on health grounds or the witnesses'
unreachability (…), nor on grounds related to the special features of the criminal proceedings (…); the
Court of Appeal's sole justification for the rejection of the requests lay in its finding that the applicant
had failed to substantiate the defence's interest in the examination of these witnesses” (par. 54). Het
Europese Hof vervolgt:

55. In that context the Court of Appeal noted that the defence had not indicated on what points the
statements of witnesses A to G were incorrect […] and, in addition, that the applicant had availed
himself of his right to remain silent when he had been interviewed by police, and that he had not
wished to reply to specific questions about his activities for company Fr. which had been put to him by
the Court of Appeal at the hearing […]. To the extent that these additional observations of the Court
of Appeal ought to be interpreted as meaning that it found those facts relevant for its refusal to
secure the attendance of the witnesses, the Court considers that the right of an accused to cross-
examine witnesses against him or her cannot be made dependent on his or her renunciation of the
right to remain silent.

56. As to any requirement for the defence to substantiate a request to examine prosecution
witnesses, the Court reiterates, as already set out in paragraph 44 above, that the underlying
principle of the right contained in Article 6 § 3 (d) of the Convention in relation to the examination of
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prosecution witnesses is that the defendant in a criminal trial should have an effective opportunity to
challenge the evidence against him or her. This principle requires that a defendant be able to test the
truthfulness and reliability of evidence provided by witnesses which incriminates him or her, by having
them orally examined in his or her presence, either at the time the witness was making the statement
or at some later stage of the proceedings (see paragraph 46 above). Therefore, in a situation where
the prosecution relies on such a witness statement and the trial court may use that statement to
support a guilty verdict, the interest of the defence in being able to have the witness concerned
examined in his or her presence must be presumed and, as such, constitutes all the reason required
to accede to a request by the defence to summon that witness (see paragraph 45 above).

57. It does not appear that the Court of Appeal took the relevance of the testimony of witnesses A to
G – or lack of it – into account when it decided not to accede to the requests of the applicant to call
those witnesses, nor have the Government argued that the testimony of any of the witnesses would
have been manifestly irrelevant or redundant.

58. The Court observes that the Court of Appeal’s refusal to accede to the request of the defence was
in line with a leading judgment issued by the Supreme Court some three months earlier, in which the
latter court had set out how the relevant provisions of the CCP were to be interpreted (see paragraph
19 above). In that ruling, the Supreme Court had held that, under Dutch law, a request by the defence
to call a witness might be refused if that request was not substantiated, either at all or sufficiently,
and that the defence was thus required to substantiate why the examination of a particular witness
was important ‘with regard to any decision to be taken in the criminal case pursuant to Articles 348
and 350 of the CCP’ […].

59. It appears from the examples given in its judgment that, according to the Supreme Court, requests
to call and examine witnesses require substantiation, regardless of whether they concern witnesses
for the prosecution or for the defence (see (…) [HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, A-G] at point
2.6). The Supreme Court subsequently stated this explicitly in two further leading judgments of 4 July
2017 – that is, after the conclusion of the domestic proceedings in the present case – in which it
explained how the requirement that such requests be substantiated related to the right to a fair trial
under Article 6 of the Convention (see (…) [HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 and
ECLI:NL:HR:2017:1219, A-G]). It considered that that requirement did not run counter to Article 6 § 3
(d) of the Convention, and in that connection it attached relevance to the fact that the Court had also
articulated in its case-law an obligation for the defendant to substantiate a request to call a witness
(see (…) [HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 and ECLI:NL:HR:2017:1219, A-G] at point 3.6). At this
point in its judgment, in a footnote, the Supreme Court referred to two judgments of the Court: Perna
[§ 29] and Poropat [§ 42]. It further noted that the provisions of the CCP concerning the calling and
examination of witnesses did not distinguish between witnesses who (could) testify against the
accused and witnesses who (could) testify on behalf of the accused ((…) at point 3.7.1], and it held
that, as regards the requirements to be met by a request to examine a witness, it made no difference
in principle whether that request concerned a witness for the prosecution or a witness for the defence
((…) at point 3.7.2).

60. The Court observes that in the cases which led to the Perna and Poropat judgments, the accused
applicants had sought the attendance and examination of witnesses whose testimony they believed
could arguably have strengthened the position of their defence, or even led to their acquittal (see
Perna, […] §§ 17 and 31, and Poropat, […] §§ 13 and 46); accordingly, their requests concerned
witnesses on their behalf. This is consequently not the same situation as the one which pertains
where an accused is confronted with witness testimony which incriminates him or her (see paragraph
45 above).

61. (…) The Court takes this opportunity to reaffirm the general principles relating to the right of an
accused to examine or have examined witnesses against him or her, as set out in paragraphs 44‑45
above, from which it follows that the interest of the defence in being able to have those witnesses
examined in its presence must in principle be presumed (see also paragraph 60 above).

62. The above considerations lead the Court to the conclusion in the present case that it cannot be
said that the Court of Appeal established good factual or legal grounds for not securing the
attendance of prosecution witnesses A to G.
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63. The absence of a good reason for the non-attendance of the witnesses is not of itself conclusive of
the unfairness of the applicant’s trial. However, it constitutes a very important factor to be weighed in
the overall balance together with the other relevant considerations, notably whether the evidence of
the witnesses was the sole or decisive basis for the conviction and whether there were sufficient
counterbalancing factors (see Schatschaschwili, cited above, § 113).”

16. De tweede vraag, of de verklaringen van de niet-ondervraagde getuigen ‘the sole or decisive
basis’ voor de veroordeling van Keskin waren, beantwoordt het EHRM bevestigend. Geen van de
zeven getuigenverklaringen acht het Europese Hof op zichzelf voldoende om het feitelijk leidinggeven
van de verdachte over de door de rechtspersoon begane oplichtingen te bewijzen, maar het
getuigenbewijs is gezamenlijk “of such significance or importance as is likely to have been
determinative of the outcome of the case” (par. 64). Daarmee is sprake van ‘decisive’ getuigenbewijs
(zie par. 48).

17. Wat de aanwezigheid van compenserende maatregelen betreft, overweegt het EHRM dat het
arrest van het gerechtshof geen aanwijzing bevat dat het hof “was aware of the reduced evidentiary
value of the untested witness statements” en dat het arrest evenmin een nadere bewijsoverweging
ten aanzien van de betrouwbaarheid van de niet-ondervraagde getuigen bevat (par. 66). Daarnaast
stelt het Europese Hof vast dat “no corroborative evidence supporting the untested evidence”
beschikbaar is (par. 67). Keskin was wel in de gelegenheid zijn eigen lezing van de aan hem verweten
feiten te geven, terwijl hij de verklaringen van de niet-ondervraagde getuigen kon betwisten. Deze
mogelijkheden zijn evenwel op zichzelf onvoldoende om de afwezigheid van de getuigen ter
terechtzitting te compenseren (par. 68). Het ontbreken van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid
om de desbetreffende getuigen te ondervragen, is dus niet in voldoende mate gecompenseerd (par.
69). Dat leidt tot de slotsom dat het eerste lid in samenhang met het derde lid, aanhef en onder d,
van art. 6 EVRM is geschonden.

18. De uitspraak in de zaak Keskin kan niet als een witte raaf worden afgedaan. Veel overwegingen
zijn ontleend aan eerdere rechtspraak. Dat geldt bijvoorbeeld voor het uitgangspunt dat het Europese
Hof zelf tot taak heeft na te gaan of de ‘proceedings as a whole’ eerlijk zijn geweest en voor de
beoordeling aan de hand van het stappenplan dat is uiteengezet en verfijnd in de uitspraken van de
Grote Kamer van het Hof in de zaken Al-Khawaja en Tahery/Verenigd Koninkrijk en
Schatschaschwili/Duitsland (par. 46 e.v.).14Niet verwonderlijk is dat het EHRM de verklaringen van de
zeven door de verdediging niet-ondervraagde getuigen in de Keskin-zaak als ‘decisive’ kwalificeert.
Het EHRM lijkt zelf de uitspraak in de zaak Keskin niet als controversieel of baanbrekend te zien. Het
gaat om een uitspraak van de vierde sectie, die unaniem is. De griffie van het Hof heeft de zaak
geclassificeerd als ‘level 2’ (‘medium importance’).

19. De uitkomst in de zaak Keskin verrast dus op zichzelf niet. Problematisch in de motivering van het
gerechtshof is dat het recht op ondervraging van de getuigen à charge als bedoeld in art. 6, derde lid,
aanhef en onder d, EVRM niet wordt vooropgesteld. Het beslissende gewicht van de verklaringen van
de getuigen voor het (eventuele) bewijs in de zaak ligt bovendien voor de hand. Tegen die
achtergrond is het zonder meer toedelen van bewijslast aan de verdediging ten aanzien van de
relevantie van het horen van de getuigen niet aan de Straatsburgse maat. Daarbij komt dat de
motivering van de afwijzende beslissing op de getuigenverzoeken in het licht van art. 6 EVRM extra
kwetsbaar wordt doordat het gerechtshof verwijst naar het beroep dat de verdachte op het
zwijgrecht doet. De uitgangspunten die bij het recht op ondervraging van getuigen à charge in acht
moeten worden genomen, zijn daarmee te ver uit beeld geraakt.

20. De uitspraak in de zaak Keskin is vooral van belang omdat het EHRM de dialoog met de Hoge Raad
aangaat en duidelijk maakt dat de Hoge Raad in zijn rechtspraak ruimte in de Straatsburgse
rechtspraak heeft gelezen die er niet blijkt te zijn. Scherper dan voorheen beklemtoont het EHRM dat
het recht van de verdachte getuigen à charge (“prosecution witnesses”) te doen oproepen en horen
enerzijds en het recht getuigen à décharge (“defence witnesses”) te doen oproepen en horen
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anderzijds “two distinct rights” zijn, waarvoor het Europese Hof uiteenlopende beoordelingskaders
heeft ontwikkeld die uitsluitend op het ene óf het andere recht betrekking hebben (par. 40 en 41).
Onder getuigen à charge verstaat het EHRM “persons whose deposition may serve to a material
degree as the basis for a conviction and which thus constitutes evidence for the prosecution” (par. 40).
Het betreft hier een term waaraan het Hof een autonome betekenis toekent.15Voor het
beoordelingskader ten aanzien van getuigen à charge is het vertrekpunt dat alle bewijs tegen de
verdachte normaliter in zijn aanwezigheid op de terechtzitting moet worden
geproduceerd.16Tegelijkertijd geldt onverkort dat “the use as evidence of statements obtained at the
stage of a police inquiry and judicial investigation is not in itself inconsistent with Article 6 §§ 1 and 3
(d). As a rule, these rights require that the defendant be given an adequate and proper opportunity to
challenge and question a witness against him – either when that witness is making his statements or
at a later stage of the proceedings, provided that the rights of the defence have been respected
(…).”17

21. Anders dan voor getuigen à décharge het geval is, is de verdediging volgens het EHRM niet
gehouden ‘the importance of a prosecution witness’ aan te tonen. In dit opzicht wijkt de rechtspraak
van de Hoge Raad af van de benadering van het EHRM in de zaak Keskin. Waar het openbaar
ministerie een getuigenverklaring van belang acht en de strafrechter de verklaring van de getuige
voor het bewijs gebruikt (par. 45) – of mogelijk zal gebruiken (par. 56) – moeten het belang van de
verdediging én de noodzaak van de verschijning en ondervraging van de getuige volgens het EHRM
worden verondersteld. Deze overweging heeft het EHRM al eerder gebezigd, zij het dat het in andere
uitspraken daaraan steeds toevoegt: “unless the testimony of that witness is manifestly irrelevant or
redundant”.18 Dit laatste verschil met de bewoordingen in eerdere rechtspraak berust kennelijk niet op
een wijziging van inzicht, aangezien het Hof bij de toepassing van de uitgangspunten op de
voorliggende zaak wel nagaat of het getuigenbewijs ‘manifestly irrelevant or redundant’ was (par. 57).

22. Het EHRM doet het voorkomen alsof het scherpe onderscheid in de benadering van getuigen à
charge en getuigen à décharge in de Europese rechtspraak gesneden koek is. De vingerwijzingen aan
de Hoge Raad laten in dit opzicht weinig ruimte voor tegenspraak. Toch is daarop wel wat af te
dingen. Ik wijs daartoe op het volgende.

23. In de eerste plaats heeft ook het EHRM in diverse uitspraken bij de beoordeling of het
ondervragingsrecht is geschonden gewicht toegekend aan het feit dat de verdediging had nagelaten
te onderbouwen waarom de ondervraging van de getuige à charge van belang zou zijn voor de
vaststelling van de feiten en de uitkomst van de zaak.19 Evenals de Hoge Raad, verwees het EHRM
daarbij naar het toetsingskader dat het Hof thans reserveert voor zaken waarin het gaat om getuigen
à décharge.20 Kooijmans kwam op basis van een verkenning van de Straatsburgse rechtspraak tot de
conclusie dat deze ten aanzien van een verzoek om de oproeping van een getuige à charge minder
duidelijke richtsnoeren bevat dan ten aanzien van getuigen à décharge, maar dat in die rechtspraak
wel (een zekere) betekenis wordt toegekend aan de vraag of de verdediging inzichtelijk heeft
gemaakt waarom zij de desbetreffende getuige à charge wil ondervragen.21

24. In de tweede plaats wekken de twee afzonderlijke beoordelingskaders die het EHRM hanteert
voor het oproepen van getuigen à charge en getuigen à décharge de indruk dat sprake is van een
strikt onderscheid. Mijn ambtgenoot Harteveld merkt op dat in Angelsaksische systemen zonder meer
kan worden gesproken van ‘prosecution witnesses’, maar dat zulks in het Nederlandse rechtssysteem
anders is.22 In de praktijk zijn beide typen getuigen niet altijd strikt van elkaar te onderscheiden.23 Zo
kan een getuige in zijn eerdere verhoor deels belastend en deels ontlastend hebben verklaard. Te
denken valt aan de situatie waarin een getuige heeft verklaard over de betrokkenheid van de
verdachte bij het ten laste gelegde feit, terwijl zijn verklaring tegelijkertijd steun biedt aan het
verweer dat de bijdrage van de verdachte aan dat feit geen medeplegen maar medeplichtigheid
oplevert. Ook kan worden gedacht aan een verbalisant die heeft verklaard over het ten laste gelegde
feit, maar wiens verklaring mogelijk ook steun kan bieden aan een noodweerverweer.24 De wens van
de verdediging kan ook zijn een getuige die eerder belastend heeft verklaard te ondervragen over
onderwerpen die bij het eerdere verhoor niet aan bod zijn gekomen en die voor de verdachte mogelijk
ontlastend zullen zijn. Betoogd kan worden dat het antwoord op de vraag of het verzoek een getuige

87



à charge of à décharge betreft dan mede zal afhangen van hetgeen waarover de verdediging de
getuige wenst te ondervragen. 25 Zeker als het getuigenverzoek niet nader is onderbouwd, is
daardoor niet altijd zonneklaar welk toetsingskader van het EHRM van toepassing is. Deze nuancering
klinkt in de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin niet door. Het EHRM lijkt hier de dichotomie in
Angelsaksische systemen tot uitgangspunt te nemen, terwijl deze in de Nederlandse procescultuur
minder vanzelfsprekend is. Vanuit Straatsburgs perspectief lijkt het beslissingsmodel uit de arresten
inzake Al-Khawaja en Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland van toepassing op
getuigen wier verklaringen in het dossier zijn opgenomen omdat deze relevante informatie bevatten
en voor het bewijs zouden kunnen worden gebruikt, ongeacht of de getuigen mogelijk deels ook
ontlastend zouden kunnen verklaren. Daarvan ga ik in het onderstaande uit.

25. De nadruk die het EHRM in de Keskin-uitspraak legt op het onderscheid tussen ‘defence witnesses’
en ‘prosecution witnesses’ in het kader van de motivering van getuigenverzoeken komt niet als een
complete verrassing. In de uitspraak van het EHRM in de zaak Khodorkovskiy en Lebedev/Rusland uit
2013 had het EHRM reeds overwogen: “Contrary to the situation with defence witnesses, the accused
is not required to demonstrate the importance of a prosecution witness.”26Voor zover de eerdere
rechtspraak van het EHRM aanwijzingen bevatte dat ook ten aanzien van getuigen à charge een
zekere onderbouwing van het belang van het horen van de verdediging mag worden gevergd, neemt
het Europese Hof die suggestie in de zaak Keskin weg. Het onderstreept dat het belang van de
verdediging om in haar aanwezigheid getuigen à charge te (doen) horen “must in principle be
presumed” (par. 60-61).

26. Het uitgangspunt dat het belang van de verdachte bij de mogelijkheid een getuige à charge te
kunnen ondervragen moet worden verondersteld, heeft consequenties voor de beoordeling van de
eerste stap van het stappenplan dat het EHRM in de uitspraken in de zaken Al-Khawaja en
Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland heeft ontwikkeld. De omstandigheid dat de
verdediging haar belang bij het horen van de getuige niet of onvoldoende heeft onderbouwd, levert
geen ‘good reason’ op om getuigen à charge niet te kunnen ondervragen. Ten aanzien van het
gewicht dat het ontbreken van een goede reden draagt in de eindbeoordeling van de eerlijkheid van
het proces als geheel, volgt het EHRM in zijn arrest in de zaak Keskin (par. 63) de lijn die sinds de
uitspraak van de Grote Kamer in Schatschaschwili/Duitsland vaste rechtspraak is.27 De enkele
afwezigheid van een goede reden kan op zichzelf niet de conclusie dragen dat art. 6 EVRM is
geschonden. Het ontbreken ervan vormt wel een “very important factor to be weighed in the overall
balance”. In dit verband merkt het EHRM in andere zaken frequent op dat de afwezigheid van een
goede reden “may tip the balance in favour of finding a breach”.28

27. Spronken vergelijkt de reactie van een nationaal rechtsstelsel op supranationale rechtspraak
plastisch als die van het lichaam op een orgaantransplantatie: de eerste reflex is die van afstoting en
vervolgens wordt het vreemde orgaan zo goed en zo kwaad als mogelijk in het lichaam geassimileerd.
29 Dat de interpretatie van Straatsburgse rechtspraak door de Hoge Raad inzake getuigenverzoeken
afwijkt van hetgeen het EHRM in het arrest in de zaak Keskin overweegt, hangt samen met wat
Spronken in dit verband “het DNA van onze strafrechtspleging” noemt. Het uitgangspunt in het Keskin-
arrest ten aanzien van getuigen à charge, te weten dat “all evidence against him normally must be
produced in his presence at a public hearing with a view to adversarial argument” staat ver af van
ontwikkelingen die zich in de Nederlandse strafrechtpleging sinds het ‘de auditu’-arrest hebben
voorgedaan. De mogelijkheid dat getuigenverklaringen die in processen-verbaal van de politie zijn
neergelegd tot het bewijs worden gebezigd, is van bepalende betekenis voor de Nederlandse
procescultuur. Daardoor wordt in vergelijking met de ons omringende landen in het Nederlandse
strafproces voor het bewijs relatief veel gebruikgemaakt van verklaringen die zijn afgelegd bij de
politie of ten overstaan van de rechter-commissaris. Doordat getuigen niet min of meer standaard ter
terechtzitting verschijnen en de verdediging bij het politieverhoor van getuigen in de regel niet
aanwezig is, dient de verdediging doorgaans initiatief te nemen om een getuige te kunnen
ondervragen.30 De koers die de Hoge Raad vaart ten aanzien van de motivering van
getuigenverzoeken, moet mede tegen deze achtergrond worden bezien.

28. Daarbij moet worden bedacht dat de wetgever heeft gekozen voor een stelsel waarin het ter
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terechtzitting ondervragen van getuigen eerder uitzondering dan regel is. Toen het wettelijk kader bij
de algehele herziening van het onderzoek ter terechtzitting grotendeels zijn huidige vorm kreeg,31

constateerde de regering in de memorie van toelichting dat het onderzoek ter terechtzitting “meer het
karakter [heeft] gekregen van een verificatie van de in het voorbereidend onderzoek verzamelde
feiten dan een gelegenheid waarbij het feitenmateriaal rechtstreeks op de terechtzitting wordt
geproduceerd.” De verminderde betekenis van het horen van getuigen op de terechtzitting werd voor
die verschuiving van het accent naar het voorbereidend onderzoek illustratief geacht.32 De in dit
opzicht ontstane “de-auditupraktijk” werd positief gewaardeerd en met de eisen van het EVRM niet
onverenigbaar geacht. De regering stelde daarom voor de “bestaande procestraditie”, waarin
strafzaken in beginsel kunnen worden afgedaan op basis van de stukken en het verhoor van de
verdachte ter terechtzitting, voort te zetten. Als voordelen van die traditie noemde de minister de
doelmatigheid ervan en de rust en afstandelijkheid die deze procescultuur met zich brengt.33 Onze
procescultuur leidt ertoe dat zittingen – ten opzichte van ons omringende landen - in de regel binnen
een kort tijdsbestek kunnen worden afgedaan. Daarmee kan deze ook bevorderen dat de berechting
plaatsvindt binnen een redelijke termijn, een ander vereiste van art. 6 EVRM.

29. Deze ‘verschuiving naar voren’ is met de invoering van de Wet van 10 november 2004 verder
doorgezet.34 De mogelijkheden om een getuigenverzoek af te wijzen, werden uitgebreid. De wet
strekte er mede toe de in de praktijk ontwikkelde gewoonte in grote strafzaken regiezittingen te
houden beter te faciliteren en het “voortbouwend aspect” van het hoger beroep in de wettelijke
regeling inzake het getuigenverhoor beter uit de verf te laten komen.35 Concreet betekende dit onder
meer dat getuigenverzoeken die niet voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting in eerste
aanleg of bij appelschriftuur zijn gedaan voortaan in beginsel aan de hand van het “betrekkelijke
strenge” noodzakelijkheidscriterium moeten worden beoordeeld. Zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit van de rechterlijke oordeelsvorming moest het aantal getuigen dat uiteindelijk ter
terechtzitting wordt gehoord op deze manier zo veel mogelijk worden beperkt.36

30. Ook in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt een dergelijk
‘”trechtermodel” voorgestaan. Opnieuw wordt ingezet op een ‘beweging naar voren’, die de hiervoor
geschetste procescultuur verder moet verstevigen. Teneinde de kwaliteit van de berechting te
verbeteren en de doorlooptijden terug te dringen, moeten strafzaken beter voorbereid ter zitting
komen, opdat het onderzoek op die zitting kan worden beperkt.37 De voorgestelde regeling inzake het
horen van getuigen strekt ertoe te bevorderen dat getuigenverzoeken zo spoedig mogelijk worden
gedaan.38 De NOvA en de Raad voor de Rechtspraak hadden in hun consultatieadviezen naar
aanleiding van de contourennota er al op gewezen dat de beoogde ‘beweging naar voren’ de
betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel voor het Nederlandse strafproces (verder) zou
afzwakken.39 Ook in de literatuur is betoogd dat in het kader van het moderniseringsproject de
betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel voor het Nederlandse strafproces heroverweging
verdient.40 Voor een fundamentele stelselwijziging waardoor in het strafproces met striktere
toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel in beginsel alle getuigen op de terechtzitting worden
gehoord, zag de minister onvoldoende aanleiding.41

31. Vanwege de complexiteit van de huidige wettelijke regeling heeft de Hoge Raad in zijn
overzichtsarrest van 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441 per procesfase op hoofdlijnen
uiteengezet hoe de voor die fase gegeven nationale wettelijke regels inzake het al dan niet oproepen
voor en horen op de terechtzitting van daartoe door de verdediging opgegeven getuigen moeten
worden uitgelegd. Aan het recht van de verdachte om getuigen te (doen) ondervragen, kan daarnaast
tegemoet worden gekomen doordat de getuige – al dan niet na een verwijzing door de zittingsrechter
– in het bijzijn van de verdediging bij de rechter- of raadsheer-commissaris wordt gehoord. Ruwweg
kent de huidige wettelijke regeling twee regimes voor de beoordeling van verzoeken tot het oproepen
en (doen) horen van getuigen door de zittingsrechter: een verzoek wordt beoordeeld aan de hand
van ofwel de in art. 264, eerste lid, Sv respectievelijk art. 288, eerste lid, Sv omschreven
weigeringsgronden, waaronder de weigeringsgrond dat de verdachte door de afwijzing van het
verzoek niet in zijn verdediging wordt geschaad, ofwel het onder meer in art. 315, eerste lid, Sv
vervatte noodzakelijkheidscriterium. Over de maatstaven die in elk van beide beoordelingsregimes
moeten worden gehanteerd, overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 1 juli 2014 het volgende:
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2.5.

2.6.

2.8.

2.9.

“Verdedigingsbelang

(…)

In de rechtspraak en de doctrine wordt aangenomen dat die maatstaf het openbaar ministerie
onderscheidenlijk de rechter ertoe noopt een verzoek tot oproeping van getuigen te beoordelen
vanuit de gezichtshoek van de verdediging en met het oog op het belang van de verdediging bij
de inwilliging van het verzoek. Dit brengt mee dat alleen dan kan worden gezegd dat de verdachte
door afwijzing van het verzoek redelijkerwijs niet in zijn verdediging wordt geschaad, indien de
punten waarover de getuige kan verklaren, in redelijkheid niet van belang kunnen zijn voor enige
in zijn strafzaak te nemen beslissing dan wel redelijkerwijze moet worden uitgesloten dat die
getuige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren.

Enerzijds impliceert deze regeling een terughoudend gebruik door het openbaar ministerie
onderscheidenlijk de rechter van zijn bevoegdheid tot afwijzing van het verzoek, doch anderzijds
veronderstelt zij dat het verzoek door de verdediging naar behoren wordt gemotiveerd. Zo is
afwijzing van het verzoek goed denkbaar als het verzoek niet dan wel zo summier is onderbouwd
dat de rechter buiten staat is het verzoek te toetsen aan de maatstaf van het verdedigingsbelang.
Van de verdediging mag worden verlangd dat zij ten aanzien van iedere van de door haar
opgegeven getuigen motiveert waarom het horen van deze getuige van belang is voor enige in de
strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. Te denken valt in dit verband
aan het opgeven van de redenen voor het doen horen van de zogenoemde getuigen à décharge
wier verklaringen kunnen strekken tot staving van de betwisting van het tenlastegelegde, of het
doen horen van getuigen à charge die in het vooronderzoek zijn gehoord, teneinde deze
personen of hun afgelegde verklaringen op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te toetsen.

(…)

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium, dat oorspronkelijk alleen in art. 315 Sv voorkwam, houdt verband
met de taak en de verantwoordelijkheid van de strafrechter voor de volledigheid van het
onderzoek van de zaak. Met het oog daarop is hem de bevoegdheid toegekend om ambtshalve
onder meer de oproeping van getuigen te bevelen voor het geval hem de noodzakelijkheid blijkt
van dat verhoor, ongeacht wat de procespartijen daarvan vinden. Vanuit deze gezichtshoek bezien
is bij de beoordeling van een gemotiveerd, duidelijk en stellig verzoek van de verdediging aan de
rechter om ambtshalve gebruik te maken van zijn bevoegdheid om zelf getuigen op te roepen,
slechts van belang of hij het horen van die getuigen noodzakelijk acht met het oog op de
volledigheid van het onderzoek. Dit betekent dat zo een verzoek kan worden afgewezen op de
grond dat de rechter zich door het verhandelde ter terechtzitting voldoende ingelicht acht en hem
dus de noodzakelijkheid van het gevraagde verhoor niet is gebleken. Van een aldus gemotiveerde
afwijzing kan niet worden gezegd dat die ervan blijk geeft dat de rechter op ontoelaatbare wijze
is vooruitgelopen op hetgeen de getuigen zouden kunnen verklaren.

Omtrent de gevallen en de mate waarin een afwijzing nader dient te worden gemotiveerd, zijn
wegens de vele, uiteenlopende situaties die zich kunnen voordoen, geen algemene regels te
geven, ook niet omtrent de vraag of onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij
onvoorziene ontwikkelingen, eisen van een eerlijke procesvoering zich verzetten tegen een
afwijzing. Wel zijn daarbij de aard van het onderwerp waarover de getuige zou kunnen verklaren
van belang alsmede de indringendheid van de door de verdediging aangevoerde argumenten om
hem te horen.”

32. In zijn arrest van 1 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:AB7528, NJ 1994/427 heeft de Hoge Raad
onderkend dat art. 6 EVRM grenzen stelt aan het gebruik van een verklaring die in het
voorbereidend onderzoek is afgelegd en die de verdachte belast.42 Daarbij kan worden gedacht
aan een verklaring die is vervat in een ambtsedig proces-verbaal van de politie. Een dergelijke
verklaring wordt in het perspectief van het EVRM als verklaring van een getuige in de zin van art.
6, derde lid, aanhef en onder d, EVRM aangemerkt.43
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33. Ook de Hoge Raad stelt voorop dat op grond van art. 6, derde lid, aanhef en onder d, EVRM de
verdediging aanspraak heeft op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om een getuige in enig
stadium van het geding te (doen) ondervragen. Uitgangspunt is dat de omstandigheid dat de
verdediging, ondanks het nodige initiatief daartoe, geen gebruik heeft kunnen maken van een
behoorlijke en effectieve ondervragingsmogelijkheid niet noodzakelijk eraan in de weg staat dat
een door de niet-ondervraagde getuige afgelegde verklaring voor het bewijs wordt gebruikt, mits
is voldaan aan de eisen van een eerlijk strafproces. De Hoge Raad hanteert in deze context een
toetsingskader dat is geënt op de Europese rechtspraak en dat in de afgelopen twintig jaar
enkele malen aan de Straatsburgse ontwikkelingen is aangepast. Volgens de Hoge Raad kan aan
de eisen van een eerlijk proces in het bijzonder zijn voldaan 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 – doordat het ontbreken van een
mogelijkheid tot ondervraging van die getuige in voldoende mate wordt gecompenseerd.44 Ingeval
de bewezenverklaring naar het oordeel van de strafrechter in beslissende mate op de verklaring
van een ondanks het nodige initiatief daartoe door de verdediging niet ondervraagde getuige
wordt gebaseerd, dient de strafrechter in de uitspraak ervan blijk te geven te hebben onderzocht
of het ontbreken van die mogelijkheid in voldoende mate is gecompenseerd.45

34. In dit toetsingskader keert de in de rechtspraak van het EHRM als eerste genoemde factor of
er een goede reden is voor het niet ondervragen van de getuige ter terechtzitting en daarmee
voor het toelaten tot het bewijs van de desbetreffende verklaring niet afzonderlijk terug. Die
eerste stap in het Straatsburgse toetsingskader wordt in de Nederlandse benadering als het ware
overgeslagen.46 Deze vraag komt in de cassatieprocedure in de regel slechts aan de orde als
wordt geklaagd over de afwijzing van een getuigenverzoek. De vraag of het getuigenverzoek is
geweigerd op gronden die deze weigering kunnen dragen, wordt daarmee door de Hoge Raad in
sterkere mate dan door het EHRM geïsoleerd beschouwd. Dat maakt die benadering kwetsbaar.
Illustratief is dat de kritische opmerkingen van het EHRM in de Keskin-uitspraak zijn toegespitst op
aspecten van het Nederlandse beoordelingskader die in het ‘stappenplan’ uit Al-Khawaja en
Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland onderdeel uitmaken van de als eerste te
beantwoorden vraag of er een goede reden is voor de afwezigheid van de getuige.

35. Enkele door het EHRM erkende ‘good reasons’ corresponderen met wettelijke
weigeringsgronden uit art. 264, eerste lid, en art. 288, eerste lid, Sv.47 Naar Nederlands recht kan
de afwijzing van een getuigenverzoek evenwel ook haar grond vinden in het oordeel dat de
verdachte daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad, respectievelijk dat het horen van de
verzochte getuige niet noodzakelijk is.

36. Herhaaldelijk is de vraag gesteld hoe de eisen die in de rechtspraak van de Hoge Raad worden
gesteld aan de onderbouwing van een verzoek tot het oproepen en horen van een getuige zich
verhouden tot het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM en het daarin vervatte
ondervragingsrecht. Mijn ambtgenoot Spronken heeft geconcludeerd dat uit de Straatsburgse
jurisprudentie volgt dat de rechter de verdediging, indien zij dat verzoekt, steeds in de
gelegenheid moet stellen om de verklaringen van belastende getuigen te toetsen door deze
getuigen te ondervragen, alvorens een veroordeling op deze verklaringen te mogen baseren.48 De
Hoge Raad is daarin niet meegegaan, maar heeft zich in twee overzichtsarresten in 2017 wel
nader uitgelaten over de genoemde verhouding.49 De zaak Keskin en de ‘Unilateral Declaration’
van de Nederlandse Regering in die zaak waren toen al onder de aandacht.50 Voor zover hier van
belang, overwoog de Hoge Raad het volgende:51

“3.5 (…) 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 (…). 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
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strafzaak beslissingen dient te nemen omtrent het oproepen en het horen van getuigen.

3.6. Tegen deze achtergrond heeft naar het oordeel van de Hoge Raad voor het Nederlandse
strafproces te gelden dat een tot de zittingsrechter gericht verzoek tot het oproepen en het horen
van getuigen door de verdediging dient te worden gemotiveerd teneinde de rechter in staat te
stellen de relevantie van dat verzoek in het licht van de toepasselijke wettelijke voorschriften te
beoordelen. Deze motiveringsplicht draagt voorts eraan bij dat de rechter zo vroegtijdig mogelijk
het recht op een eerlijk proces in de hiervoor bedoelde zin kan betrekken bij de beoordeling van
het verzoek. De aan het verzoek te geven motivering dient ten aanzien van iedere (…) door de
verdediging opgegeven getuige een toelichting te omvatten waarom het horen van deze getuige
van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing.
Art. 6, derde lid onder d, EVRM verzet zich niet ertegen dat deze eis aan de onderbouwing van zo
een verzoek wordt gesteld.52 Ook de rechtspraak van het EHRM omtrent het ondervragingsrecht
noopt niet tot het stellen van andere, lichtere eisen aan de motivering van een verzoek tot het
oproepen en het horen van getuigen. Immers, ook in de rechtspraak van het EHRM komt als op de
verdachte rustende plicht tot uitdrukking dat hij zo een verzoek onderbouwt “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”.53

Art. 6, derde lid aanhef en onder d, EVRM bepaalt dat een ieder tegen wie een vervolging is
ingesteld, het recht heeft ‘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 de regeling ter zake van het
oproepen en het horen van getuigen in het Wetboek van Strafvordering wordt geen
onderscheid gemaakt tussen ‘getuigen à charge’ en ‘getuigen à décharge’, of anders
gezegd: getuigen die in voor de verdachte belastende dan wel ontlastende zin (kunnen)
verklaren.

Voor de eisen die worden gesteld aan een verzoek tot het horen van een getuige, maakt
het in beginsel geen verschil of zo een verzoek een getuige ‘à charge’ dan wel ‘à décharge’
betreft. Wel zal in de regel gelden dat een in het vooronderzoek afgelegde verklaring van
een getuige door de officier van justitie reeds bij de processtukken zal zijn gevoegd, zodat
daaruit in het licht van art. 149a, tweede lid, Sv kan worden afgeleid dat, naar het oordeel
van de officier van justitie, de inhoud van die door de getuige afgelegde verklaring
redelijkerwijs van belang kan zijn voor de door de rechter te nemen beslissingen. Dat
betekent echter niet zonder meer dat ook het horen van die getuige van belang is voor
enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. Derhalve kan
voor de onderbouwing van het verzoek tot het horen van een getuige niet worden volstaan
met de enkele stelling dat bij de processtukken een verklaring van die getuige is gevoegd en
— met het oog op de procedure in hoger beroep — evenmin met de enkele stelling dat die
verklaring door de rechter in eerste aanleg voor het bewijs is gebezigd, maar dient te
worden gemotiveerd waarin, gegeven de voeging van de reeds afgelegde verklaring bij de
processtukken, de relevantie van het horen van de getuige is gelegen.

Ingeval het verzoek tot het horen een persoon betreft die in het vooronderzoek nog geen
verklaring heeft afgelegd, dient de motivering van het verzoek betrekking te hebben op het
belang van het afleggen van een verklaring door het horen van deze getuige voor enige in
de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing, en dienen in het
bijzonder de redenen te worden opgegeven waarom de verklaring kan strekken tot staving
van de betwisting van het tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van een verweer of
standpunt dat betrekking heeft op een van de andere door de rechter uit hoofde van de art.
348 en 350 Sv te nemen beslissingen.

Of een verzoek tot het horen van getuigen naar behoren is onderbouwd alsook of het dient

92



3.8.2.

3.9.

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.54

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
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.55”

37. De Hoge Raad maakt aldus in zijn rechtspraak onderscheid tussen de beslissing over het
oproepen en het horen van een getuige enerzijds en de beslissing of met het gebruik van de
verklaring van een niet-ondervraagde getuige voor het bewijs het strafproces als geheel eerlijk is
verlopen anderzijds. Voor de vraag of het strafproces als geheel eerlijk is verlopen als de
verklaring van een, ondanks het nodige initiatief daartoe, door de verdediging niet ondervraagde
getuige voor het bewijs wordt gebruikt, acht de Hoge Raad de rechtspraak van het EHRM inzake
het ondervragingsrecht rechtstreeks van belang. Aan de hand van de subvragen 2 en 3 uit Al-
Khawaja en Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland kan daarover de balans
worden opgemaakt voordat de rechter uitspraak doet. Dan dient de Nederlandse strafrechter zich
ervan te vergewissen of het strafproces verloopt in overeenstemming met de eisen die art. 6 EVRM
stelt. Komt de zittingsrechter in dat stadium tot de slotsom dat een bewezenverklaring in
beslissende mate op de verklaring van de ondanks het nodige initiatief daartoe niet ondervraagde
getuige zou berusten, terwijl het ontbreken van die onderbrekingsmogelijkheid niet in voldoende
mate wordt gecompenseerd, dan heeft hij twee mogelijkheden: hij kan alsnog (eventueel
ambtshalve) overgaan tot het horen van de getuige óf hij kan de verklaring niet voor het bewijs
gebruiken. Dit laatste zal, gezien het beslissende karakter van de verklaring, kunnen betekenen
dat de verdachte wordt vrijgesproken. Daarbij moet worden bedacht dat het benodigde
steunbewijs voor een verklaring van een getuige die door de verdediging niet kon worden
ondervraagd, niet (mede) kan worden gevonden in een verklaring van een andere getuige die
door de verdediging evenmin kon worden ondervraagd.56

38. Binnen de genoemde grenzen, acht de Hoge Raad de voorwaarden die in het nationale recht
aan de uitoefening van het recht getuigen te doen oproepen worden gesteld niet in strijd met art.
6 EVRM. Die voorwaarden hebben betrekking op de beslissing ten aanzien van het oproepen en
het horen van een getuige. De Hoge Raad gaat ervan uit dat het voor de eisen aan (de motivering
van) een verzoek tot het horen van een getuige in beginsel geen verschil maakt of het een
getuige à charge of à décharge betreft. Wel is de Hoge Raad, evenals het EHRM, van oordeel dat
de relevantie van de verklaring van een getuige à charge voor de in de strafzaak te nemen
beslissingen in beginsel kan worden verondersteld. Volgens de Hoge Raad gaat het echter om de
vraag wat de toegevoegde waarde is van het horen van deze getuige, gegeven dat al een
verklaring van de getuige bij de processtukken is gevoegd.

De gevolgen van de Keskin-uitspraak voor het Nederlandse beoordelingskader

39. De uitleg die de Hoge Raad in zijn overzichtsarresten uit 2017 aan de rechtspraak van het
EHRM geeft, behoeft in het licht van het voorafgaande enige aanpassing en nuancering. Vier
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aspecten springen in het oog.

40. In de eerste plaats dient bij de beoordeling van een getuigenverzoek onderscheid te worden
gemaakt tussen een getuige à charge enerzijds en een getuige à décharge anderzijds. Het EHRM
benadrukt immers dat het in art. 6, derde lid, onder d, EVRM gaat om twee te onderscheiden
rechten met elk hun eigen toetsingskader. Ten tweede moet ten aanzien van getuigen à charge
het onderscheid dat de Hoge Raad maakt tussen het belang van de verklaring enerzijds en het
belang van het horen van de getuige anderzijds worden gerelativeerd. Immers, “in a situation
where the prosecution relies on such a witness statement and the trial court may use that
statement to support a guilty verdict, the interest of the defence in being able to have the witness
concerned examined in his or her presence must be presumed”. Het voorafgaande heeft als derde
consequentie dat het accent bij de beoordeling van een verzoek tot het horen van een getuige à
charge zal moeten worden verschoven van een beoordeling of het verzoek tot het horen van de
getuige à charge voldoende is onderbouwd naar een beoordeling van het gewicht van de
verklaring van de desbetreffende getuige. De Hoge Raad lijkt de lat in de overzichtsarresten voor
de verdediging te hoog te hebben gelegd ten aanzien van het motiveren van het belang van het
horen van een getuige à charge. Het arrest in de zaak Keskin noopt ertoe in geval van dergelijke
verzoeken minder van de verdediging en meer van de rechter te verlangen. De enkele verwijzing
naar de summiere onderbouwing van het verzoek volstaat in elk geval niet als motivering van een
afwijzing van een dergelijk getuigenverzoek. Ten vierde prent de uitspraak van het EHRM in dat de
beslissing op een verzoek een getuige à charge te horen bezwaarlijk geïsoleerd kan worden
beschouwd. Weliswaar gaat het hier om een zelfstandig recht, dat is verankerd in art. 6, derde lid,
onder d, EVRM, maar de uiteindelijke beoordeling of sprake is van een schending van art. 6 EVRM
vindt plaats aan de hand van het stappenplan dat het EHRM in de zaken Al-Khawaja en
Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland heeft ontwikkeld. De vertaling daarvan
door de Hoge Raad heeft als nadeel dat de eerste stap (‘good reason’), die in het stappenplan
van het EHRM niet geïsoleerd kan worden beschouwd, ontbreekt. Ook in dat opzicht is
heroverweging aangewezen.

38. In het onderstaande bespreek ik de wijze waarop de hiervoor genoemde vier aspecten in het
toetsingskader zouden kunnen worden verwerkt. Daaraan voorafgaand merk ik het volgende op.

39. Een belangrijk uitgangspunt in de rechtspraak van het EHRM is dat in Europa een “variety of
legal systems” bestaat en het niet de taak is van het Europese Hof om die systemen te
harmoniseren. “A State’s choice of a particular criminal-justice system is in principle outside the
scope of the supervision carried out by the Court at European level, provided that the system
chosen does not contravene the principles set forth in the Convention”, aldus de Grote
Kamer.57Ingeval de zaak op basis van het individuele klachtrecht aan het Europese Hof is
voorgelegd, is het niet de taak van het Hof “to review the relevant legislation in the abstract.
Instead, it must confine itself, as far as possible, to examining the issues raised by the case before
it”.58 In de context van het ondervragingsrecht stelt de Grote Kamer in dat verband dat “the Court
is of course mindful of the differences between the legal systems of the Contracting Parties to the
Convention when it comes to matters such as the admission of evidence of an absent witness and
the corresponding need for safeguards to ensure the fairness of the proceedings.”59Het
voorafgaande pleit ertegen aan een uitspraak van het EHRM een uitleg te geven waarmee de bijl
wordt gezet aan de wortels van een nationaal stelsel of van de wettelijke regeling waarop het is
gebaseerd. Daarbij valt op dat het EHRM in de uitspraak in de zaak Keskin nauwelijks aandacht
besteedt aan de bredere context van het Nederlandse stelsel van strafvordering en de specifieke
kenmerken daarvan. Bij de bespreking van de consequenties van de uitspraak voor de
Nederlandse strafrechtspleging zullen ook de door de Nederlandse wetgever in dit verband
gemaakte keuzes moeten worden betrokken en zijn ook de doorlooptijden en daarmee het belang
van een tijdige berechting punt van zorg.

40. De consequenties van de recente Straatsburgse rechtspraak zijn door verschillende
ambtgenoten belicht. Spronken leidt uit de Straatsburgse rechtspraak af dat de rechter de
verdediging, indien zij dat verzoekt, steeds in de gelegenheid moet stellen om de verklaringen van
belastende getuigen te toetsen door deze getuigen te ondervragen, alvorens een veroordeling op
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die verklaringen te mogen baseren. De feitenrechter mag een dergelijk verzoek niet afwijzen,
tenzij de verdediging in een eerder stadium al de kans heeft gehad de getuige te ondervragen of
als er een goede reden is dat de getuige niet door de verdediging ondervraagd kan worden. Dat
betekent volgens haar dat bij de beoordeling van verzoeken om het horen van belastende
getuigen steeds de maatstaf van het verdedigingsbelang moet worden aangelegd, zonder dat van
de verdediging daarvoor een nadere motivering mag worden gevraagd.60 Paridaens stelt in
aanvulling daarop dat ten gevolge van het arrest van het EHRM in de zaak Keskin bij de
beoordeling van verzoeken tot het horen van een getuige die door de verdediging zijn gedaan
telkens dient te worden nagegaan of sprake is van een getuige à charge, of de verdediging al in
de gelegenheid is gesteld om de getuige effectief te ondervragen en wat het belang van de zich in
het dossier bevindende verklaring(en) van de getuige voor het bewijs kan zijn.61

41. Het arrest van het Europese Hof in de zaak Keskin onderstreept in elk geval het uitgangspunt
dat de verdachte na een daartoe strekkend initiatief van de verdediging in de gelegenheid moet
worden gesteld om een belastende getuigenverklaring aan te vechten en daartoe de getuige te
ondervragen. De verdediging kan aldus de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring toetsen
en eventuele onjuistheden of inconsistenties ten overstaan van de rechter blootleggen. Dat recht
is neergelegd in art. 6, derde lid, aanhef en onder d, EVRM en dient te worden vooropgesteld. Dat
betekent ook dat als uitgangspunt heeft te gelden dat het belang van de verdediging bij de
ondervraging van een belastende getuige teneinde de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid te
kunnen toetsen dient te worden verondersteld. Afwijzing van het verzoek een niet eerder
ondervraagde getuige te horen met de enkele motivering dat de verdediging heeft verzuimd te
onderbouwen waarin het belang van het horen van de getuige is gelegen, verdraagt zich daarmee
niet.

42. Het voorafgaande betekent niet dat een verzoek van de verdediging tot het horen van een
belastende getuige niet kan worden afgewezen. In de eerste plaats kunnen er gronden voor
afwijzing zijn die in de rechtspraak van het EHRM als ‘good reasons’ kunnen worden aangemerkt.
Daarbij valt te denken aan de gronden voor afwijzing als bedoeld in art. 264, eerste lid, onder a
en b, en art. 288, eerste lid, onder a en b, Sv. Ook het EHRM aanvaardt immers bijvoorbeeld dat de
onvindbaarheid en de gezondheid of het welzijn van de getuige goede redenen kunnen opleveren
voor de afwijzing van een getuigenverzoek.62 In die lijn vindt de beoordeling of het gegronde
vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn van de getuige door het afleggen van een
verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht en het voorkomen van dit gevaar zwaarder
weegt dan het belang om de getuige ter terechtzitting te kunnen ondervragen, plaats in het licht
van art. 6 EVRM.63

43. In de tweede plaats aanvaardt het EHRM dat afwijzing van het getuigenverzoek kan
plaatsvinden indien ‘the testimony of the witness is manifestly irrelevant or redundant’. Deze
grond biedt – enige – ruimte voor een beoordeling van het belang van het horen van een
belastende getuige. Hoewel het belang van de verdediging bij het horen van een getuige à charge
in de benadering van het EHRM in de regel wordt verondersteld, kan dat belang in voorkomende
gevallen niettemin ontbreken. Uit paragraaf 57 van de uitspraak in de zaak Keskin kan eveneens
worden afgeleid dat ‘the relevance of the testimony of witnesses’ mag worden meegewogen. Het
ontbreken van een beoordeling van dit aspect door het gerechtshof wordt door het EHRM
klaarblijkelijk als een tekortkoming gezien. Voorstelbaar is dat in dit verband ook de mate van
betwisting van de lezing van een getuige door de verdachte mag worden meegewogen. Zo lijkt mij
het belang van een bekennende verdachte om de betrouwbaarheid van de verklaring van een
getuige die in essentie eenzelfde lezing van de feiten heeft gegeven te toetsen bepaald niet
vanzelfsprekend. Maar minder uitgesproken voorbeelden waarbij dit belang twijfelachtig is, zijn
ook denkbaar. Te denken valt aan een verklaring van de aangever dat in zijn woning een inbraak
heeft plaatsgevonden zonder dat hij de inbreker heeft waargenomen, terwijl de verdachte niet
betwist dat is ingebroken, maar wel dat hij daarbij betrokkenheid heeft gehad. Denkbaar is ook
dat de aangever uitsluitend heeft verklaard dat hij vier personen heeft zien wegrennen, terwijl de
verdachte niet ontkent dat hij een van die personen is geweest, maar wel aanvoert dat hij slechts
medeplichtig aan de inbraak is geweest. Mede in het licht van de mogelijkheid die het EHRM ziet
voor afwijzing van een verzoek indien het horen ‘manifestly irrelevant or redundant’ zou zijn, lijkt
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de rechter hier enige ruimte te hebben. In dit verband kan de vergelijking worden getrokken met
de nationale rechtspraak ten aanzien van het verdedigingsbelang in de zin van art. 264, eerste lid,
onder c, en 288, eerste lid, onder c, Sv. De ruimte voor afwijzing van een verzoek tot het horen
van een getuige à charge op deze grond is ook ingevolge de rechtspraak van de Hoge Raad
aanwezig, zij het dat deze ruimte beperkt is en de rechter daarvan terughoudend gebruik zal
moeten maken. De zaak Keskin illustreert dat het in dit verband uiterst kwetsbaar is in de
afweging te betrekken dat de verdachte een beroep op zijn zwijgrecht doet.

44. De rechter zal ervan blijk moeten geven de relevantie zelf te hebben beoordeeld, waarbij moet
worden uitgegaan van de presumptie van relevantie, zoals verwoord in de paragrafen 44 en 45
van het arrest van het EHRM in de zaak Keskin. Daarin is ook het belang gelegen dat de
verdediging enige onderbouwing van het verzoek geeft. Binnen de door het recht op een eerlijk
proces gestelde grenzen dient een tot de zittingsrechter gericht verzoek tot het oproepen en het
horen van getuigen à charge de rechter in staat te stellen de relevantie van dat verzoek in het
licht van de toepasselijke wettelijke voorschriften te beoordelen.64 Maar afwijzing van het verzoek
een niet eerder ondervraagde getuige à charge te horen op de enkele grond dat de verdediging
het belang bij het horen van de getuige niet heeft onderbouwd, volstaat niet.

45. De vraag rijst of de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Keskin ook tot gevolg heeft dat
in die gevallen waarin de wet toetsing van een verzoek tot het horen van een getuige à charge
aan het noodzakelijkheidscriterium voorschrijft, steeds de maatstaf van het verdedigingsbelang
moet worden aangelegd. Bij het noodzakelijkheidscriterium staat het perspectief van de
strafrechter centraal. Daarbij moet worden bedacht dat het waarborgen van de eerlijkheid van het
proces tot de taken van de strafrechter behoort. In de geschiedenis van de totstandkoming van
een aanpassing in de wettelijke regeling van het horen van getuigen is in dit verband onderkend
dat het horen van een getuige ook noodzakelijk kan zijn als waarborg van een ‘fair hearing’ als
bedoeld in art. 6 EVRM.65 In deze – aansprekende – benadering speelt art. 6 EVRM een
zelfstandige rol bij de beoordeling van de noodzaak van het horen van getuigen.66 Tegen de
achtergrond van het ondervragingsrecht wordt in het kader van ‘Modernisering Strafvordering’
voorgesteld om het noodzakelijkheidscriterium explicieter te verbinden met “het belang van een
behoorlijke behandeling van de zaak”. Daarin komt tot uitdrukking dat de rechter – ook als het
verzoek daartoe (te) laat is gedaan – het ondervragingsrecht van de verdediging moet meewegen
bij zijn beoordeling of het horen van een getuige noodzakelijk is.67

46. Het voorafgaande betekent echter niet dat daarmee het noodzakelijkheidscriterium en de
maatstaf van het verdedigingsbelang kunnen worden gelijkgeschakeld. Ook ingeval een goede
reden voor het niet horen van een getuige ontbreekt, hoeft dat immers niet te betekenen dat de
procedure ‘as a whole’ in strijd is met art. 6 EVRM. De rechter zal bij de beoordeling van een
verzoek tot het horen van een getuige kunnen anticiperen op de vraag of zonder
ondervragingsmogelijkheid de verklaring van de getuige voor het bewijs kan worden gebruikt.
Daarbij kan het hooguit gaan om een voorlopige beoordeling, waarbij in elk geval het gewicht van
de getuigenverklaring die zich in het dossier bevindt van betekenis is en wordt bezien in het licht
van het overige bewijsmateriaal. Een dergelijke benadering betekent naar mijn mening
bijvoorbeeld ook dat in een geval waarin zes getuigen soortgelijke – belastende – verklaringen
hebben afgelegd, art. 6 EVRM er niet toe noopt álle getuigen te horen.68

47. De vraag kan nog worden gesteld of het stadium van de procedure waarin het verzoek wordt
gedaan bij de beslissing op een getuigenverzoek mag worden meegewogen. Een kenmerk van de
Nederlandse wettelijke regeling is dat een gebrek aan tijdige verdedigingsactiviteit consequenties
heeft. Wordt een verzoek pas in een laat stadium aan de rechter voorgelegd dan zal het veelal
worden beoordeeld aan de hand van het in algemene zin strengere noodzakelijkheidscriterium.
Het stadium waarin het verzoek is gedaan, kan vervolgens ook worden betrokken bij de toetsing
in cassatie van de begrijpelijkheid van de beslissing dat aan de toepasselijke maatstaf is
voldaan.69 De gedachte achter dit uitgangspunt is dat van de verdediging het nodige initiatief en
dus ook een tijdig verzoek mag worden verwacht. Het draagt daarmee bij aan de voortvarendheid
en de kwaliteit van de procesvoering, doordat nader onderzoek zo vroeg mogelijk wordt verricht.
In bepaalde situaties waarin de verdediging bezwaarlijk kan worden tegengeworpen dat een
verzoek tot het horen van de getuige niet eerder is gedaan, verschilt de concrete toepassing van
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het noodzakelijkheidscriterium niet wezenlijk van wat met de toepassing van het criterium van het
verdedigingsbelang zou worden bereikt.70

48. Het stadium van het geding waarin een getuigenverzoek wordt gedaan, heeft in het
beoordelingskader van het EHRM geen zelfstandige plaats. Zo is niet uitgesloten dat het Hof een
schending van het ondervragingsrecht constateert ten aanzien van eerst in hoger beroep
verzochte getuigen.71 In de rechtspraak van het Europese Hof klinkt evenwel door dat van de
verdediging mag worden verlangd dat tijdig en op de naar nationaal recht aangewezen wijze een
getuigenverzoek wordt gedaan. Het is vaste rechtspraak van het EHRM inzake de uitputting van
nationale rechtsmiddelen dat de inroeping van het verdragsrecht “should have been made to [the
national] courts, at least in substance and in compliance with the formal requirements and time-
limits laid down in domestic law”.72 In de zaak Craxi (III) oordeelde het Europese Hof dat de
nationale rechtsmiddelen niet waren uitgeput doordat het verzoek een getuige te horen door de
nationale rechter niet-ontvankelijk was verklaard omdat het niet binnen de wettelijke termijn naar
voren was gebracht.73 Ook bij de inhoudelijke beoordeling van de zaak kan het moment waarop
een getuigenverzoek is gedaan een rol spelen. Gewezen kan worden op de zaak Marott
Hansen/Denemarken, waarin de kennelijke ongegrondheid van de klacht mede erop werd
gebaseerd dat de omstandigheid een getuigenverzoek pas na de veroordeling in eerste aanleg
was gedaan, hoewel de klager al geruime tijd op de hoogte was van de identiteit van de getuige
en van diens rol bij het ten laste gelegde feit.74 De rechtspraak van het EHRM lijkt zich er aldus in
elk geval niet tegen te verzetten dat aan het stadium waarin een getuigenverzoek is gedaan in
het nationale recht een zeker gewicht wordt toegekend. De rechtspraak van het EHRM sluit niet uit
dat in dit verband van de verdediging een actieve houding wordt verwacht. Dat kan ook
betekenen dat van de verdediging mag worden verlangd getuigenverzoeken te doen zodra de
gelegenheid daarvoor wordt geboden.

49. De uitspraak in de zaak Keskin onderstreept hoezeer de beslissing op een verzoek tot het
horen van een getuige à charge haar schaduw vooruitwerpt naar de uiteindelijke beoordeling of
de procedure ‘as a whole’ in overeenstemming is met art. 6 EVRM. Het Europese Hof benadrukt dat
het tot taak heeft achteraf te toetsen of het recht op een eerlijk proces als geheel in de individuele
zaak is geschonden. Tot die toetsing beperkt het zich uiteindelijk ook. In de toepassing van het
beoordelingskader uit Al-Khawaja en Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland levert
de gebrekkige motivering van de afwijzing van het getuigenverzoek uiteindelijk (slechts) geen
‘good reason’ op voor het afwijzen van het verzoek de verzochte getuige op te roepen en te
horen. De enkele constatering dat een goede reden in de redengeving van het gerechtshof
ontbreekt, leidt nog niet tot een schending van art. 6 van het Verdrag. Uiteindelijk bepaalt het
toetsingskader zoals dat is ontwikkeld en uitgewerkt in de arresten van het EHRM in de zaken Al-
Khawaja en Tahery/Verenigd Koninkrijk en Schatschaschwili/Duitsland of sprake is van een schending
van art. 6 EVRM. Indien (1) de getuige in het voorbereidend onderzoek een voor het bewijs
bruikbare verklaring heeft afgelegd, (2) de verdediging niet reeds een behoorlijke en effectieve
mogelijkheid tot ondervraging van de getuige heeft gehad, (3) een eventuele bewezenverklaring
in beslissende mate op de verklaring van de getuige zou worden gebaseerd én (4) het ontbreken
van een ondervragingsmogelijkheid niet in voldoende mate is gecompenseerd, moet worden
verondersteld dat art. 6 EVRM het horen van de getuige noodzakelijk maakt. Voor de toetsing in
cassatie zou dat niet zo ingrijpend hoeven zijn. Ook de huidige rechtspraak bevat
aanknopingspunten dat de begrijpelijkheid van de afwijzing van een getuigenverzoek achteraf
mede kan worden beoordeeld in het licht van een aan dat verzoek ten grondslag gelegd beroep
op het ondervragingsrecht en het belang van de verklaring van die getuige voor de
bewijsconstructie.75

50. Veelal worden getuigenverzoeken gedaan in een fase van het geding waarin deze afweging
nog niet definitief is te maken. De Hoge Raad wees er in dat verband in zijn arresten van 4 juli
2017 al op dat over de subvragen van het beoordelingskader uit Al-Khawaja en Tahery/Verenigd
Koninkrijk veelal eerst achteraf een balans valt op te maken.76 Zo kan tot de inhoudelijke
behandeling onduidelijk zijn welke proceshouding de verdachte kiest. Of een belastende
getuigenverklaring ‘decisive’ is, hangt echter onder meer ervan af of het aanwezige steunbewijs
betrekking heeft op die onderdelen van de getuigenverklaring die de verdachte betwist.77
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Daarnaast is wel opgemerkt dat de rechter die een getuigenverzoek afwijst op de grond dat een
eventuele bewezenverklaring niet in beslissende mate op de verklaring van de getuige zou
berusten, zich blootstelt aan het verwijt dat hij zich reeds een oordeel over de bewijskracht en
betrouwbaarheid van het overige bewijsmateriaal heeft gevormd en daarmee mogelijk indirect ook
over de vraag of de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.78

51. In elk geval zal de strafrechter voordat hij uitspraak doet zich ervan moeten 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 alsnog overgaan tot het oproepen en het horen van getuigen hetzij
de verklaring van de getuige niet voor het bewijs gebruiken of motiveren waarom sprake is van
voldoende compenserende maatregelen. Verduidelijkt zou kunnen worden dat in deze context het
“benodigde initiatief” dat van de verdediging wordt gevergd voordat de strafrechter aan zijn
eerlijkheidstoets toekomt, géén onderbouwing van het belang van de getuige à charge betreft.
Het initiatief dat in dit verband van de verdediging mag worden verlangd, behelst niet meer dan
dat zij een stellig en duidelijk verzoek op de daarvoor aangewezen wijze naar voren brengt, zodat
de strafrechter in staat wordt gesteld een beslissing op het verzoek te nemen.

52. De vraag kan worden gesteld of in het door de Nederlandse strafrechter te hanteren
toetsingskader voor de beoordeling of het proces eerlijk is verlopen niet alsnog een plaats zou
moeten worden ingeruimd voor de eerste stap uit het stappenplan van het Straatsburgse
beoordelingskader. Het EHRM benadrukt dat de afwezigheid van een ‘good reason’ voor het niet
kunnen ondervragen van de getuige is aan te merken als “a very important factor to be weighed
in the balance when assessing the overall fairness of a trial”. De uitspraak in de zaak Keskin
illustreert ook dat de beoordeling van het getuigenverzoek en de toets of het gebrek aan
ondervragingsmogelijkheid strijd oplevert met art. 6 EVRM in dit opzicht niet geheel los van elkaar
staan. De grond voor de afwijzing van het getuigenverzoek is in Straatsburg mede bepalend voor
de intensiteit van de verdere toetsing of het proces als geheel zonder ondervragingsmogelijkheid
eerlijk is verlopen. Door de eerste subvraag in het beoordelingskader te betrekken, zou beter tot
uitdrukking kunnen worden gebracht dat het in dit verband in wezen gaat om communicerende
vaten.

53. De zaak Keskin illustreert daarnaast dat de hiervoor bedoelde plicht van de strafrechter zich
van de eerlijkheid van het proces als geheel te vergewissen een ambtshalve verantwoordelijkheid
betreft. Als tijdens de behandeling van de zaak een verzoek tot het horen van de getuige is
gedaan, kan de verdachte daarna niet worden tegengeworpen dat door of namens hem niet het
verweer is gevoerd dat het gebruik van de verklaring voor het bewijs een schending van het recht
op een eerlijk proces oplevert.79 Deze verantwoordelijkheid van de feitenrechter voor de
eerlijkheid van het proces als geheel zou kunnen worden versterkt. Thans is al vaste rechtspraak
van de Hoge Raad dat voor de in cassatie aan te leggen toets of de bewijsvoering voldoet aan de
door het ondervragingsrecht gestelde eisen “van belang kan zijn” of de feitenrechter dat oordeel
nader heeft gemotiveerd.80 Overweging verdient het belang van deze motivering, in aansluiting op
de huidige lijn in de rechtspraak81, nader te accentueren. In voorkomende gevallen kan de rechter
in die benadering zijn gehouden het gebruik voor het bewijs van de verklaring van een niet-
ondervraagde getuige à charge, om het horen waarvan de verdediging ter terechtzitting wel heeft
verzocht, nader te motiveren. Is tijdens de behandeling van de zaak door de verdediging verzocht
een getuige à charge te horen die de verdediging niet eerder behoorlijk en effectief heeft kunnen
ondervragen, dan kan het in het licht van de belangrijke functie die deze verklaring in de
bewijsvoering vervult nadere motivering behoeven waarom het strafproces ondanks de afwijzing
van het getuigenverzoek eerlijk is verlopen en/of waarom de rechter voordat hij uitspraak deed
niet is overgegaan tot het desnoods ambtshalve oproepen van de niet-ondervraagde getuige. De
vereiste motivering kan betrekking hebben op het steunbewijs dat voor de verklaring voorhanden
is of op de mate waarin het ontbreken van een ondervragingsmogelijkheid is gecompenseerd.
Deze motivering kan evenwel niet teruggrijpen op de (gebrekkige) onderbouwing van het
getuigenverzoek.

54. Mede aan de hand van deze motiveringsplicht kan in cassatie meer indringend worden
getoetst of de feitenrechter zich er voordat hij uitspraak deed daadwerkelijk en voldoende van
heeft vergewist dat het proces als geheel ondanks de afwijzing van het getuigenverzoek eerlijk is
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verlopen. Getoetst kan dan worden of zijn (kennelijke) oordeel dat niet noodzakelijk is de getuige,
voordat hij uitspraak doet, alsnog op te roepen begrijpelijk is en toereikend is gemotiveerd.

Afronding

55. Het arrest van het Europese Hof in de zaak Keskin onderstreept dat het recht van de
verdachte een getuige à charge te ondervragen bij de beoordeling van getuigenverzoeken tot
uitgangspunt zal moeten worden genomen. Dat neemt niet weg dat niet in alle gevallen tot het
horen van een getuige à charge hoeft te worden overgegaan. In de regel zal daartoe allereerst
initiatief van de verdachte moeten uitgaan door middel van een duidelijk en stellig verzoek dat de
rechter in staat stelt te beoordelen of aan de toepasselijke maatstaven is voldaan. Het EHRM
aanvaardt dat afwijzing van het getuigenverzoek kan plaatsvinden indien ‘the testimony of the
witness is manifestly irrelevant or redundant’. Daarnaast vergt het arrest in de zaak Keskin naar
mijn mening niet dat verzoeken tot het horen van getuigen à charge waarop volgens de wet het
noodzakelijkheidscriterium van toepassing is in alle gevallen aan de hand van de maatstaf van het
verdedigingsbelang moeten worden beoordeeld. Wel hangt de vraag naar de noodzaak van een
getuigenverhoor mede ervan af of het achterwege laten van een verhoor zou betekenen dat de
verklaring van de getuige niet zonder schending van art. 6 EVRM voor het bewijs zou kunnen
worden gebruikt. Bij die (in eerdere stadia van de procedure: voorlopige) beoordeling zal het
stappenplan zoals dat door de Grote Kamer van het EHRM is uiteengezet in onder meer Al-Khawaja
en Tahery/Verenigd Koninkrijk en nader is verfijnd in Schatschaschwili/Duitsland maatgevend zijn. De
rechter zal niet kunnen volstaan met het afwijzen van het verzoek tot het horen van een niet
eerder ondervraagde getuige à charge met de enkele overweging dat het verzoek onvoldoende is
onderbouwd. De relevantie en het gewicht van de verklaring kunnen wel van belang zijn voor de
afweging of het verhoor moet worden toegestaan, zij het dat het uitgangspunt van het
ondervragingsrecht daarbij zal moeten worden geëerbiedigd. Hetzelfde geldt voor het stadium
waarin het verzoek wordt gedaan.

56. Het voorafgaande heeft betrekking op beslissingen op getuigenverzoeken. De strafrechter zal
daarnaast, voordat hij uitspraak doet, zich ervan moeten vergewissen dat de procedure in haar
geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Een
aanscherping op onderdelen van het daarvoor geldende kader verdient overweging. In dat
verband heb ik hiervoor de suggestie gedaan in de toetsing of het ondervragingsrecht is
geschonden ook de – al dan niet goede – reden voor de afwijzing van het getuigenverzoek en
daarmee voor het niet kunnen uitoefenen van het ondervragingsrecht een plaats te geven. Ook is
in overweging gegeven de motiveringsplicht van de rechter te accentueren ingeval een verzoek tot
het horen van een niet ondervraagde getuige à charge is afgewezen, terwijl de verklaring van de
desbetreffende getuige wel voor het bewijs wordt gebruikt. Mede aan de hand van die
motiveringsplicht valt de naleving van het ondervragingsrecht in cassatie indringender te toetsen.

57. Het voorafgaande zal zo min mogelijk ten koste moeten gaan van een doelmatige
procesvoering. Aanhoudingen van de behandeling van de zaak ter terechtzitting kunnen worden
voorkomen door vaker getuigen à charge, die niet eerder door de verdediging behoorlijk en
effectief zijn ondervraagd, op voorhand door een rechter- of raadsheer-commissaris te doen
horen.82 Daarbij is het gewicht van de verklaring van de getuige in het licht van het beschikbare
bewijsmateriaal van betekenis. Hoe zwaarder het gewicht van de belastende verklaring, des te
eerder zal er aanleiding bestaan voor het – desnoods ambtshalve – oproepen en horen van de
getuige in een vroeg stadium van de procedure. Daarbij blijft wel als nuancering gelden dat de
proceshouding van de verdediging van belang is. In die gevallen waarin de verdediging
klaarblijkelijk geen behoefte heeft aan de uitoefening van het ondervragingsrecht ten aanzien van
een getuige à charge, kan van schending van art. 6 EVRM geen sprake zijn.

58. Het derde middel bevat de klacht dat de afwijzende beslissing van het hof op het verzoek van de
verdediging [aangever] en [betrokkene 1] als getuigen te horen onbegrijpelijk is en/of ontoereikend is

Bespreking van het derde middel
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gemotiveerd. Geklaagd wordt ook dat door de afwijzing van het verzoek en/of het gebruik van de
verklaringen voor het bewijs art. 6, derde lid, aanhef en onder d, EVRM is geschonden.

59. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

“zij op 28 september 2012, in de gemeente Ede, opzettelijk mishandelend een persoon, genaamd
[aangever] , een zgn. “knietje” tegen het rechterbeen heeft gegeven en opzettelijk mishandelend een
persoon, genaamd [aangever] , tegen het been heeft geschopt of getrapt, waardoor deze pijn heeft
ondervonden.”

60. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 mei 2019 houdt, voor zover hier
van belang, het volgende in:

“De raadsvrouw vraagt het woord en deelt mede dat de verdediging het eerdere verzoek om
aanhouding teneinde een tweetal getuigen te horen, zijnde [aangever] en [betrokkene 1] ,
handhaaft.

De raadsvrouw deelt voorts mede -zakelijk weergegeven-:

Getuige [aangever] is de aangever in deze zaak. Volgens verdachte heeft hij een valse verklaring
afgelegd bij de politie. Weliswaar is er een woordenwisseling tussen aangever en verdachte geweest,
maar verdachte ontkent dat zij aangever heeft mishandeld zoals ten laste is gelegd. De werkelijke
achtergrond is dat aangever in die periode verdachte geld heeft geleend, omdat zij haar huur niet kon
betalen. Vervolgens heeft aangever verdachte herhaaldelijk gechanteerd om seksueel contact met
hem te hebben. Tegen de wil van verdachte heeft er ook meerdere keren seksueel contact
plaatsgevonden. De verdediging verzoekt om die reden om aangever te horen, teneinde hem te
confronteren met hetgeen verdachte stelt. Voorts wil de verdediging aangever bevragen over de
vermeende mishandeling, nu deze volgens verdachte niet heeft plaatsgevonden.

Getuige [betrokkene 1] heeft een deels belastende verklaring afgelegd bij de politie, onder meer
inhoudende dat zij heeft gezien dat een vrouw aangever heeft getrapt c.q. geschopt. De weergave
van hetgeen volgens deze getuige is gebeurd, wijkt af van hetgeen aangever heeft verklaard, ook ten
aanzien van hetgeen deze getuige verdachte heeft horen zeggen. Gelet hierop is het noodzakelijk dat
[aangever] en [betrokkene 1] als getuigen worden gehoord. Opgemerkt dient nog te worden dat
aangever en getuige [betrokkene 1] elkaar persoonlijk kennen en dat getuige [betrokkene 1] pas
twee weken na het vermeende incident een telefonische verklaring heeft afgelegd. Voorts wil ik
nogmaals aangeven dat verdachte tot november 2017 niet op de hoogte is geweest van de
behandeling van de onderliggende strafzaak in eerste aanleg. Dat is ook de reden dat dit verzoek
eerst nu in hoger beroep wordt gedaan. Ook beschikte de verdediging ten tijde van het instellen van
het hoger beroep, 28 november 2017, nog niet over de processtukken, waaronder de aangifte.
Volgens de verdediging zou er daarom een ruimere uitleg gegeven moeten worden aan het
noodzaakcriterium. Voorts wijs ik erop dat de verdediging de kans moet hebben om de verklaringen
van getuigen te toetsen. Zeker wanneer de strafrechtelijke veroordeling uitsluitend of in een
doorslaggevende mate is gebaseerd op de verklaringen van getuigen die de verdediging niet heeft
kunnen ondervragen. Ik verwijs daarbij naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM) (Vidgen). Met een beroep op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM) acht de verdediging het noodzakelijk dat bovengenoemden getuigen alsnog
worden gehoord. Dat het tenlastegelegde feit zich inmiddels bijna zeven jaar geleden heeft
afgespeeld, maakt het niet anders.

De advocaat-generaal deelt mede -zakelijk weergegeven-:

Ik verzet mij tegen toewijzing van het verzoek van de raadsvrouw. Ik acht het horen van de getuigen
[aangever] en [betrokkene 1] niet noodzakelijk. Het enkele feit dat verklaringen niet met elkaar in
overeenstemming zijn, levert geen noodzakelijkheid op. Daarbij wil ik opmerken dat de uitspraak van
het EHRM in de zaak Vidgen een hele andere casus betrof. Het ging daar over de situatie dat de
verklaringen van één getuige beslissend waren voor de bewezenverklaring. In de onderhavige zaak
speelt dat niet. Door de raadsvrouw is onvoldoende onderbouwd waarom het horen van deze
getuigen noodzakelijk is.
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Het hof schorst de behandeling voor beraad.

Na hervatting van het onderzoek deelt de voorzitter, gehoord de raadsvrouw en de advocaat-
generaal, mede dat het hof het niet noodzakelijk acht dat [aangever] en [betrokkene 1] als getuigen
worden gehoord. Anders dan de raadsvrouw heeft betoogd is hier geen sprake van een situatie zoals
in de eerdergenoemde zaak Vidgen. Het hof is van oordeel dat, mede gelet op de onderbouwing van
de verzoeken, de noodzaak tot het horen van de getuigen [aangever] en [betrokkene 1] ontbreekt.
Het hof heeft daarbij tevens gelet op het tijdsverloop sinds de pleegdatum van het tenlastegelegde
feit.

(…)

De advocaat-generaal voert het woord als volgt, zakelijk weergegeven:

Het tenlastegelegde feit dateert van zeven jaar geleden. Indertijd zijn er verschillende verklaringen
afgelegd, die niet met elkaar in overeenstemming zijn.

Zo heeft aangever verklaard dat verdachte hem een knietje heeft gegeven, de getuige [betrokkene 1]
heeft het over een trap tegen de knie en een derde getuige, de schilder, heeft het over een
handgemeen waarbij verdachte heeft geprobeerd te schoppen. Het is mij niet duidelijk geworden wat
er nu precies is gebeurd. Gelet hierop dient verdachte vrijgesproken te worden ter zake van de
tenlastegelegde mishandeling.(…)

De raadsvrouw voert het woord tot verdediging – zakelijk weergegeven – als volgt:

Aangever heeft verklaard dat verdachte hem een knietje heeft gegeven. Getuige [betrokkene 1] heeft
verklaard dat zij heeft gezien dat verdachte aangever heeft geschopt. Zowel aangever als de derde
getuige, een schilder, zeggen daar niets over. Ook heb ik geen medische verklaring in het dossier
aangetroffen dat één en ander kan bevestigen. Nu verdachte ontkent dat zij aangever indertijd heeft
mishandeld en de verklaringen niet op elkaar aansluiten, ontbreekt het wettig en overtuigend bewijs
dat verdachte aangever heeft mishandeld. Derhalve dient verdachte te worden vrijgesproken.”

61. Het hof heeft de bewezenverklaring doen steunen op twee bewijsmiddelen, die zijn opgenomen in
de aanvulling op het arrest. Bewijsmiddel 1 betreft de aangifte van de in de bewezenverklaring
bedoelde [aangever] . Bewijsmiddel 2 bevat de verklaring van de getuige [betrokkene 1] , die
verklaart te hebben gezien dat het meisje (in de vaststelling van het hof: de verdachte) de
fietsenmaker ( [aangever] ) op de ten laste gelegde dag en plaats een trap tegen zijn knie gaf.

62. Het namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep gedane verzoek tot het horen van
twee getuigen is een verzoek in de zin van art. 331, eerste lid, in verbinding met art. 328 Sv om
toepassing te geven aan art. 315, eerste lid, Sv. Die bepalingen zijn ingevolge art. 415, eerste lid, Sv
ook in hoger beroep van toepassing. Maatstaf bij de beslissing op een zodanig verzoek is of de
noodzaak daarvan is gebleken. Het hof heeft bij de beoordeling van het verzoek dan ook de juiste
maatstaf toegepast.

63. Aan het getuigenverzoek is onder meer ten grondslag gelegd dat de verdachte het ten laste
gelegde feit ontkent. Daartoe is de betrouwbaarheid van de verklaringen van [aangever] en
[betrokkene 1] op wezenlijke onderdelen betwist. Daarnaast is namens de verdachte aangevoerd dat
de verdediging de kans moet hebben om de verklaringen van de twee belastende getuigen te
toetsen. In dit laatste verband is een beroep gedaan op art. 6 EVRM en verwezen naar de
rechtspraak van het EHRM, in het bijzonder de uitspraak in de zaak Vidgen/Nederland.83

64. Het hof heeft het verzoek de twee getuigen te horen ter terechtzitting afgewezen. Daartoe heeft
het hof overwogen dat hier geen sprake is van een situatie zoals in de zaak Vidgen. Het hof heeft dit
oordeel niet nader gemotiveerd. De overweging van het hof sluit wel aan op de stelling van de
advocaat-generaal dat Vidgen een “hele andere casus” betrof, omdat in die zaak de verklaringen van
één getuige beslissend waren. Voor zover het hof heeft bedoeld aan zijn oordeel ten grondslag te
leggen dat doorslaggevend is dat geen sprake is van één beslissende getuige, maar van twee
getuigen die elkaar ondersteunen, getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting. Steunbewijs
voor een verklaring van een getuige die door de verdediging niet kon worden ondervraagd, kan
immers niet (mede) worden gevonden in een verklaring van een andere getuige die door de
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verdediging evenmin kon worden ondervraagd.84 Ook overigens is het oordeel van het hof dat het
horen van de twee getuigen à charge niet noodzakelijk is, in het licht van enerzijds hetgeen aan de
getuigenverzoeken ten grondslag is gelegd en anderzijds de gronden waarop het is afgewezen, niet
begrijpelijk.

65. Het middel klaagt daarover terecht.

66. Het hof heeft de verklaringen van de verzochte, maar niet ondervraagde getuigen voor het bewijs
gebruikt. Het oordeel dat de verklaringen van de getuigen voor het bewijs kunnen worden gebruikt, is
in de bestreden uitspraak niet nader gemotiveerd. Van een ‘good reason’ voor de afwijzing van het
getuigenverzoek is geen sprake. De bewezenverklaring is uitsluitend gebaseerd op de bij de politie
afgelegde verklaringen van [aangever] en [betrokkene 1] . Steunbewijs ontbreekt.85 Het hof heeft
aldus de verklaringen van [aangever] en [betrokkene 1] voor het bewijs gebruikt zonder dat de
verdediging in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om hen als getuigen te
ondervragen, terwijl de bewezenverklaring uitsluitend op deze getuigenverklaringen steunt en van
compenserende maatregelen niet is gebleken.

67. Het voorafgaande brengt mee dat het hof in strijd met het bepaalde in art. 6, eerste lid en derde
lid, aanhef en onder d, EVRM de hiervoor bedoelde processen-verbaal houdende getuigenverklaringen
van [aangever] en [betrokkene 1] voor het bewijs heeft gebruikt. Ook hierover klaagt het middel
terecht.

68. Het middel slaagt.

69. Het derde middel slaagt. Gelet daarop behoeven het eerste en het tweede middel geen
bespreking.

70. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

71. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak op het bestaande
hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin/Nederland).

De klacht dat het recht op een eerlijk proces was geschonden door de toepassing van art. 80a RO in
de cassatieprocedure, achtte het EHRM ‘manifestly ill-founded’.

Van de redactie, ‘Keskin en het onderbouwen van verzoeken tot het horen van getuigen: een
presumptie van verdedigingsbelang’, NTS 2021/2.

europeancourts.blogspot.com/2021/02/luizen-als-kamelen-over-het-arrest.html. De Werd staat
kritisch tegenover wat hij noemt de reflex van de Nederlandse strafrechtspraak de betekenis van een
door het EHRM geconstateerde schending te minimaliseren.

Slotsom
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D.A.G. van Toor, noot onder: EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin tegen Nederland), EHRC-2021-
0044, onderdeel 2.

T.N.B.M. Spronken, ‘De zaak Keskin: het EHRM in dialoog met de Hoge Raad’, NJB 2021/494.

Plv. A-G Frielink, conclusie van 2 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:86, respectievelijk A-G Paridaens,
conclusie van 2 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:91.

Vgl. ook T.N.B.M. Spronken, ‘De zaak Keskin: het EHRM in dialoog met de Hoge Raad’, NJB 2021/494:
“De Keskin-zaak heeft onmiddellijk voor nogal wat beroering gezorgd bij de rechtbanken en de hoven
die dagelijks met getuigenverzoeken te maken krijgen en gewend zijn op het kompas van de Hoge
Raad te varen.”

Aspecten van het ondervragingsrecht die in Keskin niet aan de orde zijn, blijven hierna buiten
bespreking.

Hij deed tevens het verzoek D.D. als getuige te horen, maar de afwijzing van dit verzoek lijkt voor
de beoordeling van de zaak door het EHRM van beperkte betekenis te zijn geweest.

HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:4162. Een geanonimiseerde versie van de
cassatieschriftuur is met het arrest op rechtspraak.nl gepubliceerd.

EHRM (GK) 15 december 2011, nrs. 26766/05 en 22228/06 (Al-Khawaja en Tahery/Verenigd
Koninkrijk), respectievelijk EHRM (GK) 15 december 2015, nr. 9154/10, NJ 2017/294, m.nt. Myjer
(Schatschaschwili/Duitsland).

Zie o.a. EHRM (GK) 15 december 2015, nr. 9154/10, NJ 2017/294, m.nt. Myjer
(Schatschaschwili/Duitsland), par. 119.

Vgl. recent EHRM 30 januari 2018, nr. 20963/08, par. 74-76 (Boyets/Oekraïne); EHRM 30 juli 2019, nr.
74845/12, par. 49 e.v. (Ürek en Ürek/Turkije); EHRM 17 oktober 2019, nrs. 26581/17 en 31024/17, par.
88-92 (Oddone en Pecci/San Marino); EHRM 28 januari 2020, nr. 10355/09 e.a., par. 29 (Lobarev
e.a./Rusland); EHRM 12 maart 2020, nr. 53791/11, par. 40 e.v. (Chernika/Oekraïne).

Vgl. EHRM 27 februari 2001, nr. 33354/96, par. 41 (Lucà/Italië); EHRM 10 juli 2012, nr. 29353/06, par.
39, NJ 2012/649, m.nt. Schalken (Vidgen/Nederland); EHRM 11 juli 2013, nr. 2775/07, par. 102
(Rudnichenko/Oekraïne); EHRM 4 mei 2017, nr. 15485/09, par. 47 (Chap Ltd/Armenië); EHRM 30 juli 2019,
nr. 74845/12, par. 50 (Ürek en Ürek/Turkije); EHRM 17 oktober 2019, nrs. 26581/17 en 31024/17, par.
93 (Oddone en Pecci/San Marino). Zie over het getuigenbegrip van het EHRM nader B. de Wilde, Stille
getuigen. Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM) (diss.
VU), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 42-48.

Zie over het verband tussen het onmiddellijkheidsbeginsel en het horen van getuigen in het bijzijn
van de rechter die over de zaak oordeelt bijv. EHRM 12 maart 2020, nr. 53791/11 (Chernika/Oekraïne).

Vgl. par 44 van het arrest in de zaak Keskin en EHRM (GK) 15 december 2015, nr. 9154/10, NJ
2017/294, m.nt. Myjer (Schatschaschwili/Duitsland), par. 105.

Zie EHRM 25 juli 2013, nrs. 11082/06 en 13772/05, par. 712 (Khodorkovskiy en Lebedev/Rusland);
EHRM 23 september 2014, nr. 17362/03, par. 77 (Cevat Soysal/Turkije); EHRM 22 september 2015, nr.
29474/07 e.a., par. 30 (Shumeyev e.a./Rusland); EHRM 6 februari 2018, nr. 24297/04, dec., par. 27
(Bidenko/Rusland); EHRM 14 januari 2020, nrs. 51111/07 en 42757/05, par. 484 (Khodorkovskiy en
Lebedev/Rusland nr. 2).

B. de Wilde, Stille getuigen. Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (artikel 6 lid 3
sub d EVRM) (diss. VU), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 153-156.

Zo verwees het EHRM in zijn arrest van 10 november 2005, nr. 54789/00 (Bocos-Cuesta/Nederland),
par. 67 in de context van de afwijzing van een verzoek tot het horen van een getuige à charge naar
EHRM (GK) 6 mei 2003, nr. 48898/99 (Perna/Italië). Zie bijvoorbeeld ook EHRM 2 december 2008, nr.
17174/03 (Keş/Turkije), par. 38. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak neemt het Hof bij zijn
oordeel dat art. 6 EVRM niet is geschonden in aanmerking dat “le requérant n’explique pas en quoi
l’audition des témoins aurait été décisive pour la manifestation de la vérité, dans la mesure où leurs
déclarations ne constituent pas les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges du fond ont
appuyé leur condamnation”.
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T. Kooijmans, noot (onderdeel 2-3) onder EHRM 1 juni 2017, nr. 24705/16, dec., NJ 2017/432
(Berardi/San Marino). Vgl. ook zijn noot (onderdeel 2) onder HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ
2017/440.

Zie zijn conclusie voorafgaand aan HR 4 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1219, NJ 2017/441 m.nt.
Kooijmans.

Het EHRM sluit overigens zelf niet uit dat een persoon tegelijkertijd zowel getuige à charge als
getuige à décharge is. Zie bijv. EHRM 11 december 2008, nr. 6293/04, par. 227 (Mirilashvili/Rusland).

Zie ook de noot van Kooijmans onder HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440.

Vgl. A.J. Machielse, ‘Alweer getuigen’, in: A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis & J. Wöretshofer (red.),
Praktisch strafrecht. Liber amicorum J.M. Reijntjes, Nijmegen: WLP 2005, p. 437-452, p. 441 en B. de
Wilde, Stille getuigen. Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (artikel 6 lid 3 sub d
EVRM) (diss. VU), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 46-47.

EHRM 25 juli 2013, nrs. 11082/06 en 13772/05, par. 712 (Khodorkovskiy en Lebedev/Rusland). Zie ook
EHRM 23 september 2014, nr. 17362/03, par. 77 (Cevat Soysal/Turkije); EHRM 22 september 2015, nr.
29474/07 e.a., par. 30 (Shumeyev e.a./Rusland); EHRM 6 februari 2018, nr. 24297/04, dec., par. 27
(Bidenko/Rusland); EHRM 14 januari 2020, nrs. 51111/07 en 42757/05, par. 484 (Khodorkovskiy en
Lebedev/Rusland nr. 2).

Zie in dit opzicht anders o.a. EHRM (GK) 15 december 2011, nrs. 26766/05 en 22228/06 (Al-Khawaja
en Tahery/Verenigd Koninkrijk), par. 120 en over deze oudere rechtspraak nader B. de Wilde, Stille
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FIRST SECTION

CASE OF DODOJA v. CROATIA

(Application no. 53587/17)

JUDGMENT

Art 6 § 1 (criminal) and Art 6 § 3 (d) • Fair hearing • Applicant convicted of 
a more serious criminal offence and sentenced more severely on the basis of 
untested incriminating witness evidence of significant weight • Insufficient 
counterbalancing factors to compensate for the handicap caused to the 
defence • General principles on admission of untested incriminating witness 
evidence in criminal proceedings applicable in cases where outcome of 
proceedings complaint focuses on factual circumstances relevant for 
ultimate severity of sentence

STRASBOURG

24 June 2021

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the 
Convention. It may be subject to editorial revision.
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DODOJA v. CROATIA JUDGMENT

1

In the case of Dodoja v. Croatia,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Péter Paczolay, President,
Ksenija Turković,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Ioannis Ktistakis, judges,

and Liv Tigerstedt, Deputy Section Registrar,
Having regard to:
the application (no. 53587/17) against the Republic of Croatia lodged 

with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a 
Croatian national, Mr Siniša Dodoja (“the applicant”), on 14 July 2017;

the decision to give notice to the Croatian Government (“the 
Government”) of the complaint concerning the applicant’s right to question 
witnesses and to declare inadmissible the remainder of the application;

the parties’ observations;
Having deliberated in private on 1 June 2021,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

INTRODUCTION

1. The case concerns the applicant’s complaint that he was sentenced to
a higher penalty on account of a police statement of his co-accused, who 
had meanwhile absconded and was being tried in absentia.

THE FACTS

2. The applicant was born in 1963 and lives in Split. He was represented
by Mr Lj. Pavasović Visković, a lawyer practising in Zagreb.

3. The Government were represented by their Agent, Mrs Š. Stažnik.
4. The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised

as follows.
5. In 2004 and 2005 the police conducted a criminal investigation

involving several persons on suspicion of engaging in the purchase and sale 
of heroin. They employed secret surveillance measures against some of the 
suspects, including monitoring their telephone conversations and using 
undercover investigators.

6. After the police detained a certain S.B., in the presence of his
attorney, on 18 October 2005 he confessed to participating in the 
organisation of the drug sale. He told the police that during 2004 and 2005, 
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about once or twice a month, he was buying heroin from a certain V.N. in 
Serbia, transferring it to Croatia and selling it to the applicant, who then 
resold it in the Split area.

7. On 18 October 2005 the police filed a criminal report with the Office
for the Suppression of Corruption and Organised Crime (Ured za suzbijanje 
korupcije i organiziranog kriminaliteta; hereinafter “the State Attorney’s 
Office”) against sixteen persons, including the applicant, V.N. and S.B., on 
account of the criminal offence of narcotic drug abuse.

8. On the same day, the State Attorney’s Office requested the Zagreb
County Court (Županijski sud u Zagrebu) to carry out an investigation 
against those persons. The investigating judge interrogated S.B., who 
refused to present his defence and stated that he maintained his statement 
previously given to the police in the presence of his attorney.

9. On 19 October 2005 the investigating judge interrogated the applicant
who refused to present his defence.

10. On the same day the investigating judge rendered a decision on the
conduct of an investigation and on pre-trial detention against the applicant, 
S.B. and twelve other persons.

11. On 12 April 2006 the State Attorney’s Office lodged an indictment
against S.B., V.N., the applicant and twelve other persons on account of a 
reasonable suspicion that they had committed a criminal offence of narcotic 
drug abuse.

12. At a hearing held on 18 April 2008, when invited by the trial court to
state their plea, S.B. pleaded not guilty to the charges against him. S.B.’s 
lawyer also objected to the reading of his police statement, claiming that it 
was inadmissible.

13. On 16 October 2008 S.B. was released from pre-trial detention as the
maximum term of his detention had expired. He eventually left the country. 
Two days later, the applicant was also released from pre-trial detention for 
the same reason.

14. On 16 March 2010 the trial court concluded that S.B. had fled and
that he would be tried in absentia.

15. The applicant presented his defence at a hearing of 26 October 2010.
He admitted that in September 2005 he had been contacted by S.B. for the 
purpose of heroin sale on the illegal narcotic market. He helped S.B. sell 
three kilograms of heroin to a friend, guaranteeing for the payment to S.B. 
Subsequently, the court read out the testimony of S.B. provided to the 
police.

16. By a judgment of the Zagreb County Court of 2 November 2010, the
applicant was found guilty of narcotic drug abuse under Article 173 § 2 and 
3 of the Criminal Code and sentenced to eight years’ imprisonment. The 
relevant parts of the judgement read as follows:
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“... At the end of presentation of evidence, ... [the applicant and V.N.] were 
examined ... while the defence of the first defendant, S.B., was read out from the 
minutes of 18 and 19 October 2005...

... [the court] dismissed as irrelevant proposals of [the applicant’s defence counsel] 
to obtain from the police recordings of telephone conversations between S.B. and [the 
applicant], to supplement the telecommunications expert report so as to establish 
S.B.’s location during his phone conversations between 15 September and 15 October 
2005 and whether he had contacted [the applicant] before that period. This is so 
because the court deemed the facts sufficiently established without the evidence 
requested, so that obtaining such evidence would have unjustifiably prolonged the 
criminal proceedings. ...

[The applicant] stated that he did not know V.N. and that he did not have his mobile 
phone number....

During the arrests of S.B. and [the applicant], their mobile phones were seized and 
inspected by telecommunications expert witnesses ... By examining the incoming calls 
to ... [the applicant], it was established that on 4 October 2005 at 4.49 pm he received 
a call by V.N. ... Therefore, the defence of V.N., in which he stated that he had never 
called [the applicant], is not true. Furthermore, by examining the mobile phone ... of 
S.B., it was established that in the period from 14 September to 6 October 2005, he 
frequently communicated with [the applicant] and V.N., with a total of 27 
conversations being registered between S.B. and [the applicant] ... Analysing the 
testimonies of S.B., [the applicant] and V.N. and, relating to that, what the defendants 
told each other during their telephone contact, arising from the content of recorded 
telephone conversations which were reproduced at the main hearing, the court 
considered S.B.’s statement in relation to the criminal offence reliable.

This is primarily because [the applicant] and V.N. confirmed one essential fact 
stated by S.B.; they both indicated that they had contacted him regarding the purchase 
of heroin. However, as it transpires from the defence of [the applicant] and V.N., their 
activity was limited in terms of time, since they stated that only one delivery had 
taken place, and in terms of their role in that process, which they argued had merely 
included connecting S.B. to the person who had purchased the drug in Serbia 
(according to the defence of V.N.) and ... the person to whom he sold the drugs in 
Split (according to [the applicant]). Such defences of [the applicant] and V.N. are 
completely unconvincing because they are contrary to general experience and logic....

So [the applicant] states that in September 2005 he was called by S.B. who told him 
that he would come to Split to convey a message from an Albanian friend.... The 
question here is why anybody would come to Split to convey a message after 
contacting the person concerned via mobile phone. In addition, the question arises 
why the alleged friend did not contact [the applicant] directly and why he would even 
hire S.B., whom [the applicant] allegedly did not know. Furthermore, [the applicant’s] 
defence, in which he claims that he is only guilty of putting S.B. in contact with the 
person who bought the drugs from him, indicates that he was far more involved, since 
after his ‘friend’ found that S.B. had sold him paracetamol instead of heroin, [the 
applicant] called S.B. and asked him to bring the real heroin, which he did, and after 
that ‘friend’ refused to pay S.B. the rest of the money for the heroin bought, the latter 
asked him to pay that amount, as he had guaranteed that the drugs would be paid, but 
[the applicant] does not cite a single reason why he needed to guarantee the payment 
of these drugs. Finally, [the applicant] stated that he had given the remaining 
EUR 20,000, the amount his friend had owed to S.B. ..., which is also completely 
illogical in the context of what [the applicant] had stated ...
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In the light of all of the foregoing, it is obvious that [the applicant] and V.N. had 
sought to minimize their roles in the event for which they are charged [with a criminal 
offence], excluding their direct involvement in the purchase of heroin, in order to 
exonerate themselves ... On the other hand, what makes the testimony of S.B. 
particularly convincing is that he acknowledged his own involvement in the 
smuggling of the ... heroin, describing the circumstances in which he purchased heroin 
in Serbia and transported it to Croatia, to Split, stating the names of the persons 
involved, the quantities of the drugs he was transporting, as well as the period during 
which the drug was delivered ... The court did not find that, while incriminating 
himself, S.B. had any reason to wrongly incriminate [the applicant] and V.N., and 
neither did these defendants indicate any such particular reason.

The credibility of the testimony of S.B. also follows from the contents of his 
telephone conversations with V N. during the period from 15 September to 4 October 
2005 ...What is essential is the conversation between these defendants of 
24 September 2005, during which V.N., speaking of the drug, told S.B. ... ‘where we 
took the previous goods’. Therefore, the delivery of heroin was obviously not a one-
time event, as could be concluded from the defence of [the applicant] and V.N., it was 
rather a part of continuous, repeated drug purchase, as stated by S.B. ...

Based on all of the above-mentioned evidence, it is undisputed that S.B., the 
applicant and V.N. ..., on the basis of a previous agreement and in order to obtain 
undue pecuniary gain, smuggled the ... heroin from Serbia to Croatia in such a manner 
that S.B. took over the heroin from V.N. ... at the agreed place in Serbia, placed it in 
his car and carried it to ... Klis near Split, while being followed by V.N. ... in another 
car. Upon arrival to Klis, S.B. contacted [the applicant] by telephone and arranged the 
time and place of the delivery of heroin, while the latter subsequently transferred this 
drug from the car of S.B. to his own car, and paid for the drug purchased to V.N. ... 
and then proceeded to sell it on the illegal drug market in Split. In this manner, the 
defendants carried out the transport of the ... heroin once or twice a month, 
transporting two to three kilograms of this drug, whereby V.N. ... paid to S.B. 
EUR 500 per kilogram of heroin transported for each trip completed.

Given the number of persons involved in the smuggling of narcotic drugs and the 
period during which they did so, S.B., [the applicant] and V.N. purchased, sold and 
transported for sale a substance that was proclaimed as a narcotic drug by regulations, 
even though they did not have the authority to engage in the trafficking of these 
substances, and since the offence was committed by a number of persons associating 
for that purpose, their acts correspond to the objective features of the criminal offence 
of narcotic drug abuse referred to in Article 173 §§ 2 and 3 of the Criminal Code ...

The fact that [the applicant] took part in the purchase of ... heroin for a prolonged 
period of time was taken as an aggravating circumstance, and so was the fact that he 
had multiple previous convictions, among other things, for the same criminal offence 
...”

17.  On appeal, on 3 April 2013 the Supreme Court (Vrhovni sud 
Republike Hrvatske) amended the legal characterisation of the offence in 
view of the entry into force of the new Criminal Code, which had been more 
favourable for the applicant. He was again sentenced to eight years’ 
imprisonment, along with mandatory addiction treatment. The relevant part 
of that judgment reads as follows:

“... [T]he first-instance court carefully analysed and correctly assessed the testimony 
given by the S.B. during the first [police] interrogation, which he reiterated during the 
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questioning before the investigating judge, as well as the defences of [the applicant 
and V.N.] in which they only confess to a limited mediation in the sale of drugs ... 
When assessing these testimonies, the first-instance court took into consideration and 
evaluated other evidence – primarily the contents of recorded telephone conversations 
between S.B. and V.N., as well as the information on the identified telephone contacts 
of S.B. and [the applicant], which the court has correctly found to confirm the 
testimony of S.B. in the part relating to the actions of these defendants described in 
point 7 of the operative part of the first-instance judgment – but also other evidence 
consistent with the testimony of S.B. in the remaining parts. While it is undisputed 
that in his testimony S.B. primarily described his own actions that obviously 
constitute honest confession of multiple serious criminal offences, he also described 
the activities of other co-perpetrators in some of these actions, without undermining 
his own criminal liability. Contrary to the allegations of [the applicant], his testimony 
is detailed, consistent and logical, and its essential elements are only contradicted by 
the defences of individual co-defendants, which are, however, contradictory and 
unconvincing.

Thus, parts of the defence of [the applicant] in which he claims that he called S.B. 
after a friend of his, who had allegedly bought drugs from S.B., told him that S.B. had 
sold him paracetamol instead of heroin and that he asked S.B. to bring the heroin, are 
unsustainable and illogical, and so is the part in which he alleges that S.B. requested 
from [the applicant] to pay the remaining price for the heroin, although he only acted 
as an intermediary in the sale, according to his allegations. In addition, the allegation 
of [the applicant] that he gave the remaining EUR 20,000.00 to his friend rather than 
to S.B. is completely unclear, taking into account that [the applicant] denied that he 
would buy heroin from S.B. ...

The part of the defence of S.B. in which he stated that during the transport of heroin 
he had been followed by V.N. and another Albanian, was confirmed by a part of the 
testimony of [the applicant], who stated that two persons of Albanian nationality had 
accompanied S.B. on arrival to Split with the heroin, and the telephone contact 
between V.N. and [the applicant] is evidenced by ... [the finding of the 
telecommunications expert] ..., thus denying the defence of [the applicant and V.N.] 
according to which they did not know each other and there was no telephone contact 
between them.

Finally, the time period in which the offences described in point 7 of the first 
instance judgment were committed is evident from the testimony of S.B., who stated 
that V.N. ... visited him and offered him a job of transporting heroin ... after ... 8 July 
2004. It is therefore apparent that the designation of October 2004 as the 
commencement of the criminal offence under point 7 of the operative part of the 
contested judgment does not in any case constitute an extension of the incriminated 
period to the detriment of the defendant.

[The applicant] also alleges that the telecommunications expert witness report 
contradicts certain allegations of S.B. and that the first-instance court unjustifiably 
rejected the motion of defence to supplement the telecommunications expert witness 
report, since it would provide for a more detailed examination of the testimony of S.B. 
He points out that the data on the base stations to which S.B.’s mobile phone was 
connected in the incriminated period indicate that over a period of twenty days, S.B. 
spent ... a total of seven days in Split during which he contacted [the applicant] every 
day and concludes that S.B. lied in his testimony and that there had been far more 
interactions between him and [the applicant] during those days than he admitted ...
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However the data to be obtained and subjected to telecommunications expert 
witness evaluation would not, as [the applicant] erroneously claims in the appeal, 
contribute to a better assessment of S.B.’s testimony in the part in which he 
contradicts the defence of [the applicant]. It is already indisputable from the evidence 
so far presented, and from the defence of [the applicant] that S.B. occasionally came 
to Split, where he communicated via mobile phone and was meeting with [the 
applicant], whose description of the content of their conversations relating to buying 
and selling heroin differs from the one provided by S.B., as he denies that he would 
buy that drug and claims to have only been an intermediary in its sale to a third 
person. More detailed information on the movement of S.B. (and only in the periods 
when he used the mobile phone, establishing contact through individual base stations) 
would in no way result in a different assessment of the defence of ... [the applicant] in 
parts referring to the content of their agreements relating to heroin, so the 
first-instance court correctly dismissed such an evidentiary motion of [the applicant] 
...”

18.  On 6 July 2016 the Constitutional Court (Ustavni sud Republike 
Hrvatske) dismissed the applicant’s subsequent constitutional complaint. 
The relevant parts of the decision read as follows:

“The Constitutional Court finds that the courts assessed that the testimony [of S.B.] 
given to the police, which was used in relation to the applicant as a ‘witness’ 
testimony does not constitute the only piece of evidence for the finding that the 
applicant committed the criminal offence [charged with] in the incriminating period 
from October 2004 to October 2005. The Constitutional Court finds that the reasoning 
provided by the first- and the second instance [courts] had been relevant and sufficient 
in that regard.”

RELEVANT LEGAL FRAMEWORK

19.  Article 173 of the Criminal Code (Kazneni zakon, Official Gazette, 
no. 110/97, with subsequent amendments), in so far as relevant, read as 
follows:

Abuse of Narcotic Drugs
Article 173

“(2)  Whoever, without authorisation, manufactures, processes, sells or offers for 
sale or buys for the purpose of reselling, keeps, distributes or brokers the sale and 
purchase of or in some other way and without authorisation puts into circulation 
substances or preparations that are by regulation proclaimed to be narcotic drugs shall 
be punished by imprisonment for at least three years.

(3)  If a criminal offence referred to in paragraph 2 of this Article has been 
committed by multiple persons who have joined to commit these offences, or the 
perpetrator of that criminal offence has organised a network of resellers or mediators, 
the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term of at least five years or 
by long-term imprisonment.”

20.  Other relevant domestic law provisions have been cited in Paić 
v. Croatia, no. 47082/12, §§ 16, 18 and 19, 29 March 2016.
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THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (D) OF THE 
CONVENTION

21.  The applicant complained that he had not had a fair trial in that he 
had not been given the opportunity to examine a witness against him. He 
relied on Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention, which, in so far as 
relevant, reads 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:

...

(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 ...”

A. Admissibility

22.  The Court notes that this complaint is neither manifestly ill-founded 
nor inadmissible on any other grounds listed in Article 35 of the 
Convention. It must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. The parties’ submissions
(a) The applicant

23.  The applicant maintained that he had been unable to examine S.B. at 
any stage of the proceeding, whereas his statement weighed heavily in his 
conviction. After his statement before the police, before the trial court S.B. 
had pleaded not guilty and his defence attorney had unsuccessfully objected 
to the transcript of his statement to the police being read out.

24.  He also stressed that S.B.’s statement had been the sole and certainly 
the key piece of evidence for his conviction in respect of the entirety of the 
incriminating period. While it was true that he had confessed to acting as an 
intermediary in the sale of heroin on one occasion, he had not admitted to 
the offence for which he had ultimately been convicted, and his confession 
could thus not have been deemed decisive. His confession related to a 
significantly smaller quantity of drugs and a narrower timeframe, so had 
that been decisive as claimed by the Government, he would have been 
sentenced to a less severe sentence than the one he had received.
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25.  The applicant further argued that the trial court had failed to 
thoroughly or carefully consider S.B.’s police statement, which had 
remained unsupported by any other evidence presented during the trial. 
Namely, according to the prosecution’s main witness, S.B.’s role had been 
very different than the one he had described in his police statement, in 
which he had sought to significantly understate his role in the drug 
trafficking chain. Also, that crown witness had not even known the 
applicant. The analysis of phone interactions between S.B. and the applicant 
clearly corresponded to the timeframe the applicant had stated in his 
defence and the applicant’s requests to obtain further evidence in that 
respect had been rejected.

26.  In the applicant’s submission, the transcript of a co-defendant’s 
questioning necessarily had to be given lower evidentiary value, due to the 
right of that defendant not to incriminate himself and a possible conflict of 
interest with other co-defendants. Such a statement, especially one 
containing a confession and incriminating another co-defendant, must be 
subjected to a special verification of authenticity, with observance of strict 
procedural defence rights. This was particularly true in the applicant’s case, 
considering that S.B. had himself subsequently pleaded not guilty and 
objected to the reading of the transcript of his questioning by the police 
before the trial court, because he had considered the said transcript 
inadmissible.

(b) The Government

27.  The Government argued that the criminal proceedings against the 
applicant had been lawful and compliant with the applicable Convention 
standards. The trial court had made every effort to ensure S.B.’s presence at 
the trial, but he eventually had to be tried in absentia. There was thus a 
justified reason why S.B. had not been heard in court and why the applicant 
had been unable to question him.

28.  They stressed that S.B.’s police statement had not been the sole or 
the decisive evidence against the applicant. Even before that statement had 
been read out, the applicant had confessed to having committed the criminal 
offence of abuse of narcotic drugs. S.B.’s testimony had thus not been 
decisive for the establishment of the applicant’s guilt, but only for the 
sentence ultimately imposed on him.

29.  They further emphasised that the trial court had not passively 
accepted S.B.’s testimony as accurate, but had thoroughly and cautiously 
considered S.B.’s and the applicant’s statements, presenting evidence in 
order to test S.B.’s testimony and only after such an analysis had decided 
which of the two partially opposing statements to accept. His testimony had 
been corroborated by other evidence produced during the proceedings, such 
as frequent mobile phone contacts between the applicant and S.B., but also 
other members of the criminal association such as V.N. On the other hand, 
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the applicant’s testimony had remained unsustainable and illogical, and 
unsupported by any other evidence.

30.  Lastly, there was nothing to suggest that the applicant had been in a 
less favourable position in relation to the prosecution or that the court had 
failed to take account of his procedural handicap. It could not be argued that 
the rights of the defence had been restricted because of the inability to 
examine S.B. What was disputed was the extent of their criminal 
cooperation and the domestic court gave clear and precise reasons for 
rejecting the applicant’s defence and accepting S.B.’s testimony.

2. The Court’s assessment
(a) General principles

31.  General principles regarding the admission of untested incriminating 
witness evidence in criminal proceedings have been summarised 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, §§ 100-31, ECHR 2015).  The Court reiterated in those 
judgments that Article 6 § 3 (d) enshrined the principle that, before an 
accused could be convicted, all evidence against him normally had to be 
produced in his presence at a public hearing with a view to adversarial 
argument (see Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 118).

32.  According to the principles developed in Al-Khawaja and Tahery, 
and confirmed in Schatschaschwili, 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 (see Al-Khawaja and 
Tahery, cited above, §§ 119-25);

(ii) whether the evidence of the absent witness was the sole or 
decisive basis for the defendant’s conviction or carried significant 
weight and its admission might have handicapped the defence 
(ibid., §§ 119 and 126-47); and

(iii) whether there were sufficient counterbalancing factors, including 
strong procedural safeguards, to compensate for the handicaps 
under which the defence laboured as a result of the admission of 
the untested evidence and to ensure that the trial, judged as a 
whole, was fair (ibid., § 147).
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(b) Application of the general principles to the present case

33.  Unlike many previous cases of absent witnesses, in the present case 
the applicant does not contest his criminal liability as such, but instead 
complains that he had been charged and sentenced more severely on 
account of S.B.’s untested police statement. In other words, he does not 
contest his involvement in illegal drug trafficking, but he disagrees with the 
scope of the criminal activities that he had been convicted of and, 
consequently, the severity of the punishment imposed on him. The Court 
therefore has to examine whether the principles established in its case-law 
concerning the admission of untested incriminating witness evidence in 
criminal proceedings (see paragraph 31 above) equally apply in the 
circumstances of the present case, where the outcome of the proceedings 
complained of does not comprise guilt or innocence, but focuses on the 
factual circumstances relevant for the ultimate severity of sentence.

34.  In this connection, the Court reiterates that the guarantees in 
paragraph 3 (d) of Article 6 are specific aspects of the right to a fair hearing 
set forth in paragraph 1 of that provision (see Al-Khawaja and Tahery, cited 
above, § 118) and that its task in such cases is to consider the applicant’s 
complaint under both provisions taken together (see Schatschaschwili, cited 
above, § 100). Moreover, when examining a complaint under Article 6 § 1, 
the Court must essentially ascertain whether the proceedings as a whole 
were fair, having regard to the rights of the defence but also to the interests 
of the public and the victims that crime is properly prosecuted and, where 
necessary, to the rights of witnesses (see, among other authorities, Taxquet 
v. Belgium [GC], no. 926/05, § 84, ECHR 2010; Schatschaschwili, cited 
above, § 101; and Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], 
nos. 50541/08 and 3 others, § 250, ECHR 2016).

35.  The Court further reiterates that, although the issues concerning 
appropriate sentencing normally fall outside the scope of the Convention 
(see, for instance, Khamtokhu and Aksenchik v. Russia [GC], nos. 60367/08 
and 961/11, § 55, 24 January 2017; see also Cani v. Albania, no. 11006/06, 
§ 55, 6 March 2012), as a matter of fairness, the sentence imposed should 
reflect the offence which the defendant actually committed (see, mutatis 
mutandis, Grba v. Croatia, no. 47074/12, § 103, 23 November 2017).

36.  In view of the above, the Court considers that the general principles 
of fairness necessarily encompass the punishment to which an accused has 
been sentenced in criminal proceedings, since it would be unfair to punish a 
person for a part of criminal activity which was the result of improper 
conduct of the proceedings on the part of the State authorities (see, mutatis 
mutandis, Grba, cited above, § 103).

37.  Given that in the present case S.B.’s testimony could have 
influenced the outcome of the applicant’s case (contrast, for example, 
Kapustyak v. Ukraine, no. 26230/11, §§ 94-95, 3 March 2016), the Court 
will proceed to examine whether the impossibility to question that witness 
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at any stage of the proceedings handicapped the applicant’s defence to the 
point of rendering the trial against him as a whole unfair.

(i) Whether there was a good reason for not hearing S.B. in the presence of the 
applicant and his lawyer

38.  The Court accepts that there had been a valid reason for not hearing 
S.B. at the main hearing. He was considered a fugitive and was being tried 
in absentia (see paragraph 14 above; see also Lobarev and Others v. Russia, 
nos. 10355/09 and 5 others, §§ 33, 34 and 40, 28 January 2020).

(ii) Whether the evidence given by S.B. was the sole or decisive basis for the 
applicant’s conviction

39.  The parties disagreed as to whether S.B.’s testimony had been the 
sole and decisive evidence for the applicant’s conviction. In that connection, 
the Court notes that the applicant confessed to having been involved in 
illegal drug trafficking as an intermediary on one occasion, whereas S.B. 
had claimed that the drug transactions with the applicant had taken place 
once or twice per month over a period of one year.

40.  The Court observes that the domestic courts held that there had been 
a number of other incriminating evidence against the applicant (see 
paragraphs 16 and 17 above). In particular, the trial court relied on a 
telecommunications expert opinion which established that, between 
14 September and 6 October 2005, there had been numerous phone calls 
between S.B. and the applicant. It also relied on transcripts of recorded 
phone conversations between S.B. and V.N. from which it transpired that 
those two accused had had more than one transaction. In the Court’s view, 
the foregoing evidence was rather circumstantial and indirect, as none of it 
actually proved that the applicant had been in contact with S.B. for an entire 
year, as claimed by the latter.

41.  Consequently, although S.B.’s statement might not have been the 
sole or decisive evidence for the applicant’s conviction of the impugned 
offence, the Court considers that it carried significant weight and that its 
admission may have handicapped the defence to an important degree (see 
Van Wesenbeeck v. Belgium, nos. 67496/10 and 52936/12, § 105, 23 May 
2017).

(iii) Whether there were sufficient counterbalancing factors to compensate for 
the handicaps under which the defence laboured

42.  The Court notes that in the domestic courts’ decisions there is no 
indication that they approached the statements of S.B. with any specific 
caution, or that the fact that he was heard in the absence of the defence 
prompted the national courts to attach less weight to his statement (compare, 
for instance, Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 157, and Bobeş 
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v. Romania, no. 29752/05, § 46, 9 July 2013). On the contrary, the trial 
court conducted a detailed assessment of the applicant’s and V.N.’s 
statements on equal footing as S.B.’s partially differing testimony, 
ultimately accepting the latter’s untested evidence as credible.

43.  In doing so, the trial court seems to have disregarded the fact that, 
when asked for his plea at the main hearing, S.B. had pleaded not guilty and 
his attorney requested that his police statement be excluded from the file 
(see paragraph 12 above). The court also seemed to not attach any particular 
weight to the fact that, although a “witness” for the purposes of the 
Convention (see Lucà v. Italy, no. 33354/96, § 41, ECHR 2001-II), S.B. had 
at the same time remained the applicant’s co-defendant, who could have 
plausibly had his own interest in the outcome of the case and who, by virtue 
of his procedural status as a co-defendant, would be shielded from eventual 
prosecution for perjury if he made untrue statements (see Trofimov 
v. Russia, no. 1111/02, § 37, 4 December 2008, and Kuchta v. Poland, 
no. 58683/08, § 68, 23 January 2018).

44.  The Court further observes that S.B.’s untested evidence carried 
significant weight in the assessment of the applicant’s guilt for the entire 
period, as there was little or no direct evidence to incriminate the applicant 
for the entire period he had been convicted of (see paragraph 41 above). It 
thus required sufficient counterbalancing factors to compensate for the 
consequential difficulties caused to the defence by its admission (see 
Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 161).

45.  In this connection, the Court cannot but observe that, when the 
applicant’s lawyer requested obtaining further evidence capable to prove or 
disprove the applicant’s contacts with S.B. before 14 September 2005 or the 
content of their actual phone conversations, the trial court rejected such a 
proposal as unnecessary (see paragraph 16 above).

46.  Finally, while it is true that the applicant had the opportunity to give 
his own version of the events during the trial, and that he availed himself of 
that opportunity, that fact alone could not in any event be regarded as a 
sufficient counterbalancing factor to compensate for the handicap under 
which the defence laboured (see Paić v. Croatia, no. 47082/12, § 51, 
29 March 2016). Moreover, the Government’s argument that the applicant 
would have been found guilty on the basis of his confession alone is 
irrelevant given that what is at stake in the present case is the scope of the 
applicant’s established criminal guilt and the severity of the penalty for the 
offence of which he was ultimately convicted of (see paragraphs 33-37 
above).

47.  For the above reasons, the Court considers that the counterbalancing 
measures taken, if any, were insufficient to permit a fair and proper 
assessment of the reliability of the untested evidence in the applicant’s case.
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(iv) Conclusion

48.  In the light of the foregoing, and examining the fairness of the 
proceedings as a whole, the Court notes that, in convicting the applicant the 
trial court relied heavily on a police statement of a co-defendant who had 
been absent from the trial, who himself would appear to have sought to 
recant that police statement and whom the applicant was never able to 
confront or question, despite the fact that it was the decisive evidence 
against him (see Al-Khawaja and Tahery, cited above, §§ 162 and 165). As 
a consequence, he was convicted of a more serious form of the criminal 
offence and sentenced to a more severe penalty on the basis of evidence in 
respect of which his defence rights had been appreciably restricted.

49.  The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to 
conclude that there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

50.  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

51.  The applicant claimed 10,000 euros (EUR) in respect of 
non-pecuniary damage.

52.  The Government contested that claim as excessive.
53.  The Court firstly notes that the applicant has the possibility of 

seeking a fresh trial under Article 502 of the Code of Criminal Procedure 
(see paragraph 20 above). However, the Court takes the view that the 
applicant has suffered some non-pecuniary damage as a result of the 
violation found which cannot be made good by the Court’s mere finding of 
a violation. Making its assessment on an equitable basis, as required by 
Article 41 of the Convention, the Court awards the applicant EUR 1,500 in 
respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be chargeable.

B. Costs and expenses

54.  The applicant also claimed 13,750 Croatian kuna (HRK; 
approximately EUR 1,870) for the costs and expenses incurred before the 
domestic courts and HRK 12,500 (approximately EUR 1,630) for those 
incurred before the Court.

121



DODOJA v. CROATIA JUDGMENT

14

55.  The Government argued that the applicant had not proved that he 
had incurred any costs and that the sums claimed were excessive.

56.  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 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 2,000 covering costs under all heads, plus any tax that may 
be chargeable to the applicant.

C. Default interest

57.  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.

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 (d) of the 
Convention;

3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months 

from the date on which the judgment becomes final in accordance 
with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be 
converted into Croatian kunas at the rate applicable at the date of 
settlement:
(i) EUR 1,500 (one thousand five hundred euros) plus any tax that 

may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
(ii) EUR 2,000 (two thousand 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 amounts at a 
rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 
during the default period plus three percentage points;

4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
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Done in English, and notified in writing on 24 June 2021, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

 {signature_p_2}

Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Deputy Registrar President
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 01-12-2020

Datum publicatie 01-12-2020

Zaaknummer 18/03503

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2018:2010 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:654 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Vormverzuimen, art. 359a Sv. Politiegeweld tijdens insluiting verdachte.
Medeplegen gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. 1. Beoordelingskader
vormverzuimen. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging. 3. Verweer
strekkende tot strafvermindering.

Ad 1. In aanvulling op ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en
ECLI:NL:HR:2013:BY5321, waarin is uiteengezet wanneer sprake is van een
vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet
worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan één van de in dat
artikel genoemde rechtsgevolgen merkt HR n.a.v. CAG op dat HR geen aanleiding
ziet substantiële wijzigingen aan te brengen in het beoordelingskader maar dat HR
wel de precieze formulering van enkele maatstaven nuanceert of bijstelt. HR geeft
nadere overwegingen over de beperking tot vormverzuimen die zijn begaan bij “het
voorbereidend onderzoek” tegen verdachte en de toepassingsvoorwaarden voor
de rechtsgevolgen van strafvermindering, bewijsuitsluiting respectievelijk n-o OM in
de vervolging. Tot slot maakt HR enkele opmerkingen over de beoordeling van de
feitelijke grondslag van verweren die strekken tot toepassing van art. 359a Sv.

Ad 2. Aan de verwerping van het beroep op n-o OM heeft hof mede ten grondslag
gelegd dat de handelwijze van de politie i.v.m. de insluiting van verdachte “buiten
het toepassingsbereik van artikel 359a Sv” valt. V.zv. daarin als ’s hofs oordeel
besloten ligt dat de door verdediging gestelde vormverzuimen niet zijn begaan bij
“het voorbereidend onderzoek” tegen verdachte, is dat oordeel niet begrijpelijk.
Namens verdachte is immers aangevoerd dat geweldhandelingen zijn verricht door
opsporingsambtenaren bij de insluiting en volgden op aanhouding van verdachte
t.z.v. het aan hem tlgd. feit. Tot cassatie behoeft dat niet te leiden, omdat
onregelmatigheden in de wijze waarop verdachte is aangehouden en ingesloten op
zichzelf niet meebrengen dat geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de
zin van art. 6 EVRM. Dat geldt ook indien zich (tevens) onregelmatigheden hebben
voorgedaan m.b.t. het onderzoek door politie en justitie naar de wijze van
aanhouding en insluiting van verdachte. Dat betekent, gelet op wat is
vooropgesteld, dat in zo’n geval n-o OM in beginsel niet in aanmerking komt als
rechtsgevolg. ‘s Hofs overweging dat grieven van raadsman niet behandeling van
zaak van verdachte betreffen maar enkel zijn gericht op fysieke behandeling van
verdachte tijdens diens insluiting, draagt verwerping van verweer zelfstandig.

ECLI:NL:HR:2020:1889
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Ad 3. ‘s Hofs verwerping van verweer dat strekt tot strafvermindering, is niet
toereikend gemotiveerd, nu hof met enkele verwijzing naar onderbouwing van
verweer, gerelateerde in p-v van politie over gedrag verdachte en ttz. in h.b.
getoonde camerabeelden ten onrechte in het midden gelaten heeft of sprake was
van onmenselijke behandeling ex art. 3 EVRM of enig ander vormverzuim. HR
neemt hierbij in aanmerking dat, gelet op wat is overwogen, voldoende ernstig
nadeel van verdachte dat bijvoorbeeld is ontstaan door schending van lichamelijke
integriteit bij toepassing van dwangmiddelen, grond kan bieden voor compensatie
in de vorm van strafvermindering. Daarbij kan in voorkomende gevallen ook
rekening worden gehouden met complicaties die het voeren van verdediging in
relatie tot dergelijke verzuimen ernstig hebben bemoeilijkt.

Volgt gedeeltelijke vernietiging (t.a.v. strafoplegging) en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0374 met annotatie van T. Blom 
NJB 2020/3063 
RvdW 2021/14 
NJ 2021/169 met annotatie van N. Jörg 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/03503

Datum 1 december 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 25 juli 2018, nummer
22/002584-17, in de strafzaak

tegen

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

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben M.M. Kuyp en J.L. Baar, beiden
advocaat te Utrecht, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag, teneinde op het bestaande beroep
opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2.1.1 Artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) luidt:

“1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet
meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat:

a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden verlaagd, indien het
door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd;

b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het
bewijs van het telastegelegde feit;

c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen sprake kan zijn van een
behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet.

2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het belang dat het
geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt
veroorzaakt.

3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze zijn met redenen omkleed.”

2.1.2 De Hoge Raad heeft in onder meer zijn arresten HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en
HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 uiteengezet wanneer sprake is van een vormverzuim
als bedoeld in artikel 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan voordat
toepassing kan worden gegeven aan één van de in artikel 359a Sv genoemde rechtsgevolgen. Naar
aanleiding van de bespreking in de conclusie van de advocaat-generaal van deze en andere
rechtspraak over artikel 359a Sv merkt de Hoge Raad het volgende op.

2.1.3 In het strafproces staat centraal dat de rechter, met inachtneming van de regels van een eerlijk
proces, zoveel mogelijk een inhoudelijk oordeel velt over de beschuldiging die jegens de verdachte
wordt geuit en zo recht spreekt in de concrete zaak. Zoals ook in de conclusie van de advocaat-
generaal onder 189 tot uitdrukking komt, rust op de strafrechter niet de taak en verantwoordelijkheid
de rechtmatigheid en de integriteit van het optreden van politie en justitie als geheel te bewaken. De
strafrechter is daartoe ook niet in staat.

Toepassing van artikel 359a Sv kan ertoe strekken dat het recht van de verdachte op een eerlijk
proces als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) wordt gewaarborgd. Daarnaast berust de
beantwoording van de vraag of een rechtsgevolg aan een vormverzuim moet worden verbonden, en
zo ja de wijze waarop dat gebeurt, in de kern op een afweging van belangen. Daarbij gaat het om de
met vervolging en berechting van strafbare feiten gemoeide belangen – waaronder de belangen van
waarheidsvinding en van de bestraffing van de daders van strafbare feiten – en de belangen die
verband houden met de handhaving van grondrechten en de bevordering van een normconform
verloop van het voorbereidend onderzoek.

1 Procesverloop in cassatie

2 Aan de beoordeling van de cassatiemiddelen voorafgaande beschouwing
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Artikel 359a Sv formuleert een bevoegdheid en niet een plicht om rechtsgevolgen te verbinden aan
vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek, en biedt de mogelijkheid te volstaan met de
constatering dat een vormverzuim is begaan. Aan de rechtspraak over de verschillende in artikel 359a
Sv genoemde rechtsgevolgen ligt als uitgangspunt ten grondslag dat het rechtsgevolg in verhouding
moet staan tot de aard en de ernst van het vormverzuim en het door de verdachte als gevolg van het
vormverzuim geleden nadeel. Dat betekent tevens dat, waar mogelijk, wordt volstaan met het –
vanuit het perspectief van de met vervolging en berechting van strafbare feiten gemoeide belangen
bezien – minst verstrekkende rechtsgevolg. Ook aan dit in de conclusie van de advocaat-generaal
onder 120 benoemde uitgangspunt van subsidiariteit houdt de Hoge Raad vast.

2.1.4 In dit verband is van belang dat in de thans voorliggende voorstellen voor de modernisering van
het Wetboek van Strafvordering een regeling wordt voorgesteld met betrekking tot de processuele
sancties die aan onrechtmatig handelen kunnen worden verbonden, die ten dele anders is ingericht
dan de huidige wettelijke regeling van artikel 359a Sv. Deze voorstellen zijn in de loop van het
voorbereidingstraject ook op onderdelen gewijzigd. Meest recent blijken de voorstellen uit de in juli
2020 gepubliceerde ambtelijke versie van het conceptwetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering.1 Het betreffende wetsvoorstel is nog niet ingediend bij het parlement.
Deze initiatieven om de huidige wettelijke regeling aan te passen geven aanleiding tot
terughoudendheid.

2.1.5 Gelet op het voorgaande ziet de Hoge Raad geen aanleiding substantiële wijzigingen aan te
brengen in het beoordelingskader zoals dat volgt uit de onder 2.1.2 genoemde arresten. Wel zal de
Hoge Raad de precieze formulering van enkele daarin opgenomen maatstaven nuanceren of bijstellen.
Dat betreft in de eerste plaats de beperking tot vormverzuimen die zijn begaan bij “het voorbereidend
onderzoek” tegen de verdachte. In de tweede plaats gaat het om de – gelet op het hiervoor
genoemde uitgangspunt van subsidiariteit ook in deze volgorde te bespreken –
toepassingsvoorwaarden voor de rechtsgevolgen strafvermindering, bewijsuitsluiting respectievelijk
niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging. Ook met deze nuanceringen
en bijstellingen blijven de in eerdere rechtspraak neergelegde oordelen over de toepassing van artikel
359a Sv in concrete gevallen van betekenis. Tot slot maakt de Hoge Raad enkele opmerkingen over de
beoordeling van de feitelijke grondslag van verweren die strekken tot toepassing van artikel 359a Sv.

Vormverzuimen “bij het voorbereidend onderzoek” en daarbuiten

2.2.1 De toepassing van artikel 359a Sv is onder meer beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan bij
“het voorbereidend onderzoek” tegen de verdachte. Op grond van artikel 132 Sv moet daaronder
worden verstaan het onderzoek dat voorafgaat aan de behandeling ter terechtzitting. Onder die
vormverzuimen zijn in het bijzonder ook begrepen normschendingen bij de opsporing. Daarbij dient op
grond van artikel 132a Sv onder opsporing te worden verstaan het onderzoek in verband met
strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke
beslissingen.

Daarnaast heeft “het voorbereidend onderzoek” in artikel 359a Sv uitsluitend betrekking op het
voorbereidend onderzoek tegen de verdachte ter zake van het aan hem tenlastegelegde feit
waarover de rechter die in artikel 359a Sv wordt bedoeld, heeft te oordelen. Artikel 359a Sv is dus niet
van toepassing indien het verzuim is begaan buiten het verband van dit voorbereidend onderzoek.
(Vgl. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR: 2004:AM2533, rechtsoverweging 3.4.2 en HR 18 april 2017,
ECLI:NL:HR:2017:706, rechtsoverweging 4.3.)

2.2.2 Deze begrenzing tot vormverzuimen die zijn begaan bij “het voorbereidend onderzoek” tegen de
verdachte, sluit echter niet uit dat de vraag aan de orde kan komen of een rechtsgevolg moet worden
verbonden aan een onrechtmatige handeling jegens de verdachte die buiten het bereik van artikel
359a Sv ligt. In dit verband kan worden gedacht aan het verzuim van de officier van justitie om tijdig
op grond van artikel 311 lid 1 Sv het voornemen tot het indienen van de ontnemingsvordering en/of
het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek kenbaar te maken (HR 11 januari 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BN2297 en HR 20 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0251), het gebruik van de
resultaten van het door een inlichtingen- en veiligheidsdienst ingestelde onderzoek (HR 15 november
2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544) en het optreden van een particuliere beveiliger (HR 20 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BV7501). Genoemd kan ook worden de rechtspraak waarin met betrekking tot
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onderzoek dat is verricht onder verantwoordelijkheid van de buitenlandse autoriteiten van een andere
tot het EVRM toegetreden staat, is aanvaard dat de Nederlandse strafrechter mag onderzoeken of het
gebruik van de resultaten van dat onderzoek in overeenstemming is met het recht op een eerlijk
proces als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM (HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5629).

Uit deze en andere rechtspraak van de Hoge Raad die in de conclusie van de advocaat-generaal onder
76-99 is besproken, volgt dat onder omstandigheden een rechtsgevolg kan worden verbonden aan
een vormverzuim door een ambtenaar die met opsporing en vervolging is belast, maar dat niet is
begaan bij het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte zoals bedoeld in 2.2.1, of aan een
onrechtmatige handeling jegens de verdachte door een andere functionaris of persoon dan zo’n
opsporingsambtenaar. In deze rechtspraak worden criteria aangelegd die naar de bewoordingen niet
steeds gelijkluidend zijn, maar waarin als algemene overkoepelende maatstaf besloten ligt dat een
rechtsgevolg op zijn plaats kan zijn indien het betreffende vormverzuim of de betreffende
onrechtmatige handeling van bepalende invloed is geweest op het verloop van het
opsporingsonderzoek naar en/of de (verdere) vervolging van de verdachte ter zake van het
tenlastegelegde feit. In een dergelijk geval is de beantwoording van de vraag of een rechtsgevolg
wordt verbonden aan het vormverzuim of de onrechtmatige handeling, en zo ja: welk rechtsgevolg,
mede afhankelijk van de aard en de ernst van dat verzuim of die handeling. Daarbij kan aansluiting
worden gezocht bij de maatstaven die in de rechtspraak van de Hoge Raad zijn ontwikkeld met
betrekking tot de verschillende rechtsgevolgen die aan een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv
kunnen worden verbonden.

Strafvermindering

2.3.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533,
rechtsoverweging 3.6.3 met betrekking tot strafvermindering als aan een vormverzuim te verbinden
rechtsgevolg onder meer het volgende overwogen:

“Strafvermindering, in die zin dat de hoogte van de op te leggen straf in verhouding tot de ernst van
het verzuim wordt verlaagd, komt (...) slechts in aanmerking, indien aannemelijk is dat (a) de
verdachte daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden, (b) dit nadeel is veroorzaakt door het verzuim, (c)
het nadeel geschikt is voor compensatie door middel van strafvermindering, en (d) strafvermindering
ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de ernst van het verzuim
gerechtvaardigd is.”

2.3.2 Voor toepassing van strafvermindering is vereist dat de verdachte door het vormverzuim
daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden en dat strafvermindering ook in het licht van het belang van
het geschonden voorschrift en de ernst van het verzuim gerechtvaardigd is. Het moet dus gaan om
een voldoende ernstig vormverzuim dat concreet de belangen van de verdachte in de strafzaak heeft
aangetast. Dat volgt ook uit de onder 2.1.3 weergegeven uitgangspunten dat de rechter niet de taak
en verantwoordelijkheid heeft de rechtmatigheid en de integriteit van het optreden van politie en
justitie als geheel te bewaken en dat hij de bevoegdheid, maar niet de plicht heeft om rechtsgevolgen
te verbinden aan vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek.

2.3.3 Door het verbinden van strafvermindering als rechtsgevolg aan een vormverzuim, brengt de
rechter tot uitdrukking dat het vormverzuim zodanig ernstig is dat niet kan worden volstaan met de
enkele constatering van dat vormverzuim. In de toepassing van strafvermindering ligt dan ook een
krachtiger, in de mate van strafvermindering tot uitdrukking te brengen afkeuring van het vormverzuim
besloten dan in die enkele constatering.

2.3.4 Strafvermindering laat zich als rechtsgevolg dat geschikt is voor compensatie van door de
verdachte ondervonden nadeel, verbinden aan onder meer vormverzuimen die een inbreuk hebben
gemaakt op de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Dat kan zich
bijvoorbeeld ook voordoen als door de onrechtmatige toepassing van dwangmiddelen bewijs is
vergaard. Verder is toepassing van strafvermindering niet uitgesloten in gevallen waarin, als gevolg
van een of meerdere vormverzuimen, in het verloop van de strafprocedure complicaties zijn
opgetreden die het voeren van de verdediging ernstig hebben bemoeilijkt, maar waarbij die
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vormverzuimen vervolgens in voldoende mate zijn hersteld om het proces als geheel eerlijk te laten
verlopen.

2.3.5 Gelet op het onder 2.1.3 genoemde uitgangspunt van subsidiariteit is het aangewezen dat
indien grond bestaat voor het verbinden van een rechtsgevolg aan het vormverzuim en het door het
vormverzuim veroorzaakte nadeel zich laat compenseren door strafvermindering, daarmee wordt
volstaan. De toepassing van strafvermindering heeft immers in het licht van de met vervolging en
berechting van strafbare feiten gemoeide belangen aanmerkelijk minder verstrekkende of willekeurige
consequenties dan niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging of – onder
omstandigheden, afhankelijk van het resterende bewijsmateriaal en de redengevendheid daarvan
voor een eventuele bewezenverklaring – de toepassing van bewijsuitsluiting.

Bewijsuitsluiting

2.4.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 drie
categorieën van gevallen onderscheiden waarin bewijsuitsluiting als rechtsgevolg kan worden
verbonden aan een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. Allereerst gaat het om gevallen waarin
het uitsluiten van bepaalde resultaten van het opsporingsonderzoek van het gebruik voor het bewijs,
noodzakelijk is om een schending van artikel 6 EVRM te voorkomen. Deze categorie blijft onverkort
bestaan.

2.4.2 De Hoge Raad komt wel tot een wijziging met betrekking tot de twee andere categorieën van
gevallen die zijn benoemd in het arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321. Daarin gaat
het om de volgende gevallen waarin bewijsuitsluiting aan de orde kan zijn:

- “gevallen waarin het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM niet
(rechtstreeks) aan de orde is, maar sprake is van een ander belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of
rechtsbeginsel dat in aanzienlijke mate is geschonden” en “toepassing van bewijsuitsluiting
noodzakelijk (kan) worden geacht als middel om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die
onrechtmatige bewijsgaring tot gevolg hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te laten
bestaan tot handelen in overeenstemming met de voorgeschreven norm”, alsmede

- “de – zeer uitzonderlijke – situatie (waarin het verzekeren van het recht op een eerlijk proces in de
zin van art. 6 EVRM de rechter niet noopt tot toepassing van bewijsuitsluiting en evenmin sprake is
van een op zichzelf reeds zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte, maar) waarin
het desbetreffende vormverzuim naar uit objectieve gegevens blijkt zozeer bij herhaling voorkomt dat
zijn structureel karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten zich, vanaf het moment
waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest, onvoldoende inspanningen hebben
getroost overtredingen van het desbetreffende voorschrift te voorkomen”.

2.4.3 In het arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 kent elk van die twee categorieën
een afzonderlijk beoordelingskader, met ook specifiek daaraan verbonden eisen met betrekking tot
het stellen en onderbouwen van de voor de beoordeling relevante omstandigheden. De Hoge Raad is
nu van oordeel dat kan worden volstaan met het navolgende gemeenschappelijke, meer globale
beoordelingskader, omdat deze twee categorieën in de praktijk niet steeds goed te scheiden zijn en
toepassing daarvan als te complex wordt ervaren.

2.4.4 Dit gemeenschappelijke beoordelingskader ziet op gevallen waarin sprake is van een
vormverzuim waarbij het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM niet
(rechtstreeks) aan de orde is, maar waarbij het gaat om de schending van een ander strafvorderlijk
voorschrift of rechtsbeginsel. In die gevallen geldt als belangrijk uitgangspunt dat de omstandigheid
dat de verkrijging van onderzoeksresultaten gepaard is gegaan met een vormverzuim dat betrekking
heeft op een ander strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel dan het recht op een eerlijk proces,
niet eraan in de weg staat dat die resultaten voor het bewijs van het tenlastegelegde feit worden
gebruikt. Is echter sprake van een ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of
rechtsbeginsel, dan kan onder omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk worden
geacht als rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en vervolging belaste
ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden en daarmee als middel om te voorkomen dat
vergelijkbare vormverzuimen in de toekomst zullen plaatsvinden. Of daartoe grond bestaat,
beoordeelt de rechter aan de hand van de in artikel 359a lid 2 Sv genoemde beoordelingsfactoren en
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met inachtneming van het onder 2.1.3 genoemde uitgangspunt van subsidiariteit. In het bijzonder
dient de rechter te beoordelen of het vormverzuim zodanig ernstig is dat niet met strafvermindering
kan worden volstaan, maar bewijsuitsluiting gerechtvaardigd is. Daarbij moet acht worden geslagen
op de negatieve effecten die aan bewijsuitsluiting zijn verbonden, gelet op de zwaarwegende
belangen van waarheidsvinding, van de vervolging en berechting van (mogelijk zeer ernstige)
strafbare feiten, en in voorkomend geval van de rechten van slachtoffers. Voor het bepalen van de
ernst van het vormverzuim kan mede betekenis toekomen aan het verwijt dat aan politie en justitie
kan worden gemaakt en aan de omstandigheid dat een vormverzuim zich bij herhaling blijkt voor te
doen, maar ook aan de omstandigheid dat door politie en justitie al maatregelen zijn getroffen om
(verdere) herhaling tegen te gaan.

2.4.5 Los van de hiervoor genoemde gevallen waarin bewijsuitsluiting als rechtsgevolg kan worden
verbonden aan een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv, is er grond voor bewijsuitsluiting
indien zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die de betrouwbaarheid en accuraatheid van
onderzoeksresultaten wezenlijk hebben aangetast. In dat geval berust bewijsuitsluiting niet op de
toepassing van artikel 359a Sv, maar vloeit die uitsluiting rechtstreeks voort uit de regel dat de rechter
bij de beantwoording van de vraag of het tenlastegelegde kan worden bewezen verklaard, alleen dat
bewijsmateriaal gebruikt dat hij betrouwbaar en bruikbaar vindt.

Niet-ontvankelijkverklaring

2.5.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533,
rechtsoverweging 3.6.5 de volgende maatstaf geformuleerd met betrekking tot de niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie:

“Niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging komt als in art. 359a Sv
voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. Daarvoor is alleen plaats
ingeval het vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren
ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust
of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.”

2.5.2 De Hoge Raad verduidelijkt de toepassing van deze maatstaf als volgt. De strekking van deze
maatstaf is dat in het geval dat een zodanig ernstige inbreuk op het recht van de verdachte op een
eerlijke behandeling van zijn zaak is gemaakt dat geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in
de zin van artikel 6 EVRM, niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging
plaatsvindt. Het moet dan gaan om een onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces die
niet op een aan de eisen van een behoorlijke en effectieve verdediging beantwoordende wijze is of
kan worden gecompenseerd. Daarbij moet die inbreuk het verstrekkende oordeel kunnen dragen dat
– in de bewoordingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – “the proceedings as a
whole were not fair”. In het zeer uitzonderlijke geval dat op deze grond de niet-ontvankelijkverklaring
van het openbaar ministerie in de vervolging in beeld komt, hoeft echter niet – in zoverre stelt de
Hoge Raad de eerder gehanteerde maatstaf bij – daarnaast nog te worden vastgesteld dat de
betreffende inbreuk op het recht op een eerlijk proces doelbewust of met grove veronachtzaming van
de belangen van de verdachte heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor niet-ontvankelijkverklaring op
deze grond kan bijvoorbeeld bestaan in het geval dat de verdachte door een opsporingsambtenaar
dan wel door een persoon voor wiens handelen de politie of het openbaar ministerie verantwoordelijk
is, is gebracht tot het begaan van het strafbare feit waarvoor hij wordt vervolgd, terwijl zijn opzet
tevoren niet al daarop was gericht (vgl. HR 29 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0655), of waarin
gedragingen van politie en justitie ertoe hebben geleid dat de waarheidsvinding door de rechter
onmogelijk is gemaakt (vgl. HR 8 september 1998, ECL:NL:HR:1998:ZD1239).

2.5.3 In gevallen waarin zich een of meerdere vormverzuimen hebben voorgedaan die aanvankelijk
het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang hebben gebracht,
maar die in voldoende mate zijn hersteld om het proces als geheel eerlijk te laten verlopen, biedt de
onder 2.5.2 besproken maatstaf in beginsel geen ruimte voor niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie in de vervolging. Het is echter niet uitgesloten, zoals onder 2.3.4 is overwogen,
dat in zo’n geval strafvermindering ter compensatie van het daadwerkelijk ondervonden nadeel
plaatsvindt.
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3.2.1

3.2.2

3.1

Beoordeling van de feitelijke grondslag van verweren

2.6.1 Indien het verweer wordt gevoerd dat zich een vormverzuim heeft voorgedaan en dat dit moet
leiden tot een van de in artikel 359a lid 1 Sv genoemde rechtsgevolgen, moet de rechter beoordelen
of de aan dat verweer ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden aannemelijk zijn geworden.
Bij dat onderzoek naar de feitelijke grondslag kan de rechter zich beperken tot die vaststellingen die
in verband met de beslissing over het in het verweer genoemde rechtsgevolg noodzakelijk zijn.

2.6.2 De rechter kan echter een dergelijk verweer zonder onderzoek naar de feitelijke grondslag
daarvan verwerpen indien hij tot het oordeel komt dat wat is aangevoerd – ware het juist – niet
noopt tot één van de in artikel 359a lid 1 Sv genoemde rechtsgevolgen, bijvoorbeeld omdat het
aangevoerde hooguit kan leiden tot de enkele constatering van een vormverzuim. Ook heeft de
rechter de mogelijkheid om uit te gaan van de juistheid van de feitelijke grondslag van het verweer en
op grond daarvan over te gaan tot het toepassen van het rechtsgevolg. Voor deze laatste werkwijze
kan met name aanleiding bestaan bij verweren die betrekking hebben op vormverzuimen die grond
kunnen geven tot niet meer dan een beperkte mate van strafvermindering en die berusten op een
niet-onaannemelijke feitelijke grondslag, terwijl het doen van nadere en definitieve vaststellingen (de
duur van) het strafproces onevenredig zou belasten.

2.6.3 Het staat de rechter verder vrij om – naar aanleiding van een verweer en ook ambtshalve – bij
de straftoemeting in enigerlei mate rekening te houden met nadelige gevolgen voor de verdachte van
de uitoefening van bevoegdheden tijdens de opsporing, ook als die gevolgen niet zijn veroorzaakt
door een vormverzuim (vgl. in verband met media-aandacht over de strafzaak HR 13 oktober 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3024 en met betrekking tot geweldgebruik door de politie HR 15 oktober 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1590).

Het eerste cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het verweer dat strekt tot
niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging van de verdachte. Het
tweede cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het verweer dat strekt tot
strafvermindering. De cassatiemiddelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

Het hof heeft de verdachte veroordeeld voor diefstal gedurende de voor de nachtrust
bestemde tijd in een woning door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige
zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en
inklimming, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf van twaalf maanden.

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het proces-verbaal
is gehecht. Deze pleitnota houdt in:

“1. Het beroep richt zich tegen de verworpen verweren ten aanzien van het gebruikte en
onvoldoende vastgelegde geweld, dat is gebruikt tegen cliënt, tegen de
bewezenverklaringen en ook tegen de opgelegde straf.

2. De verdediging verzoekt u het vonnis waarvan beroep te vernietigen en alsnog het
openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging wegens strijd met de
beginselen van een behoorlijke procesorde, althans een grove veronachtzaming van vormen,
meer in het bijzonder wegens strijd met het bepaalde in art. 3, 5 en 6 EVRM.

3. Cliënt is lange tijd opgesloten geweest in een kleine cel, een ophoudhok, zonder raam en
zonder bed.

4. Vervolgens is cliënt in die cel geslagen en geschopt door agenten. Hij spuwde er zelfs
bloed van. Het OM en ook de rechtbank tillen er niet zo zwaar aan. Cliënt was lastig en er
mocht geweld worden gebruikt. Niemand weet wat er precies in dat ophoudhok is gebeurd,
behalve cliënt en de agenten die hem mishandeld hebben. De rechtbank vindt het wel
voldoende dat er een aanvullend proces-verbaal is opgemaakt en dat de verdediging
[verbalisant 1] heeft mogen horen. De rechtbank rept evenwel met geen woord over de

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen
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inhoud van die stukken. Ik zal daar zo nog wel enkele aanvullende kanttekeningen bij
plaatsen.

5. Op de videobeelden is te zien, dat cliënt op gewelddadige wijze wordt overgebracht van
het ophoudhok naar de isoleercel. Cliënt kreeg vuistslagen voordat hij in de boeien werd
geslagen. Zijn gekwetste arm werd verschillende keren op overbodige wijze verdraaid. Dit
alles terwijl cliënt meermalen zegt mee te werken. Op geen moment op de video is te zien
dat cliënt zich verzet. Het OM noch de rechtbank beargumenteren waarom het nodig is en
waarom het rechtmatig is, dat iemand die meewerkt zo wordt mishandeld.

6. Aangekomen in de isolatiecel wordt cliënt getackeld, of geschopt, zo men wil, waardoor hij
met zijn hoofd tegen de muur klapt. Ter terechtzitting in eerste aanleg, heb ik de beelden
verschillende keren af laten spelen, waarbij ik telkens heb gewezen op het moment waarop
cliënt met zijn 'kop tegen de muur klapt'. De rechters hebben het gezien. Alle drie.
Verschillende keren. Toch houdt het vonnis er niets over in. Waarom niet? Ik weet het niet.
De enige reden die ik kan bedenken, is, wanneer men als rechter zegt: we zien dat iemand,
die geboeid en geblinddoekt is met zijn hoofd tegen de muur gesmeten wordt, dan kunnen
we niet om sanctionering heen. En daar had de rechtbank geen trek in. Cliënt moest worden
veroordeeld. Natuurlijk is er geen enkele reden, geen enkele rechtvaardiging om iemand die
volkomen weerloos is op een dergelijke wijze toe te takelen.

7. Wanneer cliënt wordt uitgekleed, is op de videobeelden te zien, dat cliënt verse wonden
op zijn rug heeft, die niet van het transport zijn gekomen. Deze wonden zijn het gevolg van
het eerder op hem toegepaste geweld. Geweld waarvoor geen rechtvaardiging bestaat.

8. Verbalisant [verbalisant 1] verklaart bij de rechter-commissaris onder meer als volgt:

"De arrestant werd onder controle gebracht. Ik heb het sloop aangereikt. Het sloop werd
over het hoofd van de arrestant gebracht. De arrestant was op dat moment hevig aan het
schreeuwen en aan het krijsen en hij gebruikte veel woorden die ik niet zal herhalen met de
letter 'k'. De arrestant bleef tijdens het transport van het arrestantenverblijf naar de isoleer,
ongeveer 25 tot 30 meter, constant te keer gaan."

9. Ik heb goed geluisterd naar wat door cliënt tijdens het transport is gezegd. Ik hoor 'Ik
werk mee', 'Kijk uit je gaat hem breken' 'Rustig', 'Au-au', 'Alsjeblieft, alsjeblieft' 'Mijn hand,
ahh!' 'Ah, mijn hoofd!' 'Mijn neus is gebroken!'

10. Cliënt heeft niet een keer het woord kanker gezegd. Van schreeuwen en krijsen was ook
geen sprake, anders dan kreten uit nood en pijn. Tenzij verbalisant [verbalisant 1] bij de RC
met het k-woord heeft bedoeld, dat cliënt meermalen 'Kijk alsjeblieft uit' heeft gezegd, heeft
[verbalisant 1] eenvoudigweg een valse verklaring afgelegd.

11. Verbalisant [verbalisant 1] is zelf op de beelden te zien en te horen. Ik hoor hem zeggen:
'He, vriend, houd je bek, hou je mond eens dicht'. 'Als jij nog een keer iemand bedreigt, dan
heb je een probleem (..) je bent gewaarschuwd'. Ook horen we cliënt zeggen: 'er komt bloed
uit mijn neus', waarop [verbalisant 1] zegt: 'Ja dat is goed, dat is al van net'. Een andere
verbalisant wenst cliënt nog de tering en ook wordt hem gezegd: 'Dit is de laatste keer dat
je inbreekt in [plaats], denk ik'.

12. Ik zal u zeggen, dat mij de koude rillingen over de rug lopen, wanneer ik de beelden zie.
Het zal je kind maar zijn, die je op de beelden ziet. Dat dit in Nederland gebeurt hield ik niet
voor mogelijk. En wat op de beelden te zien en te horen was, was slechts het topje van de
ijsberg. De rest van het beeld- en geluidsmateriaal is per ongeluk overschreven, stelt de
politie.

13. Cliënt is voor en na dit verzetje voor de agenten door agenten geslagen en geschopt. Hij
kon zijn onderbroek ook nog inleveren. Pas toen de dokter kwam, heeft de dokter gezegd,
dat hij onmiddellijk uit de isolatiecel moest en dat hij zijn kleren terug moest krijgen. Waarom
moet daar een dokter voor aan te pas komen? De officier van justitie meende dat cliënt maar
een klacht moest indienen of aangifte moest doen. Wat de officier van justitie vergeet, is dat
cliënt onder zijn verantwoordelijkheid op dat politiebureau heeft gezeten.
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14. Onmiddellijk nadat ik cliënt had bezocht en zijn letsel had vastgelegd, heb ik de
wachtcommandant medegedeeld dat ik de officier van justitie zou vragen alle beschikbare
beelden te vorderen. Dat heb ik per e-mail van 28 april 2015 om 18:25 uur gedaan, die zich
bij de processtukken bevindt.

15. De officier van justitie reageerde gelaten in zijn mail van 29 april 2015:

"Naar aanleiding van uw mail heb ik de politie gevraagd om de betreffende camerabeelden
veilig te stellen. Vooralsnog zie ik evenwel geen aanleiding om deze beelden onderdeel uit te
laten maken van het (voorgeleidings)dossier.

Uiteraard staat het uw cliënt vrij om een klacht in te dienen/aangifte te doen indien hij meent
dat hij onheus is bejegend of het slachtoffer is geworden van een strafbaar feit."

16. De officier van justitie weet evengoed als wij allemaal dat het indienen van een klacht
zinloos is gelet op het bepaalde art. 9.1.2. en 9.2 onder b van de AWB. Ook het doen van
aangifte baat cliënt niet. Hem was immers al gezegd dat 'geen camera cliënt zou zien of
horen'. In dit laatste bleek men wonderwel gelijk te krijgen.

17. In plaats van het serieus nemen van het verzoek van de verdediging en gewoon de
beelden veilig te stellen, maakt [verbalisant 1] op 29 april 2015 een proces-verbaal op,
waarin voornamelijk wordt beschreven wat voor een etter cliënt geweest is. De officier van
justitie weigert beelden te verstrekken, zodat het de verdediging onmogelijk wordt gemaakt
gedegen verweer te voeren bij de rechter-commissaris. Het is bij uitstek de rechter-
commissaris die oordeelt over de rechtmatigheid van de aanhouding en de
inverzekeringstelling. Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer de beelden die nu beschikbaar
zijn, beschikbaar waren geweest bij de voorgeleiding de RC de inverzekeringstelling
onrechtmatig had geoordeeld. Ik denk ook dat die constatering zou hebben geleid tot de
invrijheidstelling van cliënt.

18. Later bij het verhoor van [verbalisant 1] bij de rechter-commissaris, blijkt ook nog eens
dat waar zijn proces-verbaal de indruk wekt, dat hij alle bevindingen zelf heeft
waargenomen, hij voornamelijk heeft opgeschreven wat anderen hem hadden verteld,
zonder dat hij enig onderzoek heeft ingesteld naar de juistheid van die mededelingen. Laat
staan dat hij zelf een woord met cliënt had gewisseld.

19. Vastgesteld moet worden dat de beelden waar het werkelijk om ging, namelijk de
beelden uit de observatiecel per ongeluk zijn overschreven. Daarbij heeft verbalisant
[verbalisant 2] niet genoteerd met wie en wanneer hij gesproken heeft, zodat voor eeuwig
onduidelijk blijft wie deze 'vergissing' heeft kunnen maken.

Enig kader

20. In de zaak Tomasi tegen Frankrijk heeft het EHRM onder meer bepaald:

"145. Where a person is injured while in detention or otherwise under the control of the
police, any such injury will give rise to a strong presumption that the person was subjected
to ill-treatment (see Bursuc v. Romania, no. 42066/98, § 80, 12 October 2004). The Court
also points out that where an individual, when taken into police custody, is in good health,
but is found to be injured at the time of release, it is incumbent on the State to provide a
plausible explanation of how those injuries were caused, failing which a clear issue arises
under Article 3 of the Convention (see Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, §§
108-11, Series A no. 241-A, and Selmouni v. France [GC], cited above, § 87)."

21. De Staat – en in dit geval de officier van justitie – behoort een plausible explanation te
geven voor letsel dat een persoon oploopt terwijl hij in handen van de politie is.

22. Hoewel de verdediging de route tot het vaststellen van die feiten had uitgestippeld, is
het aan geen ander dan de officier van justitie te wijten dat niet alle beelden beschikhaar
zijn gekomen. Had hij deze namelijk wel aan de verdediging verstrekt voor de voorgeleiding,
had onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, dat men de beelden van de isolatiecel was
'vergeten' en hadden deze nadien niet 'per ongeluk' kunnen worden overschreven.
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23. De officier van justitie heeft door het achterhouden van relevant bewijsmateriaal
bovendien een klip en klaar verweer, dat de verdediging enkel bij de RC kon voeren
verhinderd, de verdediging monddood gemaakt. Vergelijk in dit verband ook Edwards tegen
het Verenigd Koninkrijk (EHRM 16 december 1992, Series A 247-B):

"it is a requirement of fairness [...] that the prosecution authorities disclose to the defence all
material evidence for or against the accused".

24. Dat het te voeren verweer illusoir was, bleek ook duidelijk bij de RC, zij zei immers – kort
gezegd – geen gevolg te kunnen geven aan de verklaring van cliënt zonder dat er nader
onderzoek naar zijn stelling was gedaan. Het handelen van de officier van justitie heeft er
dus ook concreet toe geleid de rechter-commissaris op het verkeerde been te zetten. Dat
handelen (of uitblijven daarvan) raakt de beginselen van een behoorlijke procesorde in
ernstige mate. Het is kennelijk de officier van justitie die bepaalt welk verweer wel en welk
verweer door de verdediging niet mag worden gevoerd.

25. Ik zoek inmiddels al bijna drie jaar naar een antwoord op grond van welke wettelijke
bepaling het toegepaste geweld op cliënt zou zijn toegestaan en in welk wettelijk voorschrift
het naakt achterlaten in een isoleercel van een gevangene is geregeld. Ik heb het niet
gevonden. Het is een onmenselijke behandeling die in strijd is met het verdrag.

26. In eerste aanleg heb ik bij pleidooi uitdrukkelijk de officier van justitie uitgenodigd bij
repliek uit te leggen op basis van welke wettelijke grondslag een en ander geoorloofd is. De
officier heeft gerepliceerd, maar mijn vraag niet beantwoord. Ik citeer:

27. "Hoewel de beelden er heftig uitzien, is de verdachte niet onmenselijk behandeld. Ook is
geen sprake van een vormverzuim. Het één en ander moet worden geplaatst in de context
van die avond." De officier van justitie beantwoordt op geen enkele wijze mijn vraag. Dat
kan ook niet, want er is geen wettelijke basis voor dergelijke mishandelingen, 'de context
van die avond' bleek overigens uitstekend uit de beelden: de agenten in Spijkenisse hadden
een boef gevangen en die gingen hem wel even bijbrengen, dat ze hem niet terug wilden
zien: cliënt kon de tering krijgen en 'Dit is de laatste keer dat je inbreekt in [plaats], denk ik'.

a. "Uit het proces-verbaal blijkt dat de verdachte meerdere malen heeft geschreeuwd. Het
verplaatsen van de verdachte ging gepaard met schreeuwen en trappen." Uit de beelden
blijkt zonneklaar dit lariekoek is. Cliënt schreeuwde dat het pijn deed en dat hij meewerkte.
Er is op de beelden niet te zien dat cliënt ook maar één keer heeft getrapt of een poging
daartoe heeft ondernomen. De officier van justitie hecht kennelijk meer waarde aan de
ambtsedige processen-verbaal dan aan zijn eigen ogen oren. Beelden liegen immers niet.

b. "De verdachte wilde vechten met de bewaarder en wilde niet luisteren. De verdachte bleef
trappen met als gevolg dat [verbalisant 1] de opdracht heeft gegeven tot een
schildprocedure." Ook nu volgt de officier van justitie de processen-verbaal.

c. "Dat ziet er heftig uit, maar de agenten moeten denken aan hun eigen veiligheid en het
belang van de verdachte." Serieus? Op welke wijze vormde cliënt – geboeid en geblinddoekt
– een gevaar voor de veiligheid van de groep agenten? De opmerking dat agenten hebben
gehandeld in het belang van de veiligheid van cliënt is netjes gezegd: onbegrijpelijk. Iets
minder net gezegd, is het volkomen belachelijk. Sinds wanneer is het in iemands belang hem
te slaan, te schoppen, uit te kleden, te bedreigen, te beledigen en onderuit te trappen met
als gevolg dat hij met zijn hoofd tegen een klapt? Dat is in niemands belang en zeker niet in
dat van cliënt.

d. "De wijze waarop de agenten te werk zijn gegaan was proportioneel." Dat de verdediging
dit standpunt niet deelt, is duidelijk. Het geweld was echter niet enkel niet proportioneel,
maar zeer zeker niet subsidiair. Er waren tal van andere methoden geweest het door de
politie gewenste doel te bereiken.

e. "Er is conform ambtsinstructie een geweldsrapportage opgemaakt." Uit alle processen-
verbaal volgt dat de verbalisanten er enkel oog voor hebben op te schrijven wat voor etter
cliënt is geweest. Zelfs [verbalisant 1] hield bij de RC vol dat het cliënt was die recalcitrant
bleef en bleef schelden met het 'k'-woord. De beelden bewijzen het tegendeel van zijn
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3.2.3

verklaring.

28. Sinds het vonnis van 31 mei 2017 is nog altijd geen antwoord gekomen op de
eenvoudige vraag van de verdediging: op basis van welke wettelijke grondslag heeft deze
explosie aan geweld plaats mogen vinden.

29. De verdediging verzoekt uw Hof vast te stellen dat sprake is van een schending van art.
3, 5 en/of 6 van het EVRM.

30. De conclusies zijn als volgt:

- de verdediging heeft een tijdig, redelijk en deugdelijk gemotiveerd verzoek gedaan tot het
veiligstellen van beelden en het toevoegen van beelden nog voor de voorgeleiding;

- de officier van justitie heeft geweigerd gevolg te geven aan het verzoek, waardoor: 1)
geen verweer kon worden gevoerd bij de RC en 2) uw rechtbank onvolledig wordt
voorgelicht;

- [verbalisant 1] heeft een lap-pv geschreven en onwaarheden verteld bij de RC;

- Beelden zijn 'kwijtgeraakt' en herstel daarvan is niet mogelijk omdat verbalisant
[verbalisant 2] is vergeten te noteren met wie hij gesproken had;

- Uit geen enkele regeling volgt dat het toegepaste geweld rechtmatig is geweest;

- Uit geen enkele regeling volgt dat het naakt in een cel op de grond achterlaten van een
gevangene geoorloofd is.

31. Hoewel de verdediging weet dat de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
een welhaast onhaalbaar honk is anno 2018, verzoekt zij toch zo.

32. De verdediging meent dat sprake is van een schending van de artikelen 3, 5 en 6 van het
EVRM, omdat cliënt onmenselijk is behandeld en doordien niet rechtmatig gedetineerd is
geweest. Bovendien is geen sprake van equality of arms: het deugdelijk gemotiveerde en
bescheiden verzoek van de verdediging om beelden is ten onrechte in de wind geslagen. Het
OM bepaalt blijkbaar zelf wel welke verweren de verdediging wel en niet mag onderbouwen.

33. Bij die stand van zaken is geen eerlijke verdediging te voeren. Redenen waarom wordt
verzocht het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

34. In zoverre de rechtbank het verweer verworpen heeft door de stelling, dat in voldoende
mate compenserende maatregelen zijn getroffen, ziet die verwerping enkel op de schending
van art. 6. EVRM, maar zelfs die verwerping is onbegrijpelijk. Immers volgt uit het
getuigenverhoor van [verbalisant 1] dat hij hetzij een onjuiste herinnering heeft bewaard
aan de betreffende kwestie, hetzij dat hij bewust onjuist heeft verklaard, waar het gaat over
het schelden met het k-woord tijdens het transport. Evenmin kan het aanvullend pv het
geschonden belang van het wissen van de beelden compenseren, nu moet worden
vastgesteld, dat dit pv voornamelijk een de auditu weergave is geweest van wat gebeurd
zou kunnen zijn.

(...)

55. Indien uw Hof tot een bewezenverklaring komt, dan verzoekt de verdediging het
ontvankelijkheidsverweer als hier ingelast te lezen en op basis van dat verweer te komen
tot aanzienlijke matiging van de straf.

56. Cliënt is behoorlijk mishandeld, heeft uren in een klein hokje opgesloten gezeten en is
vervolgens op mensonterende wijze naakt in isolatie geplaatst.”

Het hof heeft de in de cassatiemiddelen bedoelde verweren als volgt verworpen:

“Een zo vergaande sanctie als de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan
slechts volgen indien sprake is van ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke
procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de
verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan
(Zwolsman, Hoge Raad 19 december 1995, NJ 1996, 249).

Naar het oordeel van het hof doet een dergelijke situatie zich niet voor nu de grieven van de
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

raadsman niet de behandeling van de zaak van de verdachte betreffen maar enkel gericht
zijn op de fysieke behandeling van de verdachte tijdens diens insluiting. Daarbij blijken niet
door het hof te onderzoeken en te toetsen ordemaatregelen – de plaatsing in een isoleercel
door middel van de zogeheten schildprocedure, naar aanleiding van het gedrag van de
verdachte – te zijn toegepast. Tegen de gewraakte handelwijze van de politie is door de
raadsman van de verdachte niet geklaagd bij het bevoegde gezag, noch is aangifte gedaan
van mishandeling van de verdachte of een civiele vordering ingediend wegens onrechtmatig
overheidsoptreden, binnen welke wettelijke kaders gesteld onrechtmatig overheidsoptreden
eventueel wel onderzocht en getoetst zou kunnen worden. Op voorhand is niet gebleken
van een dermate flagrante schending van de rechten van de verdachte waardoor rechterlijk
sanctioneren van politieoptreden buiten het toepassingsbereik van artikel 359a Sv toch in
deze zaak aan de orde zou kunnen zijn.

Van de door de raadsman gestelde schending van equality of arms kan om voormelde reden
eveneens geen sprake zijn. Ook dit verweer heeft immers betrekking op een onderzoek naar
de handelwijze van de politie bij de insluiting van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie is dan ook ontvankelijk in de vervolging.

(...)

Het hof ziet onvoldoende aanleiding over te gaan tot strafvermindering. Daarbij heeft het hof
gelet op de onderbouwing van het verweer, hetgeen in het proces-verbaal van de politie
over het gedrag van de verdachte is gerelateerd en de ter terechtzitting in hoger beroep
getoonde camerabeelden.”

Aan de verwerping van het beroep op de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
in de vervolging van de verdachte heeft het hof mede ten grondslag gelegd dat de
handelwijze van de politie in verband met de insluiting van de verdachte “buiten het
toepassingsbereik van artikel 359a Sv” valt. Voor zover daarin als oordeel van het hof
besloten ligt dat de door de verdediging gestelde vormverzuimen niet zijn begaan bij “het
voorbereidend onderzoek” tegen de verdachte, is dat oordeel niet begrijpelijk. Namens de
verdachte is immers aangevoerd dat de geweldhandelingen zijn verricht door
opsporingsambtenaren bij de insluiting en volgden op de aanhouding van de verdachte ter
zake van het aan hem tenlastegelegde feit.

Voor zover het eerste cassatiemiddel hierover klaagt, is het terecht voorgesteld. Dat behoeft
echter niet tot cassatie te leiden om de volgende redenen.

Onregelmatigheden in de wijze waarop de verdachte is aangehouden – daaronder ook
begrepen onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden bij de daarop gevolgde insluiting
– brengen op zichzelf niet mee dat geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de
zin van artikel 6 EVRM. Dat geldt ook indien zich (tevens) onregelmatigheden hebben
voorgedaan met betrekking tot het onderzoek door politie en justitie naar de wijze van
aanhouding en insluiting van de verdachte. Ook dergelijke onregelmatigheden belemmeren
niet dat met inachtneming van de regels van een eerlijk proces een oordeel kan worden
geveld over de in de tenlastelegging vervatte beschuldiging ter zake van het feit dat
aanleiding heeft gegeven tot de aanhouding van de verdachte. Dat betekent, gelet op wat in
het bijzonder onder 2.5 is vooropgesteld, dat in zo’n geval niet-ontvankelijkverklaring van
het openbaar ministerie in de vervolging in beginsel niet in aanmerking komt als
rechtsgevolg.

Het hof heeft met zijn overweging dat “de grieven van de raadsman niet de behandeling van
de zaak van de verdachte betreffen maar enkel gericht zijn op de fysieke behandeling van de
verdachte tijdens diens insluiting” kennelijk tot uitdrukking gebracht dat, ook indien wordt
uitgegaan van de door de verdediging gestelde vormverzuimen, deze niet belemmeren dat
de beoordeling van de in de tenlastelegging vervatte beschuldiging ter zake van het feit dat
aanleiding heeft gegeven tot de aanhouding van de verdachte, met inachtneming van de
regels van een eerlijk proces plaatsvindt. Deze niet onbegrijpelijke overweging kan de
verwerping van het verweer dat strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar
ministerie in de vervolging van de verdachte, zelfstandig dragen.
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3.4.1

3.4.2

1

De verwerping door het hof van het verweer dat strekt tot strafvermindering, is niet
toereikend gemotiveerd. Met de enkele verwijzing naar “de onderbouwing van het verweer,
hetgeen in het proces-verbaal van de politie over het gedrag van de verdachte is
gerelateerd en de ter terechtzitting in hoger beroep getoonde camerabeelden”, heeft het hof
ten onrechte in het midden gelaten of sprake was van een onmenselijke behandeling in de
zin van artikel 3 EVRM of enig ander vormverzuim. Het tweede cassatiemiddel slaagt daarom.

De Hoge Raad neemt hierbij in aanmerking dat, gelet op wat onder 2.3.4 is overwogen,
voldoende ernstig nadeel van de verdachte dat bijvoorbeeld is ontstaan door schending van
de lichamelijke integriteit bij de toepassing van dwangmiddelen, grond kan bieden voor
compensatie in de vorm van strafvermindering. Daarbij kan in voorkomende gevallen ook
rekening worden gehouden met complicaties die het voeren van de verdediging in relatie tot
dergelijke verzuimen ernstig hebben bemoeilijkt.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de strafoplegging;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw
wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 december 2020.

Gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/30/ambtelijke-versie-
juli-2020-wetsvoorstel-wetboek-van-strafvordering.

4 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Den Haag heeft de verdachte bij arrest van 25 juli 2018 wegens 1 en 2 “diefstal
gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning door twee of meer verenigde
personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door
middel van braak en inklimming, meermalen gepleegd” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
de duur van twaalf maanden, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts heeft het hof de
teruggave gelast van een in beslag genomen geldbedrag aan [betrokkene 3] .

2.  Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld. Mr. M.M. Kuyp en mr. J.L. Baar, beiden
advocaat te Utrecht, hebben twee middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Beide middelen hebben betrekking op art. 359a Sv.
4.  De middelen geven mij aanleiding langer stil te staan bij de rechtspraak van de Hoge Raad inzake

art. 359a Sv. Daarbij zal ik de vraag onder ogen zien of gronden bestaan het beoordelingskader op
onderdelen te herijken of te nuanceren. Vervolgens zal ik de middelen bespreken.

5. Het algemeen deel van deze conclusie, dat – met uitzondering van een paar aanpassingen -
overeenkomt het met algemeen deel van mijn conclusie van 30 juni 2020 in de zaak met nummer
19/03271 (ECLI:NL:PHR:2020:655), is als volgt opgebouwd. Eerst komt het juridisch kader aan bod:
de wetsgeschiedenis, de huidige stand van de rechtspraak en de plannen in dit verband in het kader
van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Vervolgens zal ik nader ingaan op de
aanleidingen tot een heroriëntatie. Daarop volgen een beschrijving van de grondslagen voor het
verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek en een
bespiegeling over de rolverdeling in dit verband tussen de wetgever, de Hoge Raad en de
feitenrechter. Daarna zullen verschillende facetten uit de rechtspraak worden belicht, waaronder de
toegangsdrempels dat de vormverzuimen hebben plaatsgevonden bij het voorbereidend onderzoek
en onherstelbaar zijn. Vervolgens komen de maatstaven voor de toepassing van de afzonderlijke in
art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen, mede in hun onderlinge samenhang bezien, aan bod. Daarbij
zal het accent liggen op een bespreking van de voorwaarden voor het niet-ontvankelijk verklaren van
het openbaar ministerie in de vervolging en voor de toepassing van bewijsuitsluiting. De in 2013
aanvaarde categorie van het structurele vormverzuim als grond voor bewijsuitsluiting verdient in dat
verband nadere aandacht. Ook de wisselwerking tussen de onderbouwing van verweren en de
motivering van de beslissingen op de verweren stel ik aan de orde. Ten slotte maak ik de balans op en
geef ik op onderdelen een aanzet tot een accentverschuiving.

6. Deze opbouw leidt tot de volgende inhoudsopgave:

7. Het juridisch kader (7 – 38)
Voorgeschiedenis (7 – 10)
Artikel 359a Sv en de totstandkoming ervan (11 – 17)
Rechtspraak van de Hoge Raad in hoofdlijnen (18 – 26)
Vooruitblik: Modernisering van het Wetboek van Strafvordering (27 – 39)
Heroriëntatie (40 – 75)
Aanleidingen tot een heroriëntatie (40 – 48)
Argumenten voor het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen (49 – 68)

8. - Tegemoetkoming (54 – 55)
- Preventie (56 – 59)

Het cassatieberoep
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- Bewaking integriteit (60 – 63)
- Balans (64 – 68)

9. De verhouding tussen de wetgever, de Hoge Raad en de feitenrechter (69 – 75)
Toegangsdrempels (76 – 117)
Bij het voorbereidend onderzoek (76 – 104) 
Herstelbaarheid van het vormverzuim (105 – 117) 
De maatstaven voor de rechtsgevolgen, mede in hun onderling verband (118 – 166)
De onderlinge verhouding tussen de in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen (118 – 121)
Niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie (122 – 133) 
Bewijsuitsluiting (134 – 159)

10. - Belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel (134 – 137)
- Waarborgen eerlijk proces (138)
- Aanzienlijke schending van een ander belangrijk voorschrift of rechtsbeginsel (139 – 149)
- Het structureel vormverzuim (150 – 159)

11. Strafvermindering (160 – 166)
Stellen, substantiëren en motiveren in het licht van de wegingsfactoren van lid 2 (167 – 180)
Balans (181 – 189)
Bespreking van de middelen (190 – 224)
Slotsom (225 – 227)

7. De ontwikkeling in de afgelopen eeuw ten aanzien van het verbinden van rechtsgevolgen aan
vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek is te kenschetsen als een golfbeweging. De wetgever
van 1926 zag in dit verband voor de zittingsrechter geen taak weggelegd. In processuele sancties
door de zittingsrechter in verband met vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek was niet
voorzien. Zodra het onderzoek ter terechtzitting was aangevangen, kon in de regel op een verzuim
van vormen in het voorbereidend onderzoek geen beroep meer worden gedaan.1 Daarmee kon
worden voorkomen dat een discussie ter terechtzitting over vormverzuimen bij het voorbereidend
onderzoek zou kunnen afleiden van het doel van het strafprocesrecht, te weten het bevorderen dat
de strafwet wordt toegepast op de schuldige en het voorkomen dat een onschuldige wordt
veroordeeld.2

8. Deze waterscheiding tussen het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting hield
geen stand. Een van de oorzaken daarvan is dat de zittingsrechter mede tot taak heeft te waken over
de eerlijkheid van het proces als bedoeld in art. 6 EVRM, terwijl het proces niet is beperkt tot het
eindonderzoek. Een schending van de verklaringsvrijheid in het voorbereidend onderzoek kan
meebrengen dat de verklaring ter verzekering van de eerlijkheid van het proces van het bewijs dient
te worden uitgesloten.3

9. In de tweede helft van de vorige eeuw kwam de ontwikkeling van de rechtspraak over
vormverzuimen in ander vaarwater. Het Tweede bloedproefarrest markeerde het omslagpunt.4 De
Hoge Raad oordeelde daarin dat het tot het bewijs doen meewerken van een bloedonderzoek dat als
een onrechtmatige aantasting van de lichamelijke integriteit moet worden beschouwd, onverenigbaar
zou zijn met de strekking van het Wetboek van Strafvordering, in het bijzonder met de daarin aan de
verdachte toegekende waarborgen. De toetsing van het overheidshandelen aan ongeschreven
rechtsbeginselen droeg bij aan deze rechtsontwikkeling. Zo aanvaardde de Hoge Raad dat een
schending van het vertrouwensbeginsel tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de
vervolging kan leiden en dat handelen van opsporingsambtenaren dat in strijd is met de beginselen
van proportionaliteit en subsidiariteit kan resulteren in bewijsuitsluiting.5 De rol van de zittingsrechter
veranderde. Daardoor veranderde ook de dynamiek in de rechtszaal. Hoe meer ruimte bestaat voor
het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen, des te groter wordt de kans dat het accent

Het juridisch kader

Voorgeschiedenis
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van het debat ter terechtzitting verschuift van het ten laste gelegde feit naar het voorbereidend
onderzoek. In combinatie met de veelvuldige toepassing van niet-ontvankelijkheid als reactie op
overschrijding van de redelijke termijn, trok de rigoureuze wijze waarop in de rechtspraak op
vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek werd gereageerd een zware wissel op de
geloofwaardigheid van de strafrechtspleging. De maatschappelijke onvrede over de wijze waarop
verdachten profiteerden van vormverzuimen was groot.6

10. Deze onvrede vormde een aanleiding voor de instelling van de Commissie herijking Wetboek van
Strafvordering, naar haar voorzitter ook bekend als de Commissie Moons. De Commissie Moons kreeg
als opdracht onderzoek te doen naar vormvoorschriften in het Wetboek van Strafvordering en de
gevolgen van vormverzuimen. De commissie adviseerde onder meer een wettelijke voorziening te
treffen voor het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen. Het huidige art. 359a Sv is
daarvan het resultaat.

11. Art. 359a Sv is geïntroduceerd bij de Wet vormverzuimen, die op 2 november 1996 in werking is
getreden.7 Sindsdien luidt art. 359a Sv, dat ingevolge art. 415, eerste lid, Sv ook in hoger beroep van
toepassing is, als volgt:

“1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet
meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat:

a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden verlaagd, indien het
door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd;

b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het
bewijs van het telastegelegde feit;

c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen sprake kan zijn van een
behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet.

2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het belang dat het
geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt
veroorzaakt.

3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze zijn met redenen omkleed.”

12. In twee opzichten week het wetsvoorstel af van het voorstel van de Commissie Moons. Art. 359a
Sv heeft ten eerste slechts betrekking op vormverzuimen begaan bij het voorbereidend onderzoek en
niet ook – zoals de commissie had voorgesteld – op schending van strafvorderlijke voorschriften bij
het onderzoek ter terechtzitting. Ten tweede was in het voorstel van de commissie opgenomen dat de
beslissing van de rechter “ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de
verdachte” kon plaatsvinden. De wetgever nam de geciteerde zinsnede – om systematische redenen
– niet over.8

13. De Wet vormverzuimen stond mede in het teken van het leveren van een bijdrage aan het
terugdringen van de als ongewenst ervaren gevolgen die aan vormverzuimen in het strafproces zijn
verbonden. Het Wetboek van Strafvordering was wat de sanctionering van vormvoorschriften betreft
verouderd. De wetgever beoogde daarin verandering te brengen.9 Een van de grondgedachten die in
het wetsvoorstel doorklinkt, is dat de rechtsgevolgen van overtreding van strafvorderlijke regels (in
brede zin) doorgaans niet in abstracto door de wetgever kunnen worden bepaald, maar een concrete
weging van de omstandigheden van het geval vergen waartoe in het algemeen beter de rechter is
toegerust.10

14. Art. 359a Sv strekte er volgens de memorie van toelichting toe de in de rechtspraak ontwikkelde
sancties op vormverzuimen in de wet te verankeren.11 Daarbij werd terughoudendheid betracht, die
berustte op de opvatting dat de aan vormverzuimen te verbinden rechtsgevolgen over het algemeen
beter door de rechter dan door de wetgever kunnen worden beoordeeld. De mogelijkheden van de
wetgever zijn in dit opzicht immers beperkt, terwijl de rechter bij de sanctionering van vormverzuimen
rekening kan houden met de – sterk uiteenlopende – omstandigheden van het geval.
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15. Het streven van de wetgever was aldus een wettelijk kader te scheppen voor de mogelijke
rechtsgevolgen die de rechter aan vormverzuimen als bedoeld in art. 359a Sv zou kunnen verbinden
en daarin een zekere ordening en hiërarchie aan te brengen, met grote rechterlijke vrijheid voor de
bepaling van de aangewezen sanctie in concreto, ofwel “sanctionering van vormverzuimen op maat”.12

Van het opnemen van schadevergoeding als afzonderlijke reactie op een verzuim als bedoeld in art.
359a Sv is afgezien,13 al werd niet beoogd de ontwikkeling van de rechtspraak te bevriezen of uit te
sluiten dat de rechter nieuwe consequenties aan vormverzuimen zou gaan verbinden.14 Niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie en bewijsuitsluiting hadden als rechtsgevolgen van
vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek een vaste plaats in de rechtspraak verworven. Dat
gold op dat moment niet voor strafvermindering. Die sanctie was wel als minder ingrijpend alternatief
voor niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in geval van overschrijding van de redelijke
termijn tot ontwikkeling gekomen. De Commissie Moons had in haar voorstel geen beperking tot
sanctionering van vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek aangebracht. Het lag dan ook in de
rede dat strafvermindering als rechtsgevolg een plaats kreeg in haar voorstel. Hoewel de wetgever de
reikwijdte van art. 359a Sv heeft beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan bij het voorbereidend
onderzoek, kreeg strafvermindering als mogelijk rechtsgevolg een plaats in de wet. In zoverre was
geen sprake van een wettelijke verankering van een in dit kader in de rechtspraak ontwikkeld
rechtsgevolg.

16. Over de afzonderlijke rechtsgevolgen houdt de memorie van toelichting het volgende in:

“Strafvermindering kan worden toegepast als het door het vormverzuim ontstane nadeel hierdoor
redelijkerwijs kan worden vereffend. Bijvoorbeeld de overschrijding van de redelijke termijn. Een
ernstige beperking van verdachtes mogelijkheden zich te verdedigen zal echter niet goed via
strafverzachting kunnen worden gecompenseerd.

Bewijsuitsluiting kan worden toegepast als het bewijs rechtstreeks door het verzuim is verkregen. Er
moet dus een direct causaal verband zijn tussen het bewijsmateriaal en het geschonden
vormvoorschrift. Alleen datgene wat door het vormverzuim wordt gevonden, komt in aanmerking voor
uitsluiting. De jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt wordt hiermee vastgelegd. Dit betekent
dat, ook al vloeien alle onderzoeksresultaten voort uit onrechtmatig handelen in den beginne, later
verkregen — secundair — bewijsmateriaal niet behoeft te worden uitgesloten wanneer maar
aannemelijk is dat er ook andere factoren aan die verkrijging van secundair materiaal hebben
bijgedragen. Wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van een onrechtmatige huiszoeking de verdachte
wordt aangehouden en deze vervolgens nadat hem de cautie is gegeven een verklaring aflegt dan
behoeft deze verklaring niet te worden uitgesloten. De verdachte kon namelijk zwijgen. Dit heeft hij
echter niet gedaan.

Indien als gevolg van het verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling van een zaak die aan de
beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet, kan de rechter het openbaar ministerie niet-
ontvankelijk verklaren. Er moet dan echter sprake zijn van een zodanig ernstig verzuim dat niet
volstaan kan worden met bijvoorbeeld strafverlaging of bewijsuitsluiting. Bijvoorbeeld in geval een
vervolging heeft plaatsgevonden in flagrante strijd met de beginselen van behoorlijke procesorde. Het
voorgestelde tweede lid van artikel 359a bepaalt dat de rechter bij de beoordeling van het verzuim en
de daaraan te verbinden rechtsgevolgen, rekening houdt met het belang dat het geschonden
voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. Bij nadeel
moet worden gedacht aan eventuele schade geleden door de verdachte of het slachtoffer.”15

17. Het uitgangspunt dat de (feiten)rechter vrij is te beoordelen welk rechtsgevolg in concreto
passend is, klinkt niet alleen door in de wetsgeschiedenis, maar ook in de formulering van de
wettekst. De wetgever heeft de bandbreedte ruim gehouden: strafvermindering vereist dat het
geleden nadeel daardoor kan worden gecompenseerd, bewijsuitsluiting is alleen mogelijk voor de
resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen en niet-ontvankelijkheid volgt alleen
indien door het verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen
van een behoorlijke procesorde voldoet. Voor het overige laat de wetgever de rechter vrij, met dien
verstande dat de rechter bij de toepassing rekening dient te houden met de in het tweede lid van art.
359a Sv genoemde factoren.
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18. Sinds de invoering van art. 359a Sv heeft de Hoge Raad aan de toepassing van art. 359a Sv
richting gegeven. Hij heeft in zijn rechtspraak open begrippen uit de bepaling nader omlijnd,
drempelvoorwaarden voor de toepassing van de bepaling ingevuld en de voorwaarden waaronder elk
van de in de wet genoemde sancties in aanmerking komt nader gespecificeerd. Die rechtspraak is
overvloedig. Twee arresten zijn in het bijzonder van belang. Ik doel in de eerste plaats op het
overzichtsarrest van 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, ook wel
het ‘afvoerpijparrest’ genoemd. In de tweede plaats gaat de aandacht uit naar het arrest van 19
februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen, ook wel bekend als het
‘onbevoegde hulpofficier-arrest’, waarin de Hoge Raad vooral de toepassing van bewijsuitsluiting
nader heeft genormeerd. Ik geef kort de hoofdlijnen uit de rechtspraak van de Hoge Raad weer.

19. Allereerst geldt een aantal drempelvoorwaarden. Uit de tekst van de bepaling volgt dat de
toepassing van art. 359a Sv alleen plaatsvindt in reactie op een vormverzuim,16 dat bovendien moet
zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek. De Hoge Raad legt de term ‘het voorbereidend onderzoek’
aldus uit, dat deze uitsluitend betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte
ter zake het aan hem ten laste gelegde feit waarover de rechter die in art. 359a Sv wordt bedoeld,
heeft te oordelen.17 Daardoor is het toepassingsbereik van art. 359a Sv beperkt. Zo komt toepassing
van art. 359a Sv niet in beeld indien een vormverzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek ter
zake een ander dan het aan de verdachte ten laste gelegde feit.18Uit de wettekst volgt verder dat art.
359a Sv uitsluitend betrekking heeft op onherstelbare vormverzuimen. Ingeval het vormverzuim is
hersteld of alsnog kan worden hersteld, is de wetsbepaling dus niet van toepassing.19

20. Verder brengt volgens de Hoge Raad het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken mee
dat art. 359a niet van toepassing is bij vormverzuimen die betrekking hebben op bevelen inzake de
toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen welke kunnen worden voorgelegd aan de
rechter-commissaris of de raadkamer van de rechtbank.20

21. Alleen als binnen de hiervoor omschreven grenzen de rechtsgevolgen van het vormverzuim niet uit
de wet blijken, komt de rechter toe aan de vraag of enig in art. 359a Sv genoemd rechtsgevolg aan
het verzuim dient te worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg in aanmerking komt. Bij deze
beoordeling zal de rechter rekening dienen te houden met de in het tweede lid van art. 359a Sv
genoemde factoren, te weten het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het
verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. Bij de beoordeling van de ernst van het
verzuim zijn de omstandigheden waaronder het verzuim is begaan van belang. Daarbij kan ook de
mate van verwijtbaarheid van het verzuim een rol spelen. Bij de beoordeling van het nadeel dat door
het verzuim is veroorzaakt, is onder meer van belang of en in hoeverre de verdachte door het verzuim
daadwerkelijk “in zijn verdediging”, is geschaad, al komt ook nadeel dat de verdachte niet in zijn
verdedigingsrechten treft in aanmerking.21 Vaste rechtspraak is tevens dat het belang van de
verdachte dat het gepleegde feit niet wordt ontdekt niet kan worden aangemerkt als een rechtens te
respecteren belang dat een nadeel oplevert als bedoeld in art. 359a, tweede lid, Sv.22 Indien het niet
de verdachte is die door de niet-naleving van het voorschrift is getroffen in het belang dat de
overtreden norm beoogt te beschermen, zal in de te berechten zaak “als regel” geen rechtsgevolg
behoeven te worden verbonden aan het vormverzuim.23 De Hoge Raad behandelt het vereiste
overigens in verband met de beoordelingsfactoren van het tweede lid.24 De wettelijke
beoordelingsfactoren van het tweede lid beschouwt de Hoge Raad niet als een limitatieve opsomming
van de in aanmerking te nemen belangen en gezichtspunten. De vraag of een, en, zo ja, welk
rechtsgevolg aan een vormverzuim moet worden verbonden, dient de rechter te beoordelen op grond
van een “weging en waardering van de wettelijke beoordelingsfactoren en aan de hand van alle
omstandigheden van het geval”.25 Het staat de zittingsrechter onder meer vrij om ook de ernst van
het strafbare feit en de consequenties voor de berechting daarvan in zijn beoordeling te betrekken.26

Tot dit laatste is hij uitdrukkelijk verplicht in het hierna nog uitvoeriger te bespreken geval dat hij
bewijsuitsluiting overweegt vanwege – kort gezegd – het structurele karakter van het vormverzuim.
Vrijblijvend is het in aanmerking nemen van de factoren van het tweede lid overigens niet: de Hoge
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Raad acht de door de feitenrechter aan art. 359a Sv gegeven toepassing in voorkomende gevallen
onvoldoende gemotiveerd “reeds omdat [hij] niet kenbaar aandacht heeft besteed aan de overige in
art. 359a, tweede lid, Sv genoemde factoren.”27 Ook van de verdediging wordt verlangd dat een
beroep op art. 359a Sv wordt onderbouwd aan de hand van de factoren van het tweede lid van art.
359a Sv.28

22. Voor elk van de in art. 359a, eerste lid, Sv genoemde rechtsgevolgen gelden daarnaast nadere,
specifieke voorwaarden. In dat verband staat evenwel voorop dat een vormverzuim in de zin van dat
artikel niet steeds behoeft te leiden tot een van de daar omschreven rechtsgevolgen. Art. 359a Sv
bevat een bevoegdheid en niet een plicht. Die bepaling biedt, mede in het licht van de
wetsgeschiedenis, de rechter die een vormverzuim heeft vastgesteld, de mogelijkheid af te zien van
het toepassen van een van de daar bedoelde rechtsgevolgen en te volstaan met het oordeel dat een
onherstelbaar vormverzuim is begaan. De strekking van de regeling van art. 359a Sv is niet dat een
vormverzuim hoe dan ook moet leiden tot enig voordeel voor de verdachte.29

23. Indien de rechter tot het oordeel komt dat niet kan worden volstaan met de vaststelling dat een
onherstelbaar vormverzuim is begaan, zal hij daaraan een van de in art. 359a, eerste lid, Sv
genoemde rechtsgevolgen verbinden. Binnen de grenzen die de toepassingsvoorwaarden van art.
359a Sv stellen, komt strafvermindering slechts in aanmerking, indien aannemelijk is dat (a) de
verdachte daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden, (b) dit nadeel is veroorzaakt door het verzuim, (c)
het nadeel geschikt is voor compensatie door middel van strafvermindering, en (d) strafvermindering
ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de ernst van het verzuim
gerechtvaardigd is. Besluit de rechter tot strafvermindering, dan moet hij in zijn beslissing niet alleen
aangeven dat en waarom hij dit rechtsgevolg aan het verzuim verbindt, maar ook in hoeverre hij de
straf in verband met het begane vormverzuim vermindert.30

24. Voor toepassing van bewijsuitsluiting als op grond van art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg geldt
allereerst de voorwaarde dat het bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen. De bewijsverkrijging
zal dus het rechtstreeks gevolg van de onrechtmatigheid moeten zijn.31 De voorwaarden waaronder
alsdan bewijsuitsluiting kan volgen, zijn uiteengezet in de hiervoor genoemde uitspraak inzake de
onbevoegde hulpofficier van 19 februari 2013. De Hoge Raad onderscheidt vervolgens in dat arrest
drie categorieën van bewijsuitsluiting met bijbehorende criteria en motiveringseisen. Ten eerste kan
toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk zijn ter verzekering van het recht van de verdachte op
een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM. Daarnaast is onder strikte voorwaarden bewijsuitsluiting
mogelijk in geval van schending van andere (strafvorderlijke) voorschriften of beginselen. Ten slotte
komt in zeer uitzonderlijke situaties bewijsuitsluiting in geval van een structureel vormverzuim in
aanmerking. Deze gronden voor bewijsuitsluiting komen verderop in deze conclusie uitvoerig aan de
orde.

25. Het meest verstrekkende rechtsgevolg dat aan een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv kan
worden verbonden, is de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging. Voor
de niet-ontvankelijkverklaring als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg is slechts in uitzonderlijke
gevallen plaats. Voldaan moet dan zijn aan het zogeheten Zwolsmancriterium.32 Aldus zal het
vormverzuim erin dienen te bestaan dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig
inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met
grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.33

26. Ten slotte heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de rechter zijn beslissing tot
toepassing van art. 359a Sv dient te motiveren en onder welke voorwaarden de rechter op daartoe
strekkende verweren dient te responderen. Ook op deze aspecten kom ik in deze conclusie terug.

27. In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zijn voorstellen gedaan
voor een andere inrichting van de wettelijke regeling van reacties op vormverzuimen.34 Ik bespreek de
voorstellen voor zover deze openbaar zijn. Daarbij realiseer ik mij dat deze voorstellen achterhaald
kunnen raken door nadere ontwikkelingen in het kader van dit project. In deze conclusie kunnen die
mogelijke ontwikkelingen niet worden verwerkt. De voorstellen die wel openbaar zijn, verdienen in het
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kader van een heroriëntatie bespreking omdat daarin in verschillende opzichten een andere visie
doorklinkt dan het huidig recht.

28. In de contourennota noemde de minister de naleving van de geldende voorschriften door de in de
strafvordering betrokken autoriteiten essentieel voor de legitimiteit van en het vertrouwen in het
strafvorderlijk overheidsoptreden. Met het oog hierop kondigde hij aan nader te laten onderzoeken of
die naleving in het bestaande samenstel van intern, extern en rechterlijk toezicht adequaat en
systematisch wordt gecontroleerd en gestimuleerd. Mede aan de hand van zulk nader onderzoek en
de uitgebrachte adviezen zou hij een nader standpunt bepalen.35

29. In het conceptwetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering zijn art. 359a Sv en de rechtspraak van de Hoge Raad daarover vervolgens bepaald
niet ongemoeid gelaten. In de (concept)toelichting worden daarvoor twee algemene redenen
genoemd. Ten eerste is art. 359a Sv op de (zittings)rechter toegesneden, terwijl het verbinden van
rechtsgevolgen aan vormverzuimen – in de terminologie van de conceptwetgeving: onrechtmatig
handelen – niet (meer) als louter een taak van de rechter kan worden beschouwd. De tweede reden
hangt samen met de taakverdeling tussen de wetgever en de rechter. Met de Wet vormverzuimen
heeft de wetgever zich er voornamelijk toe beperkt de rechtsgevolgen die de rechter aan een
onrechtmatigheid “kan” verbinden in de wet op te nemen. Het is aan de rechter in concreto een
rechtsgevolg te bepalen. De “betrekkelijk vrijblijvende” formulering van art. 359a Sv komt de
conceptwetgever thans minder juist voor. Met een beroep op het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel
worden aan de wet en de toelichting daarop de eis gesteld dat zij tevens een richtsnoer bieden voor
de toepassing van de in de wet vermelde rechtsgevolgen.36

30. De ingrijpende voorgestelde herziening van de regeling krijgt gestalte door opsplitsing van het
geregelde in art. 359a Sv in drie bepalingen, één per rechtsgevolg. De niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie wordt in het voorstel neergelegd in het hoofdstuk over de vervolgingsbeslissing,
de bewijsuitsluiting in de titel inzake bewijs en de strafvermindering komt niet in het nieuwe wetboek
terecht, maar wordt als wettelijke strafverminderingsgrond voorzien in art. 44b Sr. De bevoegdheid
van de rechter om met constatering van het vormverzuim te volstaan, blijft daarnaast – zij het impliciet
– behouden.37 De voorgestelde bepalingen luiden als volgt:

“ “Artikel 3.1.8.

“ 1. Het openbaar ministerie verliest het recht om de verdachte te vervolgen indien ernstig afbreuk is
gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijk proces of indien de vervolging ten gevolge van
onrechtmatig handelen op een andere grond niet te verenigen is met een goede procesorde.

“ 2. De vervolging doet in ieder geval ernstig afbreuk aan het recht van de verdachte op een eerlijk
proces als de verdachte door een opsporingsambtenaar dan wel door een persoon voor wiens
handelen een opsporingsambtenaar of het openbaar ministerie verantwoordelijk is, tot het ten laste
gelegde strafbare feit is gebracht terwijl zijn opzet daarop tevoren niet was gericht.

“ 3. De vervolging van de verdachte is, behoudens zwaarwegende omstandigheden, niet te verenigen
met een goede procesorde indien onjuist of onvolledig verslag wordt gedaan van ernstig onrechtmatig
handelen door een opsporingsambtenaar dan wel een persoon voor wiens handelen een
opsporingsambtenaar of het openbaar ministerie verantwoordelijk is dat met het ten laste gelegde
strafbare feit verband houdt en dit verzuim niet tijdig wordt rechtgezet.

“ Artikel 4.3.2.6

“ 1. Indien bij de verkrijging van bewijsmiddelen onrechtmatig is gehandeld, kunnen deze
bewijsmiddelen bijdragen aan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan
tenzij het belang van een goede rechtsbedeling zich daar tegen verzet.

“ 2. Indien zonder betrokkenheid van openbaar ministerie en opsporingsambtenaren onrechtmatig is
gehandeld, is bewijsuitsluiting in het belang van een goede rechtsbedeling indien de ernst van de
inbreuk op rechten van de verdachte zwaarder weegt dan de met veroordeling en bestraffing
gemoeide belangen.

“ 3. Indien opsporingsambtenaren onrechtmatig hebben gehandeld, kan het belang van een goede
rechtsbedeling meebrengen dat de resultaten worden uitgesloten als bewijs teneinde te bevorderen
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dat in overeenstemming met de geschonden norm wordt gehandeld.

“ Artikel 44b Wetboek van Strafrecht

“ Onrechtmatig handelen door het openbaar ministerie of een opsporingsambtenaar leidt tot
vermindering van de opgelegde straf indien het daardoor veroorzaakte nadeel langs deze weg kan
worden gecompenseerd en strafvermindering in het belang is van een goede rechtsbedeling.”

31. Een aantal van de aan de toepassing van art. 359a verbonden drempelvoorwaarden komt in de
voorgestelde bepalingen niet meer voor. De wettelijke beperking tot ‘het voorbereidend onderzoek’ en
de door de Hoge Raad daaraan gegeven uitleg worden niet gehandhaafd. Als reden daarvoor
vermeldt de toelichting dat in de rechtspraak van de Hoge Raad ook vormverzuimen die buiten de
kaders van art. 359a Sv hebben plaatsgevonden soms desondanks met de in die bepaling voorziene
rechtsgevolgen wordt gesanctioneerd.38 De onherstelbaarheid van het vormverzuim keert als
wettelijke drempelvoorwaarde evenmin terug. Het belang de gevolgen van onrechtmatigheden zo veel
als mogelijk te herstellen wordt onverkort onderschreven, maar herstel van de vormverzuimen waarop
art. 359a Sv ziet, wordt geacht “zelden of nooit mogelijk” te zijn. De mate waarin het verzuim kan
worden hersteld en de mate waarin de nadelen ervan voor de verdachte nog kunnen worden
weggenomen, zijn voor het aan een vormverzuim te verbinden rechtsgevolg wel van belang, maar dan
als in een afweging te betrekken factoren.39 In dat verband merkt de conceptwetgever voorts op dat,
óók wanneer de nadelen voor de verdachte zo veel mogelijk zijn weggenomen, het belang dat politie
en justitie zich aan de gestelde regels houden nog steeds in het geding is en het verbinden van een
processuele sanctie kan rechtvaardigen.40

32. Ten slotte lijken de vormverzuimen waarvan de Hoge Raad heeft bepaald dat zij buiten het bereik
van art. 359a Sv vallen omdat zij kunnen worden voorgelegd aan de rechter-commissaris (of de
raadkamer van de rechtbank) onder de voorgestelde regeling wel te zijn inbegrepen.41

33. De maatstaven aan de hand waarvan een rechtsgevolg moet worden bepaald, zijn in het voorstel
eveneens grondig herzien. Opvallend gemeenschappelijk kenmerk van die maatstaven is dat de
wetgever heeft gekozen voor een imperatieve formulering. Als aan de gestelde voorwaarden is
voldaan, wordt het rechtsgevolg toegepast. Daar staat wel tegenover dat de maatstaven zelf de
rechter beoordelingsruimte laten. De verplichting van de rechter om rekening te houden met de
factoren die thans zijn neergelegd in art. 359a, tweede lid, Sv, komt in het ontwerp te vervallen. De
voornaamste reden hiervoor is dat de factoren in sommige gevallen niet van belang zijn en daardoor
tot misverstanden kunnen leiden bij het bepalen van de sanctie.42 Als tweede reden noemt de
ontwerpwetgever dat de wettelijke opsomming van de factoren “lijkt te hebben bijgedragen aan
enkele onderscheidingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad”, die de conceptwetgever niet wenst
over te nemen. Daarbij wordt met name gedoeld op de geformuleerde categorieën voor
bewijsuitsluiting.43

34. Met het in de toelichting als straftoemetingsvoorschrift gekarakteriseerde art. 44b Sr lijkt ten
opzichte van het geldende recht wat betreft de voorwaarden voor strafvermindering geen wezenlijke
verandering beoogd.44

35. Door de bewijsuitsluiting in art. 4.3.2.6 te koppelen aan het criterium van ‘het belang van een
goede rechtsbedeling’ is beoogd een “normatief richtsnoer” voor dat rechtsgevolg te verschaffen. In
de bepaling wordt geen causaal verband tussen het vormverzuim en de bewijsverkrijging centraal
gesteld, maar is voor de toepasselijkheid van de bepaling (slechts) doorslaggevend of bij de
verkrijging van bewijsmateriaal onrechtmatig is gehandeld. De mate waarin een causale relatie tussen
het vormverzuim en de bewijsverkrijging bestaat, wordt verdisconteerd in de beoordeling of
bewijsuitsluiting in het belang is van een goede rechtsbedeling.45 Het tweede en derde lid zien op
respectievelijk de situatie dat “zonder betrokkenheid van het openbaar ministerie en
opsporingsambtenaren onrechtmatig is gehandeld” en het geval dat “een opsporingsambtenaar
onrechtmatig heeft gehandeld”. Het verschil tussen de twee regimes is erin gelegen dat bij
onrechtmatig handelen door opsporingsambtenaren (art. 4.3.2.6 lid 3) het extra argument dat politie
en justitie door bewijsuitsluiting worden gestimuleerd zich aan de regels te houden aanvullend
gewicht in de schaal legt.

36. De mogelijkheid van niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie blijft gereserveerd
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voor uitzonderlijke gevallen. Het eerste lid van art. 3.1.8 bevat een tweeledige “basisnorm”. Het
openbaar ministerie verliest het recht tot strafvervolging als ernstig afbreuk is gedaan aan het recht
van de verdachte op een eerlijk proces, of als de vervolging ten gevolge van onrechtmatig handelen
op een andere grond niet te verenigen is met een goede procesorde. Het Zwolsmancriterium wordt
niet onverkort overgenomen. Twee verschillen vallen op.46 Ten eerste is de overkoepelende, aan de
goede procesorde gelieerde norm beslissend en is de niet-ontvankelijkheid daarmee niet – zoals
onder het Zwolsmancriterium – beperkt tot schendingen van het recht op een eerlijk strafproces.47 Het
tweede verschil is dat wanneer ernstig afbreuk is gedaan aan het recht op een eerlijk proces dit op
zichzelf voldoende is voor de niet-ontvankelijkheid. Niet het verwijt aan het openbaar ministerie maar
het resultaat van het vormverzuim staat in zulke gevallen centraal.48 De hoofdregel uit het eerste lid
van art. 3.1.8 is in het tweede en derde lid uitgewerkt in meer specifieke, maar niet limitatief bedoelde
normen.49

37. Ten slotte wordt in de conceptvoorstellen de huidige regeling voor het beslissen en motiveren op
verweren herzien. Het door de Hoge Raad in het leven geroepen regime voor verweren die strekken
tot toepassing van een in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg wordt daarin niet onverkort
gehandhaafd. Het voorstel voor art. 4.3.4.3 vertoont in dit opzicht grote gelijkenissen met de huidige
regeling van art. 358, derde lid, en art. 359, tweede lid, Sv, met dien verstande dat onder de nieuwe
regeling voor verweren die strekken tot toepassing van art. 4.3.1.2 (vgl. thans art. 349 Sv) de
zwaardere stelplicht geldt. De beslis- en motiveringsplichten ten aanzien van een beroep op een
vormverzuim worden niet als een afzonderlijke categorie verweren bestempeld. De stelplicht verschilt
naargelang het rechtsgevolg waarop wordt aangestuurd.50

38. Het is zeer de vraag of de voorstellen van de ontwerpwetgever de eindstreep halen. De reacties
van de geconsulteerde instanties op dit onderdeel van de moderniseringsvoorstellen zijn niet
onverdeeld positief geweest. De politie, het college van procureurs-generaal, de Raad voor de
Rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Koninklijke Marechaussee hebben op
de voorstellen kritisch gereageerd en om heroverweging verzocht.51 De kritiek spitst zich onder meer
toe op de opsplitsing van art. 359a Sv in drie wetsbepalingen,52 de verruiming van het
toepassingsbereik van de regeling door het (geheel) afschaffen van toepassingsvoorwaarden als ‘het
voorbereidend onderzoek’ naar het ten laste gelegde feit en van de Schutznorm,53 en op de
imperatieve formulering van de criteria voor bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid en de beperking
van de vrijheid van de rechter in zijn keuze voor een sanctie die met de nieuwe formulering van de
criteria gepaard gaat.54 Gevreesd wordt dat veel zittingstijd gemoeid zal zijn met verweren over
onrechtmatig handelen, waarin de aandacht te zeer op de rechtmatigheid van het handelen van de
overheid komt te liggen, in plaats van op de ten laste gelegde gedragingen van de verdachte.55

39. In de literatuur hebben de voorstellen tot gemengde reacties geleid. Buruma meent dat de
voorstellen tot verandering verder gaan dan nodig is om systematische coherentie te bewerkstelligen.
Zijn voorzichtig geformuleerde hypothese lijkt te zijn dat de onderliggende wens van de ingrijpende
voorstellen vooral is om de feitenrechter, in voorkomende gevallen waarin hij stevige sanctionering
van het overheidsoptreden met het oog op norminprenting noodzakelijk acht, de vrijheid te geven
daartoe over te gaan.56 Dat de feitenrechter met die verruimde mogelijkheid ook een minder duidelijke
maatstaf in handen krijgt, noemt hij “geen stap voorwaarts”.57 Volgens Samadi geven de
voorgenomen wijzigingen er blijk van dat de wetgever zich de in de literatuur geuite kritiek op de
terughoudende rechterlijke toetsing van het handelen van justitie en politie onder (de rechtspraak
over) art. 359a Sv aantrekt.58 Zij waardeert positief dat vormverzuimen die buiten het voorbereidend
onderzoek in de zin van art. 359a Sv zijn begaan en waarop de rechtsgevolgen van art. 359a Sv naar
huidig recht soms analoog worden toegepast wel onder de nieuwe regeling worden gesanctioneerd.59

Evenals Buruma, herkent zij in de voorstellen de wens de feitenrechter enige extra ruimte te geven
om tot bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkverklaring te komen, maar zij betwijfelt of de wijzigingen
tot een wezenlijke verandering zullen leiden, zolang de wetgever zich niet uitlaat over de rol van de
strafrechter in de controle op de strafvorderlijke overheid in bredere zin. Ook het huidige art. 359a Sv
biedt volgens haar armslag om aan vormverzuimen ruimhartiger sancties te verbinden dan thans
gebeurt.60
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40. Ruim zeven jaar na het ‘onbevoegde hulpofficier’-arrest lijkt de tijd rijp te bezien of de koers in de
rechtspraak onverkort moet worden gehandhaafd of dat deze op onderdelen aanpassing verdient. Ik
merk daarover het volgende op.

41. In het voorafgaande is de ontwikkeling van de reactie op vormverzuimen gekenschetst als een
golfbeweging. De strakke lijn in de rechtspraak inzake art. 359a Sv van de afgelopen jaren is ten dele
te verklaren als een – begrijpelijke – reactie op de rechtspraak van vóór de invoering van de bepaling.
De echo van de maatschappelijke onvrede over het vrijuit gaan van verdachten door de reacties op
vormverzuimen in het opsporingsonderzoek, ongeacht het concrete nadeel dat de verdachte heeft
geleden en ongeacht de ernst van het feit en de mate waarin de rechtsorde daardoor is geschokt,
klinkt daarin door. Naar een dergelijke grofmazige toepassing van in het bijzonder bewijsuitsluiting als
reactie op vormverzuimen zullen weinigen terugverlangen.61 Daarbij mag ook het risico van het
verschuiven van de aandacht van de strafrechter van het ten laste gelegde feit naar het optreden van
de politie en het openbaar ministerie niet uit het oog worden verloren. Buruma heeft in reactie op de
voorstellen in het kader van modernisering Strafvordering gewezen op het risico dat “raadslieden met
hernieuwde geestdrift gaan proberen hun schuldige cliënt vrij te krijgen door een beschuldigende
vinger te wijzen naar het opsporingsoptreden”.62

42. Toch heeft ook het veelomvattende beslissingsschema dat de Hoge Raad in 2013 heeft
gepresenteerd tot de voorspelling geleid “dat de discussie ter zitting door alle in het geding zijnde en
lastig te beantwoorden vragen stevig zal worden belast”.63 Het verschil met de situatie van vóór de
invoering van art. 359a Sv is dat de discussie ter zitting thans slechts in uitzonderlijke
omstandigheden tot bewijsuitsluiting als bedoeld in art. 359a Sv zal leiden. Het arrest inzake de
onbevoegde hulpofficier bevat strikte voorwaarden voor bewijsuitsluiting. De bandbreedte voor de
feitenrechter voor het toepassen van dit rechtsgevolg is, buiten de gevallen waarin bewijsuitsluiting
noodzakelijk is ter verzekering van een eerlijk proces, zeer smal. Dat blijkt ook uit de sedertdien tot
stand gekomen cassatierechtspraak. Daarbij komt dat de Hoge Raad eisen stelt aan de onderbouwing
van verweren die strekken tot bewijsuitsluiting. Veel verweren ketsen op deze eisen af. Die
ontwikkeling heeft ook tot gevolg gehad dat rechters geneigd lijken niet op de inhoud van het
verweer te reageren, maar te volstaan met de constatering dat de verdediging het verweer
onvoldoende heeft onderbouwd. Op deze ontwikkeling kom ik nog terug. Door deze ontwikkeling kan
ook de vraag worden gesteld of de Hoge Raad ten aanzien van de toetsing van
opsporingsbevoegdheden in individuele zaken niet te zeer op afstand komt te staan. Wel zet de Hoge
Raad in voorkomende gevallen in meer algemene zin kaders uit, zoals in de arresten inzake onderzoek
in smartphones.64

43. De huidige lijn in de rechtspraak is geen rustig bezit. Nan merkt in zijn boek over vormverzuimen in
dit verband zelfs op dat “het bastion van de Hoge Raad (…) van onderop en van buitenaf bestormd
(zal) moeten worden”.65 In het voorafgaande kwam aan de orde dat het onderwerp de aandacht heeft
in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De (voorlopige) voorstellen
die in dat verband zijn gedaan, wijken sterk af van het huidige beoordelingskader. In verschillende
opzichten wordt afstand genomen van de koers die de Hoge Raad heeft uitgezet. Die voorstellen
stuiten op hun beurt ook op kritiek. De discussie vormt een extra aanleiding om te bezien of de
rechtsontwikkeling via een aanpassing op onderdelen van de rechtspraak kan worden bevorderd.

44. Bij een heroriëntatie op de rechtspraak inzake vormverzuimen kan niet worden volstaan met een
analyse van het ‘onbevoegde hulpofficier’-arrest. Dit arrest, dat is toegesneden op het rechtsgevolg
van bewijsuitsluiting, staat niet op zichzelf, maar past in een ontwikkeling van de rechtspraak van de
Hoge Raad gedurende de afgelopen twee decennia. Die ontwikkeling was al langer zichtbaar in de
rechtspraak over niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Hoewel het uitgangspunt van
terughoudendheid in de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van het rechtsgevolg van niet-
ontvankelijkheid op weinig weerstand lijkt te stuiten, is dat anders voor individuele arresten waaruit

Heroriëntatie

Aanleidingen tot een heroriëntatie

148



blijkt hoe ver deze terughoudendheid strekt. Een voorbeeld dat in dit verband veel wordt aangehaald,
betreft HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ 2016/153, m.nt. Vellinga-Schootstra. In die zaak was
de verdachte met buitensporig geweld aangehouden, met letsel tot gevolg. De ten laste gelegde
bedreiging van een politieambtenaar was een direct gevolg van het buitensporige geweld tijdens de
aanhouding en wel zodanig dat het feit de verdachte volgens het hof niet kon worden verweten
(psychische overmacht). Het hof had vastgesteld dat over het letsel en het uitgeoefende geweld
vervolgens door de hulpofficier van justitie doelbewust onjuist is geverbaliseerd in een op
ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal. Uit de stukken van het geding volgde voorts onmiskenbaar
dat het openbaar ministerie zich in het onderzoek ten behoeve van de verlenging van het voorarrest
op genoemd proces-verbaal had beroepen en zich overigens tot en met het indienen van de
appelschriftuur op het standpunt had gesteld dat geen sprake was geweest van disproportioneel
geweld. De Hoge Raad overwoog dat het oordeel van het hof dat onvoldoende grond bestond voor
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie niet getuigde van een onjuiste rechtsopvatting en
niet onbegrijpelijk was. Het arrest is illustratief voor de restrictieve koers die de Hoge Raad vaart.
Vellinga-Schootstra stelt in haar annotatie de retorische vraag: “Is deze optelsom van schokkende
feiten niet toereikend voor de kwalificatie als ‘truly outrageous case’, in welk geval gezegd kan worden
dat het OM zijn vervolgingsrecht heeft verspeeld?”.66

45. Het is begrijpelijk dat in de rechtspraak inzake art. 359a Sv is gekozen voor een meer
terughoudende benadering dan vóór de invoering van de bepaling. Dat neemt niet weg dat de vraag
rijst of de rechtspraak door het steeds verder aantrekken van de teugels niet uit balans is geraakt.67

Die vraag laat zich niet eenvoudig in algemene zin beantwoorden. Die raakt aan de verhouding van de
wetgever tot de strafrechter en van die van de feitenrechter tot de Hoge Raad. Daarnaast raakt de
vraag aan het doel dat met het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen wordt nagestreefd.
De huidige koers, waarbij de eisen die worden gesteld aan het nadeel van de verdachte een drempel
opwerpen,68 kan worden samengevat met de woorden van mijn voormalig ambtgenoot Wortel, dat de
strafrechter geen tuchtorgaan is voor degenen die met opsporing en vervolging zijn belast.69 Maar
juist de omstandigheid dat het in de huidige rechtspraak steeds minder vaak voorkomt dat de
opsporingspraktijk signalen bereiken dat vormverzuimen consequenties kunnen hebben, staat op
gespannen voet met de gedachte dat naast de wettelijke normering van de opsporing een solide
rechterlijke controle op de opsporing toegevoegde waarde heeft.70

46. Art. 359a Sv is een veelomvattend artikel. De aard van de toetsing in cassatie brengt mee dat de
Hoge Raad in concrete zaken steeds met onderdelen daarvan wordt geconfronteerd. Lezing van de
rechtspraak kan daardoor een fragmentarisch beeld opleveren. Daarbij komt dat de Hoge Raad voor
de drie rechtsgevolgen eigen beoordelingscriteria heeft ontworpen. De vraag rijst of daarmee de
onderlinge samenhang afdoende is geborgd. Ook in dit opzicht lijkt de tijd rijp voor overwegingen die
de zaak overstijgen.

47. Deze conclusie strekt er niet toe de vraag of de rechtspraak uit balans is geraakt in algemene zin
te beantwoorden. Het is meer zinvol te bezien of bepaalde onderdelen van het toetsingskader op
grond van voortschrijdend inzicht aanpassing behoeven. Daarop zal ik mij concentreren. Dat betekent
dat niet alle onderdelen van art. 359a Sv zullen worden belicht. Volledigheid is niet nagestreefd.

48. Voordat ik aan verschillende facetten van de rechtspraak toekom, verdienen meer fundamentele
vragen de aandacht. Daartoe zal ik eerst ingaan op de argumenten voor het verbinden van
rechtsgevolgen aan vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek. Vervolgens wordt de onderlinge
verhouding tussen de wetgever, de feitenrechter en de Hoge Raad in dit verband belicht.

49. Bij een heroriëntatie past aandacht voor de vraag welke doelen met art. 359a Sv worden
nagestreefd. De voor het verbinden van rechtsgevolgen erkende grondslagen zijn immers
richtinggevend voor zowel de invulling van de toepassingsdrempels als de nadere inkleuring van de
voorwaarden die aan het verbinden van in die bepaling genoemde rechtsgevolgen worden gesteld.

50. Met art. 359a Sv heeft de wetgever in elk geval duidelijk gemaakt dat (i) onder omstandigheden
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grond bestaat aan een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek een rechtsgevolg
in het strafproces te verbinden, en (ii) de wet hiertoe niet verplicht en de rechter dus een afweging zal
moeten maken aan de hand van de factoren van het tweede lid. Bij de factoren gaat het onder meer
om de ernst van het verzuim en het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt. Daarbij gaat het om
gezichtspunten die nog geen eenduidig beeld van de grondslag van de toepassing van een
rechtsgevolg opleveren. Dat beeld kan ook niet aan het werk van de Commissie Moons of de
geschiedenis van de totstandkoming van de Wet vormverzuimen worden ontleend.71

51. Ook de rechtspraak van de Hoge Raad is bekritiseerd omdat daarin een eenduidige visie op de
grondslag van het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen zou ontbreken. Zo is wel
betoogd dat de rechtspraak over art. 359a Sv te weinig zou voortkomen uit en/of zou vasthouden aan
een eenduidige benadering van de grondslagen voor de in die wetsbepaling voorziene
rechtsgevolgen.72 Beargumenteerd is echter ook dat in die rechtspraak wel een duidelijke visie is te
herkennen, maar dat daarin de nadruk te eenzijdig zou worden gelegd op één doel, waarmee die
rechtspraak aan andere eveneens wezenlijke met art. 359a Sv te behartigen belangen tekort zou
doen.73

52. Het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier biedt in dit verband een nieuw perspectief.74 Daarin
geeft de Hoge Raad een aanzet tot explicitering van de grondslagen voor toepassing van art. 359a Sv
door wat bewijsuitsluiting betreft te differentiëren naar het doel dat daarmee is beoogd, waarbij
afhankelijk van dat doel andere voorwaarden moeten zijn vervuld om daadwerkelijk tot uitsluiting van
het bewijsmateriaal te kunnen overgaan.75 In dat arrest is ook voor de aan bewijsuitsluiting
tegengestelde belangen een eigen plaats in het beoordelingskader ingeruimd.

53. Het besef dat in een coherente en overtuigende uitleg van art. 359a Sv de motieven waarmee de
in die bepaling voorziene rechtsgevolgen kunnen worden toegepast richtinggevend zijn, is breed
gedragen.76 Tegelijkertijd moet worden erkend dat een dergelijke eenduidige grondslag niet
eenvoudig te vinden is. Een eenduidige grondslag is noch in de wetsgeschiedenis, noch in de
rechtspraak, noch in de literatuur te vinden. Misschien kan beter worden gesproken van
gezichtspunten en perspectieven, die elkaar niet uitsluiten. In dit verband kunnen de volgende
perspectieven die het verbinden van rechtsgevolgen kunnen rechtvaardigen, worden onderkend.

54. Bij de tegemoetkoming staat de bescherming van de subjectieve rechten van de in de strafzaak
terechtstaande verdachte centraal. Andere benamingen, zoals ‘compensatie-argument’, komen ook
voor.77 Zowel het wegnemen van het geleden nadeel (reparatie) als het compenseren van schade die
men niet kan of wil wegnemen (compensatie), brengen de verdachte zo veel mogelijk in de situatie
waarin zijn rechten niet zouden zijn geschaad. Deze argumenten kunnen samen worden aangeduid
als het tegemoetkomingsperspectief. Dit perspectief is in de rechtspraak van de Hoge Raad leidend,
waarbij bijzondere nadruk ligt op het verzekeren van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in
art. 6 EVRM.78 Dat blijkt onder meer uit de drempelvoorwaarde van onherstelbaarheid en de daaraan
gegeven uitleg, de toepassing van de Schutznorm, de uitleg van het begrip ‘nadeel’ als bedoeld in art.
359a, tweede lid, Sv, het in het Zwolsmancriterium besloten liggende vereiste dat aan een eerlijke
behandeling van de zaak van de verdachte tekort is gedaan, de eerste in het arrest inzake de
onbevoegde hulpofficier erkende categorie van gevallen waarin bewijsuitsluiting mogelijk is en de
voorwaarden die worden gesteld aan strafvermindering.

55. Aldus vormt tegemoetkoming aan de subjectieve rechten van de verdachte naar huidig recht het
belangrijkste perspectief bij de toepassing van art. 359a Sv. De bewijsuitsluiting voor zover zij
(primair) strekt tot tegemoetkoming aan de geschade subjectieve belangen van de verdachte en de
niet-ontvankelijkheid zijn in de huidige rechtspraak grosso modo gereserveerd voor die gevallen
waarin de eerlijkheid van het strafproces tegen de verdachte in het geding is. Strafvermindering kan
ook strekken tot compensatie en effective remedy voor overig nadeel.79
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56. Een ander perspectief is de gedachte dat de toepassing van rechtsgevolgen, of zelfs de
mogelijkheid dat rechtsgevolgen zullen worden toegepast, normconform handelen in het
voorbereidend onderzoek zou kunnen bevorderen. Dit preventieperspectief laat zich ook omkeren:
gebrek aan controle of controle zonder werkelijk machtsmiddel prikkelt niet het in de toekomst met de
strafvorderlijke rechtsregels nauw te nemen.80

57. Het preventieperspectief klinkt door in gronden voor bewijsuitsluiting die in het arrest inzake de
onbevoegde hulpofficier worden genoemd. Daarmee heeft het in de rechtspraak een zekere erkenning
gekregen, zij het slechts ten aanzien van een van de rechtsgevolgen van art. 359a Sv. Tegelijk roept
dit perspectief ook vragen op. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat sanctionering van
vormverzuimen aan de toekomstige naleving van de regels in de opsporing daadwerkelijk een
bijdrage kan leveren. Naar de vraag in hoeverre een sanctie additionele preventieve werking toekomt,
zou evenwel nader onderzoek moeten worden gedaan.81 Een eerste vereiste lijkt dat het
gesignaleerde verzuim aan de individuele opsporingsambtenaar wordt teruggekoppeld. Ook rijst de
vraag of de strafrechter in de concrete strafzaak in de beste positie is om het benodigde toezicht te
houden en of het houden van toezicht behoort te bestaan uit het verbinden van een van de in art.
359a Sv genoemde rechtsgevolgen aan het vormverzuim en, zo ja, welk rechtsgevolg. Deze vragen
laten onverlet dat naar huidig recht het perspectief van preventie in elk geval in het kader van
bewijsuitsluiting wordt erkend.

58. Toezicht op de naleving van rechtsnormen omvat overigens op zichzelf meer dan de enkele
sanctionering ingeval normen niet worden nageleefd. Niet alleen interventie, maar ook het verzamelen
van informatie over de normschending, het uitleggen van de norm82 en het feitelijk vaststellen van een
schending van die norm kunnen als onderdeel van het rechterlijk toezicht op de opsporing worden
verstaan.83 Die toezichthoudende taak kent grenzen. Zodra duidelijk is dat een in art. 359a Sv
voorzien rechtsgevolg op de (vermeende) onrechtmatigheid om enige reden niet kan of zal volgen, is
de strafrechter van een plicht tot nader onderzoek naar de feitelijke gang van zaken, tot uitleg van de
rechtsregel, of de constatering van het vormverzuim ontheven. Hij kan dan onderzoek naar onder
meer de juistheid van de feitelijke grondslag van het verweer achterwege laten op grond van zijn
oordeel dat het desbetreffende verweer niet kan leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie in de vervolging, tot bewijsuitsluiting of tot strafvermindering dan wel dat het
verweer — ware het gegrond — slechts zou kunnen leiden tot de enkele vaststelling dat een
onherstelbaar vormverzuim is begaan.84 De naleving van bepaalde normen onttrekt zich daardoor aan
het toezicht van de zittingsrechter. Te denken valt bijvoorbeeld aan het doorlaatverbod van art. 126ff,
eerste lid, Sv. Daarvan oordeelde de Hoge Raad dat het niet in het belang van de verdachte is
gegeven.85 De werking van de Schutznorm staat in dat geval aan een beroep op art. 359a Sv in de
weg. Gevolg is dat de strafrechter ook aan onderzoek naar de feitelijke vraag óf het doorlaatverbod is
overtreden en beantwoording van rechtsvragen over de reikwijdte van art. 126ff Sv niet toekomt.86 Zo
bezien vallen het door de strafrechter op de naleving van strafvorderlijke normen te houden toezicht
in brede zin en de eventuele preventieve werking die daarvan uit zou kunnen gaan enerzijds en zijn
bevoegdheid om aan eventuele onrechtmatigheden in art. 359a Sv rechtsgevolgen te verbinden
anderzijds vrijwel samen.87 Daarbij komt dat de strafrechter afhankelijk is van zaken die hem worden
voorgelegd; een compleet beeld levert dat niet op. Mede daarom is het gewicht dat aan het
preventieargument toekomt sterk afhankelijk van de aanwezigheid van serieuze en naar behoren
functionerende alternatieven voor de controle door de zittingsrechter.88

59. Op de huidige rechtspraak is de kritiek geuit dat deze de rechter te weinig ruimte verschaft om
invulling te geven aan de preventieve functie die de bepaling kan vervullen. Doordat niet of nauwelijks
rechtsgevolgen (kunnen) worden verbonden aan bepaalde categorieën van vormverzuimen, zouden
met de opsporing belaste autoriteiten het signaal krijgen dat aan door hen begane fouten niet zwaar
wordt getild.89 In het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier heeft de Hoge Raad echter expliciet
aan dit doel gerefereerd. In de in dat arrest als tweede genoemde bewijsuitsluitingscategorie dient
die reactie “als middel om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring
tot gevolg hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in
overeenstemming met de voorgeschreven norm”, terwijl de derde categorie gevallen betreft waarin
“de verantwoordelijke autoriteiten zich (…) onvoldoende inspanningen hebben getroost overtredingen
van het desbetreffende voorschrift te voorkomen.”

151



60. Het preventieperspectief wordt wel in verband gebracht met het bewaken van de integriteit van
het opsporingsapparaat. Toch kan het integriteitsperspectief van het hiervoor besproken
preventieperspectief worden onderscheiden.90 Dat doet ook Kuiper, die ook de volgende argumenten
noemt: een demonstratieargument (het tonen aan het publiek dat ook de overheid zich aan de regels
moet houden), een reparatieargument (de overheid mag niet profiteren van door haar bedreven
onrechtmatigheden) en een integriteitsargument (het strafproces moet gezuiverd blijven van door
onrechtmatigheden besmet bewijsmateriaal, ook wel aangeduid als het medeplichtigheidsargument).91

Het gaat hierbij om rechtsstatelijke noties. Het zonder rechtsgevolg blijven van vormverzuimen brengt
niet alleen het gevaar van toekomstig gebrek aan rechtsdiscipline in de opsporing mee (het
preventieargument), maar kan ook leiden tot aantasting van de integriteit en het gezag van de
(strafvorderlijke) overheid in het algemeen en het onderhavige strafproces als zodanig en van de
strafrechter, die voor het verloop van dat strafproces immers de eindverantwoordelijkheid draagt, in
het bijzonder.

61. Deze laatste notie van integriteit als argument om aan vormverzuimen rechtsgevolgen te
verbinden, is uitvoerig besproken door Pitcher & Samadi.92 Zij laten zien dat bewaking van de
integriteit van de gerechtelijke procedure in het strafrecht van internationale tribunalen en in
Angelsaksische rechtsstelsels een grond vormt voor het verbinden van ingrijpende rechtsgevolgen
aan vormverzuimen. Zij herkennen het argument tevens in de uitleg die het EHRM op onderdelen geeft
aan art. 6 EVRM. Daarbij staat niet centraal dat het opsporingsapparaat in de toekomst rechtmatig zal
handelen, maar dat het dulden door de rechter van bepaalde ernstige onrechtmatigheden kan raken
aan de integriteit en het gezag van de rechter zelf en het onder zijn leiding gevoerde strafproces.93

62. Het aldus opgevatte integriteitsperspectief is niet eenduidig. Schade aan het maatschappelijk
gezag en vertrouwen kan immers niet alleen ontstaan doordat een als onethisch ervaren strafproces
in een veroordeling uitmondt, maar ook doordat schuldigen als gevolg van een vormverzuim de dans
ontspringen. Dit laatste behoeft evenwel geen reden te zijn om deze vorm van integriteit van het
strafproces en de strafrechtspleging als zelfstandig argument bij voorbaat terzijde te stellen.94 De
meerwaarde van het integriteitsargument ligt vooral hierin dat het de feitenrechter legitimeert om in
sommige, uitzonderlijke gevallen zich krachtig tegen de gang van zaken in de voor hem liggende
strafzaak uit te spreken, omdat die gang van zaken flagrant in strijd is met de goede procesorde (een
“truly outrageous case”). Ook zonder ‘policing the police’ in algemene zin tot de (primaire) taken van
de strafrechter te rekenen, is er veel voor te zeggen dat het (mede) aan de zittingsrechter zelf is om
te waken voor het gezag en de legitimiteit van de strafprocedure en de strafrechtspraak.95

Handelingen die blijk geven van minachting van het strafproces en de daaraan ten grondslag liggende
waarden kunnen daarom – ook als het een op zichzelf staand incident betreft en de verdachte erdoor
(uiteindelijk) niet ernstig is geschaad – om een reactie van de strafrechter vragen.96

63. Het bewaken van de integriteit van de procedure door zich in bijzondere gevallen van ernstig
onrechtmatig overheidsoptreden te distantiëren, is in de recente rechtspraak over art. 359a Sv geen
zelfstandige grond om op de voet van die bepaling aan vormverzuimen enig rechtsgevolg te
verbinden.97 Het Karmanarrest is een witte raaf gebleven. In dat arrest zag de Hoge Raad ruimte voor
niet-ontvankelijkheid in een geval waarin het openbaar ministerie in strijd met de grondslagen van het
strafproces en met name met de wettelijk voorziene verdeling van de bevoegdheden en verplichtingen
tussen het openbaar ministerie en de rechter aan een kroongetuige had toegezegd een mogelijk door
de strafrechter op te leggen gevangenisstraf niet ten uitvoer te leggen.98 In de
conceptwetsvoorstellen die zijn gedaan in het kader van de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering lijkt deze gedachte weer terrein te winnen, in het bijzonder doordat de niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie daarin niet wordt voorbehouden aan schendingen van
het recht op een eerlijk proces van de verdachte, maar ook mogelijk is in andere gevallen waarin
voortzetting van de vervolging niet te verenigen is met de goede procesorde.

Balans

64. Met de diverse argumenten voor het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen, kan men
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verschillende kanten op.99 Zij hebben elk hun eigen merites en het gewicht van elk verschilt afhankelijk
van de omstandigheden van het geval aanzienlijk. Een rechtspolitieke keuze voor één of enkele van
die argumenten kan aan de tekst en de geschiedenis van art. 359a Sv niet worden ontleend. De
perspectieven zijn niet elkaars tegenpolen; het is niet zinvol op voorhand voorrang te geven aan één
perspectief dan wel één perspectief uit te sluiten. Dat geldt naar mijn mening ook voor het
integriteitsperspectief.

65. Daarbij moet worden bedacht dat de argumenten die zich tegen een te ruimhartige toepassing
van de in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen verzetten niet uit het oog mogen worden verloren.
De waarheidsvinding, de onder meer door art. 2, 3 en 8 EVRM beschermde belangen van slachtoffers
bij effectieve vervolging en bestraffing van daders,100 en de belangen van de samenleving bij
rechtshandhaving kunnen bij de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie en – afhankelijk
van het overige bewijs – de bewijsuitsluiting het kind van de rekening worden. In het arrest inzake de
onbevoegde hulpofficier is voor die belangen bij de tweede en derde categorie van bewijsuitsluiting
expliciet een plaats ingeruimd.101 Daarnaast kan men het (overmatig) profijt voor de verdachte als een
zelfstandig nadeel beschouwen.102 Te denken valt voorts aan het belang van de benadeelde partij om
door haar geleden schade in een laagdrempelige procedure vergoed te krijgen, hetgeen na een niet-
ontvankelijkheid of een als gevolg van bewijsuitsluiting gegeven vrijspraak niet mogelijk is.103 Van een
andere orde is dat de capaciteit van de strafrechtspraak in verschillende opzichten beperkt is. In zijn
eerste oratie stelde Buruma dat het oordeel van de strafrechter in de kern draait om de bewijsvraag
en de vraag naar de op te leggen sanctie en dat deze vragen reeds dermate complex zijn dat de
rechter zijn onverdeelde aandacht daarop moet kunnen richten. Andere kwesties, waartoe Buruma
het rechterlijk toezicht op het optreden van politie en justitie rekende, moeten niet te zeer afleiden
van de hoofdzaak.104 Deze zorg heeft aan actualiteitswaarde sindsdien niet verloren.

66. In het licht van het voorafgaande kan het uitgangspunt van terughoudendheid in het kader van de
toepassing van rechtsgevolgen na vormverzuimen worden onderschreven. Gezocht moet worden naar
een evenwichtige benadering, die ruimte laat voor het afwegen van alle bij het strafproces betrokken
belangen en waarin niet op voorhand voorrang wordt gegeven aan één belang. Kuiper merkt in dit
verband op dat een eenzijdige benadering die principieel veel nadruk legt op één belang zal leiden tot
uitkomsten die in het licht van andere belangen niet te rechtvaardigen en onevenredig zijn.105 Ik meen
dat aan het voorafgaande ook de regel kan worden ontleend dat indien met een minder ingrijpend
rechtsgevolg hetzelfde doel kan worden bereikt, aan het vormverzuim het minst ingrijpende
rechtsgevolg moet worden verbonden.

67. De notie dat argumenten voor en tegen het verbinden van rechtsgevolgen bestaan en dat aan de
hand van een afweging van die argumenten tot een adequate beslissing moet worden gekomen, kan
ook een belangrijke bijdrage leveren aan de innerlijke coherentie van de rechtspraak over art. 359a
Sv. Eerder heeft Keulen terecht geconstateerd dat de wet geen inhoudelijke rechtvaardiging biedt om
ten aanzien van de verschillende rechtsgevolgen een zeer verschillende benadering te hanteren. De
wet duidt juist op verwantschap in de argumenten waarop de toepassing van deze rechtsgevolgen
berust. Hij wijst er in dat verband op dat de drie rechtsgevolgen van vormverzuimen in art. 359a Sv
gezamenlijk geregeld zijn en dat het tweede lid aangeeft dat bij de toepassing van deze
rechtsgevolgen dezelfde factoren moeten worden betrokken.106 Uit de voorafgaande inventarisatie
van met art. 359a Sv gemoeide belangen kan worden afgeleid dat de aard van de in de
belangenafweging te betrekken argumenten niet wezenlijk verschilt naargelang het rechtsgevolg dat
aan de orde wordt gesteld. De mate waarin de voor- en nadelen van het verbinden van
vormverzuimen bij elk van deze rechtsgevolgen in het geding zijn, loopt uiteraard wel uiteen.
Innerlijke coherentie heeft overigens niet uitsluitend betrekking op de onderlinge verhouding tussen
de verschillende rechtsgevolgen en de daarvoor geldende maatstaven, maar ook op de relatie tussen
die maatstaven enerzijds en de overige toepassingsvoorwaarden voor art. 359a Sv anderzijds.107

68. Uit het voorafgaande volgt dat het afwegen van de betrokken belangen aan de hand van
relevante factoren of gezichtspunten de voorkeur verdient boven een stelsel van ‘hard and fast rules’
die aan het verbinden van rechtsgevolgen categorisch in de weg staan of daartoe juist dwingen. Dat
vormt een argument om de feitenrechter ruimte te bieden voor die belangenafweging, al kan de Hoge
Raad daaraan richting geven. Een rigide toepassing van rechtsgevolgen moet worden afgewezen.
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Vanuit datzelfde perspectief lijkt mij eveneens moeilijk vol te houden dat een categorische afwijzing
van de mogelijkheid dat aan een vormverzuim een rechtsgevolg wordt verbonden aan dat complexe
samenstel van belangen wél recht doet. Daarmee ontstaat wel een dilemma: het verminderde
houvast waarmee een grotere vrijheid van de rechter om aan de hand van de concrete
omstandigheden en belangen tot een redelijke uitkomst te geraken gepaard zou kunnen gaan, kan
leiden tot een verhoudingsgewijs overmatige aandacht voor in het voorbereidend onderzoek begane
vormverzuimen en tot meer rechtsongelijkheid. Deze vraag raakt aan de verhouding tussen de
wetgever, de Hoge Raad en de feitenrechter. Die verhouding staat in de volgende paragraaf centraal.

69. Met art. 359a Sv heeft de wetgever de in de jurisprudentie ontwikkelde sancties op
vormverzuimen wettelijk willen verankeren. Daarbij is de rechter een grote mate van vrijheid gelaten
te bepalen of een sanctie is aangewezen en, zo ja, welke. Aan deze keuze ligt een opvatting over de
taakverdeling tussen de wetgever en de rechter ten aanzien van de rechtsgevolgen van
vormverzuimen ten grondslag. In de memorie van toelichting wordt in dit verband opgemerkt:

“De reden hiervan is dat, met uitzondering van die vormvoorschriften die met absolute nietigheid
worden bedreigd omdat schending ervan altijd tot nietigheid moet leiden, de omstandigheden
waaronder vormverzuimen worden begaan sterk uiteen kunnen lopen en dientengevolge de gevolgen
aanzienlijk kunnen verschillen. Bij de sanctionering zal met deze uiteenlopende gevolgen rekening
moeten worden gehouden. Factoren, zoals het belang dat het geschonden voorschrift beoogt te
beschermen, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt, spelen hierbij
een rol. De rechter kan dit vanzelfsprekend beter beoordelen dan de wetgever. Nu echter de sancties
die de rechter hierbij hanteert, vaste vorm hebben gekregen, is het de taak van de wetgever om deze
sancties van een wettelijke basis te voorzien. Het streven is daarbij niet om de taak van de rechter
over te nemen en voor het concrete geval te bepalen wat het rechtsgevolg moet zijn, maar om het
wettelijke kader te scheppen waarbinnen de rechter tot zijn oordeel komt. Het voorstel voorziet hier in
door enerzijds de mogelijke rechtsgevolgen van vormverzuimen vast te stellen en hierin ook een
zekere ordening en hiërarchie aan te brengen, terwijl anderzijds aan de rechter de vrijheid wordt
gegeven te beoordelen welke sanctie in concreto voor het vormverzuim passend is.”108

70. Uit de context wordt duidelijk dat in dit citaat met ‘de rechter’ wordt gedoeld op de feitenrechter.
Daarop duidt de verwijzing naar de vaststelling van de omstandigheden waaronder de vormverzuimen
hebben plaatsgevonden en de beoordeling van de factoren als bedoeld in art. 359a, tweede lid, Sv.
De verantwoordelijkheid voor het bepalen van een reactie op een vormverzuim wordt bij de rechter
gelegd. Van hem wordt een afweging van belangen verwacht die is toegesneden op de
omstandigheden van het geval.109 Daarbij gaat het om feitelijke oordelen, althans om oordelen die
verweven zijn met waarderingen van feitelijke aard. Die behoren tot het domein van de feitenrechter.
Aan art. 359a Sv ligt aldus de gedachte van de wetgever ten grondslag dat de feitenrechter een
bepalende rol heeft bij de beantwoording van de vraag naar de reactie op een vormverzuim in een
concreet geval.110

71. Tegen dit uitgangspunt is wel als bezwaar aangevoerd dat rechtsonzekerheid zou kunnen
ontstaan doordat in de feitenrechtspraak op soortgelijke vormverzuimen op uiteenlopende wijze
wordt gereageerd.111 Ook is wel betoogd dat de wetgever zijn taak zou verwaarlozen door niet in alle
gevallen de rechter te dwingen aan elke onrechtmatigheid consequenties te verbinden.112

72. De Hoge Raad heeft evenwel de teugels strak in de hand gehouden. Deze ontwikkeling is
bevestigd in het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier van justitie. De Hoge Raad heeft daarin een
beslissingsschema geïntroduceerd, dat de feitenrechter weinig ruimte laat tot bewijsuitsluiting over te
gaan. De rechtspraak die op dit arrest is gevolgd laat zien dat de Hoge Raad hoge eisen stelt aan de
motivering van de beslissing tot toepassing van een rechtsgevolg als bedoeld in art. 359a Sv en aan
de onderbouwing van daartoe strekkende verweren. De toetsing in cassatie in gevallen waarin de
feitenrechter een rechtsgevolg aan een vormverzuim heeft verbonden is niet terughoudend. Dat lijkt in
voorkomende gevallen ook te gelden voor de omgang met de feiten.113 Brinkhoff heeft de indruk dat
het “haast onmogelijk (is) om een strafprocessuele sanctionering gehandhaafd te zien in
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cassatie”.114Malsch concludeert dat de Hoge Raad het toepassingsgebied van art. 359a Sv dusdanig
heeft ingeperkt, dat de rechter nog maar zelden gevolgen aan vormverzuimen verbindt. De enkele
keer dat dat wel gebeurt, “komt het er bijna nooit doorheen bij de Hoge Raad”.115

73. Deze stellingen kunnen worden genuanceerd. Zij gaan bijvoorbeeld niet op voor bewijsuitsluiting
ter verzekering van het recht op een eerlijk proces, zoals ten aanzien van het recht op
consultatiebijstand. Ook zijn verschillen zichtbaar tussen de soorten rechtsgevolgen. Naarmate het
rechtsgevolg ingrijpender is, zal van de motivering daarvan meer mogen worden verwacht. Deze
nuanceringen nemen niet weg dat de Hoge Raad de feitenrechter bij de toepassing van
rechtsgevolgen inderdaad minder ruimte heeft gelaten dan op grond van de tekst en geschiedenis van
de totstandkoming van art. 359a Sv was te voorzien. Borgers merkt in dit verband op dat de Hoge
Raad door een volle toetsing van de overwegingen van de feitenrechter in het kader van art. 359a Sv
de feitenrechter weinig ruimte laat voor het leggen van accenten. Hij stelt in dit verband de vraag of
het bevredigend is dat de Hoge Raad de feitenrechter “zo dicht op de huid zit” en constateert dat de
Hoge Raad niet glashelder is over de koers die hij wil varen en de eisen die hij stelt aan de motivering
door de feitenrechter. Volgens Borgers heeft de Hoge Raad met het arrest uit 2013 een dubbelzinnige
boodschap afgegeven: het belang van het bevorderen van de integriteit van de opsporing bij de
toepassing van art. 359a Sv wordt enerzijds erkend, terwijl de marges voor de rechter om “hieraan
handen en voeten te geven” nogal krap zijn. Zolang er nog geen duidelijke, goed werkbare
alternatieven voor de afdoening van vormverzuimen door de strafrechter zijn, pleit Borgers ervoor de
feitenrechter “niet al te strak aan de leiband te leggen”.116

74. Met het stellen van strakke kaders heeft de Hoge Raad invulling gegeven aan zijn rechtsvormende
taak. De indringende toetsing door de Hoge Raad van de toepassing van een rechtsgevolg als
bedoeld in art. 359a Sv kan bijdragen aan de rechtseenheid en het voorkomen van rechtsongelijkheid.
Uit de wijze waarop de Hoge Raad de regie heeft gehouden dan wel genomen, spreekt een
terughoudende opstelling ten aanzien van het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen.117

Dat geldt in het bijzonder voor de rechtsgevolgen van bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkverklaring
van het openbaar ministerie. Deze invulling van de rechtsvormende taak en de mate van toetsing van
beslissingen van de feitenrechter waarbij rechtsgevolgen worden verbonden aan vormverzuimen zijn,
zoals opgemerkt, mede te begrijpen als reactie op de rechtspraak van vóór de invoering van art. 359a
Sv. In de feitenrechtspraak had in die tijd het beeld postgevat dat als hoofdregel gold dat
onrechtmatige bewijsgaring tot bewijsuitsluiting zou moeten leiden, terwijl de Hoge Raad door de
toenmalige uitsluiting van beroep in cassatie tegen vrijspraken (art. 430 (oud) Sv) dat beeld – als hij
daartoe aanleiding had gezien – moeilijk kon nuanceren.118

75. Tegelijk moet de vraag onder ogen worden gezien of het aanbeveling verdient dat de Hoge Raad
de feitenrechter bij de toepassing van art. 359a Sv iets meer ruimte laat. Ik meen dat deze vraag
bevestigend kan worden beantwoord. De mate van toetsing lijkt af te wijken van andere onderdelen
van de cassatierechtspraak. Te denken valt aan de terughoudendheid die de Hoge Raad in acht neemt
bij de toetsing van de selectie en waardering van het bewijsmateriaal door de feitenrechter. Hetzelfde
geldt voor de toetsing van de wijze waarop de feitenrechter van zijn straftoemetingsvrijheid
gebruikmaakt.119 Het aanvaarden van een iets ruimere mate van vrijheid van de feitenrechter in het
kader van de toepassing van art. 359a Sv sluit aan bij andere onderdelen van de cassatierechtspraak.
Een dergelijke accentverschuiving zou ook recht doen aan de bedoeling van de wetgever, zoals deze
mede blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van de wet.

76. De tekst van art. 359a Sv beperkt het toepassingsbereik van de bepaling tot de “bij het
voorbereidend onderzoek” verzuimde vormen. De Commissie Moons had aanvankelijk voorgesteld art.
359a Sv van toepassing te doen zijn “indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek of bij het
onderzoek ter terechtzitting vormen zijn verzuimd”.120 De wetgever koos ervoor de reikwijdte te
beperken tot vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek, omdat dit beter zou aansluiten “bij de

Toegangsdrempels

Bij het voorbereidend onderzoek
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bestaande systematiek waarin de beoordeling van vormverzuimen ter zitting met uitsluiting van
anderen is voorbehouden aan de appel- en cassatierechter, terwijl verzuimen begaan in het
voorbereidend onderzoek ook door de rechter in eerste aanleg kunnen worden beoordeeld”.121 Met
deze inperking lijkt aldus louter te zijn beoogd de door of onder gezag van de zittingsrechter begane
verzuimen van zittingsvoorschriften buiten het bereik van art. 359a Sv te laten.122 De andere
opzichten waarin het bereik van art. 359a Sv door deze zinsnede kon – en naar later bleek: zou –
worden beperkt, zijn destijds niet nader toegelicht.

77. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat de beperking van het bereik van art. 359a Sv tot
vormverzuimen die zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek daadwerkelijk als toegangsdrempel
fungeert. Daarbij heeft de Hoge Raad de definitie van het voorbereidend onderzoek in art. 132 Sv tot
vertrekpunt genomen.123 In het afvoerpijparrest overwoog de Hoge Raad in dit verband:

“De toepassing van art. 359a Sv is allereerst beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan bij het
voorbereidend onderzoek. Ingevolge art. 132 Sv moet daaronder worden verstaan het onderzoek dat
voorafgaat aan het onderzoek ter terechtzitting. Onder die vormverzuimen zijn blijkens de
wetsgeschiedenis met name ook begrepen normschendingen bij de opsporing.”124

78. In het verlengde daarvan overwoog de Hoge Raad:

“'Het voorbereidend onderzoek' uit art. 359a Sv heeft uitsluitend betrekking op het voorbereidend
onderzoek tegen de verdachte terzake het aan hem tenlastegelegde feit waarover de rechter die in
art. 359a Sv wordt bedoeld, heeft te oordelen. Art. 359a Sv is dus niet van toepassing indien het
verzuim is begaan buiten het verband van dit voorbereidend onderzoek. Dat doet zich onder meer
voor als het vormverzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek inzake een ander dan het aan de
verdachte tenlastegelegde feit.”125

79. Strikte toepassing van deze uitgangspunten heeft tot gevolg dat tal van schendingen van
strafvorderlijke of rechtstreeks met de strafvordering verband houdende normen buiten het kader van
art. 359a Sv vallen. Uit de wetsgeschiedenis volgt niet dat de wetgever dat voor ogen heeft gestaan,
al wekt het in dit verband geen verwondering dat de Hoge Raad aansluiting zoekt bij de tekst van de
wet, waarin de beperking tot het voorbereidend onderzoek nu eenmaal is neergelegd.

80. Ingevolge art. 132 Sv wordt onder voorbereidend onderzoek het onderzoek verstaan dat aan het
onderzoek ter terechtzitting voorafgaat. Wat de niet-naleving van zittingsvoorschriften betreft, heeft
de wetgever deze beperking uitdrukkelijk beoogd.126Zeker in omvangrijke en/of complexe
strafrechtelijke onderzoeken komt het voor dat onder gezag van de officier van justitie nog onderzoek
in de strafzaak wordt verricht nadat het onderzoek ter terechtzitting reeds is aangevangen. Ik zie
geen goede grond bij zulke ‘parallelle opsporing’ begane vormverzuimen anders te beoordelen dan de
vormverzuimen waarop art. 359a Sv wel van toepassing is.127 Steun voor dit standpunt is te ontlenen
aan rechtspraak van de Hoge Raad.128 Keulen & Knigge vinden verdedigbaar ook hier van
voorbereidend onderzoek (in de zin van art. 359a Sv) te spreken, omdat het onderzoek betreft dat
een volgend onderzoek ter terechtzitting voorbereidt.129

81. Ook de met de strafzaak in verband staande normschendingen die wél aan het onderzoek ter
terechtzitting zijn voorafgegaan, worden niet altijd tot het voorbereidend onderzoek als bedoeld in
art. 132 Sv gerekend. Naar de heersende opvatting omvat het voorbereidend onderzoek sinds de
afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek nog het opsporingsonderzoek, het onderzoek door de
rechter-commissaris op grond van Titel III van Boek II van het Wetboek van Strafvordering en het
strafrechtelijk financieel onderzoek.130

82. Het voorbereidend onderzoek bestaat in hoofdzaak uit opsporingsonderzoek. Onder opsporing
wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie
met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen (art. 132a Sv).131 Onderzoek dat niet
plaatsvindt onder gezag van de officier van justitie, valt in de regel buiten de reikwijdte van art. 359a Sv.
Te wijzen valt op het onderzoek door een inlichtingen- en veiligheidsdienst132 en op strafrechtelijk
onderzoek onder gezag van de autoriteiten van vreemde staten in het buitenland.133

83. Een bijzondere categorie vormt in dit verband het onderzoek in verband met strafbare feiten dat
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door burgers wordt uitgevoerd. Het Wetboek van Strafvordering kent de niet met een opsporingstaak
belaste burger van oudsher op enige plaatsen strafvorderlijke bevoegdheden toe,134 maar ook zonder
wettelijke bevoegdheid kan de burger op allerlei wijzen aan een strafbaar feit te relateren
onderzoeksactiviteiten ontplooien. Ten gevolge van de beperking van art. 359a Sv tot vormverzuimen
bij het voorbereidend onderzoek zullen onderzoeksactiviteiten van burgers waarvan politie en justitie
geen weet hebben niet onder het bereik van die bepaling vallen, omdat zulk onderzoek niet onder het
gezag van de officier van justitie heeft plaatsgevonden.135

84. Daar staat tegenover dat sprake kan zijn van een zodanige bemoeienis van de politie en/of het
openbaar ministerie bij gedragingen van particulieren die de persoonlijke levenssfeer van de
verdachte raken, dat deze als een inmenging van het openbaar gezag kan worden gezien, als
bedoeld in art. 8, tweede lid
(https://www.navigator.nl/document/openCitation/idb21743982814be1bba2feded82586e7d),
EVRM.136De Hoge Raad acht het niet uitgesloten dat de rechter op grond van de bijzondere
omstandigheden van het geval tot het oordeel komt dat een gedraging van een particulier een
zodanige schending vormt van een (belangrijk) strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel dat het
resultaat daarvan niet kan meewerken tot het bewijs. Daarvan kan sprake zijn indien
overheidsdienaren op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij het gewraakte optreden van
die particulier of op enige andere wijze diens gedrag hebben geïnitieerd of gefaciliteerd.137 Ook
strafvermindering kan in voorkomende gevallen als rechtsgevolg in aanmerking komen.

85. Van voorbereidend onderzoek is niet alleen geen sprake ingeval niet wordt opgetreden onder het
gezag van de officier van justitie, maar ook als dat niet gebeurt met het oog op het nemen van
strafvorderlijke beslissingen in de zin van art. 132a Sv. Houdt een vormverzuim geen of onvoldoende
verband met onderzoek naar strafbare feiten, maar is het bijvoorbeeld van zuiver bestuursrechtelijke
aard, dan is art. 359a Sv daarop niet van toepassing.138Ook oordeelde de Hoge Raad dat het doen
van een verzoek tot uitlevering aan buitenlandse autoriteiten niet tot het voorbereidend onderzoek
als bedoeld in art. 359a Sv kan worden gerekend, omdat het daarbij niet gaat om de uitoefening van
een strafvorderlijke bevoegdheid.139 Uitlatingen van de hoofdofficier van justitie bij gelegenheid van
een persconferentie maakten evenmin onderdeel uit van het in art. 132 Sv bedoelde voorbereidend
onderzoek.140 In ditzelfde kader past het oordeel dat een onrechtmatigheid bij de ontruiming op de
voet van art. 551a Sv niet kan worden aangemerkt als een vormverzuim dat is begaan in het kader
van het voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv ter zake van de in de strafzaak aan de
verdachte ten laste gelegde overtreding van art. 138a Sr.141

86. Tot het voorbereidend onderzoek ter zake van het ten laste gelegde feit rekent de Hoge Raad
evenmin de vormverzuimen die zijn begaan in het kader van (de afwikkeling van) een ander feit, zoals
de opslag van dactyloscopische sporen of DNA-materiaal terwijl dat materiaal had moeten worden
vernietigd.142 De aanhouding van de verdachte bij gelegenheid van een verkeerscontrole omdat –
naar achteraf bleek ten onrechte – werd gemeend dat hij met het oog op uitlevering aan Spanje
gesignaleerd stond, leverde niet een vormverzuim op dat was begaan in het kader van het
voorbereidend onderzoek ter zake van het ten laste gelegde voorhanden hebben van een vuurwapen
dat bij de insluitingsfouillering van de verdachte was aangetroffen.143 Datzelfde gold in een zaak
waarin het hof had vastgesteld dat de aanhouding van de verdachte op verdenking van diefstal met
geweld onrechtmatig was, terwijl de verdachte werd vervolgd in verband met de vondst van
verdovende middelen.144 Art. 359a Sv was evenmin van toepassing op het onrechtmatig binnentreden
ter aanhouding van de verdachte met het oog op de tenuitvoerlegging van een strafvonnis, waarbij
de verdachte de binnentredende functionarissen onder meer bedreigde.145

87. De grenzen van wat nog als een onderdeel van de opsporing en daarmee van het voorbereidend
onderzoek in de zin van art. 359a Sv kan gelden, zijn echter niet in beton gegoten.
Afbakeningsproblemen doen zich in het bijzonder voor in het grensgebied van controle en opsporing.
Te denken valt vooral aan de situatie waarin onder de noemer van controlebevoegdheden onderzoek
wordt gedaan in verband met strafbare feiten. Eerder pleitte ik ervoor in die – bijzondere – gevallen
waarin de rechter van oordeel is dat ambtenaren die zowel controlebevoegdheden kunnen uitoefenen
als belast zijn met de opsporing van strafbare feiten doelbewust, met het oog op het buiten
toepassing blijven van strafvorderlijke waarborgen, onder de noemer van controlebevoegdheden
onderzoek doen in verband met strafbare feiten, het beslissingsschema van art. 359a Sv toepasselijk
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te achten.146 In deze lijn is in het arrest van de Hoge Raad van 21 november 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AY9670 de vraag of misbruik van controlebevoegdheden zou moeten leiden tot niet-
ontvankelijkheid getoetst aan de hand van het in de jurisprudentie over art. 359a Sv ontwikkelde
Zwolsmancriterium. In dit verband zou kunnen worden gesproken van een zekere reflexwerking van
art. 359a Sv.

88. Het meest uitgesproken voorbeeld dat de Hoge Raad in dit verband een materiële benadering
voorstaat, betreft HR 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:706, NJ 2017/456, m.nt. Keulen.147 In deze zaak
had de verdediging aangevoerd dat de politie een bestuursrechtelijke bevoegdheid had aangewend
voor een strafrechtelijk doel. De auto van de verdachte was in verband met recente woninginbraken in
Soest gecontroleerd. De ten laste gelegde inbraak vond enkele dagen voor de genoemde controle
plaats. Het oordeel van het hof dat de controle van het voertuig niet had plaatsgevonden in het kader
van het voorbereidend onderzoek ter zake van het in de voorliggende zaak ten laste gelegde feit,
achtte de Hoge Raad in het licht van de door het hof vastgestelde omstandigheden ontoereikend
gemotiveerd.

89. Deze benadering spreekt aan. Deze doet recht aan de aard van de bevoegdheid en voorkomt dat
het (voorwenden van het) gebruiken van een controlebevoegdheid in verband met onderzoek naar
strafbare feiten tot gevolg heeft dat het beoordelingskader van art. 359a Sv buiten werking wordt
gesteld.148 Ook doet deze benadering recht aan het uitgangspunt dat controle en opsporing elkaar
niet uitsluiten. Wanneer een met opsporing belaste ambtenaar – die dus onder gezag van de officier
van justitie staat – controlebevoegdheden uitoefent, terwijl zulks onmiskenbaar geschiedt in verband
met strafbare feiten en met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen, is van zowel controle
als opsporing als bedoeld in art. 132a Sv sprake. In dat verband wordt wel gesproken van repressieve
controle.149 Artikel 359a Sv is daarop in voorkomende gevallen van toepassing.

90. Het komt in dit verband dus vooral aan op een beoordeling achteraf van het doel van het
handelen en de relatie tot het onderzoek naar het ten laste gelegde feit.150 Zo had de Hoge Raad in
een zaak waarin een veelplegersteam observaties had gedaan overwogen dat deze observaties tot
het voorbereidend onderzoek moeten worden gerekend ingeval (mede) door de observaties een
verdenking ontstaat en verdergaande opsporingsbevoegdheden worden toegepast.151Deze
benadering brengt mee dat bij een dergelijk optreden het karakter daarvan en daarmee de
toepasselijkheid van art. 359a Sv eerst achteraf kunnen worden bepaald. Om met mijn ambtgenoot
Harteveld te spreken: “Het beginpunt van de opsporing is dus meer een kwestie van terugblikken dan
van vooruitzien.”152

91. Tegen deze achtergrond begrijp ik ook HR 29 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8795, NJ 2008/4,
m.nt. Reijntjes. In deze zaak was sprake van een lijfsvisitatie in het kader van 100%-controles op
grond van de Douanewet, waarbij cocaïne in het lichaam werd aangetroffen. De toetsing aan art.
359a Sv vond in het arrest rechtstreeks plaats. Het hof had overwogen dat geen sprake was van een
voorbereidend onderzoek, terwijl de Hoge Raad zich daarover niet uitliet.153 Denkbaar is dat de door
douane- tevens opsporingsambtenaren uitgevoerde controle door de Hoge Raad wordt beschouwd
als een (repressieve) controlebevoegdheid die onder de gegeven omstandigheden tevens onder de
opsporing en daarmee onder het voorbereidend onderzoek moest worden begrepen, althans die
daarmee achteraf bezien in zodanig nauw verband stond dat art. 359a Sv rechtstreeks van
toepassing was.

92. In andere zaken toont de Hoge Raad zich strikter. Te wijzen valt op de arresten waarin het Mobiel
Toezicht Vreemdelingen (MTV) aan de orde kwam. Opsporingsambtenaren hadden mobiele
grenscontroles uitgevoerd waarbij de verdenking rees van overtreding van art. 197 Sr,154 vervalsing
van het document,155 respectievelijk van mensensmokkel.156 Steeds oordeelde de Hoge Raad dat uit
hetgeen het hof omtrent de op art. 50, eerste lid, Vreemdelingenwet 2000 gebaseerde
staandehouding had vastgesteld “bezwaarlijk anders [kon] volgen dan dat die staandehouding niet
heeft plaatsgevonden in het kader van het voorbereidend onderzoek van het in deze zaak (…)” ten
laste gelegde feit.157

93. Het voorafgaande illustreert dat de onderhavige toegangsdrempel in de huidige rechtspraak in
verschillende opzichten scherpe grenzen stelt aan het toepassingsbereik van art. 359a Sv. Maar
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daarmee is niet alles gezegd. De omstandigheid dat art. 359a Sv geen toepassing vindt, betekent niet
zonder meer dat de strafrechter aan vormverzuimen geen gevolgen kan verbinden. De Hoge Raad
geeft er blijk van ook buiten het kader van art. 359a Sv ruimte te zien voor het verbinden van de in die
bepaling genoemde rechtsgevolgen aan onrechtmatigheden.

93. In dit verband kan worden gedacht aan optreden door particulieren, dat hiervoor al kort ter sprake
kwam. In een arrest van 20 maart 2012, waarin de verdachte bij de ingang van een festivalterrein
door een particuliere beveiliger indringend was gefouilleerd, bleek niet van overheidsbemoeienis met
die fouillering. Zonder art. 359a Sv of de hier besproken toegangsdrempel te noemen, onderschreef
de Hoge Raad het oordeel van het hof dat “niet is uitgesloten dat de rechter op grond van de
bijzondere omstandigheden van het geval tot het oordeel komt dat een fouillering die is verricht door
een daarmee belaste particulier, zo zeer in strijd is met het recht dat het resultaat daarvan niet kan
meewerken tot het bewijs.”158 Eerder had de Hoge Raad al aanvaard dat onrechtmatig optreden van
natuurlijke of rechtspersonen onder omstandigheden een zodanige schending van beginselen van een
behoorlijke procesorde of veronachtzaming van de rechten van de verdediging in de strafzaak tot
gevolg heeft dat dit dient te leiden tot uitsluiting van bewijsmateriaal dat ten gevolge van dat
onrechtmatig optreden is verkregen.159Die benadering kan worden onderschreven.160

95. Zonder volledig te willen zijn,161 noem ik in dit verband daarnaast de arresten waarin art. 359a Sv
niet van toepassing bleek op het door een inlichtingen- en veiligheidsdienst ingestelde onderzoek,162

uitlatingen bij een persconferentie,163 de ten onrechte niet vernietigde maar in een databank
opgeslagen vingerafdrukken of DNA-sporen,164 het verzuim van de officier van justitie van de in art.
311, eerste lid, Sv bedoelde mededeling,165 vormverzuimen door politie en justitie na het vonnis in
eerste aanleg,166 de ontruiming op de voet van art. 551a Sv167 en het opnemen van
telefoongesprekken in de penitentiaire inrichting.168 Ook in die gevallen zag de Hoge Raad (enige)
ruimte om de in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen aan een onrechtmatigheid te verbinden.

96. In de meeste van deze gevallen staat de vraag centraal of bewijsuitsluiting in aanmerking komt.
Daaruit kan niet worden afgeleid dat sprake is van volledig analoge toepassing van art. 359a Sv.
Hierbij moet worden bedacht dat in voorkomende gevallen art. 6 EVRM noopt tot bewijsuitsluiting (dan
wel niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie169). In een iets andere context kan voor
bewijsuitsluiting van in de bestuurlijke voorfase onder dwang verkregen verklaringen van de (latere)
verdachte art. 6 EVRM rechtstreeks als grondslag worden beschouwd.170 In de maatstaven aan de
hand waarvan de Hoge Raad toetst of buiten het kader van art. 359a Sv aanleiding is een in die
bepaling voorzien rechtsgevolg aan een vormverzuim te verbinden, klinken evenwel soms ook andere
gezichtspunten dan de bescherming van dit recht van de verdachte op een eerlijk proces door, in het
bijzonder beginselen van een goede procesorde.171 Zo nam de Hoge Raad in zijn arrest van 27
september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3765, NJ 2011/557
(https://www.navigator.nl/document/id3e06ed93bcb74710bc3636977dae84db?h1=
(NJ)%2C(2013)%2C(415)&idp=https%3A%252F%252Flogin.rechtsorde.nl%252Fsso), m.nt. Schalken,
waarin het ging om het onrechtmatig opnemen van telefoongesprekken door de penitentiaire
inrichting, in aanmerking dat in deze zaak niet was gebleken van een zodanige schending van
beginselen van een behoorlijke procesorde dan wel een zodanige veronachtzaming van de rechten
van de verdediging dat bewijsuitsluiting zou moeten plaatsvinden.

97. Zowel wat de grondslagen die voor die beoordeling buiten het kader van art. 359a Sv betreft als
wat de daarbij te hanteren maatstaven aangaat, is het de vraag of in de rechtspraak een eenduidige
lijn wordt gekozen. In de hiervoor gegeven voorbeelden worden – niet altijd identieke – formuleringen
gebruikt die benadrukken dat voor bewijsuitsluiting slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is. Daaruit
volgt wel dat ook in geval van schending van beginselen van een behoorlijke procesorde
bewijsuitsluiting aangewezen kan zijn. De ruimte die de Hoge Raad biedt kan met Borgers worden
gekarakteriseerd als een “overdrukbeveiliging” voor gevallen waarin “het gebruik maken van het
vergaarde materiaal in de weg staat aan een eerlijk proces of wanneer aan dat materiaal een
dusdanig ernstige smet kleeft dat het gebruik ervan door de strafrechter zeer onbehoorlijk zou
zijn.”172

98. Aan de andere kant zijn er uitspraken waarin de maatstaf voor de beoordeling of een in art. 359a
Sv voorzien rechtsgevolg in aanmerking komt in lijn is met de onder de vigeur van die bepaling toe te
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passen toetsingsmaatstaf. Zo benadrukt de Hoge Raad dat een buiten het kader van art. 359a Sv
vallend vormverzuim slechts tot bewijsuitsluiting kan leiden in uitzonderlijke gevallen, terwijl de
maatstaf voor bewijsuitsluiting aansluit bij de rechtspraak in het kader van art. 359a Sv, te weten
indien door het vormverzuim in de aanhangige strafprocedure een belangrijk strafvorderlijk voorschrift
of rechtsbeginsel in zodanig aanzienlijke mate is geschonden dat het materiaal van het bewijs zou
moeten worden uitgesloten.173In zulke gevallen lijkt het niet zozeer te gaan om een vangnet voor
exceptionele gevallen, maar eerder om een analoge toepassing van art. 359a Sv. Het is overigens de
vraag of de uitkomsten sterk zullen verschillen.

99. Een enkele keer wordt strafvermindering als rechtsgevolg in verband gebracht met een
vormverzuim, zonder dat art. 359a Sv (rechtstreeks) van toepassing is. In een zaak waarin een
ontruiming op de voet van art. 551a Sv aan de orde was, oordeelde de Hoge Raad dat de strafrechter
die tot het oordeel komt dat de rechter in kort geding de ontruiming eerst tegen een later tijdstip of in
het geheel niet zou hebben toegestaan, een schending van art. 8 EVRM kan constateren en
eventueel, indien de ernst van de schending dit rechtvaardigt, daaraan het in de geschiedenis van de
totstandkoming van art. 551a Sv genoemde rechtsgevolg van strafvermindering kan verbinden.174

Daarnaast geldt in het algemeen dat de straftoemetingsvrijheid van de rechter hem de mogelijkheid
biedt bij het bepalen van de straf rekening te houden met inbreuken die op rechten van de verdachte
zijn gemaakt.175 Dan is het verband met het vormverzuim losser dan bij strafvermindering ingevolge
art. 359a Sv.

100. Aan het voorafgaande kan allereerst de conclusie worden verbonden dat de wetgever er met de
Wet vormverzuimen niet volledig in is geslaagd de door de strafrechter aan vormverzuimen te
verbinden rechtsgevolgen te voorzien van een wettelijke basis.176 Kuiper merkt op dat de enge
interpretatie die de Hoge Raad, zonder dat de wetshistorie hiertoe volgens hem noopte, aan de term
‘voorbereidend onderzoek’ heeft gegeven, “de voormelde ambitie van de wetgever te meer heeft
gefnuikt”.177 Tegen die scherpe afbakening zijn ook wel principiële bezwaren aangevoerd.178 Teneinde
alsnog een wettelijke grondslag te verschaffen aan de rechterlijke beslissingen waarbij een in art.
359a Sv genoemd rechtsgevolg wordt toegepast, is door de ontwerper van het concept voor een
gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering voorgesteld de toegangsdrempel te schrappen. Naar
huidig recht geldt evenwel nog de beperking tot vormverzuimen begaan bij het voorbereidend
onderzoek. De vraag rijst hoe de rechtsontwikkeling in dit opzicht kan worden gestimuleerd.

101. Het verdient aanbeveling de overzichtelijkheid en coherentie van de rechtspraak in dit opzicht
verder te bevorderen.179 Doordat niet altijd inzichtelijk is onder welke omstandigheden buiten het
kader van art. 359a Sv mogelijkheden tot toepassing van de in die bepaling voorziene rechtsgevolgen
worden erkend, verliest de toegangsdrempel ook als uitgangspunt aan zeggingskracht. Indien een
vormverzuim niet is begaan bij het voorbereidend onderzoek ter zake van het ten laste gelegde feit
komt thans immers steeds de vervolgvraag op of dan niet buiten dat kader toch aanleiding bestaat tot
toepassing van één van de in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen en welke maatstaven daarbij
gelden.

102. De op het oog bonte verzameling van buiten het beoordelingskader van art. 359a Sv door de
strafrechter te beoordelen onrechtmatigheden kunnen niet geheel los worden gezien van de scherpe
grenzen die de Hoge Raad met de hier besproken toegangsdrempel aan art. 359a Sv als zodanig
heeft gesteld. De vraag kan worden gesteld of de proceseconomische ‘winst’ die van een scherpe
afbakening van het toepassingsbereik van art. 359a Sv te verwachten valt, niet in belangrijke mate is
verloren gegaan doordat de strafrechter buiten het kader van die bepaling aan de hand van minder
duidelijk geëxpliciteerde maatstaven moet beoordelen of een in die bepaling voorzien rechtsgevolg
toch in aanmerking komt. Er bestaat behoefte aan een overzichtelijk kader.

103. Daarbij is denkbaar dat enigszins tegemoet wordt gekomen aan de kritiek op de enge
interpretatie van het begrip ‘voorbereidend onderzoek’. In die zin is de benadering van de Hoge Raad
in recente rechtspraak, waarbij in voorkomende gevallen het etiket ‘controlebevoegdheid’ niet
doorslaggevend is voor de vraag of sprake is van een vormverzuim begaan bij het voorbereidend
onderzoek, aansprekend. Denkbaar is dat de ontwikkeling in de rechtspraak verder gaat in de richting
van het doorslaggevend achten van de innerlijke samenhang tussen het onderzoek en het
voorbereidend onderzoek in de desbetreffende strafzaak tegen de verdachte. Buruma heeft in dit

160



verband voorgesteld maatgevend te achten of de onrechtmatigheid plaatsvond in het kader van
onderzoek dat van beslissende invloed is geweest op de verdere vervolging van de verdachte in het
kader van de procedure waarover de rechter te oordelen heeft.180

104. Voorts komt het mij wenselijk voor dat de Hoge Raad zijn rechtspraak ten aanzien van het
verbinden van rechtsgevolgen aan onrechtmatig optreden buiten de kaders van art 359a Sv (en de
terechtzitting) verduidelijkt, ook ten aanzien van strafvermindering als reactie op vormverzuimen
buiten het kader van art. 359a Sv. De uitdaging is ook buiten het kader van art. 359a Sv coherentie te
bevorderen. Bij de maatstaven voor niet-ontvankelijkheid en bewijsuitsluiting gaat het enerzijds om
het bewaken van een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM. Anderzijds klinkt in diverse uitspraken
door dat ook ingeval vormverzuimen niet bij het voorbereidend onderzoek zijn begaan in exceptionele
gevallen grond tot bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid bestaat in geval van schending van de
beginselen van een behoorlijke procesorde.181 Daarbij lijkt het bewaken van de integriteit van de
strafvorderlijke overheid en het strafproces een relevant gezichtspunt.

105. Ingevolge art. 359a, eerste lid, Sv kan de rechter rechtsgevolgen verbinden aan bij het
voorbereidend onderzoek begane vormverzuimen “die niet meer kunnen worden hersteld”. Daarin ligt
besloten dat art. 359a Sv toepassing mist ingeval het vormverzuim is hersteld of kan worden hersteld.
In de memorie van toelichting wordt benadrukt dat art. 359a Sv het herstel van het verzuim
vooropstelt.182 Uit de wetsgeschiedenis is niet af te leiden welke herstelmogelijkheden de wetgever
daarmee voor ogen stonden. De memorie van toelichting gaf twee voorbeelden van herstelbare
vormverzuimen die waren overgenomen uit het rapport van de Commissie Moons:183 niet-
rechtsgeldige betekening van een gerechtelijk stuk en het verzuim de getuige of deskundige te
beëdigen. Voorbeelden van herstelbare vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek werden niet
genoemd. Evenmin bevat de wetsgeschiedenis een duidelijke omschrijving van wat onder ‘herstel’
moet worden verstaan of welke typen vormverzuimen voor herstel in aanmerking komen.

106. In zijn rechtspraak stelt de Hoge Raad de onherstelbaarheid van het vormverzuim als
toegangsdrempel voor art. 359a Sv eveneens voorop. In het afvoerpijparrest overwoog de Hoge Raad
in dit verband dat art. 359a Sv uitsluitend betrekking heeft op onherstelbare vormverzuimen, dat
ingeval het vormverzuim is hersteld of alsnog kan worden hersteld deze bepaling niet van toepassing
is en dat uit de memorie van toelichting blijkt dat de rechter zoveel mogelijk naar zulk herstel van het
verzuim moet streven.184 Het uitgangspunt van de rechtspraak over art. 359a Sv is in dit verband door
mijn ambtgenoot Aben kernachtig samengevat als: “reparatie gaat voor compensatie”.185

107. Veel vormverzuimen die bij het voorbereidend onderzoek zijn begaan, lenen zich niet voor
herstel. Te denken valt aan een doorzoeking in een woning zonder dat aan de daaraan te stellen
voorwaarden is voldaan. Wat niet had mogen plaatsvinden, kan doorgaans niet worden hersteld,
maar slechts worden gecompenseerd.186 De mogelijkheid vormverzuimen die bij het voorbereidend
onderzoek zijn begaan na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting te herstellen, is zeer
beperkt.187 In zoverre lijkt de voorwaarde van onherstelbaarheid van het vormverzuim geen lastig te
nemen horde.

108. Uit de rechtspraak volgt echter dat deze conclusie niet volledig opgaat. De Hoge Raad heeft de
mogelijkheden tot herstel in voorkomende gevallen ruim opgevat. Bij de invulling van het begrip
‘herstel’ staat het voorkomen van nadelige gevolgen van het verzuim voor de verdachte centraal.188

Een beroep op onjuiste informatieverstrekking door politie en/of openbaar ministerie stuit tegen die
achtergrond niet zelden af op het argument dat het verzuim voor hersteld wordt gehouden doordat in
een later stadium van het strafproces alsnog de (gehele) waarheid boven tafel komt. In dit verband is
de rechtspraak van de Hoge Raad evenwel niet eenduidig. Daarin meen ik drie benaderingen te
kunnen onderscheiden.

109. De eerste benadering berust op een extensieve uitleg van het begrip herstelbaarheid. In het
kader van hun bespreking van de herstelbaarheid als toegangsdrempel schrijven Borgers en
Kooijmans dat het valselijk opmaken van een proces-verbaal weliswaar een ernstig vormverzuim is
maar dat dit “niettemin wordt (…) hersteld op het moment dat de onwaarheid blijkt en alsnog een
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proces-verbaal met de juiste gegevens wordt opgemaakt.”189 Ook andere auteurs gaan ervan uit dat
de Hoge Raad dergelijke verzuimen als herstelbaar beschouwt.190 Deze benadering heeft tot gevolg
dat art. 359a Sv – ongeacht de ernst van dergelijke verzuimen en het nadeel dat de verdachte
daarvan reeds kan hebben ondervonden – buiten toepassing blijft. Daardoor ontstaat de
onbevredigende situatie dat hetzij de valse informatie niet wordt opgehelderd en de misleiding van de
rechter dus is voltooid, hetzij dat deze wel wordt opgehelderd maar een rechtsgevolg in de zin van
art. 359a (https://www.navigator.nl/document/openCitation/id2e8dcd8ee11b677d59aab169a03fafaf?
idp=https%3A%252F%252Flogin.rechtsorde.nl%252Fsso) Sv evenmin in beeld komt, omdat het
verzuim voor hersteld wordt gehouden. Voor gevallen waarin een zo fundamentele schending van een
goede procesorde aan de orde is als bij het doelbewust in strijd met de waarheid opstellen van een
op ambtseed opgemaakt proces-verbaal, is dat een onbevredigend resultaat.191 Buruma merkt in dit
verband op:

“Mijns inziens is het rechtspolitiek onverteerbaar als de rechterlijke controle op de executieve overheid
(inclusief politie en OM) zonder enig werkelijk machtsmiddel moet geschieden. Juist daarom — en
daarmee ook met het oog op de integriteit van het overheidsapparaat — zal men op misleiding van de
rechter de zwaarste sanctie moeten blijven stellen.”192

110. De rechtspraak bevat evenwel diverse voorbeelden van deze eerste benadering, waarbij moet
worden aangetekend dat verschillende gradaties bestaan in de ernst van vormverzuimen die onjuiste
voorlichting inhouden, van slordigheid tot kwade trouw. In zijn arrest van 1 juli 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF9417, NJ 2003/695 m.nt. Mevis heeft de Hoge Raad het verzuim belangrijke
onderzoeksresultaten aan het strafdossier toe te voegen herstelbaar geoordeeld in de zin van art.
359a Sv. De Hoge Raad overwoog dat uit de vaststelling van het hof dat de relevante bevindingen in
hoger beroep alsnog door het openbaar ministerie aan het strafdossier waren toegevoegd, volgde
dat het verzuim dat zich in eerste aanleg had voorgedaan in hoger beroep was hersteld. Daarmee
achtte de Hoge Raad art. 359a Sv niet van toepassing. Deze benadering was in iets minder expliciete
bewoordingen ook te herkennen in HR 21 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1287. De verdediging
betoogde dat de omstandigheid dat de bij het slachtoffer aangetroffen dagboeken zich aanvankelijk
niet bij de processtukken bevonden een grove schending van de beginselen van een behoorlijke
procesorde inhield. Het hof had ook hier op het verweer niet expliciet gerespondeerd. Volgens de
Hoge Raad had het hof klaarblijkelijk geoordeeld dat geen beroep was gedaan op een onherstelbaar
verzuim van vormen tijdens het voorbereidend onderzoek, zoals bedoeld in art. 359a Sv, zodat
daarover niet een met redenen omklede beslissing behoefde te worden gegeven. Dit oordeel achtte
de Hoge Raad niet onjuist of onbegrijpelijk, aangezien uit het proces-verbaal van de terechtzitting in
eerste aanleg bleek dat de dagboeken kort voor de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in
eerste aanleg door de officier van justitie bij de gedingstukken waren gevoegd, de verdediging onder
meer naar aanleiding daarvan had verzocht om aanhouding van de behandeling van de zaak en de
rechtbank dat verzoek had gehonoreerd.193

111. Voor de tweede benadering valt te wijzen op HR 4 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0632, NJ
1997/308, m.nt. Schalken. In die zaak hadden twee opsporingsambtenaren ter zitting van het hof
onware of misleidende verklaringen afgelegd over het ‘doorlaten’ als opsporingsmethode. De
fungerend procureur-generaal bij het hof greep op de zitting niet in. Na de zitting werd het hof alsnog
geïnformeerd over de onjuistheid van de verklaringen. Het hof verklaarde daarop het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging. Dat oordeel getuigde volgens de Hoge Raad niet van een
onjuiste rechtsopvatting. Daarbij volgde hij niet het spoor van de toenmalige advocaat-generaal bij de
Hoge Raad, die van mening was dat het door de misleidende verklaringen ontstane nadeel was
hersteld door de brief van de procureur-generaal bij het hof, waardoor alsnog de juiste informatie in
het geding was gebracht.194

112. Ook in andere zaken waarin aanvankelijk onjuiste informatie was verschaft, maar ter
terechtzitting alsnog de waarheid boven water was gekomen, toetste de Hoge Raad – onder
verwijzing naar art. 359a Sv – aan het Zwolsmancriterium. Zo stelde de Hoge Raad in HR 29 november
2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7104, NJ 2012/146, m.nt. Borgers de maatstaf voor niet-ontvankelijkheid
als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg voorop en overwoog hij dat het oordeel van het hof dat
daaraan niet was voldaan niet getuigde van een onjuiste rechtsopvatting en toereikend was
gemotiveerd. Daarbij nam de Hoge Raad in aanmerking dat in hoger beroep door of namens de
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verdachte niet was aangevoerd dat en in hoeverre door voormeld handelen is tekortgedaan aan diens
recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak. Het onherstelbare vormverzuim leverde dus uiteindelijk
onvoldoende nadeel op, zo begrijp ik dit arrest.195

113. Ten slotte wijs ik op de derde benadering, die als een hybride benadering kan worden
aangemerkt en die in het bijzonder zichtbaar is in geval van een beroep op niet-ontvankelijkheid van
het openbaar ministerie. Ter illustratie wijs ik ten eerste op het arrest van de Hoge Raad van 18 maart
2014, ECLI:NL:HR:2014:639, NJ 2014/190. Daarin was het verweer gevoerd dat het OM niet-
ontvankelijk moest worden verklaard omdat een verbalisant bij de verslaglegging van een verhoor van
een getuige opzettelijk een deel van de verklaring onjuist en in voor de verdachte belastende zin had
weergegeven. Het oordeel van het hof dat dit verweer moest worden verworpen omdat aan het
Zwolsmancriterium niet is voldaan, doorstond de toetsing in cassatie. De Hoge Raad was van oordeel
dat het hof de juiste maatstaf had aangelegd. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat sprake was
van een onherstelbaar vormverzuim, waardoor de toegangspoort tot art. 359a Sv openstond. De
Hoge Raad nam echter bij zijn oordeel dat het oordeel van het hof toereikend was gemotiveerd mede
in aanmerking dat de verdediging door de beschikbaarheid van geluidsopnamen van de verhoren op
de onjuiste weergave heeft kunnen wijzen en “het verzuim is hersteld doordat de Advocaat-Generaal
bij het Hof een aanvullend proces-verbaal heeft doen opmaken waarin een juiste weergave van de
verklaring van de getuige is gerelateerd [mijn cursivering, AG].”196 In HR 11 oktober 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2305, NJ 2016/456 had het hof het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de
vervolging verklaard. Het hof had vastgesteld dat bij de aanhouding van de jeugdige verdachte
gericht op hem was geschoten en het gebruik van een dienstwapen aanvankelijk slechts in bedekte
termen in het procesdossier was vermeld. Onder verwijzing naar het Zwolsmancriterium, achtte de
Hoge Raad dit oordeel niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het hof niet had duidelijk gemaakt
waarom het door het hof onrechtmatig bevonden vuurwapengebruik bij de aanhouding van de
verdachte en “het — uiteindelijk — herstelde verzuim van gebrek aan openheid van zaken over dat
vuurwapengebruik hebben tekort gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling
van zijn zaak [mijn cursivering, AG]”.

114. In de arresten die ik tot de derde benadering reken, acht de Hoge Raad het vormverzuim
enerzijds (deels) hersteld, maar komt hij anderzijds toch toe aan toetsing aan het Zwolsmancriterium.
De vraag rijst hoe zulks met de tekst van art. 359a Sv en met de overweging over herstelbaarheid uit
het afvoerpijparrest valt te rijmen. Mogelijk wordt met de term ‘herstel’ beoogd aan te geven dat de
verdachte dusdanig is tegemoetgekomen, dat het verzuim zodanig is gecompenseerd, dat van een
schending van het recht op een eerlijk proces die het verzuim mogelijk met zich had kunnen brengen
geen sprake is en daarom geen plaats is voor niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

115. In het licht van het voorafgaande bestaat er behoefte aan verduidelijking van de rechtspraak ten
aanzien van de herstelbaarheid. Daarbij merk ik nog het volgende op.

116. Kuiper stelt dat de interpretatie van het herstelbaarheidsvereiste een “principiële lading” heeft.
Daarmee bedoelt hij dat de uitleg van dat vereiste iets zegt over de met art. 359a Sv na te streven
doelen.197Voor zover het preventie-argument en het integriteitsargument voor het verbinden van
rechtsgevolgen aan vormverzuimen redengevend worden geacht, komt aan de herstelbaarheid van
het verzuim relatief weinig betekenis toe. Het kwalijke handelen wordt immers niet uitgewist en dat
handelen kan nog steeds sanctionering behoeven, zo betoogt hij terecht. Een interpretatie van
herstelbaarheid waarin het voorkomen van eventuele nadelige gevolgen van het verzuim voor de
verdachte centraal staat, past bij een concentratie op de belangen van de individuele verdachte, het
tegemoetkomingsperspectief dus. Die benadering heeft echter ook een keerzijde. In het kader van
(herstelde) bewuste fouten in processen-verbaal dan wel verklaringen is betoogd dat niet alleen de
verdachte van een schending van het vertrouwen in de procedure nadeel ondervindt, maar dat
daarmee ook in meer algemene zin het vertrouwen van de strafrechter in de politie en het openbaar
ministerie en het vertrouwen in de strafrechtspleging kunnen worden geschaad. Een dergelijke
ontwikkeling zou afbreuk kunnen doen aan de efficiëntie van de rechtshandhaving en aan
overwegingen van rechtsstatelijkheid, perspectieven die nu juist mede ten grondslag lijken te liggen
aan de huidige lijn van rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van bewijsuitsluiting in het kader
van art. 359a Sv.198 Voor zover met het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen op de voet
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van art. 359a Sv andere doelen dan tegemoetkoming aan de verdachte worden nagestreefd, ligt een
extensieve interpretatie van herstelbaarheid niet in de rede. Dat geldt in elk geval voor situaties
waarin sprake is geweest van het ondermijnen van vertrouwen, zoals in geval van een valselijk
opgemaakt proces-verbaal. Ook ingeval wordt uitgegaan van een perspectief waarin uitsluitend
tegemoetkoming aan de belangen van de verdachte als grond voor toepassing van art. 359a Sv wordt
beschouwd, is het overigens niet vanzelfsprekend om het begrip ‘herstelbaarheid’ zo extensief te
interpreteren dat (bewuste) onjuistheden in verklaringen van opsporingsambtenaren steeds kunnen
worden ‘hersteld’ en zo buiten het bereik van art. 359a Sv kunnen blijven. Van die onjuistheid kan de
verdachte immers onomkeerbaar nadeel hebben ondervonden.199

117. Uit een oogpunt van het systeem van de wet ligt het niet in de rede ‘herstel’ en ‘nadeel’ op één
lijn te stellen. Art. 359a Sv heeft immers slechts betrekking op onherstelbare vormverzuimen, terwijl
nadeel een wegingsfactor binnen dat kader betreft. De vraag naar nadeel komt pas aan de orde
indien het vormverzuim niet kan worden hersteld, terwijl de constatering dat het vormverzuim
herstelbaar is elk verder toezicht van de strafrechter in de zin van art. 359a Sv verhindert. Daarmee is
het belang van het onderscheid gegeven. Met Samadi meen ik dat het aanbeveling verdient een
scherper onderscheid te maken tussen herstel als toegangsdrempel en compensatie in de zin van art.
6 EVRM. 200 Zij meent dat het er bij herstel om gaat de onrechtmatige situatie ongedaan te maken. Of
een vormverzuim voor herstel vatbaar is, dient volgens haar te worden beoordeeld aan de hand van
de vraag of de onderliggende norm die is geschonden voor herstel vatbaar is. Een dergelijke conclusie
ligt wat haar betreft niet voor de hand ten aanzien van normen die beogen bepaalde
(mensen)rechten te waarborgen of normen die ten grondslag liggen aan het vertrouwen van de
rechter in de opsporing, zoals de verbaliseringsplicht.201 In het licht van een eerlijk proces betekent
compensatie niet dat het vormverzuim is hersteld, maar dat door compenserende factoren het proces
‘as a whole’ niet in strijd is met art. 6 EVRM.

118. De wetgever heeft ervoor gekozen de drie in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen in één artikel
onder te brengen. Daaraan komt betekenis toe. De bedoeling van de wetgever was om met art. 359a
Sv de in de rechtspraak erkende rechtsgevolgen van “een zekere ordening en hiërarchie” te voorzien,
waarbij de volgorde waarin deze zijn opgesomd “hun relatieve zwaarte” aangeeft.202 Die onderlinge
samenhang tussen de rechtsgevolgen komt ook tot uitdrukking in de toegangsdrempels uit de aanhef
van het eerste lid. Het tweede lid van de bepaling maakt bovendien duidelijk dat voor elk van de
rechtsgevolgen dezelfde beoordelingsfactoren in acht moeten worden genomen.

119. In het afvoerpijparrest en in het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier van justitie zijn eigen
beoordelingskaders ontwikkeld voor de verschillende rechtsgevolgen als bedoeld in art. 359a, eerste
lid, Sv. Vooral naar aanleiding van het laatstgenoemde arrest kan de vraag worden gesteld of
daarmee het beoordelingskader voor bewijsuitsluiting niet te zeer een eigen leven is gaan leiden.
Eerder in deze conclusie is de wenselijkheid benadrukt te komen tot een meer coherent systeem. Dat
belang van coherentie pleit er ook voor de rechtsgevolgen van art. 359a Sv als een samenhangend en
hiërarchisch geordend systeem te beschouwen. Een beoordelingskader waarbij voor de toepassing
van de verschillende rechtsgevolgen geheel eigenstandige criteria gelden, compliceert een dergelijk
streven naar een coherent systeem. Dat geldt temeer voor het uitdrukkelijk aanvaarden van
specifieke perspectieven, zoals het preventieperspectief, voor een bepaald rechtsgevolg.

120. Met het voorafgaande is niet gezegd dat voor strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-
ontvankelijkheid in wezen dezelfde criteria zouden moeten gelden en dat het uiteindelijke
rechtsgevolg slechts wordt bepaald aan de hand van de factoren die in het tweede lid worden
vermeld. Daarvoor verschillen de rechtsgevolgen te zeer naar hun aard. Bij die gedachte past dat de
wetgever weliswaar de criteria voor toepassing van strafvermindering en bewijsuitsluiting relatief
open heeft gehouden, maar de toepassing van niet-ontvankelijkheid heeft beperkt tot situaties

De maatstaven voor de rechtsgevolgen, mede in hun onderling verband

De onderlinge verhouding tussen de in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen
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waarin door het verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de
beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet. Met erkenning van de verschillen in aard van de
rechtsgevolgen, verdient het aanbeveling de door de wetgever beoogde onderlinge samenhang te
bevorderen. Een onderdeel daarvan is dat als hetzelfde doel met een ‘lichtere’ sanctie kan worden
bereikt, daarmee dient te worden volstaan. Daarbij is van belang dat de toepassing van
rechtsgevolgen als bedoeld in art. 359a, eerste lid, Sv onherroepelijk keerzijden heeft. Daarop is in
het voorafgaande al ingegaan. Voor die subsidiariteitsgedachte bevat de wetsgeschiedenis een
concreet aanknopingspunt. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat niet-ontvankelijkheid
alleen aan de orde kan zijn als sprake is van een zodanig ernstig verzuim dat niet kan worden
volstaan met een ander rechtsgevolg.203

121. De systeembenadering en de subsidiariteitsgedachte kennen hun grenzen doordat voor de
verschillende rechtsgevolgen specifieke voorwaarden gelden. Bewijsuitsluiting komt alleen in
aanmerking voor zover het uit te sluiten bewijs “door het verzuim is verkregen”. Strafvermindering kan
slechts worden toegepast “indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan
worden gecompenseerd”. Wordt met het verbinden van een rechtsgevolg aan een vormverzuim (ook)
iets anders dan tegemoetkoming aan de belangen van de verdachte beoogd, dan komt vanuit deze
gedachte relatief snel bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid in beeld. Zo bezien pleit de onderlinge
samenhang tussen de rechtsgevolgen en de daarmee beoogde doelen ervoor geen hoge eisen te
stellen aan het nadeel en de geschiktheid daarvan om door strafvermindering te worden
gecompenseerd.204 De Hullu merkte op dat een “zekere oneigenlijkheid” bij strafvermindering als
reactie op vormverzuimen misschien moet worden geaccepteerd.205 In de vroege cassatierechtspraak
over art. 359a Sv lijkt een dergelijke benadering door de Hoge Raad te herkennen.206

122. De niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg
komt slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. In het afvoerpijparrest is tot uitdrukking
gebracht dat daarvoor alleen plaats is indien is voldaan aan het Zwolsmancriterium. Dat betekent dat
het moet gaan om een situatie waarin het vormverzuim erin bestaat dat met de opsporing of
vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke
procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte
aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.207 Het in het hiervoor
genoemde Karmanarrest gehanteerde criterium heeft geen vervolg gekregen. Het standpunt dat
vormverzuimen die niet aan het Zwolsmancriterium voldoen wellicht kunnen worden verdisconteerd in
de rechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing aan beginselen van een goede procesorde, lijkt
bij de Hoge Raad geen weerklank te hebben gevonden.208

123. In het Zwolsmancriterium kunnen vier cumulatieve vereisten worden herkend: (i) met de
opsporing of vervolging belaste ambtenaren, (ii) hebben ernstig inbreuk gemaakt op beginselen van
een behoorlijke procesorde, (iii) waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen
van de verdachte (iv) is tekortgedaan aan zijn recht op een eerlijk proces. De lat wordt voor het
rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid dus zeer hoog gelegd. Dat is niet verwonderlijk. Het
rechtsgevolg is naar zijn aard grof en laat geen ruimte recht te doen aan de belangen die de
samenleving en eventuele slachtoffers hebben bij de berechting. Niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie brengt tot uitdrukking dat andere belangen zwaarder moeten wegen dan het tot
de hoofddoelstellingen van het strafproces te rekenen belang van een juiste toepassing van het
materiële strafrecht. Voor een dergelijk ingrijpend rechtsgevolg is slechts plaats in uitzonderlijke
omstandigheden.

124. Aan het uitzonderlijke karakter van de niet-ontvankelijkheid als rechtsgevolg als bedoeld in art.
359a Sv wil ik dan ook niet tornen. Wel rijst de vraag of het Zwolsmancriterium onverkort moet worden
gehandhaafd. Dat criterium lijkt op twee gedachten te hinken. Onder de veelzeggende titel ‘Het
Zwolsman-criterium op de helling’, stelde Knigge in 2003 dat niet helder is waarin de met het criterium
getrokken grenzen hun rechtvaardiging vinden.209 Knigge vraagt zich af waarom de vervolging geen
doorgang mag vinden als het recht op een eerlijke behandeling slechts in beperkte mate is
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gefrustreerd. Ook omgekeerd kan de vraag worden gesteld waarom de vervolging wél doorgang mag
vinden als een eerlijk proces, niet door opzet of grove schuld, maar door een vergissing (zo goed als)
onmogelijk is geworden.

125. Verschillende auteurs hebben de kritiek van Knigge onderschreven.210 Zo merkt Borgers op dat de
Hoge Raad “hardnekkig” blijft vasthouden aan het criterium, dat hij kwalificeert als “merkwaardig” en
“vlees noch vis”. Wanneer het vormverzuim van dien aard is dat de mogelijkheid van een eerlijk proces
volledig is verstoord, is dat wat Borgers betreft op zichzelf reeds een toereikende en doorslaggevende
reden om het openbaar ministerie het vervolgingsrecht te ontzeggen. Voor zover de niet-
ontvankelijkheid daarentegen wordt ingegeven door (wat ik in deze conclusie noem) het preventie-
en/of het integriteitsargument ligt de voorwaarde van verwijtbaarheid meer voor de hand, maar zou
het juist meer voor de hand liggen niet het nadeel voor de verdachte maar de ernst en de
verwijtbaarheid van het overheidshandelen centraal te stellen, aldus Borgers.211

126. Kuiper sluit zich bij deze kritiek aan en vraagt zich af of de naar hun letter cumulatieve vereisten
van het Zwolsmancriterium wel steeds in die zin moeten worden opgevat. Hij verwacht dat de
maatstaf in de (cassatie)praktijk wat meer elasticiteit herbergt.212 Zijn onderzoek naar de
cassatierechtspraak wees uit dat die elasticiteit eenrichtingsverkeer betreft. In de gevallen waarin de
vormfout evident het recht op een eerlijk proces frustreert, worden geen hoge eisen gesteld aan de
verwijtbaarheid van het overheidshandelen. Andersom geldt dat niet: als het recht op een eerlijk
proces niet is gefrustreerd, kan het verwijtbare karakter van het onrechtmatig handelen de niet-
ontvankelijkheid in beginsel niet dragen. Nan stelt dat de cumulatieve eisen van het
Zwolsmancriterium meer lijken op communicerende vaten dan dat aan alle vereisten strikt moet zijn
voldaan. Uit de door hem gegeven voorbeelden blijkt dat hij in dat verband het oog heeft op situaties
waarin het eerlijk strafproces is geschonden zonder dat politie en justitie daarvan een ernstig verwijt
kan worden gemaakt, en niet op de omgekeerde situatie.213

127. Deze analyses bieden steun aan de gedachte dat indien als gevolg van een vormverzuim als
bedoeld in art. 359a Sv het strafproces niet meer eerlijk kan verlopen de Hoge Raad daarin een
toereikende grond ziet om het openbaar ministerie in de strafvervolging niet-ontvankelijk te verklaren.
Dat sluit aan bij de in het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier als eerste genoemde categorie van
bewijsuitsluiting. Daarover is overwogen dat ingeval het verbinden van een in art. 359a Sv voorzien
rechtsgevolg ter verzekering van het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6
EVRM en de rechtspraak van het EHRM over die bepaling noodzakelijk is, de ruimte om af te zien van
bewijsuitsluiting zeer beperkt is.214

128. In het licht van het voorafgaande verdient in de eerste plaats overweging het criterium voor niet-
ontvankelijkheid in dit opzicht met de huidige rechtspraak meer in overeenstemming te brengen. Een
herformulering van het huidige criterium waarin het recht van de verdachte op een eerlijk strafproces
centraal staat, komt beter met de huidige uitwerking van die rechtspraak overeen en correspondeert
met de eerste maatstaf voor bewijsuitsluiting. Ook overigens zie ik daartegen geen bezwaren. Knigge
en Borgers pleiten ervoor als maatstaf te hanteren of “de door het verzuim aan het
verdedigingsbelang toegebrachte schade zo groot is dat, wat er ook ter reparatie en compensatie
wordt ondernomen, het proces ‘as a whole’ niet meer fair genoemd kan worden.”215 Gedacht kan ook
worden aan de maatstaf of de door het verzuim aan het verdedigingsbelang toegebrachte schade
zodanig is dat een eerlijke behandeling van de zaak niet meer mogelijk is. In deze maatstaf ligt
besloten dat indien aan de eerlijkheid van het proces van de verdachte wordt tekortgedaan op een
wijze die door middel van bewijsuitsluiting kan worden gecompenseerd, zoals voor bijvoorbeeld
schendingen van de verklaringsvrijheid van de verdachte in de regel het geval is, niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie niet in aanmerking komt.

129. Een andere vraag is of voor de feitenrechter daarnaast nog enige ruimte dient te bestaan om tot
niet-ontvankelijkverklaring als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg te komen. Zijn er uitzonderlijke
omstandigheden die rechtvaardigen dat het realiseren van de hoofddoelstellingen van de
voorliggende strafzaak moet wijken vanwege de onrechtmatige gang van zaken die daaraan is
voorafgegaan, ook als (uiteindelijk) het eerlijk proces van de verdachte niet onomkeerbaar is
aangetast? Kuiper merkt op dat het bevorderen van normconform handelen van politie en justitie
onder zeer bijzondere omstandigheden een niet-ontvankelijkverklaring kan dragen. Daarbij denkt hij
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in het bijzonder aan pogingen tot misleiding van de rechter, die funest zijn voor de basis van
vertrouwen waarop de strafrechtspleging is gestoeld.216

130. Die benadering spreekt aan en vormt ook een argument voor aanpassing van de cumulatieve
formulering van het Zwolsmancriterium. Daartoe wijs ik op het volgende.

131. In de eerste plaats kan worden gewezen op de tekst en de geschiedenis van de totstandkoming
van de wet. De tekst van art. 359a, eerste lid onder c, Sv formuleert als criterium voor niet-
ontvankelijkheid dat door het verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling die aan de
beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet. Ook dat is een restrictief criterium, maar de
beginselen van een behoorlijke procesorde zijn niet gelijk te schakelen met het recht op een eerlijk
proces. Ook in de rechtspraak van de Hoge Raad, zoals hiervoor al aan de orde kwam voor situaties
die buiten het bereik van art. 359a Sv vallen, komen beide naast elkaar voor. Op een breder
perspectief duidt ook het rapport van de Commissie Moons, waarin niet-ontvankelijkverklaring mede
werd beschouwd als reactie in geval van “flagrante strijd met beginselen van een goede
procesorde”.217 In de eerder in deze conclusie besproken wetsontwerpen in het kader van de
modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een bredere benadering voorgesteld. Daarin
wordt – met handhaving van het uitzonderlijke karakter van de niet-ontvankelijkheid – de beperking
van de toepasselijkheid tot schendingen van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM
losgelaten. Het openbaar ministerie wordt in dit voorstel ook niet-ontvankelijk verklaard indien de
vervolging ten gevolge van onrechtmatig handelen op een andere grond niet is te verenigen met een
goede procesorde.

132. Met het rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid als bedoeld in art. 359a Sv verliest het openbaar
ministerie zijn vervolgingsrecht. De vraag rijst hoe het rechtsgevolg in het bredere verband van het
stelsel van vervolgingsbeletselen is te plaatsen. Knigge beschouwt als gemeenschappelijk kenmerk
van de vervolgingsbeletselen dat het openbaar ministerie slechts dan niet-ontvankelijk wordt
verklaard als het instellen of voortzetten van de vervolging in strijd is met het recht. Knigge komt tot
de slotsom dat de vraag die in het kader van de niet-ontvankelijkheid als in art. 359a Sv voorzien
rechtsgevolg gesteld moet worden niet primair is of het verzuim een ernstige inbreuk vormt op de
beginselen van een behoorlijke procesorde, maar of het ondanks het verzuim instellen of voortzetten
van de vervolging strijdt met fundamentele rechtsbeginselen. Die vervolging moet in strijd zijn met het
recht.218

133. Daarbij kan aansluiting worden gezocht. Evenals Kuiper, meen ik dat een uiterst beperkte ruimte
bestaat voor niet-ontvankelijkheid buiten de situatie waarin een eerlijk proces voor de verdachte
onmogelijk is geworden. Daarbij moet worden gedacht aan een situatie als in HR 4 februari 1997,
ECLI:NL:HR:1997:ZD0632, NJ 1997/308, m.nt. Schalken, waarin sprake was van een poging tot
misleiding van de rechter, gericht op frustratie van de controlerende rol van de rechter. Het gaat in een
dergelijk geval om een ‘truly outrageous case’. Daarbij staat de verwijtbaarheid centraal, die thans
onderdeel is van het Zwolsmancriterium. Zowel preventie als de bewaking van de integriteit zijn
daarbij leidende perspectieven. Ook kan worden gesproken van een rechtsstatelijke waarborg.
Voortzetting van de vervolging zou in een dergelijke benadering in exceptionele gevallen strijd kunnen
opleveren met een goede of behoorlijke procesorde, het criterium dat de wetgever voor niet-
ontvankelijkheid in de wet heeft verankerd. Het aanvullende criterium zou in deze benadering zijn dat
door het vormverzuim voortzetting van de vervolging zozeer in strijd moet worden geacht met een
goede219 procesorde, dat de met voortzetting van de vervolging gemoeide belangen daarvoor moeten
wijken. Daarin ligt besloten dat bij deze aanvullende, zeer strikte grond ook andere belangen in de
afweging moeten worden betrokken.

Bewijsuitsluiting

Belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel

134. Voor bewijsuitsluiting hanteerde de Hoge Raad lange tijd één maatstaf, die relatief open was
geformuleerd. In het afvoerpijparrest overwoog hij dat bewijsuitsluiting uitsluitend aan de orde kan
komen indien het bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen en slechts in aanmerking komt indien
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door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in
aanzienlijke mate is geschonden.220 De beoordeling dient plaats te vinden in het licht van de wettelijke
beoordelingsfactoren van art. 359a, tweede lid, Sv en van de omstandigheden van het geval.221 Ten
opzichte van de eerdere rechtspraak betekende dit criterium een aanscherping: bewijsuitsluiting werd
gereserveerd voor aanzienlijke schendingen van belangrijke (strafvorderlijke) voorschriften of
rechtsbeginselen.222 Daarnaast geldt dat ingeval de onrechtmatige bewijsgaring tot gevolg heeft
gehad dat de rechter het daardoor verkregen materiaal niet langer als betrouwbaar aanmerkt, het
materiaal reeds op die grond niet tot het bewijs zal worden gebezigd.223

135. De Hoge Raad benadrukt in dit verband dat een schending van het in art. 8 EVRM gegarandeerde
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een inbreuk oplevert op de in
art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces.224 Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat
de schending van het recht op een eerlijk proces een bijzondere positie inneemt bij de beoordeling of
bewijsuitsluiting in aanmerking komt. Dat is mede in het licht van de rechtspraak van het EHRM niet
verrassend.225 Tegelijk sluit de Hoge Raad bewijsuitsluiting op andere gronden, in het bijzonder in
geval van een aanzienlijke inbreuk op de in art. 8 EVRM gewaarborgde rechten, niet uit.226

136. In het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier van justitie227 herhaalde de Hoge Raad de open
maatstaf dat bewijsuitsluiting slechts in aanmerking komt indien een belangrijk (strafvorderlijk)
voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden.

137. De Hoge Raad overwoog vervolgens “in aansluiting op dit (…) beoordelingskader” dat de rechter
om verschillende redenen gebruik kan maken van de bevoegdheid tot toepassing tot bewijsuitsluiting.
De Hoge Raad maakt in dit verband onderscheid tussen drie categorieën. In het onderstaande
concentreer ik mij daarop.

138. Ten eerste kan bewijsuitsluiting noodzakelijk zijn ter verzekering van het recht van de verdachte
op een eerlijk proces in de zin van art. 6
(https://www.navigator.nl/document/openCitation/ida7f1fd5b06c42c9609686fb4ab1b7d26) EVRM.228

Deze reden voor bewijsuitsluiting is onomstreden. Het behoort tot de kerntaken van de strafrechter
het recht op een eerlijk proces te garanderen. Daarvoor kan het, mede in het licht van de rechtspraak
van het EHRM, noodzakelijk zijn aan een vormverzuim het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting te
verbinden. Deze lijn is niet nieuw.229 De invulling ervan wordt mede bepaald door de rechtspraak van
het EHRM en de uitleg die de Hoge Raad daaraan geeft in de nationale rechtsorde.230

139. Ten tweede kan, wanneer bewijsuitsluiting niet noodzakelijk is teneinde het recht van de
verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM te verzekeren, maar een ander belangrijk
(strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden, toepassing van
bewijsuitsluiting noodzakelijk worden geacht als middel om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen
te voorkomen en “een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in overeenstemming met de
voorgeschreven norm.” Deze toepassing van bewijsuitsluiting “als rechtsstatelijke waarborg en als
middel om met de opsporing en vervolging belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig
optreden”, kan in beeld komen als sprake is van een vormverzuim dat resulteert in een zeer
ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte. Als voorbeeld daarvan noemt de Hoge Raad
een lijfsvisitatie die centraal stond in een arrest van 29 mei 2007.231De ‘zeer ingrijpende inbreuk op
een grondrecht’ lijkt elders zelfs ter aanduiding van de tweede categorie te worden gebruikt, hoewel
deze vlag de lading niet helemaal dekt.232De Hoge Raad overweegt immers ook dat kan worden
gedacht aan gevallen waarin het gebruik voor het bewijs wezenlijk afbreuk doet aan het
fundamentele belang dat met bescherming van het professionele verschoningsrecht is gediend. De
Hoge Raad verwijst in dit verband naar HR 12 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1402, NJ 1999/290.
Daaruit wordt duidelijk dat deze categorie niet is gereserveerd voor gevallen waarin een zeer
ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte is gemaakt. Die zaak betrof immers contact
tussen een medeverdachte en een verschoningsgerechtigde.233 Het voorbeeld toont ook aan dat in het

Waarborgen eerlijk proces

Aanzienlijke schending ander belangrijk voorschrift of rechtsbeginsel
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beoordelingskader van de Hoge Raad de Schutznorm weliswaar een plaats heeft, maar niet als
voorwaarde waarop geen uitzondering mogelijk is. De Hoge Raad overweegt in het afvoerpijparrest in
dit verband veelzeggend dat indien het niet de verdachte is die door de niet-naleving van het
voorschrift is getroffen in het belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen, in de te
berechten zaak “als regel” geen rechtsgevolg zal behoeven te worden verbonden aan het verzuim.234

140. De omstandigheid dat de Hoge Raad verwijst naar het verschoningsrecht, hangt niet alleen
samen met het fundamentele belang daarvan. Bepalend lijkt dat tot de kern van het
verschoningsrecht behoort dat erop kan worden vertrouwd dat informatie die met de
verschoningsgerechtigde wordt gedeeld vertrouwelijk blijft en dus niet voor het bewijs wordt gebruikt.
Indien dat recht wordt geschonden, kan een goede procesorde zich tegen het gebruik van het
verkregen materiaal verzetten en kan juist bewijsuitsluiting een passend rechtsgevolg zijn. Ook in dit
opzicht kan het belang van een goede procesorde in het kader van art. 359a Sv aanvullende
betekenis hebben ten opzichte van het recht op een eerlijk proces.

141. De tweedeling tussen gevallen waarin bewijsuitsluiting plaatsvindt ingeval het recht op een
eerlijk proces in het geding is enerzijds en die waarin een ander belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift
of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden anderzijds tekende zich in eerdere rechtspraak al
af. Er is veel te zeggen voor deze tweedeling. Die past ook bij hetgeen hiervoor is voorgesteld ten
aanzien van de niet-ontvankelijkheid als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg. De bevoegdheid tot
bewijsuitsluiting als reactie op een vormverzuim dat het recht op een eerlijk strafproces niet aantast,
dient terughoudend te worden gebruikt. De speelruimte voor bewijsuitsluiting bij de tweede categorie
is zeer beperkt. Het toetsingskader is strikt. Van de rechter die op deze grond tot bewijsuitsluiting
komt, wordt ten aanzien van de motivering veel gevraagd.235 De rechtspraak na het ‘onbevoegde
hulpofficier’-arrest toont aan hoe hoog de lat ligt.236 De feitenrechter is een beperkte bewegingsruimte
gelaten om aan de hand van de omstandigheden van het geval tot een eigen afgewogen oordeel te
komen.237

142. Een nieuw element in dit toetsingskader betreft de voorwaarde dat bewijsuitsluiting noodzakelijk
wordt geacht als middel om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring
tot gevolg hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in
overeenstemming met de voorgeschreven norm. Het betreft in de woorden van de Hoge Raad
bewijsuitsluiting “als rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en vervolging
belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden”. Het bevorderen van normconforme
opsporing lijkt daarmee het doorslaggevende doel te zijn van deze grond voor bewijsuitsluiting.238De
keuze voor en de beperking tot dit perspectief worden in het arrest niet toegelicht.

143. Ook bij de tweede grond voor bewijsuitsluiting zal de beoordeling moeten plaatsvinden aan de
hand van de wettelijke beoordelingsfactoren en met inachtneming van de omstandigheden van het
geval. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat de rechter in zijn beoordeling kan betrekken of in de
gegeven omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan te verwachten
negatieve effecten en of aldus niet op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan
zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van een — mogelijk
zeer ernstig — strafbaar feit, alsmede in voorkomend geval aan de rechten van slachtoffers of hun
nabestaanden, mede gelet op uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen tot effectieve
bestraffing.

144. De erkenning van een tweede categorie voor bewijsuitsluiting waarin de argumenten die voor
bewijsuitsluiting pleiten nader dienen te worden afgewogen tegen de negatieve effecten ervan en
waarin de beslissing tot bewijsuitsluiting meer motivering behoeft dan in de eerste categorie, spreekt
aan.

145. De aan het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier voorafgaande rechtspraak bevatte geen
aanwijzingen dat op vormverzuimen die geen schending van het recht op een eerlijk proces met zich
brengen alleen door middel van bewijsuitsluiting kan worden gereageerd indien en voor zover het
bevorderen van toekomstig normconform handelen daartoe noopt. Ook in de in het arrest zelf
genoemde voorbeelden van uitspraken die onder deze categorie zouden kunnen worden geschaard,
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kunnen zulke aanwijzingen niet worden gevonden.239 Kennelijk heeft de Hoge Raad willen
benadrukken dat slechts ingeval het gaat om zeer ernstige schendingen van belangrijke
(strafvorderlijke) voorschriften of rechtsbeginselen te rechtvaardigen is dat de negatieve effecten van
bewijsuitsluiting – met het oog op het bevorderen van een normconforme opsporing – op de koop
worden toegenomen.240

146. De inbedding van deze doelbeperking in het systeem van art. 359a Sv en de verhouding tot
eerdere rechtspraak roepen niettemin vragen op. Onduidelijk is ook hoe de keuze voor het
preventieargument zich verhoudt tot andere onderdelen van het beoordelingskader van art. 359a Sv.
Tegemoetkoming is daarin het leidend argument om aan vormverzuimen rechtsgevolgen te verbinden.
De niet-ontvankelijkheid komt in de huidige rechtspraak in de regel pas in beeld als een eerlijk proces
niet meer mogelijk is, terwijl strafvermindering mede ten gevolge van de wettekst primair strekt tot
compensatie van door de verdachte geleden nadeel.

147. De vraag rijst of de belangenafweging die bij de tweede categorie kan plaatsvinden moet
worden versmald tot het perspectief van preventie. Keulen merkt in dit verband in zijn noot onder het
arrest op:

“Min of meer los van de tekst van art. 359a Sv worden te verwachten negatieve effecten van
bewijsuitsluiting als element in de afweging geïntroduceerd, terwijl twee gangbare en geaccepteerde
argumenten voor bewijsuitsluiting zonder nadere toelichting buiten beschouwing worden gelaten. Het
positieve effect van bewijsuitsluiting in de concrete strafzaak voor de verdachte (reparatie) lijkt niet
meer mee te tellen, het negatieve effect van bewijsuitsluiting in de concrete strafzaak voor het
slachtoffer wel. Het is duidelijk uit welke hoek de wind waait. Mij waait hij hier iets te hard.”241

148. Door enerzijds van de rechter te verlangen dat hij met alle negatieve effecten en argumenten
tegen bewijsuitsluiting rekening houdt, en anderzijds één perspectief voor bewijsuitsluiting te
benoemen, dreigt die belangenafweging uit balans te zijn.242 Verdedigd kan worden dat de ernst van
de schending niettemin een rol kan spelen bij het belang dat wordt gehecht aan het voorkomen van
soortgelijke schendingen. Ingeval niet voor herhaling hoeft te worden gevreesd, zou in de
overwegingen in het arrest echter kunnen worden gelezen dat bewijsuitsluiting niet in aanmerking
komt. In die benadering zou de doelbinding een verdere beperking hebben betekend van de
mogelijkheden bewijsuitsluiting toe te passen. Mocht daarvan sprake zijn, dan zouden andere
perspectieven voor bewijsuitsluiting volgens de kaders die in het afvoerpijparrest zijn gegeven zonder
motivering zijn ondergesneeuwd. Dat is niet vanzelfsprekend.

149. Met het oog op de bevordering van een samenhangend systeem van rechtsgevolgen, kan
worden overwogen de categorie van bewijsuitsluiting buiten de gevallen van schending van art. 6
EVRM af te stemmen op het hiervoor voorgestelde beoordelingskader voor de niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie. Daarbij is de kernvraag of het vormverzuim met zich brengt dat het
gebruik van het daardoor verkregen materiaal voor het bewijs zozeer in strijd is met de goede243

procesorde dat de met het als bewijs gebruiken van dat resultaat gemoeide belangen daarvoor
moeten wijken. Ook in dit verband gaat het om een rechtsstatelijke waarborg, waaraan ook in het
arrest van de onbevoegde hulpofficier wordt gerefereerd. De verschillende perspectieven op art. 359a
Sv kunnen van betekenis zijn, alsook de (daarmee overlappende) factoren van art. 359a, tweede lid,
Sv en de vraag of hetgeen wordt beoogd niet ook door middel van strafvermindering of constatering
van het verzuim afdoende kan worden bereikt. Het verdient aanbeveling de feitenrechter bij de te
maken afweging iets meer vrijheid te gunnen dan in het huidige toetsingskader tot uitdrukking komt.
Ook zonder specifiek omschreven subcategorieën kan de beoogde terughoudende toepassing worden
bevorderd. Aan de motivering van de beslissing tot bewijsuitsluiting op deze grond mogen
bepaaldelijk eisen worden gesteld. In cassatie kan het oordeel van het hof op begrijpelijkheid worden
getoetst.

Het structurele vormverzuim

150. Het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier introduceerde een derde grond voor
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bewijsuitsluiting. De Hoge Raad aanvaardde een uitzondering op de eerder in het arrest nog
vooropgestelde regel dat bewijsuitsluiting slechts in aanmerking komt als een belangrijk
(strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden.244Toepassing van
bewijsuitsluiting is “niet onder alle omstandigheden uitgesloten” als sprake is van de zeer
uitzonderlijke situatie dat het desbetreffende vormverzuim naar uit objectieve gegevens blijkt zozeer
bij herhaling voorkomt dat het structureel karakter ervan vaststaat en de verantwoordelijke
autoriteiten zich, vanaf het moment waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest,
onvoldoende inspanningen hebben getroost overtredingen van het desbetreffende voorschrift te
voorkomen. De enkele stelling dat zich zodanig structureel verzuim voordoet, is niet toereikend en
behoeft de rechter in de desbetreffende procedure geen aanleiding te geven daarnaar een onderzoek
in te stellen. Het ligt op de weg van de verdediging om aan de hand van buiten de voorliggende zaak
reeds bekende gegevens te onderbouwen dat zich zodanig structureel verzuim voordoet. Vervolgens
ligt het op de weg van het openbaar ministerie daartegenover concrete gegevens te verstrekken aan
de hand waarvan kan worden bepaald of de verantwoordelijke autoriteiten adequate maatregelen
hebben getroffen om structurele overtreding van het desbetreffende voorschrift zoveel als
redelijkerwijs mogelijk uit te sluiten. Toepassing van bewijsuitsluiting komt in dit geval slechts in
aanmerking indien aannemelijk is dat die toepassing in de gegeven omstandigheden daadwerkelijk de
beoogde normerende werking op de praktijk van opsporing en vervolging zal hebben. Is een zodanig
preventief effect op zichzelf te verwachten dan moet nog worden onderzocht of in de gegeven
omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan te verwachten
negatieve effecten en of aldus niet op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan
zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van een — mogelijk
zeer ernstig — strafbaar feit, alsmede in voorkomend geval aan de rechten van slachtoffers of hun
nabestaanden, mede gelet op uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen tot effectieve
bestraffing. De rechter zal in het bijzonder bij toepassing van deze grond voor bewijsuitsluiting nadere
rekenschap moeten afleggen voor die beslissing.

151. Daarmee ligt de lat op grote hoogte.245 De Hoge Raad laat er geen twijfel over bestaan dat het
bij de derde grond voor bewijsuitsluiting gaat om zeer uitzonderlijke situaties. Het veelomvattende
beslissingskader laat ook geen andere uitleg toe.

152. Uit dogmatisch oogpunt gaat het niettemin om een intrigerende categorie. Waar in de
rechtspraak van de Hoge Raad over art. 359a Sv in de regel de bescherming van de subjectieve
rechten van de in de strafzaak terechtstaande verdachte centraal wordt gesteld, staat dit belang bij
de structurele vormverzuimen op de achtergrond. Toepassing komt slechts in aanmerking ingeval de
rechter aannemelijk acht dat deze de beoogde normerende werking op de praktijk van opsporing en
vervolging zal hebben. De grond heeft daarmee een meer algemene strekking, die de belangen van
de verdachte in de individuele strafzaak overstijgt. Borgers en Kooijmans merken op dat de Hoge
Raad de rechter terecht een instrument verschaft om in te grijpen als de integriteit van de
strafvorderlijke overheid reeds vanwege het structurele karakter van bepaalde vormverzuimen op het
spel staat.246 Kennelijk gaan zij ervan uit dat het waarborgen van integer overheidshandelen ook bij
de derde bewijsuitsluitingsregel een rol speelt. In dit verband verdient wel opmerking dat de Hoge
Raad bij de derde grond voor bewijsuitsluiting, anders dan bij de tweede, niet refereert aan de
toepassing van bewijsuitsluiting als rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en
vervolging belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden. Toch lijken deze aspecten
hierbij wel relevant. Dat blijkt alleen al uit het toetsingskader, waarin is opgenomen dat toepassing
alleen in aanmerking komt indien aannemelijk is geworden dat bewijsuitsluiting “de beoogde
normerende werking op de praktijk van opsporing en vervolging zal hebben”. Daarin is het
preventieperspectief te herkennen. In zekere zin kan deze grond worden gezien als een
compenserend element in de rechtspraak, waarin – zeer beperkte – ruimte wordt geboden voor
bewijsuitsluiting zonder dat de subjectieve belangen van de verdachte centraal staan. Deze erkenning
is niet alleen uit principieel oogpunt relevant.

153. Voor de toepassing van de derde grond voor bewijsuitsluiting geldt een meeromvattend
toetsingskader dan voor dat van het tweede. Typerend is dat moet worden onderzocht of toepassing
van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan te verwachten negatieve effecten van
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bewijsuitsluiting, terwijl dat in de tweede categorie aan de feitenrechter wordt overgelaten (“kan”).
Ook ten aanzien van de effectiviteit van bewijsuitsluiting als middel om toekomstige vormverzuimen te
voorkomen, wordt bij de derde grond meer van de rechter verwacht.

154. Achilleshiel is dat moet worden vastgesteld dat een vormverzuim zich structureel voordoet en dat
in dit verband een taak voor de verdediging is weggelegd. Volgens de Hoge Raad ligt het op de weg
van de verdediging om aan de hand van buiten de voorliggende zaak reeds bekende gegevens te
onderbouwen dat zich zodanig structureel verzuim voordoet. Kuiper ziet hierin een “uitnodiging tot
georganiseerd empirisch onderzoek”, waarbij hij ook een rol ziet weggelegd voor de wetenschap.247

Betoogd is in dat verband wel dat de Raad voor de Rechtspraak de inrichting en het onderhoud van
een ‘databank vormverzuimen’ zou moeten faciliteren. Advocaten en wetenschappers zouden in
samenwerking met elkaar kunnen rapporteren over veelvoorkomende vormfouten, waarna advocaten
met behulp van een ‘databank vormverzuimen’ en wetenschappelijke rapportages hun verweer dat
sprake is van een structureel vormverzuim ter terechtzitting kunnen onderbouwen.248 Ik deel dit
optimisme niet. Van de verdediging kan bezwaarlijk worden gevergd in het kader van een individuele
strafzaak ter onderbouwing van een verweer zich buiten de oevers van de strafzaak te begeven dan
wel zich in meer algemene zin te verbinden met wetenschappers om onderzoek te doen naar de
aanwezigheid van structureel voorkomende vormverzuimen, nog daargelaten de vraag of
wetenschappers zich daartoe geroepen voelen.249 Het voorafgaande laat overigens onverlet dat de
strafrechter ook uit eigen beweging de discussie kan opwerpen of van een structureel vormverzuim
sprake is.250

155. Maar ook voor de rechter ligt de lat erg hoog.251 Komt de rechter reeds tot de vaststelling dat het
vormverzuim zozeer bij herhaling voorkomt dat het structureel karakter ervan vaststaat, dan moet hij
onder meer beoordelen of aannemelijk is geworden dat toepassing van bewijsuitsluiting in de
gegeven omstandigheden daadwerkelijk de beoogde normerende werking op de praktijk van
opsporing en vervolging zal hebben. In dat verband is van belang dat onduidelijk is wat het effect van
bewijsuitsluiting is op toekomstig overheidsoptreden. Veel meer dan anekdotisch bewijs is er niet.252

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat bewijsuitsluiting aan preventie geen enkele bijdrage kan
leveren, maar wel dat de vraag is of de rechter is toegerust om de aannemelijkheid van een
normerend effect van bewijsuitsluiting in het concrete geval te beoordelen. Maar misschien is door de
Hoge Raad niet beoogd in dit verband hoge eisen te stellen aan het vaststellen van de
aannemelijkheid dat de toepassing van bewijsuitsluiting in de gegeven omstandigheden
daadwerkelijk de beoogde normerende werking op de praktijk van opsporing en vervolging zal
hebben.

156. Toepassing van bewijsuitsluiting wegens een structureel vormverzuim komt in de praktijk
nauwelijks voor. De Hoge Raad heeft de toepassing van deze bewijsuitsluitingsregel tot op heden niet
getoetst.253 In de feitenrechtspraak is bewijsuitsluiting op deze grond slechts enkele malen
toegepast.254 Nadere bestudering van de vonnissen en arresten waarin deze grond ter sprake is
gekomen, leert dat daarin hetzij wordt geoordeeld dat niet aan de criteria wordt voldaan, hetzij het
gaat om een in hoger beroep of cassatie vernietigd vonnis respectievelijk arrest, hetzij gevallen
betreft waarin bewijsuitsluiting is toegepast zonder dat het toetsingskader van de Hoge Raad dat
voor deze grond is ontwikkeld (volledig) is gevolgd.

157. In zijn noot onder het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier vroeg Keulen zich af of de
rechtsontwikkeling op dit terrein niet wat te hard ging.255 Hij trok de vergelijking met een
wetgevingsproces dat met diverse waarborgen is omringd en waarin diverse betrokkenen over de
voorstellen worden gehoord. Anders dan in het afvoerpijparrest, waarin de Hoge Raad nadrukkelijk
had voortgebouwd op bestaande rechtspraak, vond hij dat de Hoge Raad met het arrest inzake de
onbevoegde hulpofficier optrad als “wetgever-plaatsvervanger”, maar zonder de bijpassende
waarborgen.256

158. Ik meen dat de aanvaarding dat er in uitzonderlijke gevallen plaats is voor bewijsuitsluiting in
geval van structurele vormverzuimen past binnen het – betrekkelijk – open kader van art. 359a Sv en
bij de perspectieven die ter rechtvaardiging van bewijsuitsluiting kunnen worden aangevoerd. Dat
neemt niet weg dat het aanbeveling verdient het toetsingskader voor bewijsuitsluiting op deze grond,
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zoals dat in het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier van justitie gestalte heeft gekregen, te
heroverwegen. De vraag rijst hoe deze categorie zich verhoudt tot het algemeen geformuleerde
uitgangspunt dat bewijsuitsluiting slechts in aanmerking komt indien door de onrechtmatige
bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is
geschonden. Daarbij komt dat het toetsingskader zeer gedetailleerd is, met dienovereenkomstige
eisen aan de mate van onderbouwing van zowel het verweer van de verdediging als de motivering
van de toepassing van het rechtsgevolg door de feitenrechter. Ook in dit opzicht kan de vraag worden
gesteld waarom de feitenrechter niet iets meer ruimte is gegund, met de mogelijkheid van toetsing in
cassatie op begrijpelijkheid. Het komt mij wenselijk voor dat wordt gezocht naar een minder
gedetailleerd toetsingskader, dat naar mijn mening beter in het systeem van de wet zou passen en
dat niettemin recht doet aan de – positief te waarderen – achtergrond en het uitzonderlijk karakter
van deze grond voor bewijsuitsluiting.

159. Daarbij moet worden bedacht dat ook zonder het gedetailleerde toetsingskader ruimte bestaat
om in de bijzondere omstandigheden van het geval gewicht toe te kennen aan een geconstateerd
structureel karakter van het vormverzuim. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan bij de
beoordelingsfactor ‘ernst van het verzuim’ als bedoeld in art. 359a, tweede lid, Sv ook de
verwijtbaarheid van het verzuim een rol spelen.257 In het verlengde daarvan zou de omstandigheid
dat een vormverzuim een structureel karakter heeft en daartegen niet tijdig iets is ondernomen
eveneens onder die ernst en verwijtbaarheid van het verzuim kunnen worden begrepen. Naast de
categorie die betrekking heeft op het waarborgen van een eerlijk proces, zou als grond voor
bewijsuitsluiting kunnen worden aanvaard dat het gebruik voor het bewijs niet te verenigen is met
een goede procesorde, zoals ik in het voorafgaande voorstelde. Die grond biedt ook ruimte aan de
tweede en de derde grond voor bewijsuitsluiting, al sluit de terminologie niet naadloos aan bij
structurele vormverzuimen. Met handhaving van het zeer uitzonderlijke karakter van bewijsuitsluiting
wegens structurele vormverzuimen en met de noodzaak van een belangenafweging en deugdelijke
motivering, zou de feitenrechter daarmee een ruimere mate van vrijheid kunnen worden geboden dan
in het huidige toetsingskader om te beoordelen of bewijsuitsluiting is aangewezen.

160. Al vóór de invoering van art. 359a Sv gingen stemmen op voor strafvermindering als bruikbaar
alternatief voor bewijsuitsluiting als reactie op een onherstelbaar vormverzuim bij het voorbereidend
onderzoek.258 De wetgever heeft strafvermindering een vaste plaats in art. 359a, eerste lid, Sv
gegeven. Als wettelijke voorwaarde geldt dat het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs de weg
van strafvermindering kan worden verlaagd.

161. In het afvoerpijparrest heeft de Hoge Raad nadere criteria geformuleerd voor de toepassing van
strafvermindering in de zin van art. 359a, eerste lid, onder a, Sv. De Hoge Raad onderscheidde vier
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om strafvermindering als in art. 359a Sv voorzien
rechtsgevolg, in verhouding tot de ernst van het verzuim, te kunnen toepassen. Aannemelijk moet zijn
dat (i) de verdachte daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden, (ii) dit nadeel is veroorzaakt door het
verzuim, (iii) het nadeel geschikt is voor compensatie door middel van strafvermindering, en (iv)
strafvermindering ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de ernst van het
verzuim gerechtvaardigd is.259

162. In vergelijking met de andere rechtsgevolgen van art. 359a Sv, vraagt strafvermindering minder
de aandacht. Bij dit rechtsgevolg staat tegemoetkoming centraal. Het begrip ‘nadeel’, dat in het
toetsingskader herhaaldelijk terugkomt, getuigt daarvan. Niet op voorhand hoeft echter te worden
uitgesloten dat strafvermindering in voorkomende gevallen mede strekt tot preventie of bewaking van
de integriteit en geloofwaardigheid van het onderhavige strafproces.

163. In zijn vroegere rechtspraak lijkt de Hoge Raad aan het ‘nadeel’ in de zin van art. 359a, eerste lid
onder a, Sv geen bijzondere eisen te stellen.260 Strafvermindering kreeg daarmee als rechtsgevolg
ruim baan. Uit het afvoerpijparrest volgt dat thans als voorwaarde geldt dat de verdachte door het
vormverzuim daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden. Dat nadeel is niet beperkt tot de
verdedigingsrechten. Ook ander voldoende ernstig nadeel van de verdachte kan grond bieden voor
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compensatie in de vorm van strafvermindering.261 Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer.262

164. Met de eigen toepassingsvoorwaarden vormt strafvermindering geen restcategorie, maar een
rechtsgevolg met een eigen toepassingsbereik, waarin het begrip ‘nadeel’ een belangrijke plaats
inneemt. Het nadeelvereiste van art. 359a, eerste lid onder a, Sv kan daarnaast worden bezien in
onderlinge samenhang met de – algemene – wegingsfactor ‘nadeel’ als bedoeld in art. 359a, tweede
lid, Sv. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat in dat laatste verband niet uitsluitend aan
door de verdachte geleden nadeel is gedacht.263 Uit het afvoerpijparrest volgt dat ‘nadeel’ in de zin
van art. 359a, eerste lid, onder a, Sv wel is beperkt tot daadwerkelijk door de verdachte geleden
nadeel. De invulling van het begrip ‘nadeel’ als bedoeld in art. 359a, tweede lid, Sv laat ik verder
rusten.264

165. Vanuit wetssystematisch oogpunt is er wat voor te zeggen het nadeelvereiste in de zin van het
eerste lid van art. 359a Sv niet eng te interpreteren. Zoals in deze conclusie al vaker is opgemerkt,
duidt de wijze waarop de in art. 359a Sv genoemde rechtsgevolgen in die bepaling gezamenlijk zijn
geregeld op een zekere onderlinge samenhang tussen die rechtsgevolgen en de daarmee te
waarborgen belangen. Daarmee is het in overeenstemming toe te staan dat ook overwegingen van
preventie of integriteit bij de beslissing tot strafvermindering een (overwegende) rol spelen. Een
dergelijke benadering kan recht doen aan de eerder in deze conclusie genoemde
subsidiariteitsgedachte. In deze lijn lijkt het mij wenselijk het begrip ‘nadeel’ in het eerste lid ruim te
interpreteren om strafvermindering bij zoveel mogelijk uiteenlopende vormverzuimen een alternatief
te kunnen laten zijn voor de andere reacties.265

166. Daarnaast is de beslissing toepassing te geven aan strafvermindering nauw gelieerd aan de
straftoemeting. In dat laatste verband heeft de feitenrechter grote vrijheid om in zijn oordeel de
omstandigheden te betrekken die hij relevant acht, waaronder de inbreuken die op rechten van de
verdachte zijn gemaakt. Daarop is het toetsingskader van art. 359a Sv niet van toepassing. Ook dat
pleit ervoor de feitenrechter juist ten aanzien van het rechtsgevolg strafvermindering enige vrijheid te
gunnen. Het toetsingskader zoals dat in het afvoerpijparrest is opgenomen, biedt daarvoor de ruimte.

Stellen, substantiëren en motiveren in het licht van de wegingsfactoren van lid 2

167. Het door de Commissie Moons voorgestelde eerste lid van art. 359a Sv hield onder meer in dat
de rechtbank “ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte”
aan vormverzuimen rechtsgevolgen kan verbinden.266 In de reactie van het openbaar ministerie op het
rapport van de Commissie Moons werd erop gewezen dat de formulering op grond van art. 330 Sv een
(met nietigheid bedreigde) responsieplicht zou meebrengen. Die reactie was voor de wetgever
aanleiding – om systematische redenen - de zinsnede niet in art. 359a Sv op te nemen.267

168. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 359a Sv zou de bedoeling kunnen worden
afgeleid dat de rechter een zelfstandige bevoegdheid tot toepassing van art. 359a Sv heeft en dat
een vordering of verweer hem niet noopt tot een afzonderlijke (nadere) motivering van zijn beslissing
van die bevoegdheid al dan niet gebruik te maken.268 Daarbij moet worden bedacht dat de
responsieplicht van art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv ten tijde van de invoering van art. 359a Sv
nog niet bestond.

169. Wel bepaalt art. 359a, derde lid, Sv dat de beslissing tot toepassing van art. 359a Sv in het
vonnis moet worden opgenomen en met redenen dient te worden omkleed. Volgens vaste rechtspraak
dient de rechter deze beslissing te nemen en te motiveren aan de hand van de factoren van art. 359a,
tweede lid, Sv.269 Als hij vaststelt dat een onherstelbaar verzuim als bedoeld in art. 359a Sv zich heeft
voorgedaan en hij tot het oordeel komt dat het verzuim zonder rechtsgevolgen dient te blijven, brengt
een redelijke uitleg van art. 359a derde lid, Sv mee dat hij die beslissing eveneens in zijn
einduitspraak vermeldt en met redenen omkleedt.270 Niet is uitgesloten dat de rechter ambtshalve
komt tot een beslissing over toepassing van een in art. 359a voorzien rechtsgevolg, maar een plicht
tot ambtshalve onderzoek zal zelden worden aangenomen. Daarvoor bestaat hooguit aanleiding in
het (uitzonderlijke) geval dat uit de gedingstukken het rechtstreekse en ernstige vermoeden rijst dat
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onrechtmatig is gehandeld op een wijze die tot toepassing van art. 359a Sv noopt.271

170. In het afvoerpijparrest week de Hoge Raad af van de uit de memorie van toelichting af te leiden
bedoeling om de rechter niet te verplichten de afwijking van een vordering of verzoek tot toepassing
van art. 359a Sv te motiveren. De Hoge Raad aanvaardde dat de rechter onder omstandigheden is
gehouden de verwerping van een tot toepassing van art. 359a Sv strekkend verweer te motiveren.
Aan die motiveringsplicht stelde hij wel een beperking: met het oog op de door de rechter aan de
hand van het tweede lid te nemen en te motiveren beslissing, mag van de verdediging worden
verlangd dat duidelijk en gemotiveerd aan de hand van die factoren van art. 359a, tweede lid, Sv
wordt aangegeven tot welk in art. 359a Sv omschreven rechtsgevolg het vormverzuim dient te leiden.
Alleen op een zodanig verweer is de rechter gehouden een met redenen omklede beslissing te
geven.272

171. Deze beslissing van de Hoge Raad paste in een brede strafprocesrechtelijke ontwikkeling naar
een meer contradictoire stijl van procederen. Die tendens doet weliswaar niet af aan de rechterlijke
verantwoordelijkheid voor een volledig onderzoek en een juiste uitkomst van de zaak, maar de
verplichtingen van nader onderzoek blijk te geven en beslissingen te motiveren worden daarin wel in
toenemende mate afhankelijk gesteld van de door het openbaar ministerie en de verdachte naar
voren gebrachte standpunten en onderzoekswensen.273De wetswijziging waarbij kort na het
afvoerpijparrest aan het tweede lid van art. 359 Sv een tweede volzin werd toegevoegd, past
eveneens in die ontwikkeling.274 In algemene beschouwingen over die wetswijziging in HR 11 april
2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 stelde de Hoge Raad voorop dat een responsieplicht
geldt indien het standpunt duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een
ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van de feitenrechter naar voren is gebracht. “In dat opzicht
gelden overeenkomstige eisen als worden gesteld aan een beroep op schending van een
vormvoorschrift in de zin van art. 359a Sv”, zo overwoog de Hoge Raad onder verwijzing naar het
afvoerpijparrest.275

172. In dit verband vragen ook gevallen waarin een beroep wordt gedaan op vormverzuimen buiten
het voorbereidend onderzoek de aandacht. In HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:BL5629:2011, NJ
2011/69, m.nt. Schalken oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van een door de verdediging gevoerd
verweer betreffende de rechtmatigheid van onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het buitenland,
dat de door de Hoge Raad in het kader van art. 359a
(https://www.navigator.nl/document/openCitation/id2e8dcd8ee11b677d59aab169a03fafaf) Sv
geformuleerde uitgangspunten van toepassing zijn. Dit geldt ook voor de eisen die aan een dergelijk
verweer moeten worden gesteld.

173. De Hoge Raad heeft tot uitgangspunt genomen dat de verplichting de verwerping van een
beroep op art. 359a Sv te motiveren op die bepaling als zodanig berust en dus niet op de tweede
volzin van art. 359, tweede lid, Sv.276Alhoewel art. 359a Sv naar de letter geen responsieplicht
behelst, stuit een klacht dat de motivering van het hof niet voldoet aan het motiveringsvoorschrift van
art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv erop af dat het hier een verweer betreft “als bedoeld in art.
359a, eerste lid, Sv”.277 Als deze overweging zo zou moeten worden opgevat dat de enkele
vermelding van het verkeerde wetsartikel in (de toelichting op) het cassatiemiddel het middel doet
stranden, gaat mij dat een stap te ver.278 Aangezien de Hoge Raad het in deze arresten niet bij deze
overweging laat, maar ook oordeelt dat de bestreden beslissing toereikend is gemotiveerd, is een
andere uitleg ook mogelijk. Denkbaar is dat de Hoge Raad met deze arresten heeft willen
benadrukken dat voor een verweer strekkende tot toepassing van art. 359a Sv eigen eisen gelden, in
het bijzonder dat duidelijk en gemotiveerd aan de hand van die factoren wordt aangegeven tot welk
in art. 359a Sv omschreven rechtsgevolg dit dient te leiden.

174. Daarbij merk ik op dat in de rechtspraak over verweren strekkende tot toepassing van art. 359a
Sv de in het tweede lid genoemde factoren steeds belangrijker zijn geworden. Die ontwikkeling gaat
hand in hand met de aanscherping van de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de criteria
voor toepassing van de rechtsgevolgen als zodanig. Hoe strikter de toepassingsvoorwaarden, des te
meer wordt verlangd ter onderbouwing van het verweer.279 Dit uitgangspunt verklaart ook dat aan de
onderbouwing van verweren strekkende tot bewijsuitsluiting in verband met schending van het recht
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op rechtsbijstand voorafgaand aan het politieverhoor lagere eisen worden gesteld. In een dergelijk
geval leidt het desbetreffende vormverzuim in de regel tot bewijsuitsluiting. De omstandigheid dat de
verdediging niet (alle) in art. 359a, tweede lid, Sv in haar verweer heeft betrokken, ontslaat de rechter
in een dergelijk geval niet van de responsieplicht.280 Hetzelfde geldt voor het verzuim de cautie te
geven.281 Ook een beroep op art. 3 EVRM kan in deze categorie worden geschaard.282

175. Hoewel de Hoge Raad in het hiervoor genoemde arrest van 11 april 2006 de overeenkomsten
heeft benadrukt tussen de responsieplicht van art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv en de
responsieplicht in verband met art. 359a Sv, zijn de verschillen tussen beide regimes sindsdien
gegroeid. Deze ontwikkeling is te verklaren door de eisen die aan laatstgenoemde verweren worden
gesteld, in het bijzonder ten aanzien van het betrekken van de wegingsfactoren van het tweede lid
daarbij. De vraag is gesteld of daarmee niet onevenredig veel gewicht wordt toegekend aan deze
factoren, ook in verhouding tot andere voorwaarden voor toepassing van art. 359a Sv.283

176. De relatief hoge eisen die de Hoge Raad stelt aan de substantiëring van verweren zijn te
plaatsen tegen de achtergrond van de terughoudendheid die de rechtspraak van de Hoge Raad
ademt ten aanzien van het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen. Daarmee is ook een
proceseconomisch belang gediend: voorkomen wordt dat aandacht wordt geschonken aan betogen
die nergens toe kunnen leiden. Die lijn heeft evenwel ook een keerzijde. De rechtspraak biedt de
feitenrechter volop gelegenheid om voorbij te gaan aan de beoordeling van de toelaatbaarheid van
het ter discussie gestelde overheidsoptreden in die gevallen waarin de factoren van art. 359a, tweede
lid, Sv onvoldoende in de onderbouwing van het verweer zijn betrokken. Daardoor dreigt de aandacht
te worden verplaatst van de inhoud van het verweer naar de inkleding daarvan.284 Mijn ambtgenoot
Harteveld merkt in dit verband op dat een meer inhoudelijke manier van responderen op een dergelijk
verweer zo mogelijk de voorkeur geniet boven de uitleg waarom de raadsman is tekortgeschoten in
de onderbouwing van zijn verweer aan de hand van de factoren van art. 359a, tweede lid, Sv.285

177. Is aan de voorwaarden voor een ‘uitdrukkelijk voorgedragen verweer’ als bedoeld in art. 358,
derde lid, Sv of voor een ‘uitdrukkelijk onderbouwd standpunt’ als bedoeld in art. 359, tweede lid,
tweede volzin, Sv niet voldaan, dan behoeft de rechter de afwijking van dat standpunt niet te
motiveren.286De uitleg van het betoog is in dat verband voorbehouden aan de feitenrechter. De Hoge
Raad grijpt alleen in als het betoog bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan als een verweer of
standpunt waarop de rechter had moeten responderen. Reageert de feitenrechter wel, dan zal de
Hoge Raad diens kennelijke uitleg van dat betoog als responsieplichtig verweer of standpunt
eerbiedigen.287 Voor de aan een verweer dat strekt tot de toepassing van art. 359a Sv te stellen eisen
is dat in de kern niet anders. In het afvoerpijparrest overwoog de Hoge Raad dat de rechter alleen op
een aan de eisen beantwoordend verweer is gehouden een met redenen omklede beslissing te
nemen. Het uitgangspunt is eveneens voor een dergelijk verweer dat de uitleg ervan aan de
feitenrechter is voorbehouden en deze uitleg in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden
getoetst.288

178. Het komt evenwel ook voor de ontoereikend gemotiveerde verwerping van een verweer dat
strekt tot toepassing van art. 359a Sv toch niet tot cassatie leidt, omdat de rechter reeds op grond
van de omstandigheid dat het verweer onvoldoende aan de hand van de factoren van lid 2 is
ingekleed, “dat verweer slechts (…) [had] kunnen verwerpen”.289Ter illustratie wijs ik op HR 9
december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3550, NJ 2015/356, m.nt. Keulen. De verdediging had betoogd dat
aan de vereisten voor aanhouding op grond van art. 54 Sv niet was voldaan. Daaraan had zij ten
grondslag gelegd dat met dit voorschrift wordt beoogd dat “ex art 5 EVRM een ieder wordt
gevrijwaard tegen een willekeurig ingrijpen door de overheid in zijn persoonlijke vrijheid”, dat een
klopjacht van andere burgers tegen de verdachte had plaatsgevonden ter zake van een vier weken
eerder door de verdachte begane winkeldiefstal en dat dit handelen werd gelegitimeerd en
ondersteund door de politie. Als de overheid zich aan de wettelijke vormvoorschriften had gehouden,
had er geen klopjacht plaatsgevonden en was de verdachte niet van zijn vrijheid beroofd geweest.
Daaraan verbond de raadsman de slotsom dat het door de onrechtmatige aanhouding verkregen
bewijsmateriaal moest worden uitgesloten, met vrijspraak tot gevolg. Het oordeel van het hof dat de
aanhouding niet onrechtmatig was, achtte de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, maar dat
behoefde niet tot cassatie te leiden in het licht van wat over het belang van het geschonden
voorschrift, de ernst van het verzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel was aangevoerd.
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179. Voor zover deze overwegingen inzake de stel- en substantiëringsplicht op de voet van art. 359a
Sv moeten worden gezien als uitwerking van de ‘belangrechtspraak’ in het kader van art. 80a RO, kan
de vraag worden gesteld of niet wat scherper zou moeten worden onderscheiden tussen de vraag of
een verweer voldoende onderbouwd naar voren is gebracht om een respons van de feitenrechter te
vergen enerzijds en de vraag of bij cassatie voldoende rechtens te respecteren belang bestaat
anderzijds. Bij het eerste komt het grotendeels aan op de inkleding van het verweer. Het tweede
vergt een inschatting of het verweer, eventueel aangevuld met onderzoek van de rechter naar
aanleiding daarvan, bij een nieuwe feitelijke behandeling redelijkerwijs tot een andere uitkomst van
de zaak zou kunnen leiden.290Daarbij kan de vraag worden gesteld of bij de motiverings- en
responsieplicht niet te zeer de nadruk is komen te liggen op de factoren van art. 359a, tweede lid, Sv.
Volgens Keulen kan dat bij critici van de rechtspraak van de Hoge Raad inzake art. 359a Sv het beeld
versterken dat de Hoge Raad daarmee het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen tracht
te reduceren. Aan die gedachte zou minder voeding worden gegeven als de verplichting om te
reageren op verweren gericht op toepassing van art. 359a Sv gelijk zou worden geschakeld met de
verplichting om te reageren op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, aldus Keulen.291

180. Met die gedachte kan worden ingestemd. Een dergelijke benadering zou goed passen bij de
aanvankelijke lijn in de rechtspraak inzake het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, waarin juist de
overeenkomsten tussen de responsieplicht van art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv en de
responsieplicht in verband met art. 359a Sv zijn benadrukt. Overigens zou een accentverschuiving
naar een iets grotere vrijheid van de feitenrechter, zoals in deze conclusie bepleit, ook gevolgen
hebben voor de wijze waarop de motivering in cassatie wordt getoetst. De wegingsfactoren van het
tweede lid zullen daarbij op een iets minder dwingende manier uitwerken. Dat heeft ook gevolgen
voor hetgeen ter onderbouwing van verweren strekkende tot toepassing van art. 359a Sv mag
worden verlangd. Juist als het gaat om beslispunten waar de eigen verantwoordelijkheid van de
rechter groot is, dienen de eisen die aan een verweer ter zake worden gesteld niet te hoog te zijn.292

181. De ontwikkeling van het recht ten aanzien van de reactie op vormverzuimen die zijn begaan bij
het voorbereidend onderzoek is de afgelopen dertig jaar in beweging. Vóór de inwerkingtreding van
de Wet vormverzuimen leidde het constateren van een onrechtmatigheid bij het vergaren van
bewijsmateriaal betrekkelijk standaard tot bewijsuitsluiting. De wetgever heeft met art. 359a Sv een
kader geschapen dat de feitenrechter een leidende rol geeft om aan de hand van de omstandigheden
van het geval te bepalen of aan een vormverzuim een rechtsgevolg moet worden verbonden en, zo ja,
welk. In de praktijk is die rol niet tot volle wasdom gekomen. Dat hangt samen met de rechtspraak
van de Hoge Raad, waarin strikte kaders zijn vastgesteld voor de toepassing van (rechtsgevolgen in
de zin van) art. 359a Sv. De rechtspraak van de Hoge Raad getuigt in dit opzicht van een grote mate
van terughoudendheid ten aanzien van het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen. Die
terughoudendheid vertaalt zich in het strikte beoordelingskader, de relatief hoge eisen die aan
verweren en de motivering van de toepassing van rechtsgevolgen worden gesteld en aan de relatief
indringende toetsing door de Hoge Raad daarvan.

182. De koers die de Hoge Raad in dit verband vaart, was te begrijpen tegen de achtergrond van de
stand van de feitenrechtspraak van vóór de invoering van art. 359a Sv en in het licht van de
zwaarwegende belangen die pleiten tegen een ruime toepassing van bewijsuitsluiting en niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Maar bijna vijfentwintig jaar na de invoering van art.
359a Sv meen ik dat er goede gronden bestaan de feitenrechter in dit opzicht iets meer ruimte te
gunnen. Daarmee kan recht worden gedaan aan de bedoeling van de wetgever, zoals deze blijkt uit
de tekst en de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet vormverzuimen. Ook zou een
dergelijke meer terughoudende toetsing in cassatie passen bij de verhouding van de cassatierechter
tot de feitenrechter, zoals deze door de Hoge Raad op andere terreinen wordt beklemtoond. Zo heeft
de Hoge Raad in zijn overzichtsarresten ten aanzien van getuigenverzoeken een aparte paragraaf
gewijd aan de toetsing in cassatie van de desbetreffende beslissingen van de feitenrechter. De Hoge
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Raad heeft in dat verband onder meer benadrukt dat de begrijpelijkheid van het oordeel van het hof
in verband met de aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden
van het geval in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.293 Een vergelijkbare
overweging, waarin wordt ingegaan op de toetsing in cassatie, zou in een arrest over art. 359a Sv
niet misstaan. Voor een herhaling van de situatie van vóór 1996 hoeft naar mijn mening niet te
worden gevreesd. Ook in de feitenrechtspraak waait de wind uit een andere hoek, terwijl de Hoge
Raad mede door het schrappen van het verbod van cassatie tegen vrijspraken de mogelijkheden heeft
in het kader van de rechtseenheid en rechtsvorming richting te blijven geven en in te grijpen wanneer
hij de keuze voor een in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg niet begrijpelijk vindt.

183. Het afvoerpijparrest294 vormt een mijlpaal in de rechtspraak inzake het verbinden van
rechtsgevolgen aan vormverzuimen. Daarmee is richting gegeven aan de toepassing van art. 359a Sv.
Verdere invulling ten aanzien van bewijsuitsluiting vond plaats in het arrest inzake de onbevoegde
hulpofficier.295 Ik meen dat de tijd rijp is voor een heroriëntatie op onderdelen. Daarin kan de Hoge
Raad zich nader uitspreken over verschillende facetten van de rechtspraak. Ook meen ik dat behoefte
bestaat aan het verkrijgen van nader inzicht in de onderlinge samenhang tussen de verschillende
toegangsdrempels en rechtsgevolgen van art. 359a Sv. Daartoe heb ik met het voorafgaande een
aanzet proberen te geven. Ik realiseer mij dat ik de Hoge Raad niet alleen vraag de rechtspraak te
verduidelijken, maar ook voorstellen doe op onderdelen te komen tot een accentverschuiving. Ik
noemde in dit verband de positie van de feitenrechter en de toetsing in cassatie. Verder licht ik de
volgende aspecten uit.

184. De reikwijdte van art. 359a Sv is beperkt tot vormverzuimen begaan bij het voorbereidend
onderzoek. Door de uitleg die de Hoge Raad aan deze toegangsdrempel heeft gegeven, stranden
verweren ten aanzien van vormverzuimen regelmatig op deze grond. Tegelijkertijd biedt de
rechtspraak van de Hoge Raad openingen voor een meer materiële benadering. Ook biedt de
rechtspraak – beperkte - ruimte om in die gevallen waarin art. 359a Sv niet van toepassing is
rechtsgevolgen te verbinden aan vormverzuimen. De gevallen zijn divers en de overwegingen van de
Hoge Raad niet altijd gelijkluidend. Het komt mij met het oog op de rechtseenheid en
rechtsontwikkeling wenselijk voor dat de Hoge Raad in dit verband nader inzicht biedt in de stand van
het recht. Denkbaar is dat in sterkere mate de innerlijke samenhang tussen de beoordelingskaders
binnen en buiten art. 359a Sv wordt benadrukt.

185. Ook ten aanzien van de vraag of sprake is van een onherstelbaar vormverzuim, in het bijzonder in
die gevallen waarin sprake is geweest van onjuiste of zelfs bewust misleidende informatie door de
politie en/of het openbaar ministerie in het kader van het strafproces, bestaat behoefte aan nader
inzicht.296 Daarbij is veel te zeggen voor een benadering waarin nadrukkelijker onderscheid wordt
gemaakt tussen de vraag of het vormverzuim is hersteld aan de ene kant en de vraag welk (mogelijk
te compenseren) nadeel het vormverzuim ten gevolge heeft gehad aan de andere kant.

186. De perspectieven die het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen kunnen
rechtvaardigen, vragen de aandacht. In het arrest inzake de onbevoegde hulpofficier plaatst de Hoge
Raad bewijsuitsluiting niet uitsluitend in de sleutel van tegemoetkoming aan de verdachte in de
individuele strafzaak, maar ziet hij daarvoor ook ruimte als rechtsstatelijke waarborg en als middel om
met de opsporing en vervolging belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden. In
het beoordelingskader is een bijzondere plaats ingeruimd voor bewijsuitsluiting als middel om
toekomstige vergelijkbare vormverzuimen te voorkomen. Ook te verwachten negatieve effecten van
bewijsuitsluiting dienen volgens de Hoge Raad in dat verband in de belangenafweging te worden
betrokken. Het is waardevol dat erkenning heeft plaatsgevonden van de toepassing van een
rechtsgevolg als bedoeld in art. 359a Sv vanuit rechtsstatelijk perspectief, met het oog op het
bevorderen van een rechtmatige opsporing en vervolging. De vraag rijst hoe deze nadruk op het
preventieperspectief zich verhoudt tot andere perspectieven die brede erkenning vinden en tot de
beoordeling van andere rechtsgevolgen. In dat verband verdient ook het perspectief van het bewaken
van de integriteit van het strafproces de aandacht.

187. De categorie structurele vormverzuimen is in 2013 als grond voor bewijsuitsluiting
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geïntroduceerd. Gelet op de stringente voorwaarden en hetgeen in dat verband van de verdediging
wordt gevergd, wekt het geen verwondering dat deze categorie geen vaste plek in de rechtspraak
heeft verworven. De Hoge Raad heeft deze categorie gereserveerd voor zeer uitzonderlijke gevallen.
Niettemin is het de vraag is of afzonderlijke rubricering, in combinatie met een gedetailleerd en zeer
strikt toetsingskader, gerechtvaardigd is of dat de omstandigheid dat sprake is van een structureel
vormverzuim op een andere wijze in het toetsingskader kan worden betrokken.

188. Met het oog op het bevorderen van de samenhang tussen de verschillende rechtsgevolgen kan
worden overwogen de criteria voor niet-ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting en strafvermindering in
sterkere mate op elkaar af te stemmen. Daarbij kan worden overwogen het perspectief van preventie,
dat in 2013 uitdrukkelijk in het toetsingskader is geïntroduceerd, te verbreden en daarbij ook een
plaats te geven aan andere, breed erkende perspectieven. In navolging van (onder anderen) Knigge
en Borgers meen ik dat het aanbeveling verdient het Zwolsmancriterium te nuanceren. Centraal staat
de vraag of de door het verzuim aan het verdedigingsbelang toegebrachte schade zodanig is dat een
eerlijke behandeling van de zaak niet meer mogelijk is. Daarnaast is het in lijn met de tekst van de
wet en de besproken perspectieven ter rechtvaardiging van rechtsgevolgen als in extreme gevallen de
mogelijkheid bestaat tot niet-ontvankelijkheid ingeval door het vormverzuim voortzetting van de
vervolging zozeer in strijd moet worden geacht met een goede297 procesorde, dat de met voortzetting
van de vervolging gemoeide belangen daarvoor moeten wijken. Ten aanzien van de bewijsuitsluiting
zou daarbij kunnen worden aangesloten. Naast bewijsuitsluiting ter verzekering van het recht op een
eerlijk proces zou de categorie andere belangrijke (strafvorderlijke) voorschriften of beginselen aldus
kunnen worden ingekleurd dat het gebruik van het door het vormverzuim verkregen materiaal voor
het bewijs zozeer in strijd is met de goede298 procesorde dat de belangen die zijn gediend met het tot
het bewijs gebruiken van dat resultaat daarvoor moeten wijken. Die grond biedt ook ruimte in zeer
uitzonderlijke gevallen structurele vormverzuimen onder te brengen.

189. Het voorafgaande doet niet af aan het uitgangspunt dat de strafrechter geen algemene
toezichthoudende taak ten aanzien van het bewaken van opsporing heeft. De strafrechter, die slechts
oordeelt in de individuele zaken, is daarvoor ook niet toegerust.299 Ook wordt niet afgedaan aan het
uitgangspunt dat terughoudendheid bij het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen in het
licht van zwaarwegende belangen die daartegen pleiten gerechtvaardigd is. In het verlengde daarvan
ligt de subsidiariteitsgedachte, inhoudende dat als hetzelfde doel met een minder ingrijpend
rechtsgevolg kan worden bereikt, daarvoor zal moeten worden gekozen. In dat verband heeft
strafvermindering als relatief mild rechtsgevolg terrein gewonnen. De strafrechter heeft een taak bij
het bewaken van de integriteit van het strafproces in de individuele zaak. Daarin kan een
aanknopingspunt worden gevonden voor een nadere verfijning van het huidige toetsingskader van
art. 359a Sv.

190. Het eerste middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat het openbaar ministerie
ontvankelijk is in de vervolging, mede in het licht van het gevoerde verweer, blijk geeft van een
onjuiste rechtsopvatting, althans ontoereikend is gemotiveerd.

191. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezen verklaard dat:

“1:

hij op 27 april 2015 gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, te [plaats] tezamen en in
vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen
aan de [a-straat 1] ) heeft weggenomen een huissleutel, toebehorende aan [betrokkene 1] en/of
[betrokkene 2] , waarbij verdachte en/of zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs
heeft/hebben verschaft door middel van braak en inklimming;

Bespreking van de middelen

Het eerste middel
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2:

hij op 27 april 2015 gedurende de voor nachtrust bestemde tijd, te [plaats] tezamen en in vereniging
met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan de [b-
straat 1] ) heeft weggenomen

- meerdere paspoorten en een identiteitskaart en

- een pinpas en een creditcard en

- meerdere elektronische apparaten (onder meer een laptop en een spelcomputer en een dvd-speler
en een tablet en fotocamera’s en

- meerdere sieraden (onder meer horloges en armbanden en ringen en kettingen en

- meerdere tassen en

- een geldbedrag

toebehorende aan [betrokkene 3] , in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn
mededader, waarbij verdachte en/of zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs
heeft/hebben verschaft door middel van braak en inklimming.”

192. Uit de aan het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 11 juli
2018 gehechte pleitnotities blijkt dat de raadsman van de verdachte het volgende verweer heeft
gevoerd:

“1. Het beroep richt zich tegen de verworpen verweren ten aanzien van het gebruikte en onvoldoende
vastgelegde geweld, dat is gebruikt tegen cliënt, tegen de bewezenverklaringen en ook tegen de
opgelegde straf.

2. De verdediging verzoekt u het vonnis waarvan beroep te vernietigen en alsnog het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging wegens strijd met de beginselen van een
behoorlijke procesorde, althans een grove veronachtzaming van vormen, meer in het bijzonder
wegens strijd met het bepaalde in art. 3, 5 en 6 EVRM.

3. Cliënt is lange tijd opgesloten geweest in een kleine cel, een ophoudhok, zonder raam en zonder
bed.

4. Vervolgens is cliënt in die cel geslagen en geschopt door agenten. Hij spuwde er zelfs bloed van.
Het OM en ook de rechtbank tillen er niet zo zwaar aan. Cliënt was lastig en er mocht geweld worden
gebruikt. Niemand weet wat er precies in dat ophoudhok is gebeurd, behalve cliënt en de agenten die
hem mishandeld hebben. De rechtbank vindt het wel voldoende dat er een aanvullend proces-verbaal
is opgemaakt en dat de verdediging [verbalisant 1] heeft mogen horen. De rechtbank rept evenwel
met geen woord over de inhoud van die stukken. Ik zal daar zo nog wel enkele aanvullende
kanttekeningen bij plaatsen.

5. Op de videobeelden is te zien, dat cliënt op gewelddadige wijze wordt overgebracht van het
ophoudhok naar de isoleercel. Cliënt kreeg vuistslagen voordat hij in de boeien werd geslagen. Zijn
gekwetste arm werd verschillende keren op overbodige wijze verdraaid. Dit alles terwijl cliënt
meermalen zegt mee te werken. Op geen moment op de video is te zien dat cliënt zich verzet. Het OM
noch de rechtbank beargumenteren waarom het nodig is en waarom het rechtmatig is, dat iemand die
meewerkt zo wordt mishandeld.

6. Aangekomen in de isolatiecel wordt cliënt getackeld, of geschopt, zo men wil, waardoor hij met zijn
hoofd tegen de muur klapt. Ter terechtzitting in eerste aanleg, heb ik de beelden verschillende keren
af laten spelen, waarbij ik telkens heb gewezen op het moment waarop cliënt met zijn 'kop tegen de
muur klapt'. De rechters hebben het gezien. Alle drie. Verschillende keren. Toch houdt het vonnis er
niets over in. Waarom niet? Ik weet het niet. De enige reden die ik kan bedenken, is, wanneer men als
rechter zegt: we zien dat iemand, die geboeid en geblinddoekt is met zijn hoofd tegen de muur
gesmeten wordt, dan kunnen we niet om sanctionering heen. En daar had de rechtbank geen trek in.
Cliënt moest worden veroordeeld. Natuurlijk is er geen enkel reden, geen enkele rechtvaardiging om
iemand die volkomen weerloos is op een dergelijke wijze toe te takelen.

7. Wanneer cliënt wordt uitgekleed, is op de videobeelden te zien, dat cliënt verse wonden op zijn rug
heeft, die niet van het transport zijn gekomen. Deze wonden zijn het gevolg van het eerder op hem
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toegepaste geweld. Geweld waarvoor geen rechtvaardiging bestaat.

8. Verbalisant [verbalisant 1] verklaart bij de rechter-commissaris onder meer als volgt:

"De arrestant werd onder controle gebracht. Ik heb het sloop aangereikt. Het sloop werd over het
hoofd van de arrestant gebracht. De arrestant was op dat moment hevig aan het schreeuwen en aan
het krijsen en hij gebruikte veel woorden die ik niet zal herhalen met de letter 'k'. De arrestant bleef
tijdens het transport van het arrestantenverblijf naar de isoleer, ongeveer 25 tot 30 meter, constant te
keer gaan".

9. Ik heb goed geluisterd naar wat door cliënt tijdens het transport is gezegd. Ik hoor 'Ik werk mee',
'Kijk uit je gaat hem breken' 'Rustig', 'Au-au', 'Alsjeblieft, alsjeblieft' 'Mijn hand, ahh!' 'Ah, mijn hoofd!'
'Mijn neus is gebroken!'

10. Cliënt heeft niet een keer het woord kanker gezegd. Van schreeuwen en krijsen was ook geen
sprake, anders dan kreten uit nood en pijn. Tenzij verbalisant [verbalisant 1] bij de RC met het k-
woord heeft bedoeld, dat cliënt meermalen 'Kijk alsjeblieft uit' heeft gezegd, heeft [verbalisant 1]
eenvoudigweg een valse verklaring afgelegd.

11. Verbalisant [verbalisant 1] is zelf op de beelden te zien en te horen. Ik hoor hem zeggen: 'He,
vriend, houd je bek, hou je mond eens dicht'. 'Als jij nog een keer iemand bedreigt, dan heb je een
probleem (..) je bent gewaarschuwd' Ook horen we cliënt zeggen: 'er komt bloed uit mijn neus',
waarop [verbalisant 1] zegt: 'Ja dat is goed, dat is al van net'. Een andere verbalisant wenst cliënt
nog de tering en ook wordt hem gezegd: 'Dit is de laatste keer dat je inbreekt in [plaats] , denk ik'.

12. Ik zal u zeggen, dat mij de koude rillingen over de rug lopen, wanneer ik de beelden zie. Het zal je
kind maar zijn, die je op de beelden ziet. Dat dit in Nederland gebeurt hield ik niet voor mogelijk. En
wat op de beelden te zien en te horen was, was slechts het topje van de ijsberg. De rest van het
beeld- en geluidsmateriaal is per ongeluk overschreven, stelt de politie.

13. Cliënt is voor en na dit verzetje voor de agenten door agenten geslagen en geschopt. Hij kon zijn
onderbroek ook nog inleveren. Pas toen de dokter kwam, heeft de dokter gezegd, dat hij onmiddellijk
uit de isolatiecel moest en dat hij zijn kleren terug moest krijgen. Waarom moet daar een dokter voor
aan te pas komen? De officier van justitie meende dat cliënt maar een klacht moest indienen of
aangifte moest doen. Wat de officier van justitie vergeet, is dat cliënt onder zijn verantwoordelijkheid
op dat politiebureau heeft gezeten.

14. Onmiddellijk nadat ik cliënt had bezocht en zijn letsel had vastgelegd, heb ik de wachtcommandant
medegedeeld dat ik de officier van justitie zou vragen alle beschikbare beelden te vorderen. Dat heb ik
per e-mail van 28 april 2015 om 18:25 uur gedaan, die zich bij de processtukken bevindt.

15. De officier van justitie reageerde gelaten in zijn mail van 29 april 2015:

"Naar aanleiding van uw mail heb ik de politie gevraagd om de betreffende camerabeelden veilig te
stellen. Vooralsnog zie ik evenwel geen aanleiding om deze beelden onderdeel uit te laten maken van
het(voorgeleidings)dossier.

Uiteraard staat het uw cliënt vrij om een klacht in te dienen/ aangifte te doen indien hij meent dat hij
onheus is bejegend of het slachtoffer is geworden van een strafbaar feit."

16. De officier van justitie weet evengoed als wij allemaal dat het indienen van een klacht zinloos is
gelet op het bepaalde art. 9.1.2. en 9.2 onder b van de AWB. Ook het doen van aangifte baat cliënt
niet. Hem was immers al gezegd dat 'geen camera cliënt zou zien of horen'. In dit laatste bleek men
wonderwel gelijk te krijgen.

17. In plaats van het serieus nemen van het verzoek van de verdediging en gewoon de beelden veilig
te stellen, maakt [verbalisant 1] op 29 april 2015 een proces-verbaal op, waarin voornamelijk wordt
beschreven wat voor een etter cliënt geweest is. De officier van justitie weigert beelden te
verstrekken, zodat het de verdediging onmogelijk wordt gemaakt gedegen verweer te voeren bij de
rechter-commissaris. Het is bij uitstek de rechter-commissaris die oordeelt over de rechtmatigheid van
de aanhouding en de inverzekeringstelling. Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer de beelden die nu
beschikbaar zijn, beschikbaar waren geweest bij de voorgeleiding de RC de inverzekeringstelling
onrechtmatig had geoordeeld. Ik denk ook dat die constatering zou hebben geleid tot de
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invrijheidstelling van cliënt.

18. Later bij het verhoor van [verbalisant 1] bij de rechter-commissaris, blijkt ook nog eens dat waar
zijn proces-verbaal de indruk wekt, dat hij alle bevindingen zelf heeft waargenomen, hij voornamelijk
heeft opgeschreven wat anderen hem hadden verteld, zonder dat hij enig onderzoek heeft ingesteld
naar de juistheid van die mededelingen. Laat staan dat hij zelf een woord met cliënt had gewisseld.

19. Vastgesteld moet worden dat de beelden waar het werkelijk om ging, namelijk de beelden uit de
observatiecel per ongeluk zijn overschreven. Daarbij heeft verbalisant [verbalisant 2] niet genoteerd
met wie en wanneer hij gesproken heeft, zodat voor eeuwig onduidelijk blijft wie deze 'vergissing'
heeft kunnen maken.

Enig kader

20. ln de zaak Tomasi tegen Frankrijk heeft het EHRM onder meer bepaald:

145. Where a person is injured while in detention or otherwise under the control of the police, any
such injury will give rise to a strong presumption that the person was subjected to ill-treatment (see
Bursuc v. Romania, no. 42066/98, § 80, 12 October 2004). The Court also points out that where an
individual, when taken into police custody, is in good health, but is found to be injured at the time of
release, it is incumbent on the State to provide a plausible explanation of how those injuries were
caused, failing which a clear issue arises under Article 3 of the Convention (see Tomasi v. France,
judgment of 27 August 1992, §§ 108-11, Series A no. 241-A, and Selmouni v. France [GC], cited above,
§ 87).

21. De Staat – en in dit geval de officier van justitie – behoort een plausible explanation te geven voor
letsel dat een persoon oploopt terwijl hij in handen van de politie is.

22. Hoewel de verdediging de route tot het vaststellen van die feiten had uitgestippeld, is het aan
geen ander dan de officier van justitie te wijten dat niet alle beelden beschikhaar zijn gekomen. Had
hij deze namelijk wel aan de verdediging verstrekt voor de voorgeleiding, had onmiddellijk kunnen
worden vastgesteld, dat men de beelden van de isolatiecel was 'vergeten' en hadden deze nadien
niet 'per ongeluk' kunnen worden overschreven.

23. De officier van justitie heeft door het achterhouden van relevant bewijsmateriaal bovendien een
klip en klaar verweer, dat de verdediging enkel bij de RC kon voeren verhinderd, de verdediging
monddood gemaakt. Vergelijk in dit verband ook Edwards tegen het Verenigd Koninkrijk (EHRM 16
december 1992, Series A 247-B):

"it is a requirement of fairness [...] that the prosecution authorities disclose to the defence all material
evidence for or against the accused"

24. Dat het te voeren verweer illusoir was, bleek ook duidelijk bij de RC, zij zei immers – kort gezegd –
geen gevolg te kunnen geven aan de verklaring van cliënt zonder dat er nader onderzoek naar zijn
stelling was gedaan. Het handelen van de officier van justitie heeft er dus ook concreet toe geleid de
rechter-commissaris op het verkeerde been te zetten. Dat handelen (of uitblijven daarvan) raakt de
beginselen van een behoorlijke procesorde in ernstige mate. Het is kennelijk de officier van justitie die
bepaalt welk verweer wel en welk verweer door de verdediging niet mag worden gevoerd.

25. Ik zoek inmiddels al bijna drie jaar naar een antwoord op grond van welke wettelijke bepaling het
toegepaste geweld op cliënt zou zijn toegestaan en in welk wettelijk voorschrift het naakt achterlaten
in een isoleercel van een gevangene is geregeld. Ik heb het niet gevonden. Het is een onmenselijke
behandeling die in strijd is met het verdrag.

26. ln eerste aanleg heb ik bij pleidooi uitdrukkelijk de officier van justitie uitgenodigd bij repliek uit te
leggen op basis van welke wettelijke grondslag een en ander geoorloofd is. De officier heeft
gerepliceerd, maar mijn vraag niet beantwoord. Ik citeer:

27. "Hoewel de beelden er heftig uitzien, is de verdachte niet onmenselijk behandeld. Ook is geen
sprake van een vormverzuim. Het één en ander moet worden geplaatst in de context van die avond."
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De officier van justitie beantwoordt op geen enkele wijze mijn vraag. Dat kan ook niet, want er is geen
wettelijke basis voor dergelijke mishandelingen, 'de context van die avond' bleek overigens uitstekend
uit de beelden: de agenten in Spijkenisse hadden een boef gevangen en die gingen hem wel even
bijbrengen, dat ze hem niet terug wilden zien: cliënt kon de tering krijgen en 'Dit is de laatste keer dat
je inbreekt in [plaats] , denk ik'.

a. "Uit het proces-verbaal blijkt dat de verdachte meerdere malen heeft geschreeuwd. Het verplaatsen
van de verdachte ging gepaard met schreeuwen en trappen." Uit de beelden blijkt zonneklaar dit
lariekoek is. Cliënt schreeuwde dat het pijn deed en dat hij meewerkte. Er is op de beelden niet te
zien dat cliënt ook maar één keer heeft getrapt of een poging daartoe heeft ondernomen. De officier
van justitie hecht kennelijk meer waarde aan de ambtsedige processen-verbaal dan aan zijn eigen
ogen oren. Beelden liegen immers niet.

b. "De verdachte wilde vechten met de bewaarder en wilde niet luisteren. De verdachte bleef trappen
met als gevolg dat [verbalisant 1] de opdracht heeft gegeven tot een schildprocedure." Ook nu volgt
de officier van justitie de processen-verbaal.

c. "Dat ziet er heftig uit, maar de agenten moeten denken aan hun eigen veiligheid en het belang van
de verdachte." Serieus? Op welke wijze vormde cliënt – geboeid en geblinddoekt – een gevaar voor
de veiligheid van de groep agenten? De opmerking dat agent hebben gehandeld in het belang van de
veiligheid van cliënt is netjes gezegd: onbegrijpelijk. Iets minder net gezegd, is het volkomen
belachelijk. Sinds wanneer is het in iemands belang hem te slaan, te schoppen, uit te kleden, te
bedreigen, te beledigen en onderuit te trappen met als gevolg dat hij met zijn hoofd tegen een klapt?
Dat is in niemands belang en zeker niet in dat van cliënt.

d. "De wijze waarop de agenten te werk zijn gegaan was proportioneel."

Dat de verdediging dit standpunt niet deelt, is duidelijk. Het geweld was echter niet enkel niet
proportioneel, maar zeer zeker niet subsidiair. Er waren tal van andere methoden geweest het door
de politie gewenste doel te bereiken.

e. "Er is conform ambtsinstructie een geweldsrapportage opgemaakt." Uit alle processen-verbaal volgt
dat de verbalisanten er enkel oog voor hebben op te schrijven wat voor etter cliënt is geweest. Zelfs
[verbalisant 1] hield bij de RC vol dat het cliënt was die recalcitrant bleef en bleef schelden met het 'k'-
woord. De beelden bewijzen het tegendeel van zijn verklaring.

28. Sinds het vonnis van 31 mei 2017 is nog altijd geen antwoord gekomen op de eenvoudige vraag
van de verdediging: op basis van welke wettelijke grondslag heeft deze explosie aan geweld plaats
mogen vinden.

29. De verdediging verzoekt uw Hof vast te stellen dat sprake is van een schending van art. 3, 5 en/of
6 van het EVRM.

30. De conclusies zijn als volgt:

‒ de verdediging heeft een tijdig, redelijk en deugdelijk gemotiveerd verzoek gedaan tot het
veiligstellen van beelden en het toevoegen van beelden nog voor de voorgeleiding;

‒ de officier van justitie heeft geweigerd gevolg te geven aan het verzoek, waardoor: 1) geen
verweer kon worden gevoerd bij de RC en 2) uw rechtbank onvolledig wordt voorgelicht;

‒ [verbalisant 1] heeft een lap-pv geschreven en onwaarheden verteld bij de RC;

‒ Beelden zijn 'kwijtgeraakt' en herstel daarvan is niet mogelijk omdat verbalisant [verbalisant 2] is
vergeten te noteren met wie hij gesproken had;

‒ Uit geen enkele regeling volgt dat het toegepaste geweld rechtmatig is geweest;

‒ Uit geen enkele regeling volgt dat het naakt in een cel op de grond achterlaten van een gevangene
geoorloofd is.

31. Hoewel de verdediging weet dat de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie een
welhaast onhaalbaar honk is anno 2018, verzoekt zij toch zo.

32. De verdediging meent dat sprake is van een schending van de artikelen 3, 5 en 6 van het EVRM,
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omdat cliënt onmenselijk is behandeld en doordien niet rechtmatig gedetineerd is geweest. Bovendien
is geen sprake van equality of arms: het deugdelijk gemotiveerde en bescheiden verzoek van de
verdediging om beelden is ten onrechte in de wind geslagen. Het OM bepaalt blijkbaar zelf wel welke
verweren de verdediging wel en niet mag onderbouwen.

33. Bij die stand van zaken is geen eerlijke verdediging te voeren. Redenen waarom wordt verzocht
het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

34. In zoverre de rechtbank het verweer verworpen heeft door de stelling, dat in voldoende mate
compenserende maatregelen zijn getroffen, ziet die verwerpen enkel op de schending van art. 6.
EVRM, maar zelfs die verwerping is onbegrijpelijk. Immers volgt uit het getuigenverhoor van
[verbalisant 1] dat hij hetzij een onjuiste herinnering heeft bewaard aan de betreffende kwestie,
hetzij dat hij bewust onjuist heeft verklaard, waar het gaat over het schelden met het k-woord tijdens
het transport. Evenmin kan het aanvullend pv het geschonden belang van het wissen van de beelden
compenseren, nu moet worden vastgesteld, dat dit pv voornamelijk een de auditu weergave is
geweest van wat gebeurd zou kunnen zijn.”

193. Het hof heeft het gevoerde verweer verworpen en heeft daartoe het volgende overwogen:

“De verdediging heeft zich - conform de in hoger beroep overgelegde pleitnotitie - primair kort
samengevat op het standpunt gesteld- dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden
verklaard wegens schending van de artikelen 3, 5 en 6 van het EVRM, omdat de verdachte
onmenselijk is behandeld en doordien niet rechtmatig gedetineerd is geweest. Bovendien is geen
sprake van equality of arms doordat de officier van justitie heeft geweigerd gevolg te geven aan het
verzoek tot het veiligstellen en verstrekken van de camerabeelden zoals die zijn gemaakt op het
politiebureau.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Een zo vergaande sanctie als de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan slechts volgen
indien sprake is van ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor
doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan (Zwolsman, Hoge Raad 19 december 1995, NJ
1996, 249) .

Naar het oordeel van het hof doet een dergelijke situatie zich niet voor nu de grieven van de
raadsman niet de behandeling van de zaak van de verdachte betreffen maar enkel gericht zijn op de
fysieke behandeling van de verdachte tijdens diens insluiting. Daarbij blijken niet door het hof te
onderzoeken en te toetsen ordemaatregelen - de plaatsing in een isoleercel door middel van de
zogeheten schildprocedure, naar aanleiding van het gedrag van de verdachte - te zijn toegepast.
Tegen de gewraakte handelwijze van de politie is door de raadsman van de verdachte niet geklaagd
bij het bevoegde gezag, noch is aangifte gedaan van mishandeling van de verdachte of een civiele
vordering ingediend wegens onrechtmatig overheidsoptreden, binnen welke wettelijke kaders gesteld
– onrechtmatig overheidsoptreden - eventueel wel onderzocht en getoetst zou kunnen worden. Op
voorhand is niet gebleken van een dermate flagrante schending van de rechten van de verdachte
waardoor rechterlijk sanctioneren van politieoptreden buiten het toepassingsbereik van artikel 359a
Sv toch in deze zaak aan de orde zou kunnen zijn.

Van de door de raadsman gestelde schending van equality of arms kan om voormelde reden eveneens
geen sprake zijn. Ook dit verweer heeft immers betrekking op een onderzoek naar de handelwijze van
de politie bij de insluiting van de verdachte.”

194. De verdediging heeft aangevoerd dat tegen de verdachte onrechtmatig geweld zou zijn gebruikt
toen de verdachte zich, kort na de aanhouding, bevond in een arrestantenverblijf (het “ophoudhok”),
tijdens het transport van de verdachte van het arrestantenverblijf naar de isoleercel en in de
isoleercel. Er zou sprake zijn geweest van mishandelingen door politieambtenaren, die de verdachte
zouden hebben geschopt en geslagen, terwijl hij was geboeid en geblinddoekt, waardoor hij met zijn
hoofd tegen de muur is “geklapt”. Vervolgens zouden de politieambtenaren de verdachte naakt in een
isoleercel hebben achtergelaten. Deze gedragingen leveren volgens de raadsman een onmenselijke
behandeling als bedoeld in art. 3 EVRM op. Het verweer ziet daarnaast op de wijze waarop dit gebruik
van geweld is vastgelegd. Gesteld wordt dat de verbalisant een onjuist en/of onvolledig proces-
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verbaal heeft opgemaakt en dat de desbetreffende verbalisant bij de rechter-commissaris niet naar
waarheid heeft verklaard. Dat zou zijn gebleken op de beelden die nog wel beschikbaar zijn. Voorts
zou de officier van justitie ten onrechte hebben geweigerd camerabeelden waarop het geweld (beter)
te zien zou zijn geweest te verstrekken, waarna de desbetreffende beelden zijn overschreven. Deze
camerabeelden zouden vervolgens grotendeels verloren zijn gegaan. Daarmee zou “bewijsmateriaal”
zijn achtergehouden en de verdachte in zijn verdedigingsrechten zijn geschaad, doordat geen
(onderbouwd) verweer bij de rechter-commissaris kon worden gevoerd en de zittingsrechter
onvolledig is geïnformeerd. De raadsman van de verdachte heeft – onder kennelijke verwijzing naar
het Zwolsmancriterium - aangevoerd dat daardoor sprake is van strijd met beginselen van een
behoorlijke procesorde300,“althans een grove veronachtzaming van vormen”, dat de artikelen 3, 5 en
art. 6 EVRM zijn geschonden en dat het niet langer mogelijk is “een eerlijke verdediging te voeren”.

195. Het hof stelt het Zwolsmancriterium voorop. De overwegingen waarop het hof vervolgens de
verwerping van het gevoerde verweer doet steunen, overtuigen niet. Ik wijs daartoe op het volgende.

196. Het hof stelt niet vast of sprake is van een of meer vormverzuimen. Tegenover de uitvoerige
lezing van de feiten die de verdediging, uitmondend in de conclusie dat sprake is geweest van
mishandeling door de politie die strijd oplevert met art. 3 EVRM, stelt het hof in dit verband geen feiten
vast.

197. Het hof overweegt dat een “situatie” als bedoeld in het Zwolsmancriterium zich niet voordoet
omdat de verdediging zich enkel richt tegen de fysieke behandeling van de verdachte “tijdens diens
insluiting”. Die lezing van het verweer acht ik in het licht van het bovenstaande niet begrijpelijk.
Daartoe wijs ik erop dat de raadsman aan het beroep op niet-ontvankelijkheid niet alleen ten
grondslag heeft gelegd dat sprake zou zijn van een onmenselijke behandeling van de verdachte ten
gevolge van geweld door de politie als bedoeld in art. 3 EVRM, maar ook dat het door de wijze waarop
daarover is gerelateerd en de omstandigheid dat “bewijsmateriaal” verloren is gegaan niet langer
mogelijk is dat sprake is van een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM.

198. Verder refereert het hof aan “niet door het hof te onderzoeken en te toetsen ordemaatregelen”
die zijn toegepast. In dat verband overweegt het hof dat “tegen de gewraakte handelwijze van de
politie (..) niet [is] geklaagd bij het bevoegde gezag, noch aangifte [is] gedaan van mishandeling van
de verdachte of een civiele vordering [is] ingediend wegens onrechtmatig overheidsoptreden, binnen
welke wettelijke kaders gesteld onrechtmatig overheidsoptreden eventueel wel onderzocht en
getoetst zou kunnen worden”.

199. Voor zover het hof met deze overweging tot uitdrukking heeft willen brengen dat bij de
zittingsrechter niet (meer) kan worden geklaagd over onrechtmatig geweldgebruik tijdens de
toepassing van een vrijheidsbenemend dwangmiddel jegens de verdachte, omdat dergelijke klachten
kunnen worden aangebracht in andere procedures, geldt dat deze opvatting getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting. Ik wijs in dit verband op HR 11 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY4828, NJ
2013/130 m.nt. Schalken. Het ging in deze zaak om een (door het hof vastgestelde) met
disproportioneel geweld gepaard gaande aanhouding. De Hoge Raad overwoog onder meer dat
“indien het Hof heeft geoordeeld dat het uitsluitend aan de korpsleiding en het openbaar ministerie is,
en niet aan de rechter om op dergelijke onregelmatigheden met een sanctie te reageren, dat oordeel
blijk [geeft] van een onjuiste rechtsopvatting”.301

200. Afzonderlijke opmerking verdient dat in de onderhavige zaak zich evenmin de situatie voordoet
waarin art. 359a Sv toepassing mist omdat de verdediging een beroep doet op een vormverzuim dat
aan de rechter-commissaris is of hadden kunnen worden voorgelegd.302 Het gaat de verdediging in de
onderhavige zaak immers niet om een beslissing in het kader van het voorarrest, maar om de
gestelde mishandeling van de verdachte na zijn aanhouding op het politiebureau en om de wijze
waarop met de gestelde schending van zijn fysieke integriteit door politie en justitie daarna is
omgegaan. De raadsman verbindt aan de gestelde vormverzuimen de consequentie dat het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, subsidiair dat tot strafvermindering moet worden
overgegaan. Daarbij gaat het om de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv.
Een dergelijk rechtsgevolg kan de rechter-commissaris niet aan het gestelde vormverzuim verbinden.
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Daarop kan wel een beroep worden gedaan ten overstaan van de zittingsrechter.303

201. Het hof overweegt ten slotte dat “op voorhand” niet is gebleken van een dermate flagrante
schending van de rechten van de verdachte dat het sanctioneren van het politieoptreden ook “buiten
het toepassingsbereik van artikel 359a Sv” aan de orde zou zijn. Nu het hof ter zake geen feiten heeft
vastgesteld, ontbeert het oordeel dat “op voorhand” niet is gebleken van een flagrante schending van
de rechten van de verdachte een in cassatie te toetsen fundament. Voor zover het hof daarmee heeft
geoordeeld dat de gestelde vormverzuimen niet zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek als
bedoeld in art. 359a, eerste lid, Sv, getuigt dat oordeel hetzij van een onjuiste rechtsopvatting ten
aanzien van de reikwijdte van dit begrip, hetzij is dit oordeel niet begrijpelijk. Daartoe wijs ik op het
volgende.

202. Eerder in deze conclusie is uitvoerig stilgestaan bij de toegangsdrempel ‘bij het voorbereidend
onderzoek’ als bedoeld in art. 359a Sv en bij de in de rechtspraak gestelde aanvullende voorwaarde
dat het moet gaan om een vormverzuim bij het voorbereidend onderzoek ter zake van het in de
onderhavige zaak ten laste gelegde feit. Besproken is ook dat de Hoge Raad in uiteenlopende
gevallen de mogelijkheid erkent dat de in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolgen ook buiten het kader
van die bepaling worden toegepast. Bepleit is de innerlijke samenhang tussen de
onderzoekshandeling waarbij vormen zijn verzuimd en het voorbereidend onderzoek in de
desbetreffende strafzaak tegen de verdachte bepalend te achten voor de toepasselijkheid van art.
359a Sv.

203. Het verweer heeft betrekking op gestelde geweldshandelingen door de politie tegen de
verdachte toen hij zich bevond in een arrestantenverblijf op het politiebureau kort na zijn aanhouding
en op de dag van zijn inverzekeringstelling. Deze aanhouding en de daaropvolgende
inverzekeringstelling vonden plaats ter zake van de in de onderhavige zaak ten laste gelegde feiten.
Aldus kan worden aangenomen dat sprake was van toepassing van vrijheidsbenemende
dwangmiddelen onder gezag van de officier van justitie. De aanhouding en de inverzekeringstelling
van de verdachte behoren tot het voorbereidend onderzoek in de zin van art. 359a Sv.304 Ook het
ophouden voor onderzoek in de zin van art. 56a, eerste lid, Sv behoort daartoe.

204. Uit hetgeen in het algemeen deel van deze conclusie is vooropgesteld, volgt dat de gestelde
geweldshandelingen aldus ‘bij het voorbereidend onderzoek’ hebben plaatsgevonden, althans in
zodanig nauw verband met het voorbereidend onderzoek staan dat art. 359a Sv daarop van
toepassing moet worden geacht. Ik verwijs in dit verband ook naar HR 23 juni 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1092, waarin het na de aanhouding en tijdens het arrestantentransport op de
verdachte toegepaste geweld eveneens een vormverzuim opleverde waarop art. 359a Sv naar het
oordeel van de Hoge Raad van toepassing was.305 Daar komt nog bij dat het verweer ook inhoudt dat
het uitgeoefende geweld onjuist en/of onvolledig is gerelateerd in een proces-verbaal, dat een
betrokken verbalisant daarover niet naar waarheid zou hebben verklaard ten overstaan van de
rechter-commissaris en dat de officier van justitie ten onrechte een verzoek tot het in het dossier
voegen van camerabeelden heeft afgewezen, waarna de beelden zijn overschreven, met schending
van de equality of arms tot gevolg.306 Ook in dit verband gaat het om gestelde vormverzuimen bij het
voorbereidend onderzoek in de strafzaak tegen de verdachte als bedoeld in art. 359a Sv.

205. In het licht van het voorafgaande, heeft het hof de verwerping van het beroep op niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie doen steunen op gronden die die verwerping niet
kunnen dragen.

206. De vraag is of het voorafgaande tot cassatie moet leiden.

207. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat onregelmatigheden bij de aanhouding van de
verdachte in de regel niet meebrengen dat aan het recht van de verdachte op een eerlijke
behandeling van diens zaak wordt tekortgedaan.307 Er is geen grond aan te nemen dat zulks anders is
in geval van onregelmatigheden bij de toepassing van andere vrijheidsbenemende dwangmiddelen.

208. Ook de weigering om onderzoek te verrichten naar gesteld geweldgebruik leidt niet tot niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie als niet tevens de verdedigingsrechten van de verdachte
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zijn geschonden. Te wijzen valt onder meer op HR 18 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3374, NJ
2011/141 m.nt. Schalken. In deze zaak had de verdediging zich in hoger beroep op het standpunt
gesteld dat de verdachte recht had op een “onverwijld en onpartijdig onderzoek van zijn klacht over
mishandeling na zijn aanhouding op het politiebureau” en dat, aangezien de Staat had geweigerd de
Rijksrecherche als onafhankelijke instantie met het onderzoek naar die klacht te belasten, het
openbaar ministerie niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard in de vervolging. Ook voerde de
raadsman van de verdachte aan dat sprake was van een schending van art. 3 EVRM doordat de
verdachte door verbalisanten na zijn aanhouding werd mishandeld, welke schending tot gevolg
diende te hebben dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk diende te worden verklaard in de
vervolging. Het hof had beide verweren verworpen. De Hoge Raad overwoog dat het hof het eerste
verweer terecht had verworpen, “mede in aanmerking genomen dat niet is aangevoerd dat als gevolg
van die weigering ernstig inbreuk is gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde
waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan zijn recht
op een eerlijke behandeling van de zaak is tekortgedaan”. De klacht over de verwerping van het
tweede verweer werd verworpen met toepassing van art. 81, eerste lid, RO. Anders dan in de
onderhavige zaak, was in die zaak noch in feitelijke aanleg noch in cassatie gesteld dat aan het recht
op een eerlijk proces van de verdachte tekort was gedaan.308

209. In deze conclusie is het Zwolsmancriterium als criterium voor niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie op de voet van art. 359a Sv tegen het licht gehouden. Bepleit is als maatstaf voor
niet-ontvankelijkheid te hanteren of de door het verzuim aan het verdedigingsbelang toegebrachte
schade zodanig is dat een eerlijke behandeling van de zaak niet meer mogelijk is. Als aanvullend
criterium zou in deze benadering kunnen gelden dat door het vormverzuim voortzetting van de
vervolging zozeer in strijd moet worden geacht met een goede309 procesorde, dat de met voortzetting
van de vervolging gemoeide belangen daarvoor moeten wijken.

210. In zijn conclusie voorafgaand aan het hiervoor genoemde arrest van 18 januari 2011 achtte mijn
voormalig ambtgenoot Knigge ingeval van foltering van de verdachte een niet-ontvankelijkverklaring
van het OM niet uitgesloten. Onder omstandigheden kan de vervolging van de verdachte in een
dergelijk geval in strijd komen met de beginselen van een behoorlijke procesorde, waaronder in het
bijzonder het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging”.310 Deze gedachtegang doet
denken aan de hiervoor genoemde categorie van ‘truly outrageous cases’, waarin door het
vormverzuim voortzetting van de vervolging zozeer in strijd moet worden geacht met een goede311

procesorde, dat de met voortzetting van de vervolging gemoeide belangen daarvoor moeten wijken.
Mijn voormalig ambtgenoot Wortel merkte in zijn conclusie voorafgaand aan HR 30 januari 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AA9811, NJ 2001/281 op dat niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie aan
de orde zou kunnen zijn als sprake zou zijn van “doelbewuste mishandeling van een verdachte die
zich niet verzet, en van wie tevoren niets bekend was omtrent dreigend wapengebruik, waardoor (als
een soort politiële afstraffing) min of meer ernstig letsel of ernstige schade wordt toegebracht
waarvoor de omstandigheden waaronder moest worden aangehouden geen rechtvaardiging kunnen
geven”.312 Het mag duidelijk zijn dat het hierbij gaat om exceptionele gevallen. Ook in mijn opvatting,
die ik in het algemeen deel van deze conclusie heb verdedigd, is in de regel voor niet-ontvankelijkheid
geen plaats ingeval het recht op een eerlijke behandeling van de zaak niet is tekortgedaan.

211. De vergelijking dringt zich op met de in deze conclusie al vaker genoemde zaak die leidde tot het
arrest van de Hoge Raad van 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ 2016/153 m.nt. Vellinga-
Schootstra. Een belangrijk verschil is dat het hof in de laatstgenoemde zaak had vastgesteld dat het
ten laste gelegde feit een direct gevolg was van het buitensporige geweld en wel zodanig dat de
verdachte naar het oordeel van het hof ter zake van het feit een beroep toekwam op psychische
overmacht. In de onderhavige zaak heeft de verdediging niet gesteld dat er een dergelijk verband
bestaat tussen het ten laste gelegde feit en de gestelde vormverzuimen. Dat is ook moeilijk denkbaar,
omdat het ten laste gelegde eerder plaatsvond dan het gestelde geweld. Aan de andere kant is ook
een relevant verschil tussen beide zaken dat de verdediging in de onderhavige zaak stelt dat de
exacte toedracht van het uitgeoefende geweld in de onderhavige zaak ten gevolge van het
overschrijven van de camerabeelden uiteindelijk niet meer kan worden achterhaald. Het hof heeft op
dit onderdeel van het verweer niet gereageerd. In het arrest van 5 januari 2016 kende de Hoge Raad
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aan de vaststelling van het hof dat de waarheid – uiteindelijk – boven tafel was gekomen gewicht toe.

212. Voor het honoreren van een beroep op niet-ontvankelijkverklaring als in art. 359a Sv voorzien
rechtsgevolg is slechts in uitzonderlijke gevallen plaats. In die zin is een daartoe strekkend verweer in
de regel niet kansrijk. Ik meen evenwel dat niet gezegd kan worden dat het hof het verweer slechts
had kunnen verwerpen. Daarbij neem ik aanmerking dat het hof in reactie op het verweer geen
feitelijke vaststellingen heeft gedaan. Dat geldt onder meer ten aanzien van de gestelde mishandeling
van de verdachte door de politie door hem te slaan en te schoppen, terwijl hij geboeid en
geblinddoekt was, en hem naakt in een isoleercel achter te laten. Deze handelwijze levert volgens de
raadsman een schending van art. 3 EVRM op. Het hof laat in het midden of de feiten die de
verdediging aan haar verweer ten grondslag heeft gelegd aannemelijk zijn geworden en of de
daaraan verbonden conclusie gerechtvaardigd is. Het hof laat eveneens in het midden of de stelling
van de verdediging dat een verbalisant in strijd met de waarheid (“vals”) heeft verklaard opgaat. Het
hof heeft ten slotte geen overweging gewijd aan de stelling van de verdediging dat het aan de officier
van justitie is te wijten dat camerabeelden niet zijn veiliggesteld en in hoeverre daardoor de
verdedigingsrechten van de verdachte zijn geraakt.313 Evenmin gaat het hof in op de vraag in
hoeverre compensatie is geboden door de wel beschikbare camerabeelden.

213. Mede in het licht van de terughoudendheid die in cassatie past in gevallen waarin feitelijke
vaststellingen ontbreken, meen ik dat cassatie niet achterwege kan blijven. De aan de orde zijnde
vragen vergen immers vaststellingen en waarderingen van feitelijke aard, die aan het hof zijn
voorbehouden en die in cassatie op begrijpelijkheid kunnen worden getoetst. Het hof heeft in de
bestreden uitspraak echter nagelaten de relevante feitelijke vaststellingen te doen. Het bestreden
arrest kan in het licht van het voorafgaande niet in stand blijven.

214. Het eerste middel slaagt.

215. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof het beroep op strafvermindering in verband met
de onrechtmatige geweldsuitoefening jegens de verdachte ontoereikend gemotiveerd heeft
verworpen.314

216. Uit de aan het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 11 juli
2018 gehechte pleitnotities blijkt dat de raadsman van de verdachte – voor zover voor de beoordeling
van het middel van belang – het volgende heeft aangevoerd ten aanzien van de op te leggen straf:

“55. Indien uw Hof tot een bewezenverklaring komt, dan verzoekt de verdediging het
ontvankelijkheidsverweer als hier ingelast te lezen en op basis van dat verweer te komen tot
aanzienlijke matiging van de straf.

56. Cliënt is behoorlijk mishandeld, heeft uren in een klein hokje opgesloten gezeten en is vervolgens
op mensonterende wijze naakt in isolatie geplaatst.”

217. De raadsman heeft aan dit (subsidiaire) verweer ten grondslag gelegd hetgeen hiervoor onder
192 is geciteerd. Het hof heeft – voor zover voor de beoordeling van het middel van belang – het
volgende overwogen over de strafoplegging:

“De verdediging heeft zich (subsidiair) op het standpunt gesteld dat tijdens zijn verblijf in het
politiebureau excessief geweld is gebruikt tegen de verdachte waarop strafvermindering dient te
volgen.

Het hof ziet onvoldoende aanleiding over te gaan tot strafvermindering. Daarbij heeft het hof gelet op
de onderbouwing van het verweer, hetgeen in het proces-verbaal van de politie over het gedrag van
de verdachte is gerelateerd en de ter terechtzitting in hoger beroep getoonde camerabeelden.

Het hof verwerpt het verweer.”

218. De steller van het middel voert aan dat het hof niets heeft vastgesteld over het toegepaste
geweld. Het hof heeft er geen blijk van gegeven te hebben onderzocht of van een schending van art.
3 EVRM en daarmee van een vormverzuim sprake is. Daarmee heeft het hof volgens de steller van het

Het tweede middel
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middel ten onrechte in het midden gelaten of naar zijn oordeel geen sprake is van een vormverzuim of
dat het hof anderszins onvoldoende aanleiding ziet tot strafvermindering over te gaan.

219. Het hof heeft het in het middel bedoelde (subsidiaire) verweer uitgelegd als een beroep op
strafvermindering wegens het gestelde excessieve geweld en heeft het verweer uitdrukkelijk
gemotiveerd verworpen. In cassatie kan er in het licht van deze uitleg van worden uitgegaan dat het
verweer kan worden aangemerkt als een (subsidiair) beroep op strafvermindering als bedoeld in art.
359a, eerste lid, onder a, Sv.

220. Het hof heeft ter motivering van de verwerping van het verweer gewezen op de onderbouwing
van het verweer door de verdediging, hetgeen in het proces-verbaal van de politie over de verdachte
is gerelateerd en de ter terechtzitting in hoger beroep getoonde camerabeelden. Hiermee heeft het
hof in wezen niet meer gedaan dan kenbaar maken waarvan het bij zijn oordeelsvorming heeft
kennisgenomen. Tot welke vaststellingen deze kennisname heeft geleid, vermeldt het arrest niet.
Evenmin volgt daaruit of het hof heeft geoordeeld dat geen vormverzuim heeft plaatsgevonden dan
wel dat het hof uitgaat van een vormverzuim, maar geen grond ziet voor strafvermindering.

221. Daarmee heeft het hof zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. De raadsman heeft het verweer
uitvoerig onderbouwd. Ik verwijs daartoe naar de weergave van het verweer bij de bespreking van
het eerste middel. Een verweer dat inhoudt dat sprake is van schending van art. 3 EVRM doordat de
verdachte is mishandeld door politieambtenaren, waarbij de verdachte is geschopt en geslagen en
met zijn hoofd tegen de muur is “geklapt”, terwijl hij was geboeid en geblinddoekt, vraagt om een
meer uitvoerige en inhoudelijke respons dan bronvermeldingen. Daarbij roep ik in herinnering dat ook
ander voldoende ernstig nadeel van de verdachte dan de schending van zijn verdedigingsrechten
grond kan bieden voor compensatie in de vorm van strafvermindering. Daarbij kan het ook gaan om de
gevolgen van disproportioneel politiegeweld.315 Daaraan voeg ik nog toe dat de verdediging niet
alleen heeft aangevoerd dat het gebruikte geweld disproportioneel zou zijn. Ook heeft de verdachte
erop gewezen dat gedurende enige tijd de verzoeken van de verdediging camerabeelden aan het
dossier toe te voegen niet zijn gehonoreerd, waarna een gedeelte van de camerabeelden bleek te
zijn overschreven. Volgens de raadsman in hoger beroep waren dit de “beelden waar het werkelijk om
ging, namelijk de beelden uit de observatiecel”.316 Ten slotte heeft de verdediging gesteld dat een
verbalisant onwaarheden heeft verteld bij de rechter-commissaris over de gang van zaken tijdens het
geweldgebruik.

222. Het hof heeft over geen van deze onderdelen van het verweer vaststellingen gedaan. Daarmee
heeft het hof zijn oordeel, in het licht van art. 359a Sv, ontoereikend gemotiveerd. Dat moet leiden tot
cassatie.

223. Daaraan doet niet af dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat van de verdediging die
een beroep doet op schending van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv mag worden verlangd
dat duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in het tweede lid van art. 359a Sv genoemde
factoren wordt aangegeven tot welk in art. 359a Sv omschreven rechtsgevolg dit dient te leiden en
dat de rechter alleen op een zodanig verweer gehouden is te responderen. In het algemeen deel van
deze conclusie is in dit verband verwezen naar een conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld, die erop
wijst dat deze rechtspraak niet zonder meer kan worden doorgetrokken naar de situatie waarin art. 3
EVRM en de daarin opgenomen verboden op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling in
het geding zijn, aangezien het EHRM op dit punt een strenge koers vaart.317 Ik deel deze mening. Dat
betekent dat zich in dezen niet de situatie voordoet waarin de rechter reeds op grond van de
omstandigheid dat het verweer onvoldoende aan de hand van de factoren van lid 2 is ingekleed, “dat
verweer slechts (…) [had] kunnen verwerpen”.318 In dit verband verwijs ik ook naar hetgeen ik
hiervoor, onder 167-180 van de conclusie, heb opgemerkt.

224. Het middel slaagt.

Slotsom
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225. Beide middelen slagen.

226. Ambtshalve merk ik op dat de Hoge Raad naar verwachting uitspraak zal doen nadat meer dan
twee jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dit brengt mee dat de redelijke
termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Gelet op het slagen van de middelen,
kan het tijdsverloop bij de nieuwe behandeling van de zaak door het hof aan de orde worden
gesteld.319

227. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Den Haag, teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en
afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie over de opgeworpen wal tussen het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter
terechtzitting in het Wetboek van Strafvordering in 1926 ook R. Kuiper, Vormfouten: juridische
consequenties van vormverzuimen in strafzaken, Deventer: Kluwer 2014, p. 23-25. Zie in dit verband
ook de artikelen 199 en 256 Sv.

Zie ook Kamerstukken II 1913/1914, 286, nr. 3, p. 55 en – in verband met het huidige art. 256 Sv
(toen: art. 212 Sv) – p. 107 en daarover J.S. Nan, Vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek, Den
Haag: SDU 2015, p. 2.

Zie bijvoorbeeld HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1982, NJ 2020/216, m.nt. Kooijmans en HR
17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983, NJ 2020/217, m.nt. Kooijmans.

HR 26 juni 1962, ECLI:NL:HR:1962:1, NJ 1962/470, m.nt. Pompe.

Vgl. HR 29 mei 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6273, NJ 1978/358, m.nt. Van Veen en HR 12 december
1978, ECLI:NL:HR:1978:AC2751, NJ 1979/142, m.nt. Mulder.

Zie ook Kuiper 2014, p. 41-43.

Wet van 14 september 1995 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen), Stb.
1995/441, i.w.tr. Stb. 1996/522.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 24.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 1. Zie evenwel ook Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr.
6, p. 1, waarin afstand wordt genomen van de memorie van toelichting voor zover daarin een beroep
werd gedaan op “maatschappelijke onvrede over het functioneren van het strafproces” als zelfstandig
motief voor het wetsvoorstel.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 2-3 en G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking
strafvordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 10-11.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 24-25; Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 6, p. 10-11
en Handelingen II 1994/95, 59, p. 3619-3620.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 24-25 en Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 6, p. 8-9.
Zie ook HR 22 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1277, NJ 1999/104, m.nt. De Hullu: “De wetgever
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heeft de rechter aldus uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld binnen het wettelijke kader de sancties
op vormverzuimen af te stemmen op de omstandigheden van het geval.” Vgl. voorts HR 25 juni 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD9204, NJ 2002/625, m.nt. Schalken.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 26.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 6, p. 9-10.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25-26.

De minister verstond daaronder het niet naleven van strafprocesrechtelijke geschreven en
ongeschreven vormvoorschriften. Zie Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25.

Zie bijv. HR 3 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7244, NJ 2009/140 en HR 17 september 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ9992, NJ 2014/91 m.nt. Schalken; HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2529,
NJ 2016/481.

Vgl. in dezelfde zin Corstens/Borgers & Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer:
Wolters Kluwer 2018, p. 881.

Als “(indringend) voorbeeld” daarvan vermelden Corstens/Borgers & Kooijmans (2018, p. 867) HR 5
januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ 2016/153, m.nt. Vellinga-Schootstra.

HR 8 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1566, NJ 2001/587 m.nt. Reijntjes; HR 30 oktober 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AD4307; HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma,
rov. 3.4.2; HR 22 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8320, NJ 2004/561 m.nt. Mevis. Zie hierover kritisch
P.A.M. Mevis, noot onder HR 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9673, NJ 2007/233 en T.M.
Schalken, noot onder HR 24 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8411, NJ 2008/145.

Zie o.a. HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1092.

Zie o.a. HR 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673, NJ 2012/145, m.nt. Borgers; HR 3 juli 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BV7438, NJ 2013/175, m.nt. Bleichrodt; HR 19 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen, rov. 2.4.1; HR 7 januari 2014,
ECLI:NL:HR:2014:36, NJ 2014/105, m.nt. Borgers.

Zo o.a. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.5; HR 7 juni
2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2740, NJ 2011/375, m.nt. Schalken; HR 20 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BR0554, NJ 2011/441; HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308,
m.nt. Keulen, rov. 2.4.1.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.5; HR 19 februari
2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen, rov. 2.4.1.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.6.2. HR 19 februari
2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen, rov. 2.4.1. en 2.4.5.

Zie expliciet en onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis HR 25 juni 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD9204, NJ 2002/625 m.nt. Schalken.

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109, NJ 2015/288, m.nt. Borgers.

Vgl. bijv. HR 20 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0249, NJ 2012/673.

Vgl. bijv. al HR 22 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1277 NJ 1999/104, m.nt. De Hullu en HR 23
januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9594, NJ 2001/327.

Bij strafvermindering vanwege meer dan één vormverzuim behoeft de rechter niet aan te geven in
hoeverre elk van die verzuimen heeft geleid tot die strafvermindering. Zie HR 26 maart 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ2218.

Zie voor deze maatstaf van het ‘rechtstreeks gevolg’ onder meer HR 14 juni 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AS8854; HR 17 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3948, NJ 2006/495 m.nt. Mevis en
HR 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, NJ 2013/413 m.nt. Borgers.

Genoemd naar HR 19 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0328, NJ 1996/249, m.nt. Schalken.

Van de principieel andersluidende overwegingen in HR 1 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1143, NJ
1999/567, m.nt. Schalken (Karman) heeft de Hoge Raad nadien nooit meer gewag gemaakt. Vgl. ook
HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.6.5.
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De contourennota, de conceptvoorstellen met bijbehorende toelichtingen en de adviezen van
geconsulteerde instanties zijn te raadplegen via
rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/11/13/documenten-modernisering-wetboek-van-
strafvordering.

Contourennota p. 20 en p. 102-104. Zie ook het in opdracht van het WODC door de Universiteit
Leiden verrichte onderzoek: E. Devroe, M. Malsch, J. Matthys & G. Minderman, Toezicht op strafvorderlijk
overheidsoptreden, Universiteit Leiden/WODC 2017.

Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 86-87.

Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 102, p. 215.

De toelichting noemt het onrechtmatig handelen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten (onder
verwijzing naar HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122, NJ 2007/336, m.nt. Schalken) en
vormverzuimen in relatie tot het opnemen in databanken van DNA-materiaal of vingerafdrukken
(refererend aan HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0816 en BY2814, NJ 2013/414 en 415, m.nt.
Borgers).

Vgl. ook de artikelsgewijze toelichting op art. 3.1.8, waar wordt gesteld dat niet-ontvankelijkheid als
consequentie van schending van het recht op een eerlijk proces mede afhankelijk is van de vraag of
die nog kan worden rechtgezet (Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 209).

Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 98.

Een opmerking van die strekking is in de toelichting opgenomen in de paragraaf over
strafvermindering (p. 97).

De toelichting doelt onder meer op schending van het consultatierecht en verwijst naar HR 13
september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8907, NJ 2011/556, m.nt. Schalken; HR 4 oktober 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BQ6094 en HR 10 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8785 en BT7095.

Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 98-99.

Zie ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel 44b Sr, concept memorie van toelichting bij het
concept Boek 4, p. 214-215.

Zie nader concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 195-197.

Als derde verschilpunt wordt in de toelichting vermeld dat de norm niet kan worden toegepast bij de
behandeling van de zaak, maar ook is gericht tot het OM, dat erdoor kan worden weerhouden de
vervolging te entameren of door te zetten, in het bijzonder in het kader van de beslissing om wel of
niet te vervolgen door middel van een strafbeschikking.

In dat verband verwijst de ontwerpwetgever (concept memorie van toelichting bij het concept Boek
4, p. 211) naar het Karmanarrest en naar HR 8 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1612, NJ 1999/773,
m.nt. Reijntjes.

Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 93-94, p. 210.

De verwachting van de conceptwetgever is wel dat het tweede en derde lid veel van de betrekkelijk
uitzonderlijke gevallen waarin niet-ontvankelijkheid volgt, zullen bestrijken. Zie concept memorie van
toelichting bij het concept Boek 4, p. 212-213.

Concept memorie van toelichting bij het concept Boek 4, p. 100-102.

Positiever over de voorstellen is het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten naar aanleiding
van de boeken 3 tot en met 6 Wetboek van Strafvordering, 30 juli 2018, p. 27-31.

College van Procureurs-generaal, Advies wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering, 24 juli 2018, p. 7; NVvR, Advies over de conceptwetsvoorstellen boeken 3
tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering, 31 juli 2018, p. 24; Raad voor de Rechtspraak,
Advies inzake de wetsvoorstellen tot vaststelling van de boeken 3, 4, 5 en 6 van het Wetboek van
Strafvordering (Modernisering Sv), 12 juli 2018, p. 31.

Nederlandse politie, Advisering concept wetsvoorstellen boeken 3 t.m 6 Wetboek van Strafvordering,
p. 28; College van Procureurs-generaal, Advies wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering, 24 juli 2018, p. 8-9; NVvR, Advies over de conceptwetsvoorstellen
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boeken 3 tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering, 31 juli 2018, p. 24; Raad voor de
Rechtspraak, Advies inzake de wetsvoorstellen tot vaststelling van de boeken 3, 4, 5 en 6 van het
Wetboek van Strafvordering (Modernisering Sv), 12 juli 2018, p. 26-27; Bijlage bij het
consultatieadvies KMar inzake de conceptwetsvoorstellen Boeken 3 t/m 6 Wetboek van Strafvordering,
31 juli 2017, p. 6.

Nederlandse politie, Advisering concept wetsvoorstellen boeken 3 t.m 6 Wetboek van Strafvordering,
p. 28; College van Procureurs-generaal, Advies wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering, 24 juli 2018, p. 10; Raad voor de Rechtspraak, Advies inzake de
wetsvoorstellen tot vaststelling van de boeken 3, 4, 5 en 6 van het Wetboek van Strafvordering
(Modernisering Sv), 12 juli 2018, p. 28-31; Bijlage bij het consultatieadvies KMar inzake de
conceptwetsvoorstellen Boeken 3 t/m 6 Wetboek van Strafvordering, 31 juli 2017, p. 5-6.

Nederlandse politie, Advisering concept wetsvoorstellen boeken 3 t/m 6 Wetboek van
Strafvordering,p. 27; College van Procureurs-generaal, Advies wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, 24 juli 2018, p. 10-11 NVvR, Advies over de
conceptwetsvoorstellen boeken 3 tot en met 6 van het Wetboek van Strafvordering, 31 juli 2018, p.
25; Bijlage bij het consultatieadvies KMar inzake de conceptwetsvoorstellen Boeken 3 t/m 6 Wetboek
van Strafvordering, 31 juli 2017, p. 6.

Y. Buruma, ‘Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering: de Boeken 3 tot en met 6. Enige
onorthodoxe reflecties’, RM Themis 2018, nr. 5, p. 168-179, p. 177-178.

Buruma 2018, p. 178.

M. Samadi, ‘Het toezicht op de strafvorderlijke overheid: een modern artikel 359a Sv?’, Platform
modernisering strafvordering 2018.

Samadi 2018, par. 4.

Samadi 2018, par. 5.

Zie hierover ook Kuiper 2014, p. 37-41. De rechtspraak over niet-ontvankelijkheid als reactie op
schending van beginselen van een goede procesorde gaf volgens Kuiper blijk van meer
terughoudendheid. Daarin onderscheidde de rechtspraak zich van de rechtspraak waarbij
overschrijding van de redelijke termijn tot niet-ontvankelijkheid leidde, aanvankelijk exclusief en later
facultatief. Vgl. HR 7 april 1987, ECLI:NL:HR:1987:AB9733, NJ 1987/587, m.nt. Van Veen. Niet uit te
sluiten valt dat deze rechtspraak ook gevolgen heeft gehad voor de beeldvorming over reacties op
vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek.

Buruma, 2018, m.n. p. 177. Een dergelijke vrees klinkt ook door in zijn ‘Als de politie zich niet aan de
wet houdt…’, NJB 2013/494.

T.M. Schalken, ‘Een renaissance van vormverzuimen in het strafrecht?’, NJB 2013/1301.

Vgl. onder meer HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, NJ 2017/229, m.nt. Kooijmans.

Nan 2015, p. 83.
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Zie voor het vervolg de conclusie van mijn ambtgenoot Spronken van 19 mei 2020
(ECLI:NL:PHR:2020:494). Vgl. ook HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3488, NJ 2015/87, m.nt.
Keulen en HR 3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:487, NJ 2018/296, m. nt. Kooijmans.

Vgl. ook HR 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9670, NJ 2006/653, HR 22 september 2015,
ECLI:NL:HR:2015:2775, onderdeel 5.6 van de conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld voorafgaand
aan HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2454, NJ 2017/84, m.nt. Keulen en onderdeel 23 van mijn
conclusie voorafgaand aan HR 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:967 (HR: art. 81, eerste lid, RO).

Keulen & Knigge 2016, p. 276-277; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 303.

Zie daarover ook onderdeel 5.4 van de conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld voorafgaand aan
HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2454, NJ 2017/84, m.nt. Keulen en de noot van M.J. Borgers
onder HR 13 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, NJ 2013/413.

Vgl. HR 13 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, NJ 2013/413, m.nt. Borgers.

Zie onderdeel 5.6 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2454,
NJ 2017/84, m.nt. Keulen.

Veelzeggend is dat de Hoge Raad het arrest uit 2007 in HR 19 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen noemt als een voorbeeld van de tweede
bewijsuitsluitingscategorie op de voet van art. 359a Sv.

HR 26 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9199.

HR 26 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1642, NJ 2013/85, m.nt. Bleichrodt.

HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3488, NJ 2015/87, m.nt. Keulen

Zie over deze arresten kritisch Kuiper 2014, a.w., p. 243 e.v.

HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7501.

Vgl. HR 1 juni 1999, AAe 2000, p. 117-121, m.nt. Buruma.
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Zie uitgebreider E.M. Moerman, Inburgeren in de opsporing: Over de juridische positie van de burger in
de opsporing van strafbare feiten (diss. Rotterdam), Rotterdam 2016; F.W. Bleichrodt, ‘Onrechtmatig
verkregen bewijs afkomstig van derden’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende
schalen (liber amicorum De Hullu), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 39-50 en F.W. Bleichrodt,
Over burgers en opsporing (oratie Rotterdam), Deventer: Kluwer 2010.

Een meer volledige bespreking van de gevallen waarin de Hoge Raad aan de strafrechter buiten het
kader van art. 359a Sv toch een toezichthoudende rol aan de hand van de in die bepaling genoemde
rechtsgevolgen toebedeelt, geeft Kuiper 2014, p. 230-239.

HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122, NJ 2007/336, m.nt. Schalken; HR 15 november
2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544, NJ 2012/36, m.nt. Schalken en HR 31 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:768.

HR 1 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AP4584, NJ 2006/421, rov. 5.4. Zie ook HR 5 september 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AV4149, rov. 6.4.

HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1179, NJ 2011/412 m.nt. Schalken; HR 29 januari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY0816, NJ 2013/414; HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2814, NJ 2013/415,
m.nt. Borgers; HR 17 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9992, NJ 2014/91, m.nt. Schalken.

HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN2297, NJ 2012/297; HR 20 november 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BY0251, NJ 2012/674.

HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:639, NJ 2014/190.

Zie o.a. HR 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1729; en HR 18 november 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3306.

HR 27 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3765, NJ 2011/557, m.nt. Schalken.

Vgl. ten aanzien van niet-ontvankelijkheid: HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:639.

Vgl. onderdeel 7 van mijn noot onder HR 26 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1642, NJ 2013/85 met
verwijzing naar EHRM (GK) 17 december 1996, nr. 19187/91, NJ 1997/699, m.nt. Knigge
(Saunders/Verenigd Koninkrijk). Zie voor een vergelijkbare situatie in de Nederlandse rechtspraak HR
28 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:247.

Zie bijv. de verwijzing naar de goede procesorde in HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1179, NJ
2011/412 m.nt. Schalken; het “doelbewust met het oog op het buiten toepassing blijven van
strafvorderlijke waarborgen geen opsporingsbevoegdheden worden aangewend” als criterium in HR 5
september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122, NJ 2007/336, m.nt. Schalken en de in HR 10 december
2013, ECLI:NL:HR:2013:1729 genoemde strafvermindering ter compensatie van een schending van
art. 8 EVRM.

Aldus M.J. Borgers, noot onder HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2814, NJ 2013/415.

Vgl. HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0816, NJ 2013/414; en HR 29 januari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY2814, NJ 2013/415, m.nt. Borgers.

Vgl. HR 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1729. Zie voor strafvermindering in geval van een
herstelbaar vormverzuim HR 1 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9417, NJ 2003/695, m.nt. Mevis.

Vgl. HR 8 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5973, NJ 2009/440, m.nt. Buruma.

Vgl. Keulen & Knigge 2016, p. 536.

Kuiper 2014, p. 228-229.

Buruma heeft de beperking tot het voorbereidend onderzoek ter zake van het ten laste gelegde feit
“de meest discutabele inperking van de betekenis van art. 359a Sv” genoemd. Zie in het bijzonder Y.
Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’, DD 2002, p. 198-208, p. 205, maar ook zijn NJ-noten onder (o.a.)
HR 11 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD2712, NJ 2002/218; HR 29 november 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AU3297, NJ 2006/193; en HR 8 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5973, NJ 2009/440.

Vgl. Kuiper 2014, p. 239-248.

Zie zijn noot onder HR 8 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5973, NJ 2009/440.
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Zie de genoemde noot van Borgers onder HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2814, NJ
2013/415 en mijn noot onder HR 26 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1642, NJ 2013/85.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25.

Rapport van de Commissie-Moons, Recht in vorm, Den Haag 1993, p. 50.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 m.nt. Buruma, rov. 3.4.3.

Onderdeel 10 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:639, NJ
2014/190.

Zie Schalken in zijn noot onder HR 25 mei 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1887, NJ 1994/143.

Zo ook Kuiper 2014, p. 210; Nan 2015, p. 16; Keulen & Knigge 2016, p. 536; Samadi 2017, p. 172-
173; Samadi 2020, p. 187.

Zie ook Kuiper 2014, p. 208-209.

Corstens/Borgers & Kooijmans, p. 868.

Vgl. Kuiper 2014, p. 210; F.C.W. de Graaf & L. Kesteloo, ‘Welke mogelijkheden bestaan er om op
grond van artikel 359a Sv rechtsgevolgen te verbinden aan fouten in het strafdossier?’, DD 2016/21;
Samadi 2017; Samadi 2020, p. 185 e.v.

Zo betoogde ik ook in mijn conclusie voorafgaand aan HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ
2016/153, m.nt. Vellinga-Schootstra.

Buruma 1997, m.n. p. 616-617.

Onderdelen 10 en volgende van de conclusie van A-G Van Dorst, voorafgaand aan HR 4 februari
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0632, NJ 1997/308, m.nt. Schalken.

Instemmend met het oordeel van de Hoge Raad: Y. Buruma, ‘De verzwegen doorlating’, AA 1997, p.
612-617, p. 616-617.

Zo ook annotator Borgers (onderdelen 3 en 4) die het beroep op niet-ontvankelijkheid een “long
shot” vond in het licht van de voor het verbinden van dat rechtsgevolg geldende maatstaf en of
strafvermindering als reactie op het verzuim denkbaar was afhankelijk achtte van de vraag of er nog
sprake is van ‘nadeel’ in de zin van artikel 359a, tweede lid, Sv.

Vgl. ook HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ 2016/153, m.nt. Vellinga-Schootstra.

Kuiper 2014, p. 209.

De Graaf & Kesteloo 2016, p. 267.

Vgl. onderdeel 4 van de noot van M.J. Borgers onder: HR 29 november 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BT7104, NJ 2012/146; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 868 en voorts De
Graaf & Kesteloo 2016, p. 267; Samadi 2017, p. 176;

Samadi 2017, m.n. p. 182; Samadi 2020, p. 189-191.

Zie ook Kuiper 2014, p. 207.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 26.

Zie daarover A.J.A. van Dorst, ‘Een Via della Conciliazione in het strafprocesrecht?’, in: C.J.G.
Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht, kanttekeningen bij conclusies van Leo Meijers, (Meijers-bundel),
Zwolle: Tjeenk Willink 1996, p. 271-275. Vgl. ook Keulen & Knigge 2016, p. 547.

Zie zijn noot onder HR 22 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1277, NJ 1999/104. De Hullu
constateerde in 1999 als algemeen probleem van de toenmalige benadering van vormverzuimen dat
er per saldo te weinig consequenties aan vormverzuimen werden verbonden.

Vgl. o.a. HR 6 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1473, NJ 1999/565, m.nt. Schalken. Zie voorts Kuiper
2014, p. 565-569.

Zie o.a. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, rov. 3.6.5; HR 12 oktober 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BM4211, NJ 2010/559; HR 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18. In het
Zwolsmanarrest luidde de formulering nog enigszins anders.
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Zie M.J.A. Duker, ‘Samenhang in buitenwettelijke gronden voor niet-ontvankelijkheid van het OM’, DD
2013/64, respectievelijk HR 29 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1633, NJ 2020/35, m.nt. Reijntjes, rov.
2.6.

G. Knigge, ‘Het Zwolsman-criterium op de helling’, RM Themis 2003, p. 193-195.

Vgl. o.a. A.M. van Woensel, ‘Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal’, DD 2004, p.
119-171; Borgers 2012, par 3; Kuiper 2014, p. 468-469; Samadi 2020, p. 237.

Borgers 2012, par. 3.

Kuiper 2014, p. 368-370. Zie voor een overzicht van de rechtspraak op dit onderdeel Kuiper 2014,
p. 370-401.

Nan 2015, p. 61-62.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen, rov. 2.4.4.

Knigge 2003, p. 194; Borgers 2012, par. 3.

Kuiper 2014, p. 403-405. Hij verwijst in dit verband naar HR 4 februari 1997,
ECLI:NL:HR:1997:ZD0632, NJ 1997/308, m.nt. Schalken.

Rapport van de Commissie-Moons, Recht in vorm, Den Haag 1993, p. 52. Vgl. daarover in dezelfde
zin Kuiper 2014, p. 366.

Knigge 2003. Zie in ander verband HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7, NJ 2013/563, m.nt. Van
Kempen; en HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:742, NJ 2016/388, m.nt. Keulen.

Of, in de terminologie van art. 359a, eerste lid, onder c, Sv: behoorlijke.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 m.nt. Buruma, rov. 3.6.4.

Zie o.a. HR 17 januari 2006, ECLI:NL: HR:2006:AU3948, NJ 2006/495, m.nt. Mevis; en HR 19
december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ2145, NJ 2007/28.

Het arrest bevestigde daarmee een tendens die al in andere arresten zichtbaar was. Zie Röttgering
2013, p. 194-195.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.6.4. Dat geldt ook
voor vormverzuimen buiten het kader van art. 359a Sv. Vgl. HR 29 januari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY2814, NJ 2013/415, m.nt. Borgers.

HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH8889, NJ 2009/339; HR 5 oktober 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL5629, NJ 2011/169, m.nt. Schalken; HR 21 december 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL7688, NJ 2012/24, m.nt. Borgers; HR 20 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BR0554, NJ 2011/441; HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7438, NJ 2013/175, m.nt.
Bleichrodt.

Vgl. EHRM 12 mei 2000, NJ 2002/180 (Khan/Verenigd Koninkrijk).

Vgl. HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7438, NJ 2013/175 m.nt. Bleichrodt, rov. 2.11.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen.

Zie bijvoorbeeld HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983, NJ 2020/217, m.nt. Kooijmans en
HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1982, NJ 2020/216, m.nt. Kooijmans.

Zie o.a. HR 28 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU5471, NJ 2007/38, m.nt. Schalken; HR 30 juni 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009/349, m.nt. Schalken.

Ter illustratie dat tussen een op art. 359a Sv gebaseerde benadering en een rechtstreekse toetsing
aan art. 6 EVRM nog wel nuanceverschillen kunnen bestaan, wijs ik op HR 17 december 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1985 en HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, NJ 2016/52, m.nt. Klip.

HR 29 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8795, NJ 2008/14, m.nt. Reijntjes.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, rov. 2.4.5 en 2.4.6.

Tegen die achtergrond is niet goed te verklaren dat in het vervolg van rechtsoverweging 2.4.5 bij
deze categorie slechts wordt gerefereerd aan “een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de
verdachte”.

Zie ook de noot van Buruma onder HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376.
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Zie ook de noot van Schalken onder HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2650, NJ 2014/420,
onderdeel 5.

Vgl. o.a. HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen; HR 9 april 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BX4439, NJ 2013/309; HR 21 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:144, NJ 2014/106,
m.nt. Borgers; HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109, NJ 2015/288, m.nt. Borgers; HR 6 januari
2015, ECLI:NL:HR:2015:4, NJ 2015/109, m.nt. Schalken; HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542, NJ
2015/357, m.nt. Keulen; HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1079, NJ 2019/464 m.nt. Jörg

Vgl. ook de noot van Borgers onder HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109, NJ 2015/288.

Vgl. in dezelfde zin B.F. Keulen, noot onder HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ
2013/308 en Kuiper 2014, p. 553, die in dit verband spreekt van een ‘purely deterrent device’.

Kritisch hierover is B.F. Keulen, noot onder HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ
2013/308, onderdeel 4.

Zie ook Kuiper 2014, p. 553.

B.F. Keulen, noot onder HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, onderdeel 4.

Zie ook Keulen & Knigge 2016, p. 548: “Het positieve effect van bewijsuitsluiting in de concrete
strafzaak voor de verdachte (reparatie ) lijkt niet meer mee te tellen, het negatieve effect van
bewijsuitsluiting in de concrete strafzaak voor het slachtoffer wel. Bestaat voor dat verschil een
toereikende rechtvaardiging?’”

Of, in de terminologie van art. 359a, eerste lid, onder c, Sv: behoorlijke.

Vgl. in dezelfde zin onderdeel 5 van de noot van Keulen bij het arrest en J.S. Nan & D. Bektesevic,
‘Structurele vormverzuimen: een structureel probleem?’, DD 2017, p. 197-213, p. 205.

Zie ook de conclusie van mijn ambtgenoot Spronken van 19 mei 2020 (ECLI:NL:PHR:2020:494).

Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 878.

Kuiper 2014, p. 550.

Kuiper 2014, p. 550. Zie over een dergelijke databank ook Borgers & Kooijmans 2013, p. 23-24 en
W.J. Ausma, ‘Onrechtmatige doorzoeking van voertuigen, een structureel vormverzuim?’, TPWS
2018/40, p. 103.

Zie ook Nan & Bektesevic 2017, p. 206-207 en 212 en Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 877.

Zie ook Nan & Bektesevic 2017, p. 208.

Nan & Bektesevic 2017, p. 208 en Dreissen in haar noot onder Rb. Gelderland 28 januari 2014,
ECLI:NL:RBGEL:2014:2984, NbSr 2014/134 (“Misschien vraagt de Hoge Raad het onmogelijke van
feitenrechters”); Moerman 2016, p. 253; en Schalken 2013.

Vgl. M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting. Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, civiele recht en het bestuursrecht (diss. Tilburg),
Deventer: Kluwer 2003, p. 112; Nan & Bektesevic 2017, p. 207-208; Corstens/Borgers & Kooijmans
2018, p. 862.

Zie wel de conclusies van mijn (voormalig) ambtgenoten Aben, voorafgaand aan HR 17 november
2015, ECLI:NL:HR:2015:3315; Harteveld, voorafgaand aan HR 1 november 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2454, NJ 2017/84 m.nt. Keulen; Machielse, voorafgaand aan HR 10 juli 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1148; en Spronken van 19 mei 2020, ECLI:NL:PHR:2020:494 (arrest volgt).

Zie in het bijzonder rechtbank Gelderland 28 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2984; hof
Amsterdam 21 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5307 (vernietigd in cassatie: HR 1 november
2016, ECLI:NL:HR:2016:2454); hof Arnhem-Leeuwarden 29 december 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:10593 en rechtbank Midden-Nederland 8 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2106
(vernietigd in hoger beroep: hof Arnhem Leeuwarden 7 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1180). Zie
voor een bespreking van de feitenrechtspraak Nan & Bektesevic 2017.

Vgl. ook Keulen & Knigge 2016, p. 547-548.

B.F. Keulen, noot onder HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, onderdeel 11.
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Zie o.a. 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov 3.5; en HR 22
december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, NJ 2016/52, m.nt. Klip.

J.W. Fokkens, ‘Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring’, in: G.J.M. Corstens
e.a. (red.), Met hoofd en hart (Leijten-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1991, p. 227-234 en zijn conclusie
voorafgaand aan HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076, NJ 1994/577, m.nt. Schalken; A.J.A.
van Dorst, ‘Een Via della Conciliazione in het strafprocesrecht?’, in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en
recht, kanttekeningen bij conclusies van Leo Meijers, (Meijers-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1996, p.
271-275.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma.

Zie o.a. HR 22 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1277, NJ 1999/104; HR 6 april 1999,
ECLI:NL:HR:1999:ZD1473, NJ 1999/565, m.nt. Schalken. Zie over deze vroege rechtspraak nader
Kuiper 2014, p. 565-559.

HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1092. Zie ook de conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld
voorafgaand aan het arrest in deze zaak.

Vgl. HR 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1792, NJ 2015/363, m.nt. Schalken.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 26 en hierover: Kuiper, p. 567-568.

Zie hierover bijvoorbeeld Kooijmans 2011 en de conclusie van mijn ambtgenoot Spronken
(ECLI:NL:PHR:2019:1121), voorafgaand aan HR 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:123.

Kuiper 2014, p. 558. Vgl. ook de noot van J. De Hullu onder HR 22 september 1998,
ECLI:NL:HR:1998:ZD1277, NJ 1999/104 en Borgers 2012, par. 6.

Corstens (red.) 1993, p. 52.

Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 24.

In deze zin A-G Fokkens, conclusie voorafgaand aan HR 8 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1566, NJ
2001/587 m.nt. Reijntjes; Kuiper 2014, p. 305; en Samadi 2020, p. 200-201.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.7.

HR 22 september 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1277 NJ 1999/104 m.nt. De Hullu.

Zie bijv. HR 24 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1879 en HR 26 oktober 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AQ8830, NJ 2005/6. Vgl. in dit verband Kuiper 2014, p. 304 en A.J.A. van Dorst,
Cassatie in strafzaken, negende druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 253.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.7. Vgl. ook HR 4
november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0281, NJ 2008/581, rov. 3.3.

Vgl. daarover en de risico’s voor de rechtsbescherming van de individuele verdachte Röttgering
2013, m.n. p. 292-293.

Wet van 10 november 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot
aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring bij een bekennende
verdachte, Stb. 2004/580.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393, rov. 3.7.1. In de daaropvolgende
overweging (rov. 3.7.2) trekt de Hoge Raad de parallel met een art. 359a-verweer nogmaals, ditmaal
ter zake van de plicht te zorgen voor een schriftelijke verslaglegging van het standpunt in het proces-
verbaal van de zitting.

Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 880-881.

HR 17 januari 2012, ECLI:NL: HR:2012:BT2052, NJ 2012/253, m.nt. Mevis; HR 19 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ1383, NJ 2013/148. Vgl. ook HR 16 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7150, NJ
2013/248 (ten aanzien van niet-ontvankelijkheid en art. 359, tweede lid eerste volzin jo. 358, derde
lid, Sv). In HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6142, NJ 2011/545 hield de Hoge Raad het nog
bij een verweer als bedoeld in het afvoerpijparrest.

Zie ook mijn voormalig ambtgenoot Vellinga in zijn conclusie voorafgaand aan HR 19 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ1383, NJ 2013/148 en de noot van P.A.M. Mevis, onder HR 17 januari 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BT2052, NJ 2012/253.
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Zie ook Kuiper 2014, p. 313.

Zie o.a. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1233. Vgl. voorts bijvoorbeeld HR 1 juni 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BM6231 en in het bijzonder de daaraan voorafgaande conclusie van mijn
ambtgenoot Vegter.

Vgl. HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3198.

Zie de conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld voorafgaand aan HR 4 juni 2019,
ECLI:NL:HR:2019:835.

Zie de noot van B.F. Keulen onder HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542, NJ 2015/357.

Zie voor een geval waarin de feitenrechter zelf uitdrukkelijk beslist niet op het verweer te reageren
omdat het ongenoegzaam is ingekleed aan de hand van de factoren van art. 359a, tweede lid, Sv bijv.
HR 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:288, NJ 2020/94.

Vgl. onderdelen 3.7 en 3.8 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 19 december 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3198. Zie ook de noot van Buruma onder HR 30 maart 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, Brinkhoff 2016, par. 3-4 en Samadi 2020, p. 198.

Vergelijkbare eisen bestaan overigens ten aanzien van bijvoorbeeld cassatiemiddelen en
(getuigen)verzoeken, waarop de rechter alleen behoeft te beslissen als is voldaan aan bepaalde
‘geldigheidseisen’. Vgl. in deze zin G. Pesselse & J.H.B. Bemelmans, ‘De geldigheid van
getuigenverzoeken’, DD 2017/61, m.n. par. 2.

Zie nader A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, negende druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p.
193 e.v.

Bijv. HR 21 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9438; HR 24 november 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BJ3252, NJ 2011/194, m.nt. Buruma.

Vgl. o.a. HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542, NJ 2015/357, m.nt. Keulen en HR 3 april 2018,
ECLI:NL:HR:2018:487, NJ 2018/296, m.nt. Kooijmans.

De beoordeling of het verweer tot de gewenste uitkomst zou kunnen leiden stond scherper in het
licht in bijv. HR 16 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7635; HR 17 april 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ8824; HR 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1792, NJ 2015/363, m.nt. Schalken; HR 18
april 2017, ECLI:NL:HR:2017:706.

B.F. Keulen, noot onder HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542, NJ 2015/357.

Vgl. de conclusie van mijn voormalig ambtgenoot Knigge voorafgaand aan HR 11 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393.

Vgl. HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441, m.nt. Borgers, rov. 2.73-2.77.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen.

Zie ook onderdeel 25 van de conclusie van mijn voormalig ambtgenoot Vellinga voorafgaand aan HR
6 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:4.

Of, in de terminologie van art. 359a, eerste lid, onder c, Sv: behoorlijke.

Of, in de terminologie van art. 359a, eerste lid, onder c, Sv: behoorlijke.

Borgers en Kooijmans pleiten ervoor de mate van toetsing door de strafrechter te laten afhangen
van de mate waarin is voorzien in (adequate) alternatieven om vormverzuimen te redresseren. Zie
M.J. Borgers en T. Kooijmans, ‘Alternatieven voor rechterlijke controle op vormverzuimen’, in: Roosachtig
strafrecht (De Roos-bundel), Deventer: Kluwer 2013, p. 17-36. Samadi (2020) constateert in dit opzicht
een aantal leemtes in het toezicht en bepleit een integrale aanpak. Zie ook Y. Buruma, ‘Als de politie
zich niet aan de wet houdt…’, NJB 2013/494.

In “ernstige mate”, zie onder 25 van het pleidooi.

Onder verwijzing naar HR 21 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR5092, NJ 2005/172 m.nt.
Reijntjes. Zie in dit verband ook HR 12 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3496, NJ 2008/248 m.nt.
Schalken.
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HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 m.nt. Buruma, rov. 3.4.2. Zie voor een
concreet voorbeeld HR 7 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP2257, NJ 2004/608.

Zie nader Kuiper 2014, p. 256; Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 868-869.

Zie ten aanzien van de inverzekeringstelling bijv. HR 15 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4333, NJ
2003/419 m.nt. Reijntjes; en HR 13 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2173, NJ 2012/299 m.nt.
Reijntjes (weekendarrangement).

Vgl. ook Kuiper 2014, p. 397 e.v. die geweld bij aanhouding en inverzekeringstelling gezamenlijk
bespreekt.

Zie voor een dergelijke combinatie van factoren ook HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9, NJ
2016/153, m.nt. Vellinga-Schootstra.

HR 30 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9811, NJ 2001/281. De Hoge Raad overwoog in dit arrest
voorts dat bijzondere omstandigheden die hier tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, niet zijn
aangevoerd. Zie voorts HR 12 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3496, NJ 2008/248 m.nt. Schalken
en HR 11 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY4828, NJ 2013/130 m.nt. Schalken, rov. 2.4.1.

Zie de conclusie van mijn voormalig ambtgenoot Knigge voorafgaand aan dit arrest, onder 15.

Of, in de terminologie van art. 359a, eerste lid, onder c, Sv: behoorlijke.

Onderdeel 13 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 18 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3374, NJ
2011/141 m.nt. Schalken.

Of, in de terminologie van art. 359a, eerste lid, onder c, Sv: behoorlijke.

Onderdeel 13 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 30 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9811, NJ
2001/281.

Waarbij relevantie toekomt of die uitsluitend de procedure bij de rechter-commissaris betreffen of
ook de onderbouwing van verweren ter terechtzitting. In de toelichting op het verweer wordt
weliswaar de nadruk gelegd op het eerste, maar wordt ook de onvolledige voorlichting ter
terechtzitting genoemd, waarbij kennelijk is gedacht aan de onderbouwing van verweren als in de
pleitnotities gevoerd. Ook daarop respondeert het hof niet.

Ik versta de verwijzing in de schriftuur naar art. 350 Sv aldus, dat is beoogd te verwijzen naar art.
359a Sv.

Vgl. HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1092.

Ik wijs erop dat uit het proces-verbaal van onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg van 17 mei
2017 blijkt dat de verdachte het volgende heeft verklaard: “Ook in de iso ben ik in elkaar geramd.
Daar is ook een camera. Dat zijn de ergste beelden. Ik was uitgekleed. De camera had ik met papier
afgeplakt. Dat hebben ze toen weggehaald en mij weer in elkaar geramd. Die beelden zijn er niet
meer. Wat in de iso is gebeurd is nog veel erger. Zij hebben gewoon op mij afgereageerd. Het was een
wraakactie.”

Onderdeel 4.4 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 4 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:835. Een
dergelijke motivering vereist de Hoge Raad ook niet ingeval het gestelde vormverzuim inhoudt dat de
cautie niet is verleend (HR 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:3198) of dat het recht op
rechtsbijstand is geschonden (HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009/349 m.nt.
Schalken).

Vgl. o.a. HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542, NJ 2015/357, m.nt. Keulen en HR 3 april 2018,
ECLI:NL:HR:2018:487, NJ 2018/296, m.nt. Kooijmans en voor het overige het algemeen.

Vgl. HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358 m.nt. Mevis, rov. 3.5.3.
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Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Opzettelijk telen van hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v.
verbreking (art. 311.1.5 Sr). Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot
bewijsuitsluiting, nu politieagent in privétijd op bezoek gaat bij vriend (verdachte)
en in diens woning hennepkwekerij aantreft. HR herhaalt relevante overwegingen
uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. vraag wanneer sprake is van “voorbereidend
onderzoek”. Hof heeft vastgesteld dat politieagent in privétijd een vriendschappelijk
bezoek bracht aan verdachte, en dat agent naar aanleiding van hun gesprek,
waarbij bij agent de gedachte rees dat zijn vriend wel eens bezig kon zijn met
kweken van hennep, trap is opgelopen en hennepkwekerij heeft aangetroffen op
slaapkamer. Hof heeft verder vastgesteld dat agent 4 of 5 weken later, na overleg
met vertrouwenspersoon en zijn lijnchef, p-v van bevindingen heeft opgemaakt en
dat o.g.v. deze informatie het opsporingsonderzoek is gestart, waarbij rechtmatig
woning is betreden en kwekerij is ontmanteld. Hof heeft op grond daarvan
geoordeeld dat agent in woning van verdachte geen activiteiten verrichtte die
kunnen worden aangemerkt als opsporing a.b.i. art. 132a Sv. Dat oordeel geeft
geen blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0387 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/19 
RvdW 2021/59 
NJ 2021/12 
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2.2.1

2.2.2

2.1

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 8 augustus
2019, nummer 20-003008-18, 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. Vermeirssen, advocaat te
Kattendijke, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping van het verweer dat strekt tot bewijsuitsluiting.

Het hof heeft de verdachte veroordeeld voor opzettelijk handelen in strijd met een in artikel
3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod en diefstal, waarbij de schuldige het weg te
nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Het hof heeft het in het cassatiemiddel bedoelde verweer als volgt samengevat en
verworpen:

“Door en namens verdachte is gesteld en ex artikel 359a Wetboek van Strafvordering als
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt naar voren gebracht dat een onherstelbaar
vormverzuim heeft plaatsgevonden in het voorbereidend onderzoek, doordat een vriend van
verdachte - tevens politieambtenaar - genaamd [betrokkene 1], die in december 2015 in de
woning van verdachte aanwezig was, toen zonder toestemming van verdachte, zelfs na
uitdrukkelijk verbod van verdachte, naar de slaapkamerverdieping van de woning is gelopen
teneinde te verifiëren of verdachte daar een hennepkwekerij had, hetgeen het geval bleek.
Deze gang van zaken is onrechtmatig en alle hierdoor verkregen bewijsmiddelen dienen te
worden uitgesloten voor het bewijs waardoor vrijspraak dient te volgen, aldus de
verdediging.

(...)

Het hof overweegt in dit verband het volgende.

1) Ten aanzien van het verweer met betrekking tot het vormverzuim

Voor het hof staat vast dat [betrokkene 1], die in het dagelijkse leven werkzaam is als
politiefunctionaris, eind december 2015 in privétijd op bezoek was bij verdachte. Zij waren

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.3.1

op dat moment al jaren met elkaar bevriend. Door de wijze waarop het gesprek dat
[betrokkene 1] met zijn vriend voerde, zich ontwikkelde, rees bij [betrokkene 1] de gedachte
dat zijn vriend wel eens bezig kon zijn met het kweken van hennep. [betrokkene 1] is
daarop de trap opgelopen en trof op de slaapkamer inderdaad een hennepkwekerij aan.
Desgevraagd zei verdachte dat er op zolder nog meer stond.

Vier of vijf weken later, op 26 januari 2016, heeft [betrokkene 1] de gebeurtenissen
besproken met een vertrouwenspersoon bij de politie en diezelfde avond nog met zijn
lijnchef. De volgende dag, 27 januari 2016, heeft [betrokkene 1] zijn bevindingen aan het
papier toevertrouwd. In het door hem als ‘proces-verbaal van bevindingen’ aangeduid stuk
schrijft [betrokkene 1] dat zijn vriend had aangegeven dat hij liever niet had dat [betrokkene
1] naar boven liep. Verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep
verklaard dat hij [betrokkene 1] expliciet had verboden naar boven te gaan. Naar het
oordeel van het hof kan voor een beoordeling van het verweer in het midden worden
gelaten of dat er sprake was van het één (een verzoek) of het ander (een expliciet verbod).
Het in de privésfeer al dan niet in acht nemen van algemeen aanvaarde omgangsvormen is
niet relevant voor de vraag of er sprake is van een vormverzuim in een voorbereidend
onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv, omdat [betrokkene 1] in zijn privétijd niet handelde in
de hoedanigheid van opsporingsambtenaar en zijn handelen derhalve niet kan worden
aangemerkt als opsporing in de zin van artikel 132a Sv. Het hof vermag dan ook niet in te
zien waarom op basis van de informatie van [betrokkene 1] geen opsporingsactiviteiten
hadden mogen worden ontplooid. De informatie van [betrokkene 1] kon als betrouwbaar
worden aangemerkt. Zij was immers afkomstig van een collega politiefunctionaris die de
informatie in privétijd had verkregen. Aan het vervolgens gestarte opsporingsonderzoek
kleven geen verzuimen. Met machtiging is rechtmatig tegen de wil van de bewoner de
woning betreden en de kwekerij ontmanteld.

Het verweer wordt derhalve verworpen.

Ten overvloede voegt het hof hier nog aan toe dat ook als zou worden geoordeeld dat de
handelwijze van [betrokkene 1] in december 2015 in privé dan wel als opsporingsambtenaar
als onrechtmatig zou moeten worden bestempeld, dan nog zou dit niet tot bewijsuitsluiting
leiden. Het is immers vaste jurisprudentie dat het nadeel voor verdachte dat een door hem
gepleegd strafbaar feit is ontdekt, geen rechtens te respecteren nadeel is. Enig ander in
rechten wel te respecteren nadeel voor verdachte heeft de verdediging niet naar voren
gebracht.”

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel zijn de volgende bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv) van belang:

- artikel 132:

“Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het onderzoek hetwelk aan de
behandeling ter terechtzitting voorafgaat.”

- artikel 132a:

“Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder
gezag van de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen.”

- artikel 359a lid 1:

“De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd
die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken,
bepalen dat :

a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden verlaagd,
indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden
gecompenseerd;

b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen
bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit;

c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen sprake kan zijn
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2.3.2

2.4

2.5

2.6

van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde
voldoet.”

De toepassing van artikel 359a Sv is onder meer beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan
bij “het voorbereidend onderzoek” tegen de verdachte. Op grond van artikel 132 Sv moet
daaronder worden verstaan het onderzoek dat voorafgaat aan de behandeling ter
terechtzitting. Onder die vormverzuimen zijn in het bijzonder ook begrepen
normschendingen bij de opsporing. Daarbij dient op grond van artikel 132a Sv onder
opsporing te worden verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag
van de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen (vgl. HR 1
december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889).

Het hof heeft vastgesteld dat [betrokkene 1] in privétijd een vriendschappelijk bezoek bracht aan
de verdachte, en dat [betrokkene 1] naar aanleiding van hun gesprek, waarbij bij [betrokkene 1]
de gedachte rees dat zijn vriend wel eens bezig kon zijn met het kweken van hennep, de trap is
opgelopen en een hennepkwekerij heeft aangetroffen op de slaapkamer. Het hof heeft verder
vastgesteld dat [betrokkene 1] vier of vijf weken later, na overleg met een vertrouwenspersoon en
zijn lijnchef, een proces-verbaal van bevindingen heeft opgemaakt, en dat op grond van deze
informatie het opsporingsonderzoek is gestart, waarbij rechtmatig de woning is betreden en de
kwekerij is ontmanteld. Het hof heeft op grond daarvan geoordeeld dat [betrokkene 1] in de
woning van de verdachte geen activiteiten verrichtte die kunnen worden aangemerkt als
opsporing als bedoeld in artikel 132a Sv. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak
van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot
vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is
gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven
op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1
van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel faalt.

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 C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 8 december 2020.

3 Beslissing
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Conclusie AG. Politieambtenaar treft in privétijd hennepkwekerij aan in woning van
vriend en meldt dit een maand later. Is ontdekking hennepkwekerij gedaan in het
kader van een voorbereidend onderzoek ex art. 359a Sv? Middel klaagt over
verwerping verweer dat sprake is van een vormverzuim dat dient te leiden tot
bewijsuitsluiting. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 8 augustus 2019 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens 1.
“opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod” en
2. “diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door
middel van verbreking” veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren subsidiair 60
dagen hechtenis. Verder heeft het hof beslist op de vordering van de benadeelde partij en aan de
verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. B. Vermeirssen, advocaat te
Kattendijke, heeft één middel van cassatie voorgesteld.1

Het middel klaagt dat de verwerping door het hof van het in hoger beroep gevoerde verweer dat
sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv dat dient te leiden tot bewijsuitsluiting
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting dan wel onbegrijpelijk is.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 25 juli 2019 houdt in dat de
raadsman, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, als volgt het woord tot
verdediging heeft gevoerd:

“In eerste aanleg heb ik een pleitnota overgelegd en in hoger beroep heb ik een schriftuur
overgelegd. Ik zal de kernpunten herhalen. Het gaat ten eerste om de vraag of er sprake is van
onrechtmatig verkregen bewijs. Mijn cliënt heeft een vriend uitgenodigd in zijn woonkamer, maar
de rechtbank lijkt aan te nemen dat als je iemand thuis uitnodigt die persoon dan het hele huis
mag doorlopen. Dat is niet het geval. Als iemand op bezoek komt en in de woonkamer gaat zitten,
past het niet dat diegene opstaat en zegt dat hij even op zolder gaat kijken. Dat is niet de
maatschappelijke norm. In de appelschriftuur heb ik vermeld dat het openen van een koelkast al
een twijfelgeval is. De vriend had geen toestemming om naar de privégedeelten van de woning te
gaan zoals de bovenverdieping en de slaapkamer. Die toestemming heeft mijn cliënt niet gegeven.
De toestemming voor aanwezigheid in de woning ziet niet op het mogen zoeken in andere
vertrekken, zeker niet op de bovenverdieping.

Ik stel mij op het standpunt dat mijn cliënt niet eens had hoeven te weigeren dat [betrokkene 1]
naar boven zou gaan, want er is nooit toestemming gegeven om naar boven te gaan. [betrokkene
1] ging toch naar boven. De rechtbank heeft overwogen dat er geen sprake was van een
duidelijke weigering. Mijn cliënt had fysiek voor hem moeten gaan staan en had hem moeten
vastpakken. Mijns inziens is een weigering gewoon een weigering en is niet vereist dat er ook
fysiek geweld bij wordt gebruikt. Mijn cliënt heeft drie keer tegen [betrokkene 1] gezegd dat hij
niet naar boven mocht gaan. [betrokkene 1] verklaart dit zelf ook. Hij verklaart dat hij toch naar
boven ging in weerwil van de wens van mijn cliënt. Hij verklaart ook dat hij mijn cliënt hoorde
zeggen dat hij het niet moest doen. Er was dus sprake van een duidelijke weigering.

Ik begrijp de gewetensnood van [betrokkene 1] . Hij moest een strafbaar feit melden, maar heeft
hier enkele weken mee gewacht. Hij wilde mijn cliënt helpen. Een paar weken later moest hij het
toch melden, omdat hij wist dat hij problemen zou krijgen als het uit zou komen. Hij heeft weken
later dat proces-verbaal geschreven. Ik kan me voorstellen dat hij het zo heeft opgeschreven om
er op die manier zelf goed uit te komen. Een essentieel punt is dat hij verklaart dat cliënt heeft
geweigerd hem naar boven te laten gaan. [betrokkene 1] had een machtiging nodig. Er was geen
vermoeden van schuld. Artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering is een belangrijk

1 Het cassatieberoep

2 Het middel
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2.3.

2.4.

voorschrift. Het onrechtmatig verkregen bewijs zal moeten worden uitgesloten. Nu er geen andere
bewijsmiddelen zijn, zal mijn cliënt moeten worden vrijgesproken. In deze zaak past
bewijsuitsluiting. De politie moet weten waar de grenzen liggen. Deze zaak moet als signaal
dienen tot hoever de politie privé mag gaan.”

Het hof heeft het verweer als volgt samengevat en verworpen:

“Door en namens verdachte is gesteld en ex artikel 359a Wetboek van Strafvordering als
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt naar voren gebracht dat een onherstelbaar vormverzuim
heeft plaatsgevonden in het voorbereidend onderzoek, doordat een vriend van verdachte - tevens
politieambtenaar - genaamd [betrokkene 1] , die in december 2015 in de woning van verdachte
aanwezig was, toen zonder toestemming van verdachte, zelfs na uitdrukkelijk verbod van
verdachte, naar de slaapkamerverdieping van de woning is gelopen teneinde te verifiëren of
verdachte daar een hennepkwekerij had, hetgeen het geval bleek. Deze gang van zaken is
onrechtmatig en alle hierdoor verkregen bewijsmiddelen dienen te worden uitgesloten voor het
bewijs waardoor vrijspraak dient te volgen, aldus de verdediging.

(…)

Het hof overweegt in dit verband het volgende.

1) Ten aanzien van het verweer met betrekking tot het vormverzuim

Voor het hof staat vast dat [betrokkene 1] , die in het dagelijkse leven werkzaam is als
politiefunctionaris, eind december 2015 in privétijd op bezoek was bij verdachte. Zij waren op dat
moment al jaren met elkaar bevriend. Door de wijze waarop het gesprek dat [betrokkene 1] met
zijn vriend voerde, zich ontwikkelde, rees bij [betrokkene 1] de gedachte dat zijn vriend wel eens
bezig kon zijn met het kweken van hennep. [betrokkene 1] is daarop de trap opgelopen en trof op
de slaapkamer inderdaad een hennepkwekerij aan. Desgevraagd zei verdachte dat er op zolder
nog meer stond.

Vier of vijf weken later, op 26 januari 2016, heeft [betrokkene 1] de gebeurtenissen besproken
met een vertrouwenspersoon bij de politie en diezelfde avond nog met zijn lijnchef. De volgende
dag, 27 januari 2016, heeft [betrokkene 1] zijn bevindingen aan het papier toevertrouwd. In het
door hem als ‘proces-verbaal van bevindingen’ aangeduid stuk schrijft [betrokkene 1] dat zijn
vriend had aangegeven dat hij liever niet had dat [betrokkene 1] naar boven liep. Verdachte heeft
ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep verklaard dat hij [betrokkene 1] expliciet had
verboden naar boven te gaan. Naar het oordeel van het hof kan voor een beoordeling van het
verweer in het midden worden gelaten of dat er sprake was van het één (een verzoek) of het
ander (een expliciet verbod). Het in de privésfeer al dan niet in acht nemen van algemeen
aanvaarde omgangsvormen is niet relevant voor de vraag of er sprake is van een vormverzuim in
een voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv, omdat [betrokkene 1] in zijn privétijd
niet handelde in de hoedanigheid van opsporingsambtenaar en zijn handelen derhalve niet kan
worden aangemerkt als opsporing in de zin van artikel 132a Sv. Het hof vermag dan ook niet in te
zien waarom op basis van de informatie van [betrokkene 1] geen opsporingsactiviteiten hadden
mogen worden ontplooid. De informatie van [betrokkene 1] kon als betrouwbaar worden
aangemerkt. Zij was immers afkomstig van een collega politiefunctionaris die de informatie in
privétijd had verkregen. Aan het vervolgens gestarte opsporingsonderzoek kleven geen
verzuimen. Met machtiging is rechtmatig tegen de wil van de bewoner de woning betreden en de
kwekerij ontmanteld.

Het verweer wordt derhalve verworpen.

Ten overvloede voegt het hof hier nog aan toe dat ook als zou worden geoordeeld dat de
handelwijze van [betrokkene 1] in december 2015 in privé dan wel als opsporingsambtenaar als
onrechtmatig zou moeten worden bestempeld, dan nog zou dit niet tot bewijsuitsluiting leiden.
Het is immers vaste jurisprudentie dat het nadeel voor verdachte dat een door hem gepleegd
strafbaar feit is ontdekt, geen rechtens te respecteren nadeel is. Enig ander in rechten wel te
respecteren nadeel voor verdachte heeft de verdediging niet naar voren gebracht.”

In de toelichting op het middel wordt geklaagd dat het hof door te oordelen dat het handelen van
verbalisant [betrokkene 1] in de woning van de verdachte “niet hoort bij het voorbereidend
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onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv” een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, althans dat dit
oordeel onjuist is dan wel onvoldoende gemotiveerd. Gesteld wordt dat een politieambtenaar
zoals verbalisant [betrokkene 1] 24 uur per dag politieambtenaar en opsporingsambtenaar is en
dat een opsporingsambtenaar buiten diensttijd dezelfde bevoegdheden heeft als tijdens
diensttijd. Verder wordt aangevoerd dat de juistheid van de redenering van het hof ongewenste
situaties zou kunnen uitlokken, aangezien opsporingsambtenaren in hun vrije tijd bewijs zouden
mogen verzamelen op een wijze die tijdens diensttijd onrechtmatig zou zijn. Daarnaast wordt in
de toelichting op het middel geklaagd dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de
verdediging geen in rechte te respecteren belang naar voren heeft gebracht, aangezien de
raadsman bij pleidooi onder meer heeft verwezen naar de pleitnotitie van de zitting in eerste
aanleg, waarin is aangevoerd dat inbreuk is gemaakt op art. 6 en 8 EVRM.

Bij de beoordeling van het middel zijn de volgende bepalingen relevant:

– art. 132 Sv:

“Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het onderzoek hetwelk aan de behandeling
ter terechtzitting voorafgaat.”

– art. 132a Sv:

“Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van
de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen.”

– art. 141 Sv:

“Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:

a. de officieren van justitie;

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de
ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

c. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met Onze Minister van
Defensie aangewezen militairen van de Koninklijke marechaussee;

d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de
Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.”

– art. 2 Politiewet 2012:

“Ambtenaren van politie in de zin van deze wet zijn:

a. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

b. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere
taken ten dienste van de politie;

c. vrijwillige ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,
onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste
van de politie;

d. ambtenaren van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak,
onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste
van de rijksrecherche.”

– art. 3 Politiewet 2012:

“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

– art. 59 Besluit algemene rechtspositie politie:

“De aspirant, de ambtenaar in opleiding, de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en
andere taken ten dienste van de politie, die opsporingsbevoegdheid bezit, de vrijwilliger-aspirant,
de vrijwillige ambtenaar in opleiding, de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van
de politietaak of de ambtenaar van de rijksrecherche, aangesteld voor de uitvoering van
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technische, administratieve en andere taken ten dienste van de rijksrecherche, die
opsporingsbevoegdheid bezit kunnen zich niet beroepen op de omstandigheid niet in dienst te
zijn, in die gevallen, waarin hun optreden redelijkerwijze is vereist.”

Verder is van belang hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 30 maart 2004, heeft overwogen:

“De toepassing van art. 359a Sv is allereerst beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan bij het
voorbereidend onderzoek. Ingevolge art. 132 Sv moet daaronder worden verstaan het onderzoek
dat voorafgaat aan het onderzoek ter terechtzitting. Onder die vormverzuimen zijn blijkens de
wetsgeschiedenis met name ook begrepen normschendingen bij de opsporing.

'Het voorbereidend onderzoek' uit art. 359a Sv heeft uitsluitend betrekking op het voorbereidend
onderzoek tegen de verdachte terzake het aan hem tenlastegelegde feit waarover de rechter die
in art. 359a Sv wordt bedoeld, heeft te oordelen. Art. 359a Sv is dus niet van toepassing indien
het verzuim is begaan buiten het verband van dit voorbereidend onderzoek. Dat doet zich onder
meer voor als het vormverzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek inzake een ander dan
het aan de verdachte tenlastegelegde feit.”2

In zijn conclusies van 30 juni 2020 en 7 juli 20203 heeft mijn ambtgenoot Bleichrodt algemene
beschouwingen aan het beoordelingskader van art. 359a Sv gewijd, waarin onder meer de
beperking van het bereik van art. 359a Sv tot vormverzuimen die zijn begaan bij het
voorbereidend onderzoek aan de orde komt. Hij schrijft:

“81. Ook de met de strafzaak in verband staande normschendingen die wél aan het onderzoek ter
terechtzitting zijn voorafgegaan, worden niet altijd tot het voorbereidend onderzoek als bedoeld
in art. 132 Sv gerekend. Naar de heersende opvatting omvat het voorbereidend onderzoek sinds
de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek nog het opsporingsonderzoek, het onderzoek
door de rechter-commissaris op grond van Titel III van Boek II van het Wetboek van Strafvordering
en het strafrechtelijk financieel onderzoek.4

82. Het voorbereidend onderzoek bestaat in hoofdzaak uit opsporingsonderzoek. Onder opsporing
wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van
justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen (art. 132a Sv).5 Onderzoek dat
niet plaatsvindt onder gezag van de officier van justitie, valt in de regel buiten de reikwijdte van
art. 359a Sv. Te wijzen valt op het onderzoek door een inlichtingen- en veiligheidsdienst6 en op
strafrechtelijk onderzoek onder gezag van de autoriteiten van vreemde staten in het buitenland.7

83. Een bijzondere categorie vormt in dit verband het onderzoek in verband met strafbare feiten
dat door burgers wordt uitgevoerd. Het Wetboek van Strafvordering kent de niet met een
opsporingstaak belaste burger van oudsher op enige plaatsen strafvorderlijke bevoegdheden
toe,8 maar ook zonder wettelijke bevoegdheid kan de burger op allerlei wijzen aan een strafbaar
feit te relateren onderzoeksactiviteiten ontplooien. Ten gevolge van de beperking van art. 359a Sv
tot vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek zullen onderzoeksactiviteiten van burgers
waarvan politie en justitie geen weet hebben niet onder het bereik van die bepaling vallen, omdat
zulk onderzoek niet onder het gezag van de officier van justitie heeft plaatsgevonden.9

84. Daar staat tegenover dat sprake kan zijn van een zodanige bemoeienis van de politie en/of
het openbaar ministerie bij gedragingen van particulieren die de persoonlijke levenssfeer van de
verdachte raken, dat deze als een inmenging van het openbaar gezag kan worden gezien, als
bedoeld in art. 8, tweede lid, EVRM.10 De Hoge Raad acht het niet uitgesloten dat de rechter op
grond van de bijzondere omstandigheden van het geval tot het oordeel komt dat een gedraging
van een particulier een zodanige schending vormt van een (belangrijk) strafvorderlijk voorschrift of
rechtsbeginsel dat het resultaat daarvan niet kan meewerken tot het bewijs. Daarvan kan sprake
zijn indien overheidsdienaren op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij het gewraakte
optreden van die particulier of op enige andere wijze diens gedrag hebben geïnitieerd of
gefaciliteerd.11 Ook strafvermindering kan in voorkomende gevallen als rechtsgevolg in aanmerking
komen.

(…)

93. Het voorafgaande illustreert dat de onderhavige toegangsdrempel in de huidige rechtspraak in
verschillende opzichten scherpe grenzen stelt aan het toepassingsbereik van art. 359a Sv. Maar
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daarmee is niet alles gezegd. De omstandigheid dat art. 359a Sv geen toepassing vindt, betekent
niet zonder meer dat de strafrechter aan vormverzuimen geen gevolgen kan verbinden. De Hoge
Raad geeft er blijk van ook buiten het kader van art. 359a Sv ruimte te zien voor het verbinden
van de in die bepaling genoemde rechtsgevolgen aan onrechtmatigheden.

94. In dit verband kan worden gedacht aan optreden door particulieren, dat hiervoor al kort ter
sprake kwam. In een arrest van 20 maart 2012, waarin de verdachte bij de ingang van een
festivalterrein door een particuliere beveiliger indringend was gefouilleerd, bleek niet van
overheidsbemoeienis met die fouillering. Zonder art. 359a Sv of de hier besproken
toegangsdrempel te noemen, onderschreef de Hoge Raad het oordeel van het hof dat “niet is
uitgesloten dat de rechter op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval tot het
oordeel komt dat een fouillering die is verricht door een daarmee belaste particulier, zo zeer in
strijd is met het recht dat het resultaat daarvan niet kan meewerken tot het bewijs.”12 Eerder had
de Hoge Raad al aanvaard dat onrechtmatig optreden van natuurlijke of rechtspersonen onder
omstandigheden een zodanige schending van beginselen van een behoorlijke procesorde of
veronachtzaming van de rechten van de verdediging in de strafzaak tot gevolg heeft dat dit dient
te leiden tot uitsluiting van bewijsmateriaal dat ten gevolge van dat onrechtmatig optreden is
verkregen.13 Die benadering kan worden onderschreven.14”

In deze zaak staat de vraag centraal of het handelen van verbalisant [betrokkene 1] binnen het
voorbereidend onderzoek valt. Daarbij speelt een rol of hij heeft gehandeld als politieambtenaar,
tevens opsporingsambtenaar, of als burger. In dat kader merk ik op dat een politieambtenaar in
beginsel altijd “in functie” is, of dat nu in diensttijd is of daarbuiten. De aanwijzing van de
opsporingsambtenaren in art. 141 Sv is niet beperkt tot de diensttijd van de in die bepaling
genoemde ambtenaren. Is iemand bijvoorbeeld als ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van
de politietaak, dan is die persoon daarmee op grond van art. 141 Sv opsporingsambtenaar. Verder
kent de Politiewet 2012 evenmin een beperking van de status van ambtenaar van politie tot de
diensttijd van de betreffende ambtenaar. Volgens Naeyé ligt het voor de hand dat een
politieambtenaar zijn optreden beperkt tot de uren waarvoor hij ingevolge zijn arbeidscontract is
ingeroosterd, maar zal hij ook buiten diensttijd volledig bevoegd zijn om de politietaak uit te
oefenen.15 Verder kan onder omstandigheden van politieambtenaren zelfs worden gevergd dat zij
buiten diensttijd optreden, aldus art. 59 Besluit algemene rechtspositie politie.

Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of het handelen van een opsporingsambtenaar buiten
diensttijd in een concreet geval heeft te gelden als handelen van een opsporingsambtenaar en
evenmin de vraag of sprake is van opsporing in de zin van art. 132a Sv. Die vragen laten zich mijns
inziens ook niet eenvoudig in zijn algemeenheid beantwoorden. Enerzijds kan het uiteraard niet
zo zijn dat een opsporingsambtenaar zich simpelweg kan onttrekken aan de voor de opsporing
geldende regels en het daarop uitgeoefende toezicht door het onderzoek naar strafbare feiten uit
te stellen tot na afloop van zijn diensttijd.16 Anderzijds kan uit het enkele feit dat men
opsporingsambtenaar is bijvoorbeeld moeilijk de conclusie worden getrokken dat elke handeling
die men buiten diensttijd pleegt onder gezag van de officier van justitie heeft plaatsgevonden. Het
antwoord op de vraag of sprake is van opsporing in de zin van art. 132a Sv zal daarom afhangen
van de specifieke omstandigheden van het geval. Als een opsporingsambtenaar bijvoorbeeld een
strafvorderlijk dwangmiddel uitoefent, zoals het aanhouden van een verdachte, of zich identificeert
als politieambtenaar is het antwoord helder. Maar als het gaat om een bezoek bij een vriend
waarbij een strafbaar feit aan het licht komt?

In dit geval heeft het hof onder meer vastgesteld dat verbalisant [betrokkene 1] in privétijd op
bezoek was bij de verdachte, met wie hij op dat moment al jaren bevriend was, en dat tijdens een
gesprek met de verdachte bij [betrokkene 1] de gedachte rees dat de verdachte wel eens bezig
kon zijn met het kweken van hennep. [betrokkene 1] liep daarop – onder enig protest van de
verdachte – de trap op en heeft op de slaapkamer een hennepkwekerij aangetroffen. Verder heeft
de verdachte desgevraagd gezegd dat er op zolder nog meer stond. Uit de vaststellingen van het
hof volgt dat [betrokkene 1] vervolgens in eerste instantie niets heeft gedaan. Hij zag in het
aantreffen van de hennepkwekerij kennelijk niet alleen geen aanleiding om over te gaan tot de
inzet van strafvorderlijke dwangmiddelen, maar informeerde zijn dienstdoende collega’s ook niet
onmiddellijk over wat hij had aangetroffen. Hij zat er kennelijk wel mee in zijn maag en heeft een

214



2.11.

2.12.

2.13.

3.1.

3.2.

1

2

3

4

5

6

maand later, na een gesprek met de vertrouwenspersoon van de politie zijn lijnchef geïnformeerd
en alsnog een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt. Dat wekt op zijn minst de indruk dat
[betrokkene 1] aanvankelijk van plan was om het aantreffen van de hennepkwekerij voor zich te
houden.

Hoewel er aan getwijfeld kan worden of [betrokkene 1] nu als vriend of als
opsporingsambtenaar in de woning van de verdachte de trap is opgelopen, meen ik dat het
oordeel van het hof dat [betrokkene 1] (toen) niet handelde in de hoedanigheid van
opsporingsambtenaar en zijn handelen derhalve niet kan worden aangemerkt als opsporing in de
zin van artikel 132a Sv geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Onbegrijpelijk vind ik dat
oordeel ook niet. Daarbij merk ik ten overvloede nog op dat een aanwijzing dat [betrokkene 1]
niet handelde in de hoedanigheid van opsporingsambtenaar wellicht ook gevonden kan worden in
de ter terechtzitting in hoger beroep afgelegde verklaring van de verdachte dat hij de
hennepkwekerij zou hebben weggehaald als [betrokkene 1] had gezegd dat hij hem ging tippen
of als hij had verwacht dat [betrokkene 1] dat zou gaan doen.

Voor zover aan het middel nog ten grondslag is gelegd dat het hof ten onrechte heeft
overwogen dat enig ander in rechte te respecteren nadeel voor verdachte door de verdediging
niet naar voren is gebracht, merk ik op dat het middel zich in zoverre richt tegen een overweging
ten overvloede. Het middel faalt op dit punt reeds omdat de bestreden beslissing in wezen niet
berust op de grond dat de verdachte bij zijn verweer dat strekt tot bewijsuitsluiting geen rechtens
te respecteren belang heeft.17

Het middel faalt.

Het middel faalt. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

In de schriftuur wordt niet geklaagd over de omstandigheid dat het hof bij het opleggen van de
schadevergoedingsmaatregel vervangende hechtenis in plaats van gijzeling heeft toegepast hetgeen,
achteraf bezien, in strijd is met HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:914. Nu de schriftuur is ingediend
na 26 juni 2020 zal de Hoge Raad niet (meer) tot ambtshalve cassatie overgaan op dit punt.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, m.nt. Buruma, rov. 3.4.2.

Respectievelijk ECLI:NL:PHR:2020:655 en ECLI:NL:PHR:2020:654.

Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 251.

Zie over dit opsporingsbegrip vooral M.J. Borgers, ‘Het opsporingsbegrip anno 2009’, in: M.J. Borgers
e.a. (red.), Politie in beeld (liber amicorum Jan Naeyé), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 27-64
en M.J. Borgers, ‘De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing’, in: F.G.H. Kristen, e.a., (red.),
Bijzonder strafrecht. Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland,
Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2011, p. 455-496.

Zie daarover HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122, NJ 2007/336, m.nt. Schalken; HR 15
november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544, NJ 2012/36, m.nt. Schalken en HR 31 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:768.

3 Conclusie
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Zie HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5629, NJ 2011/169, m.nt. Schalken en over toetsing van
vormverzuimen door de WOTS-rechter in de exequaturprocedure HR 17 februari 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BG9056.

Zie o.a. de artikelen 53, eerste lid, 55, eerste lid, en 95, eerste lid, Sv.

Vgl. bijv. HR 18 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4321 NJ 2003/527; HR 14 november 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AX7471, NJ 2007/179, m.nt. Buruma.

Vgl. EHRM 23 november 1993, nr. 14838/89 (A./Frankrijk); EHRM 8 april 2003, nr. 3933998, EHRC
2003/45, m.nt. Mols (M.M./Nederland); en EHRM 25 oktober 2007, nr. 38258/03, NJ 2008/584, m.nt.
Dommering (Van Vondel/Nederland).

Vgl. HR 14 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX7471, NJ 2007/179, m.nt. Buruma; HR 10 april 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU7636, NJ 2012/264; en HR 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1792, NJ 2015/363, m.nt.
Schalken. Zie ten aanzien van de vraag of het inschakelen van burgers heeft plaatsgevonden in het
opsporingsonderzoek: HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:477, NJ 2014/352, m.nt. Schalken.

HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7501.

Vgl. HR 1 juni 1999, AAe 2000, p. 117-121, m.nt. Buruma.

Zie uitgebreider E.M. Moerman, Inburgeren in de opsporing: Over de juridische positie van de burger
in de opsporing van strafbare feiten (diss. Rotterdam), Rotterdam 2016; F.W. Bleichrodt, ‘Onrechtmatig
verkregen bewijs afkomstig van derden’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende
schalen (liber amicorum De Hullu), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 39-50 en F.W. Bleichrodt,
Over burgers en opsporing (oratie Rotterdam), Deventer: Kluwer 2010.

J. Naeyé, De organisatie van de Nationale Politie, Deventer: Kluwer 2014, p. 166.

Vgl. J. Naeyé, De organisatie van de Nationale Politie, Deventer: Kluwer 2014, p. 166.

Zie A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 183.
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Zaaknummer 19/04236

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:381

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Witwassen door geldbedrag (€ 15.000) te overhandigen aan opsporingsambtenaar,
die bij verdachte aan de deur komt om hem te herinneren aan betalingsverplichting
(met bijbehorende vervangende hechtenis) die voortvloeit uit eerdere veroordeling,
art. 420bis.1.b Sr. Verweer dat nemo tenetur-beginsel is geschonden. HR herhaalt
relevante overwegingen uit HR:2011:BP6144 m.b.t. de vraag wanneer in een
strafrechtelijke procedure het nemo tenetur-beginsel is geschonden. ’s Hofs
oordeel dat vanwege eerder opgelegde schadevergoedingsmaatregel door justitie
op verdachte wel druk is uitgeoefend om te betalen maar dat t.a.v. door verdachte
overhandigd contant geldbedrag geen sprake is geweest van schending van nemo
tenetur-beginsel, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
Daarbij neemt HR i.h.b. in aanmerking dat mededeling van opsporingsambtenaar
aan verdachte wel kan worden opgevat als klemmende herinnering aan diens
resterende verplichting tot betaling van schadevergoeding en daarbij door rechter
opgelegde schadevergoedingsmaatregel die bij niet-betaling kan leiden tot tul van
vervangende hechtenis maar dat deze mededeling niet tot gevolg heeft dat
verdachte werd gedwongen op dat moment een uit enig misdrijf afkomstig
geldbedrag aan hem te overhandigen. Dat brengt mee dat het recht van verdachte
om zichzelf niet te belasten niet van zijn betekenis is ontdaan. Volgt verwerping.
Vervolg op HR:2016:2188 (beklagzaak).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0116 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/1337 
RvdW 2021/517 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

ECLI:NL:HR:2021:515

217



2.1

2.2

Nummer 19/04236

Datum 20 april 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 10
september 2019, nummer 21-006487-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben N. van Schaik en S.D. Groen, beiden
advocaat te Utrecht, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman N. van Schaik heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 23 februari 2015 te Enschede, een voorwerp, te weten een geldbedrag van 15.000,-- euro

- voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen en daarvan gebruik heeft gemaakt, immers,
heeft hij, verdachte, voornoemd geldbedrag

- in zijn woning bewaard in een blik/trommel en

- vervolgens overhandigd aan [verbalisant 1] (brigadier van politie eenheid Oost-Nederland) ter
voldoening van een bij arrest van 4 februari 2008 door het Gerechtshof Arnhem opgelegde
schadevergoedingsmaatrel en

- daarbij als reden voor het bestaan van dit geldbedrag in strijd met de waarheid heeft verklaard
dat hij, verdachte, dit geldbedrag had geleend van vrienden en aldus heeft willen doen voorkomen
dat het geldbedrag een legale herkomst had,

terwijl hij wist dat dat geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“1. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen ‑
gevoegd bij proces-verbaalnummer 2015093115 (blz. 42 e.v.) - gesloten op 23 februari 2015,
proces-verbaalnummer PL0600-20159093115-4, door [verbalisant 2] , inspecteur van politie, en

1 Procesverloop in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsmiddelen
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[verbalisant 1] , brigadier van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van
verbalisanten of één hunner:

Samenvatting boete-inning

Parketnummer : 21-001371-07

Zaak : arrestatiebevel - Wet Terwee

Datum arrestatiebevel : 23-01-2015

Datum veroordeling : 04-02-2008

Bedrag sanctie : € 38.635,28

Bedrag verhogingen : € 7.745,06

Bedrag betaald : € 19.300,--

Te betalen : € 27.080,34

Sanctie hechtenis : 112 dagen

2. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van verdenking ‑
gevoegd bij proces-verbaalnummer 2015093115 (blz. 33) - gesloten op 12 maart 2015, door
[verbalisant 3] , brigadier van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van
verbalisant:

Deze schadevergoeding houdt verband met een onherroepelijke veroordeling van [verdachte] op
4 februari 2008 (hof: door het gerechtshof Arnhem) met betrekking tot de Opiumwet.

3. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen ‑
gevoegd bij proces-verbaalnummer 2015093115 (blz. 40) - gesloten op 23 februari 2015, proces-
verbaalnummer PL0600-20159093115-2, door [verbalisant 1] , brigadier van politie, houdende -
zakelijk weergegeven - het relaas van verbalisant:

Op 23 februari 2015, te 15.10 uur, ben ik in verband met een openstaande boete, parketnummer
21-001371-07, ad € 27.080,34, bij [verdachte] , wonende te [plaats] , [a-straat 1] , aan de deur
geweest. Ik wilde betrokkene aanzeggen dat hij deze boete zo spoedig mogelijk moest gaan
betalen en dat hij anders een keer aangehouden zal worden.

Na aankloppen opende betrokkene de voordeur.

Nadat hem was verteld wat de komst van mij was hoorde ik dat hij mij uitnodigde om binnen te
komen. Hij zei dat hij het geld al klaar had liggen. Ik ben samen met hem de woning binnen
gegaan en in de woonkamer vertelde hij het geld te gaan ophalen. Ik zag dat hij de keuken in liep
en terug kwam met een vierkant blik. Ik hoorde dat hij zei: “kijk hier heb ik het geld”. Ik zag dat hij
het deksel van het blik haalde. Ik zag dat er veel briefgeld in zat. Ik hoorde dat hij zei: “dit is al
het geld dat ik moet betalen, tot op de cent nauwkeurig”. Hierop heb ik samen met [verdachte] het
geld geteld.

Ik telde (aan papier geld) totaal € 27.080,--. Ook zag ik dat er 34 cent aan kleingeld in het blik lag.

4. de op 5 oktober 2016 door [verbalisant 1] bij de rechter-commissaris strafzaken afgelegde
verklaring, inhoudende - zakelijk weergegeven - :

Wij hebben geen kwitantieboekje bij ons. Wij bellen dan (hof: als er betaald wordt) naar het
bureau of er iemand met een kwitantieboekje kan komen of vragen of degene die moet betalen
meegaat naar het bureau om daar de kwitantie te laten maken.

In dit geval heb ik, toen ik bij [verdachte] in de woning was, mijn chef [verbalisant 2] gebeld wat ik
moest doen omdat het zoveel geld was. Hij zei neem hem maar op vrijwillige basis mee naar het
bureau, dan gaan we het daar verder afhandelen.

Ik heb het geld in mijn eigen auto meegenomen naar het bureau. [verdachte] is in zijn auto achter
mij aangereden.

5. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen ‑
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3.2.1

3.1

gevoegd bij proces-verbaalnummer 2015093115 (blz. 42 e.v.) - gesloten op 23 februari 2015,
proces-verbaalnummer PL0600-20159093115-4, door [verbalisant 2] , inspecteur van politie, en
[verbalisant 1] , brigadier van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van
verbalisanten of één hunner:

Op 23 februari 2015, omstreeks 15.45 uur, nam [verdachte] plaats in de ophoudkamer. Gedurende
zijn oponthoud werd hem een aantal dingen gevraagd om het op een juiste wijze af te handelen.

6. de op 5 oktober 2016 door [verbalisant 2] bij de rechter-commissaris strafzaken afgelegde
verklaring, inhoudende - zakelijk weergegeven - :

Wij zaten destijds in de oude brandweer kazerne in Enschede waar twee ophoudkamers waren
en een beperkt aantal spreekkamers die toen bezet waren voor het opnemen van aangiftes.

Ik ben met [verbalisant 1] naar de ophoudkamer gelopen waar [verdachte] zich bevond. Een
ophoudkamer is eigenlijk een cel. [verdachte] was op dat moment niet gefouilleerd en had al zijn
spullen bij zich. Op dat moment was [verdachte] nog betrokkene.

Ik deed het woord in de ophoudkamer. Naar aanleiding van een en ander heb ik gezegd dat ik
wilde overleggen. Ik heb gebeld met de financiële recherche. Die hebben overlegd met de officier
van justitie en men zei mij toen: “Maak hem maar verdachte en houd hem maar aan”. Het is toen
geweest dat wij de kwitantie van hem terug hebben gekregen of terug hebben gepakt.

7. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen ‑
gevoegd bij proces-verbaalnummer 2015093115 (blz. 290) - gesloten op 26 februari 2015, proces-
verbaalnummer PL0600-20159093115-15, door [verbalisant 1] , brigadier van politie, houdende -
zakelijk weergegeven - het relaas van verbalisant:

Ik dacht dat [verdachte] in de woning, dus voordat hij werd aangehouden, vertelde dat het (geld)
afkomstig was van andere mensen. Hij zei: “Ik heb het geld van her en der” of woorden van
gelijke strekking.”

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het verweer dat het nemo tenetur-
beginsel is geschonden.

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het procesverbaal is
gehecht. Deze pleitnota houdt onder meer het volgende in:

“DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

(...)

Een fundamenteel beginsel dat voortvloeit uit art. 6 lid 1 EVRM is het nemo tenetur beginsel,
the right not to incriminate oneself. Oftewel: niemand mag gedwongen worden zelf aan het
onderzoek of aan zijn veroordeling mee te werken. Dat het EHRM heeft bepaald dat dit
beginsel valt onder het bereik van art. 6 lid 1 EVRM, het fair trial beginsel, betekent dat de
verdachte geen eerlijk proces heeft als het nemo tenetur beginsel wordt geschonden.

(...)

In deze zaak is het bewijsmateriaal zonder twijfel ontstaan door de wil van cliënt. Hij heeft
immers het aan het CJIB verschuldigde bedrag tot op de cent nauwkeurig voorhanden gehad
en aan de politie overhandigd. Daaruit volgt dat dit bedrag onmiskenbaar door cliënt bij
elkaar is gebracht om zijn schadevergoeding te voldoen en dus afhankelijk van zijn eigen wil
bestaat.

Van belang is dat cliënt dit geld onder dwang aan de politie heeft overhandigd. Hem was
immers te kennen gegeven dat hij bij niet betaling van het bedrag zou worden

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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3.2.2

aangehouden, teneinde de vervangende hechtenis voor de duur van 112 te ondergaan. De
politie is hiervoor al een paar keer bij hem aan de deur geweest toen cliënt niet thuis was en
op 23 februari 2015 is verbalisant [verbalisant 1] naar cliënt gegaan om te zeggen dat hij
moest betalen omdat hij anders aangehouden zou worden. Die druk heeft ertoe geleid dat
cliënt het geld aan de politie heeft overhandigd.

Nadat cliënt het geld dat hij bijeen gezameld had om de executie van de vervangende
hechtenis te voorkomen aan de politie had overhandigd, werd echter het echter prompt
gebruikt als bewijs om de verdenking van witwassen tegen hem te construeren. Het is
evident dat cliënt onder druk is gezet om het bewijs tegen zichzelf aan te leveren en dat er
aldus sprake is van een schending van het nemo tenetur beginsel.

Deze inbreuk op de verdedigingsrechten van cliënt is van dien aard en dusdanig ernstig, dat
hij van meet af aan geen eerlijk proces heeft gehad. Deze inbreuk is onherstelbaar en kan
niet meer worden gecompenseerd. Gesteld kan worden dat "the proceedings as a whole
were not fair." Sterker nog: gelet op het feit dat cliënt gedwongen is het bewijs van
witwassen tegen zichzelf te leveren, kan gesteld worden dat de strafvervolging van cliënt in
deze zaak “right from the outset unfair” is. Dat laat geen ruimte voor een andere conclusie
dan dat het Openbaar Ministerie nietontvankelijk verklaard moet worden in de vervolging
van cliënt.

(...)

BEWIJSUITSLUITING

(...)

Zoals gezegd, heeft cliënt onder dreiging van de vervangende hechtenis voor de duur van
112 dagen het geld aan de politie overhandigd. Dat het bedrag exact even groot was als het
bedrag dat hij nog verschuldigd was aan het CJIB, te weten € 27.080,34, kan niets anders
betekenen dan dat hij dit geld exact voor dat doel bij elkaar heeft gebracht. Met andere
woorden: dit bedrag is voortgesproten uit de wil van cliënt. Als hij niet had willen betalen,
dan had men dit bedrag nooit bij hem aangetroffen. Dit geldbedrag, dat later als bewijs
tegen hem is gebruikt, bestaat dus afhankelijk van de wil van cliënt.

Doordat men dit geld dat hij onder dreiging van de vervangende hechtenis aan de politie
heeft gegeven, als bewijs is gaan gebruiken om een verdenking van witwassen tegen cliënt
te construeren, is op ontoelaatbare wijze een inbreuk gemaakt op zijn right not to
incriminate himself. Oftewel: het nemo tenetur beginsel is hier geschonden.”

Het hof heeft het aangevoerde als volgt verworpen:

“De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

(...)

Ad 1.2:

Verdachte is onherroepelijk veroordeeld tot de maatregel tot betaling van een
schadevergoeding. Verdachte is derhalve gehouden tot betaling van dit bedrag. Bij niet-
betaling kan in dat geval de vervangende hechtenis ten uitvoer worden gelegd. Om, zoals in
dit geval, te ontkomen aan het ondergaan van de vervangende hechtenis diende verdachte
het restant van de betalingsverplichting te voldoen.

Aan verdachte is bij arrest van 4 februari 2008 een betalingsverplichting opgelegd. Het CJIB
heeft verdachte voor de betaling van deze verplichting een betalingsregeling toegekend.
Toen in 2015 de betalingsregeling niet meer werd nagekomen is door justitie druk
uitgeoefend om verdachte te laten betalen of, bij niet betaling, de vervangende hechtenis te
executeren. Het hof is van oordeel dat deze druk, betalen of zitten, voortvloeit uit het in
rechte onaantastbaar geworden arrest van 4 februari 2008 en daarmee geoorloofd was. Er
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3.4.2

3.3

was daarmee dan ook geen sprake van een inbreuk op de verdedigingsrechten van
verdachte. Ook is niet gebleken dat verdachte onder druk zijn bij de politie afgelegde
verklaring, dat het geld afkomstig zou zijn van de verdiensten van zijn hennepkwekerij, heeft
afgelegd.

Ook dit punt kan derhalve niet met succes aan het gevoerde verweer ten grondslag worden
gelegd.

(...)

Conclusie

Het hof is van oordeel dat de verweren verworpen dienen te worden. Het hof acht het
openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

(...)

Gelet op het hiervoor onder Ad 1.2 (...) overwogene is het hof van oordeel dat er geen
sprake is van enig vormverzuim dat zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting.

(...)

Het hof zal dan ook niet overgaan tot de bepleite bewijsuitsluiting.”

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel moet worden vooropgesteld dat in het Nederlandse
recht niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel is verankerd dat een verdachte op geen enkele
wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem
mogelijk bezwarend bewijsmateriaal. In artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ligt besloten dat, indien ten aanzien van
een verdachte sprake is van een “criminal charge” in de zin van die bepaling, deze het recht heeft
“to remain silent” en “not to incriminate oneself”. Beslissend voor de vraag of in een
strafrechtelijke procedure het nemo tenetur-beginsel is geschonden, is of het gebruik tot het
bewijs van het onder dwang van de verdachte verkregen materiaal in een strafzaak zijn recht om
te zwijgen en daarmee zijn recht om zichzelf niet te belasten van zijn betekenis zou ontdoen (vgl.
HR 5 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6144).

Het hof heeft het volgende vastgesteld. Aan de verdachte is bij arrest van het gerechtshof
Arnhem van 4 februari 2008 de verplichting opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten
behoeve van het in dat arrest genoemde slachtoffer het bedrag van € 38.635,28 te betalen,
bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis. Op 23 februari 2015
resteerde uit hoofde van deze betalingsverplichting een openstaand bedrag van €
27.080,34, ten aanzien waarvan - bij gebreke van betaling - 112 dagen vervangende
hechtenis kon worden toegepast. De verdachte is in verband met het aan de Staat nog te
betalen bedrag op 23 februari 2015 bij zijn woning bezocht door opsporingsambtenaar
[verbalisant 1] . Daar heeft [verbalisant 1] aan de verdachte medegedeeld dat hij “zo
spoedig mogelijk moest gaan betalen en dat hij anders een keer aangehouden zal worden”.

Op basis van deze vaststellingen heeft het hof geoordeeld dat vanwege de aan de
verdachte in 2008 opgelegde schadevergoedingsmaatregel door justitie op de verdachte wel
druk is uitgeoefend om te betalen, maar dat ten aanzien van het door de verdachte
overhandigde contante geldbedrag geen sprake is geweest van een schending van het
nemo tenetur-beginsel. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Daarbij neemt de Hoge Raad in het bijzonder in aanmerking dat de
mededeling van opsporingsambtenaar [verbalisant 1] aan de verdachte van 23 februari 2015
wel kan worden opgevat als een klemmende herinnering aan diens resterende verplichting
tot betaling van schadevergoeding en de daarbij door de rechter opgelegde
schadevergoedingsmaatregel die bij niet-betaling kan leiden tot tenuitvoerlegging van
vervangende hechtenis, maar dat deze mededeling niet tot gevolg heeft dat de verdachte
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werd gedwongen op dat moment een uit enig misdrijf afkomstig geldbedrag aan hem te
overhandigen. Dat brengt mee dat het recht van de verdachte om zichzelf niet te belasten
niet van zijn betekenis is ontdaan in de hiervoor onder 3.3 bedoelde zin.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 20 april 2021.

4 Beoordeling van het tweede en het derde cassatiemiddel

5 Beslissing
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Inhoudsindicatie
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hem te herinneren aan zijn betalingsverplichting, voortvloeiende uit eerdere
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opsporingsambtenaar aan verdachte wel kan worden opgevat als een klemmende
herinnering aan diens resterende verplichting tot betaling van schadevergoeding en
de daarbij door de rechter opgelegde schadevergoedingsmaatregel die bij niet-
betaling kan leiden tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis, maar dat deze
mededeling niet tot gevolg heeft dat verdachte werd gedwongen op dat moment
een uit enig misdrijf afkomstig geldbedrag aan hem te overhandigen. Dat brengt
mee dat het recht van verdachte om zichzelf niet te belasten niet van zijn betekenis
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 10 september 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens 1 primair “witwassen” veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren, te
vervangen door 30 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest als bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts
heeft het hof een geldbedrag van € 15.000,- verbeurdverklaard en ten aanzien van een aantal
andere inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven geldbedragen de teruggave gelast, een en
ander zoals nader in het arrest bepaald.

2.  Namens de verdachte hebben mr. N. van Schaik en mr. S.D. Groen, advocaten te Utrecht, drie
middelen van cassatie voorgesteld.1

3. Het gaat in deze zaak om het volgende. De verdachte is in een andere procedure door het
gerechtshof Arnhem op 4 februari 2008 – inmiddels onherroepelijk2 – veroordeeld wegens het
medeplegen van het telen van hennep, diefstal van elektriciteit door middel van verbreking en
valsheid in geschrifte. Het hof heeft daarbij aan de verdachte onder meer een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd ten bedrage van € 38.635,28. Nadat de verdachte een deel
van dat bedrag had betaald, resteerde nog een te betalen bedrag van € 27.080,34. Op 23 februari
2015 meldde een verbalisant zich bij de woning van de verdachte om hem aan te zeggen dat hij het
resterende bedrag zo spoedig mogelijk moest gaan betalen en dat hij anders een keer aangehouden
zal worden. De verdachte haalde daarop een koekblik tevoorschijn met daarin precies het
openstaande geldbedrag. Hij heeft dit geldbedrag aan de politie overhandigd en is vervolgens voor
een kwitantie, achter de politie aangereden naar het politiebureau. Aldaar zijn hem over het
geldbedrag vragen gesteld en is hij, na telefonisch overleg tussen de politie en de financiële
recherche, en tussen de financiële recherche en het openbaar ministerie, uiteindelijk op heterdaad
aangehouden wegens verdenking van witwassen. Op het geldbedrag is toen beslag gelegd. De zaak
is in verband met dit beslag eerder bij de Hoge Raad aan de orde geweest.3

4. In de onderhavige procedure is ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“hij op 23 februari 2015 te Enschede, een voorwerp, te weten een geldbedrag van 15.000,-- euro 
- voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen en daarvan gebruik heeft gemaakt,

immers, heeft hij, verdachte, voornoemd geldbedrag

- in zijn woning bewaard in een blik/trommel en

- vervolgens overhandigd aan [verbalisant 1] (brigadier van politie eenheid Oost-Nederland) ter
voldoening van een bij arrest van 4 februari 2008 door het Gerechtshof Arnhem opgelegde
schadevergoedingsmaatrel en

- daarbij als reden voor het bestaan van dit geldbedrag in strijd met de waarheid heeft verklaard dat
hij, verdachte, dit geldbedrag had geleend van vrienden en aldus heeft willen doen voorkomen dat het
geldbedrag een legale herkomst had,

terwijl hij wist dat dat geldbedrag onmiddellijk of middellijk afkomstig was uit enig misdrijf.”

5. De verdachte is daarmee veroordeeld wegens witwassen van een geldbedrag van € 15.000,00.
Mede gelet op de wisselende verklaringen van de verdachte, heeft het hof – in navolging van de
rechtbank – geoordeeld dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat dit
geldbedrag een legale herkomst heeft, zodat ten aanzien van dit geldbedrag een criminele herkomst
als enige aanvaardbare reden kan gelden. Ten aanzien van het resterende deel van het aan de politie
overhandigde bedrag van € 27.080,34 is de verdachte vrijgesproken omdat niet met voldoende mate
van zekerheid kan worden uitgesloten dat dit geld een legale herkomst heeft.

6. In cassatie wordt geklaagd over de verwerping door het hof van het verweer dat het nemo tenetur-
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beginsel is geschonden, dat het hof zonder opgave van redenen is afgeweken van een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt en tot slot dat het recht op raadpleging van een advocaat voorafgaand aan
het eerste verhoor is geschonden.

7. Het eerste middel

8. Het middel bevat de klacht dat het oordeel van het hof dat het nemo tenetur-beginsel niet is
geschonden omdat ‘de uitgeoefende druk op verdachte geoorloofd was’, getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting omtrent de reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel, althans onbegrijpelijk dan wel
ontoereikend gemotiveerd is, omdat de legitimiteit van die druk niet zonder meer een rechtvaardiging
biedt om het daardoor verkregen bewijs te gebruiken in een strafprocedure.

9. Uit de aan het proces-verbaal van de behandeling in hoger beroep van 27 augustus 2019 gehechte
pleitnota volgt dat namens de verdachte - kort samengevat – is aangevoerd dat het nemo tenetur-
beginsel is geschonden, omdat de overheid met de vervangende hechtenis druk heeft uitgeoefend op
de verdachte om het betreffende geldbedrag aan de politie te overhandigen. De druk bestond eruit
dat hem te kennen was gegeven dat hij bij niet betaling van het bedrag zou worden aangehouden
teneinde de vervangende hechtenis voor de duur van 112 dagen te ondergaan. Aangevoerd wordt
dat het geldbedrag door de verdachte bij elkaar is gebracht en daarmee wilsafhankelijk materiaal
betreft. De verdachte mocht daarom in beginsel niet gedwongen worden om zelf het bewijs te leveren
op grond waarvan hij later veroordeeld kan worden, terwijl in dit geval het overhandigde geldbedrag
“prompt [is] gebruikt als bewijs om de verdenking van witwassen tegen hem te construeren”. Dit zou
dienen te leiden tot niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie, dan wel tot
bewijsuitsluiting.

10. De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het
volgende in:

“De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Door de raadsman is aangevoerd, zoals weergegeven in zijn pleitnota, dat het openbaar ministerie
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn strafvervolging omdat er sprake is van
onherstelbaar vormverzuim, inbreuk op de verdedigingsrechten en dat is gehandeld in strijd met de
beginselen van een goede procesorde.

Door de raadsman is - kort gezegd - gesteld:

[…]

1.2: ten aanzien van de inbreuk op de verdedigingsrechten: verdachte heeft onder dwang het geld
moeten afgeven […]

[…]

Het oordeel van het hof

Bij de beoordeling van het door de verdediging aangevoerde gaat het hof uit van de volgende feiten
die hem, uit de stukken van de zaak (het politieonderzoek en de verklaringen van de door de rechter-
commissaris gehoorde getuigen) zijn gebleken.

De feiten

Aan verdachte is bij arrest van 4 februari 2008 van dit hof onder meer opgelegd de maatregel tot
betaling van een schadevergoeding. Verdachte had in het kader daarvan een betalingsregeling met
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), echter deze regeling verviel in januari 2015. In februari
2015 stond er nog een bedrag van € 27.080,34 open. Omdat betaling achterwege bleef is de politie
op 23 februari 2015, omstreeks 15.00 uur, bij verdachte aan de deur gekomen om he[m] te wijzen op
het bedrag dat als gevolg van de schadevergoedingsmaatregel nog openstond. Verdachte heeft toen
een geldbedrag van precies € 27.080,34 voor de betaling daarvan uit een koekblik tevoorschijn
gehaald. Verbalisant was verrast dat verdachte het bedrag contant kon betalen. Omdat verbalisant
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geen kwitantieboekje bij zich had zijn hij en verdachte naar het politiebureau gegaan om de kwitantie
uit te schrijven.

[…]

De beoordeling

Blijkens vaste jurisprudentie kan niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
vervolging in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen, met name indien het vormverzuim daarin
bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op
beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van
de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is
tekortgedaan.

Bewijsuitsluiting – als sanctie op vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek – kan uitsluitend aan
de orde komen indien door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk strafvordering voorschrift of
rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden. Indien sprake is van een vormverzuim als bedoeld
in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering dient bij de vraag of aan dat vormverzuim enig
rechtsgevolg dient te worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg dan in aanmerking komt,
rekening gehouden te worden met de in het tweede lid van artikel 359a van het Wetboek van
Strafvordering genoemde factoren.

In het licht van dat toetsingskader overweegt het hof als volgt.

[…]

Ad 1.2:

Verdachte is onherroepelijk veroordeeld tot de maatregel tot betaling van een schadevergoeding.
Verdachte is derhalve gehouden tot betaling van dit bedrag. Bij niet-betaling kan in dat geval de
vervangende hechtenis ten uitvoer worden gelegd. Om, zoals in dit geval, te ontkomen aan het
ondergaan van de vervangende hechtenis diende verdachte het restant van de betalingsverplichting
te voldoen.

Aan verdachte is bij arrest van 4 februari 2008 een betalingsverplichting opgelegd. Het CJIB heeft
verdachte voor de betaling van deze verplichting een betalingsregeling toegekend.

Toen in 2015 de betalingsregeling niet meer werd nagekomen is door justitie druk uitgeoefend om
verdachte te laten betalen of, bij niet betaling, de vervangende hechtenis te executeren. Het hof is
van oordeel dat deze druk, betalen of zitten, voortvloeit uit het in rechte onaantastbaar geworden
arrest van 4 februari 2008 en daarmee geoorloofd was. Er was daarmee dan ook geen sprake van
een inbreuk op de verdedigingsrechten van verdachte. Ook is niet gebleken dat verdachte onder druk
zijn bij de politie afgelegde verklaring, dat het geld afkomstig zou zijn van de verdiensten van zijn
hennepkwekerij, heeft afgelegd.

Ook dit punt kan derhalve niet met succes aan het gevoerde verweer ten grondslag worden gelegd.

[…]

Conclusie

Het hof is van oordeel dat de verweren verworpen dienen te worden. Het hof acht het openbaar
ministerie ontvankelijk in de vervolging van verdachte.”

[…]

Feit 1 
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Door de raadsman is aangevoerd dat er sprake is van vormverzuimen die zouden moeten leiden tot
bewijsuitsluiting.

De raadsman heeft daartoe - kort gezegd - gesteld:

[…]

2.2. dat er met betrekking tot de druk/dwang die op verdachte is uitgeoefend om de aan hem
opgelegde schadevergoedingsmaatregel te betalen, sprake is van schending van het
vertrouwensbeginsel omdat er toezeggingen aan verdachte zijn gedaan en dat sprake is schending
van het gelijkheidsbeginsel, en

[…]

Het oordeel van het hof
[…]

Ad 2.2:

Gelet op het hiervoor onder Ad 1.2 en Ad 1.3 overwogene is het hof van oordeel dat er geen sprake is
van enig vormverzuim dat zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting.

Het hof zal dan ook niet overgaan tot de bepleite bewijsuitsluiting.”

11. In hun toelichting voeren de stellers van het middel aan dat het hof het toetsingskader van het
nemo tenetur-beginsel heeft miskend, zodat het oordeel van het hof getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting. Het hof gaat er immers vanuit dat de enkele geoorloofdheid van de druk om bepaald
(belastend) materiaal te bemachtigen, maakt dat dit materiaal daarmee als bewijs kan dienen tegen
de verdachte in zijn vervolging. Het hof maakt dus in onvoldoende mate onderscheid tussen de
legitimiteit van het gebruik van dwang en de legitimiteit van het gebruik van het daarvoor verkregen
bewijs.

12. Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. In art. 6, eerste
lid, EVRM en art. 14, derde lid aanhef en onder g, IVBPR ligt als onderdeel van een fair trial het recht
van de verdachte besloten om niet aan zijn eigen veroordeling te hoeven meewerken, het
zogenoemde nemo tenetur-beginsel.4 Met dit beginsel wordt een verdachte beschermd tegen
ontoelaatbare dwang die van autoriteiten kan uitgaan. In het Nederlands recht is dit beginsel als
zodanig niet neergelegd, maar het ligt wel ten grondslag aan onder meer het pressieverbod van art.
29, eerste lid, Sv, op grond waarvan een verhorende rechter of ambtenaar in alle gevallen waarin
iemand als verdachte wordt gehoord, zich onthoudt van alles wat de strekking heeft een verklaring te
verkrijgen waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd.5

13. Volgens het EHRM houden het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel met elkaar verband: “the
right to silence and the right not to incriminate oneself are generally recognised international
standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under Article 6”.6Het nemo tenetur-
beginsel is volgens de rechtspraak van het EHRM een belangrijk uitgangspunt in geval ten aanzien
van een verdachte sprake is van een "criminal charge". Wanneer iemand geen verdachte is en vrijwillig
voldoet aan een wettelijke plicht informatie te geven aan de autoriteiten, welke informatie nadien
wordt gebruikt ten behoeve van een strafvervolging tegen hem, komt dat op zich niet in strijd met het
nemo tenetur-beginsel.7 Art. 6, eerste lid, EVRM stelt echter wel grenzen aan het gebruik in een
strafprocedure van een zo een eerder afgelegde verklaring indien de verplichting tot het geven van
informatie door dreiging van een sanctie van de verdachte is afgedwongen.8 Relevante factoren bij de
beoordeling van de vraag of sprake is van schending van het nemo tenetur-beginsel zijn volgens het
EHRM de aard en mate van dwang, de aanwezigheid van relevante waarborgen en het gebruik van
aldus verkregen materiaal.9

14. Het nemo-tenetur-beginsel strekt zich in principe niet uit tot de verkrijging door middel van dwang
van bewijsmateriaal dat onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat. In de rechtspraak van de
Hoge Raad neemt dit onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal een
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belangrijke plaats in.10Bij wilsonafhankelijk materiaal gaat het volgens het EHRM om ‘material which
has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, documents acquired
pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the purpose of DNA
testing’.11Uit onder meer de zaak Jalloh volgt dat bij bepaling van de vraag of het gaat om
wilsonafhankelijk materiaal ook de wijze van verkrijging van het (direct belastend) bewijs
doorslaggevend kan zijn.12 Daarbij zij aangetekend dat in die zaak het EHRM oordeelde dat de aard
en mate van dwang dusdanig waren dat art. 3 EVRM was geschonden (aan Jalloh was met dwang een
braakmiddel toegediend, zodat hij de door hem geslikte bolletjes drugs zou uitspugen). Ook kon het
publieke belang de inbreuk op de fysieke en mentale integriteit van de klager niet rechtvaardigen, had
de klager de procedure ondergaan zonder dat van tevoren goed was onderzocht of hij deze (fysiek)
kon verdragen en was het verkregen bewijs beslissend voor de veroordeling van de klager. Wat
betreft het onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal verwees het EHRM in
deze uitspraak naar de zaken Funke tegen Frankrijk en J.B. tegen Zwitserland: “the Court has on
occasion given the principle of self-incrimination as protected under Article 6 § 1a broader meaning so
as to encompass cases in which coercion to hand over real evidence to the authorities was at issue”.13

Onder bedreiging van een bestraffende sanctie werd in die twee zaken, in Funke tegen Frankrijk en
J.B. tegen Zwitserland, gevorderd dat informatie aan de autoriteiten werd verstrekt.14 Zo hadden de
autoriteiten in J.B. tegen Zwitserland J.B. herhaaldelijk verzocht documenten te overhandigen die
betrekking hadden op de bedrijven waarin hij geld had geïnvesteerd.15 J.B. was meermalen beboet
omdat hij niet aan de vorderingen voldeed.

15. In de onderhavige zaak heeft het hof, mede gelet op de bewijsmiddelen, vastgesteld dat aan de
verdachte bij arrest van 4 februari 2008 onder meer de schadevergoedingsmaatregel is opgelegd.
Verdachte had in het kader daarvan een betalingsregeling getroffen met het Centraal Justitieel
Incassobureau, echter deze regeling verviel in januari 2015. In februari 2015 stond er nog een bedrag
van € 27.080,34 open. Omdat betaling daarvan achterwege bleef, is de politie op 23 februari 2015
omstreeks 15:00 uur bij de verdachte aan de deur gekomen om hem te wijzen op het nog
openstaande bedrag en om hem aan te zeggen dat hij dit zo spoedig mogelijk moest gaan betalen en
dat hij anders een keer aangehouden zal worden. De verdachte heeft toen een koekblik tevoorschijn
gehaald met daarin precies het geldbedrag van € 27.080,34 en dit geldbedrag aan de politie
overhandigd.

16. In het kader van het gevoerde niet-ontvankelijkheidsverweer heeft het hof overwogen dat toen in
2015 de betalingsregeling niet meer werd nagekomen, door justitie druk is uitgeoefend om de
verdachte te laten betalen. Het hof heeft geoordeeld dat deze druk, betalen of zitten, voortvloeit uit
het in rechte onaantastbaar geworden arrest van 4 februari 2008 en daarmee geoorloofd was. Er was
daarmee dan ook geen sprake van een inbreuk op de verdedigingsrechten van de verdachte.

17. Het kennelijke oordeel van het hof dat in de onderhavige zaak het nemo tenetur-beginsel niet is
geschonden, getuigt in mijn ogen niet van een onjuiste rechtsopvatting en is tevens niet
onbegrijpelijk. Anders dan de stellers van het middel menen, heeft het hof daarmee niet miskend dat
de enkele geoorloofdheid van een bepaalde druk niet zonder meer maakt dat dit materiaal als bewijs
kan dienen tegen een latere verdachte in zijn vervolging. Het hof heeft in zijn oordeel de aard en de
mate van dwang als relevante factoren bij de beoordeling van de vraag of sprake is van schending
van het nemo tenetur-beginsel, centraal gesteld. Daar is niets mis mee. De ‘dwang’ ziet hier op de
executiefase van een opgelegde maatregel bij een onherroepelijk geworden arrest, dus zonder dat de
betrokkene daarbij als verdachte is aangemerkt of dat hij een strafvervolging redelijkerwijs heeft te
vrezen. Het is daarbij aan betrokkene of hij het openstaande bedrag voldoet en op welke wijze hij dat
doet.

18. Mijn voormalige ambtgenoot Knigge heeft in het kader van de eerder bij de Hoge Raad aan de
orde zijnde beslagzaak in zijn conclusie, waarop de stellers van het middel een beroep doen,
opgemerkt dat een strafvervolging, als gevolg van de betaling van een schadevergoedingsmaatregel
zich slecht lijkt te verdragen met het nemo tenetur-beginsel. Hij motiveert dit aldus (met weglating van
voetnoten):

“6.11. […] Door de veroordeelde te dwingen zijn misdaadgeld in te leveren, dwingt men hem in feite
het bewijs van witwassen tegen zichzelf te leveren. Wellicht kan van een daarop gebaseerde
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strafvervolging worden gezegd dat die ‘right from the outset’ unfair is. Het zou in elk geval van wijs
beleid getuigen als een veroordeelde wordt gevrijwaard van strafvervolging wegens het voorhanden
hebben of verbergen van misdaadgeld als hij aan de executie van een hem opgelegde maatregel
meewerkt.

6.12. Met het voorgaande wil niet gezegd zijn dat de betaling van een schadevergoedingsmaatregel
nimmer aanleiding zou mogen vormen voor een opsporingsonderzoek en een strafvervolging. Ik sluit
niet uit dat er gevallen zijn waarin zulks geoorloofd is. Ik denk daarbij in het bijzonder aan gevallen
waarin het vermoeden rijst dat het geld dat de veroordeelde betaalde ter voldoening aan de
schadevergoedingsmaatregel afkomstig is van nieuwe, na de veroordeling gepleegde misdrijven. Het
vermoeden kan bijvoorbeeld zijn dat de veroordeelde zich opnieuw schuldig maakt aan hennepteelt
en drugshandel. Onderzoek naar die misdrijven op basis van de door de betaling verkregen
startinformatie zou ik niet onrechtmatig willen oordelen. Maar een goede reden om het geld verbeurd
te verklaren, is er ook dan niet. Waarom zou dat geld ten bate van de Staat moeten komen en niet
ten bate van het slachtoffer?”16

19. Ten aanzien van het onderhavige geval merk ik op dat tot het moment van betaling weliswaar
(gerechtvaardigde) druk op de verdachte was uitgeoefend om tot betaling over te gaan, maar dat hij
op dat moment nog niet tot betaling werd “gedwongen” nu niet direct vervangende hechtenis zou
volgen, maar “pas” op enig moment in de (nabije) toekomst. Maar aangenomen dat de verdachte de
druk reeds als dwang heeft ervaren en daarom tot betaling is overgegaan, geldt dat de politie niet
zozeer heeft aangedrongen op “inlevering van zijn misdaadgeld” als wel op betaling van de
schadevergoedingsmaatregel. Ook merk ik op dat de verdachte uiteindelijk niet vanwege witwassen is
veroordeeld omdat het ingeleverde geldbedrag zou hebben bestaan uit de verdiensten van zijn
hennepkwekerij, maar omdat hij met betrekking tot de herkomst van dit geldbedrag tijdens nader
onderzoek heeft verklaard dit geldbedrag te hebben geleend van vrienden en hij het daarmee heeft
willen doen voorkomen dat het geldbedrag een legale herkomst had, terwijl hij wist dat dit geldbedrag
afkomstig was uit enig misdrijf. Al met al is naar mijn oordeel geen sprake van een situatie waarvan
Knigge heeft aangegeven dat die ‘right from the outset’ unfair is.

20. Het middel faalt.

21. Het middel bevat de klacht dat het hof geen beslissing heeft genomen op het uitdrukkelijk
voorgedragen verweer van de verdediging dat de vervolging(sbeslissing) in strijd is met het beginsel
van een redelijke en billijke belangenafweging.

22. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 augustus 2019 heeft de
raadsman van de verdachte het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, in:

“De beginselen van een behoorlijk procesrecht

Afgezien van het voorgaande, zijn er in de visie van de verdediging nog andere redenen waarom het
Openbaar Ministerie niet ontvangen zou mogen worden in de vervolging van cliënt.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 22 december 1981 volgt dat strijd met beginselen van behoorlijk
procesrecht een vervolgingsbeletsel kan opleveren. Onder de beginselen van behoorlijk procesrecht
vallen onder andere het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van zuiverheid van oormerk, het beginsel
van redelijke en billijke belangenafweging, het verbod van willekeur, en het vertrouwensbeginsel.17 In
deze zaak zijn meerdere van deze beginselen geschonden.

(…)
Ten derde het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging. In de visie van de verdediging
heeft geen redelijk handelend lid van het Openbaar Ministerie, na afweging van alle terzake doende

Het tweede middel
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belangen, kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging van cliënt enig door
strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn.

Allereerst zijn de belangen van cliënt zelf ernstig geschaad door de beslissing hem als verdachte van
witwassen aan te merken, het geld in beslag te nemen en cliënt te vervolgen. Als gevolg hiervan heeft
hij immers 112 dagen vervangende hechtenis moeten ondergaan, zit hij met schulden aan Essent en
zijn vrienden die hem het geld hebben geleend en loopt hij ook nog het risico op een veroordeling
wegens witwassen. Onder deze omstandigheden had van vervolging van cliënt afgezien moeten
worden.

Bovendien had het Openbaar Ministerie ook het algemeen belang moeten betrekken in de
overwegingen cliënt al dan niet te vervolgen en dat had ertoe moeten leiden dat men hier van had
afgezien. Als de gang van zaken zoals die zich in deze zaak heeft voorgedaan, wordt toegelaten,
wordt er namelijk een gevaarlijk precedent geschept. Dat zal er onherroepelijk toe leiden dat er
minder vaak schadevergoedingen betaald zullen worden. Hiervoor verwijs ik naar de conclusie van
advocaat-generaal Knigge in de beslagprocedure in deze zaak. Die schrijft daarover het volgende:

De vervangende hechtenis die de rechter aan de schadevergoedingsmaatregel dient te koppelen, is
bedoeld als ultimum remedium. Eerst moet getracht worden het geld via betaling en verhaal binnen te
krijgen. Dat impliceert dat de vervangende hechtenis zo niet vooral, dan toch mede is bedoeld voor
situaties waarin het vermogen van de veroordeelde zich buiten het zicht van de justitie bevindt
(anders was verhaal immers mogelijk), voor situaties derhalve waarin de verdenking van witwassen
snel zat postvatten. Het is daarbij weliswaar niet zo dat de vervangende hechtenis alleen in geval van
betalingsonmacht tenuitvoergelegd mag worden, maar voorzienbare betalingsonmacht kan wel een
reden zijn om de schadevergoedingsmaatregel niet op te leggen. Zo’n reden zal de rechter niet
aanwezig achten als hij er rekening mee houdt dat de verdachte beschikt over crimineel vermogen dat
moeilijk te achterhalen is. De vervangende hechtenis is juist het dwangmiddel om aan dat geld te
komen. Het is dan volstrekt in strijd met het doel van de uitgeoefende dwang om, als de veroordeelde
voor die dwang zwicht, het geld niet voor het slachtoffer te bestemmen, maar verbeurd te verklaren.
Het dwangmiddel verliest, als dit vast beleid zou worden, daardoor zijn effect. Als een veroordeelde er
niets mee opschiet als hij betaalt, en er zelfs een nieuwe strafvervolging mee riskeert, zal hij betalen
we! uit zijn hoofd laten.

Kortom: als het toegelaten wordt dat het geld in beslag wordt genomen op het moment dat of vlak
voordat een veroordeelde zijn schadevergoedingsmaatregel wil betalen, waarna hij alsnog de
vervangende hechtenis moet ondergaan en als klap op de vuurpijl wordt vervolgd voor witwassen, zal
dat er zonder meer toe leiden dat de betalingsbereidheid bij veroordeelden zienderogen zal afnemen
(dat geldt overigens ook voor het betalen van ontnemingsvorderingen en boetes). Volgens Knigge zou
het dan ook van wijs beleid getuigen als een veroordeelde wordt gevrijwaard van strafvervolging
wegens het voorhanden hebben of verbergen van misdaadgeld als hij wil meewerken aan de executie
van een aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel. Ieder redelijk denkend lid van het
Openbaar Ministerie zou dan ook van vervolging van cliënt af hebben moeten zien.

In dit kader verdient het opmerking dat niet alleen cliënt, maar ook Essent de dupe is van het
optreden van de politie en het OM. Essent staat immers nog steeds met lege handen. En, gelet op het
feit dat cliënt inmiddels zijn vervangende hechtenis heeft ondergaan, zal dat ook wel zo blijven. Het
drukmiddel om cliënt tot betalen te dwingen, kan immers niet meer worden toegepast. En dat wringt,
aangezien de schadevergoedingsmaatregel uiteindelijk in het leven is geroepen ten behoeve van het
slachtoffer. Volgens Knigge houdt dat in dat de executie van de schadevergoedingsmaatregel zich niet
tegen het slachtoffer mag keren, maar dat is precies wat er in deze zaak gebeurd is. Als de
handelwijze van de politie en het OM in deze zaak wordt gelegitimeerd, zal dat er in de toekomst toe
leiden dat slachtoffers vaker met lege handen blijven staan, leder redelijk denkend lid van het OM zal
dan ook tot de conclusie moeten komen dat het niet opportuun is om cliënt in een dergelijk geval te
vervolgen.
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Ook het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging, ook wel het verbod op willekeur
genoemd, is derhalve geschonden. Een schending van dat beginsel kan leiden tot de niet-
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Resumerend luidt het primaire standpunt van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet-
ontvankelijk verklaard moet worden in de vervolging van cliënt. Belangrijke strafprocessuele
voorschriften zijn geschonden, en herstel is niet meer mogelijk. De belangen van cliënt zijn
doelbewust geschonden, of op zijn minst op grove wijze veronachtzaamd, waardoor zijn recht op een
eerlijk proces teniet is gedaan. Bovendien is hij gedwongen om het bewijs tegen zichzelf aan te
leveren, waarna men hem is gaan vervolgen. Afgezien daarvan, zijn er meerder beginselen van een
goede procesorde geschonden. Daarom wordt verzocht het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te
verklaren in de vervolging van cliënt.”

23. Het arrest houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Door de raadsman is aangevoerd, zoals weergegeven in zijn pleitnota, dat het openbaar ministerie
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn strafvervolging omdat er sprake is van
onherstelbaar vormverzuim, inbreuk op de verdedigingsrechten en dat is gehandeld in strijd met de
beginselen van een goede procesorde.

Door de raadsman is - kort gezegd - gesteld:

[…]

1.3: met betrekking tot het handelen in strijd met de beginselen van een goede procesorde: er is
gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel en bij een redelijke
belangenafweging had het openbaar ministerie verdachte niet mogen vervolgen.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot verwerping van dit verweer.

Het oordeel van het hof

[…]

Blijkens vaste jurisprudentie kan niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
vervolging in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen, met name indien het vormverzuim daarin
bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op
beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van
de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is
tekortgedaan.

Bewijsuitsluiting – als sanctie op vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek – kan uitsluitend aan
de orde komen indien door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk strafvordering voorschrift of
rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden. Indien sprake is van een vormverzuim als bedoeld
in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering dient bij de vraag of aan dat vormverzuim enig
rechtsgevolg dient te worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg dan in aanmerking komt,
rekening gehouden te worden met de in het tweede lid van artikel 359a van het Wetboek van
Strafvordering genoemde factoren.

In het licht van dat toetsingskader overweegt het hof als volgt.

[…]

Ad 1.3:

Nadat verdachte had betaald is hij op verzoek van verbalisant [verbalisant 1] mee naar het
politiebureau gegaan, zodat verdachte daar het geldbedrag kon overhandigen en daarvan een
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kwitantie kon worden opgemaakt. Dit verzoek bevat geen enkele concrete toezegging aan verdachte
wat betreft de niet-vervolging van strafbare feiten. Verbalisant zegde die kwitantie bovendien toe,
niet wetende dat het geld een criminele herkomst had zodat bij verdachte, die dat wel wist, reeds om
die reden nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen kan zijn ontstaan dat hij niet vervolgd zou worden.

Ook overigens is niet gebleken dat door het openbaar ministerie of door daartoe bevoegde
functionarissen uitlatingen of gedragingen zijn gedaan die aan het openbaar ministerie zijn toe te
rekenen dat verdachte niet verder vervolgd zou worden. Niet is gebleken dat in strijd met het
gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel is gehandeld.

Het hof is van oordeel dat hetgeen door de verdediging in dit kader is aangevoerd onvoldoende is om
aan te nemen dat door het openbaar ministerie vergelijkbare zaken ongelijk zijn behandeld. Het is
niet aannemelijk geworden dat het openbaar ministerie naar willekeur heeft gehandeld door
verdachte ter zake van witwassen te vervolgen.

Conclusie

Het hof is van oordeel dat de verweren verworpen dienen te worden. Het hof acht het openbaar
ministerie ontvankelijk in de vervolging van verdachte.”

24. Het hof heeft geoordeeld dat het niet aannemelijk is geworden dat het openbaar ministerie naar
willekeur heeft gehandeld door de verdachte ter zake van witwassen te vervolgen. Het beginsel van
een redelijke en billijke belangenafweging wordt ook omschreven als het verbod op willekeur (zo
onderkende ook de raadsman van de verdachte in hoger beroep).18 Het hof is daarom niet zonder
nadere motivering afgeweken van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, zodat het middel feitelijke
grondslag mist. Ik merk daarbij op dat over de toereikendheid en begrijpelijkheid van de verwerping
van het hof niet wordt geklaagd.

25. Het middel faalt.

26. Het middel klaagt over het oordeel van het hof dat de verklaring van de verdachte in de
ophoudkamer niet uitgesloten behoeft te worden van het bewijs, omdat geen sprake is van schending
van het recht op consultatiebijstand aangezien de verdachte nog geen verdachte was toen hem in de
ophoudkamer werd gevraagd naar de herkomst van het geld. Dit oordeel is volgens de stellers van
het middel onbegrijpelijk dan wel ontoereikend gemotiveerd, nu uit de vaststellingen van het hof kan
worden afgeleid dat op dat moment reeds sprake was van een redelijk vermoeden van schuld, zodat
aan de verdachte het recht op consultatiebijstand toekwam.

27. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 augustus 2019 heeft de
raadsman van de verdachte het woord gevoerd overeenkomstig de aan dit proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, in (met
weglating van voetnoten):

“BEWIJSUITSLUITING

Nadat de rechtbank op 6 juni 2017 het OM wel ontvankelijk achtte in de vervolging van cliënt, is de
zaak opnieuw op zitting gepland en uiteindelijk op 31 oktober 2017 inhoudelijk behandeld ter
terechtzitting. Tijdens die zitting is ten eerste door de verdediging betoogd dat de verklaring die cliënt
in de ophoudkamer van het politiebureau heeft afgelegd en het onder cliënt inbeslaggenomen geld
uitgesloten moeten worden van het bewijs.

De rechtbank heeft evenwel ook de daartoe strekkende verweren gepasseerd.

Ten eerste is volgens de rechtbank geen sprake van een schending van de cautieplicht, omdat

Het derde middel
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verbalisant [verbalisant 2] tegen cliënt in de ophoudkamer heeft gezegd dat cliënt niet hoefde te
antwoorden op vragen. De rechtbank gaat er hier echter aan voorbij dat [verbalisant 2] bij de rechter-
commissaris juist heeft verklaard dat hij cliënt niet de cautie heeft gegeven.

De rechtbank overweegt daarbij dat nergens uit blijkt dat cliënt op dat moment (toen hij in de
ophoudkamer verbleef) al als verdachte werd aangemerkt of had moeten worden aangemerkt.
Volgens de rechtbank is daartoe onvoldoende dat cliënt in een ophoudkamer verbleef, omdat die
volgens verbalisant [verbalisant 2] werd gebruikt wegens ruimtegebrek. De rechtbank gaat hier ten
onrechte voorbij aan de verklaring van verbalisant [verbalisant 1] bij de rechter-commissaris. Die
verklaart daar namelijk het volgende:

In eerste instantie is hij in de openbare wachtruimte geplaatst, daarna is het geld geteld. Vervolgens
heb ik contact opgenomen met [verbalisant 2] en is besproken dat er nader onderzoek moet
plaatsvinden waarna verdachte in de oponthoudkamer is geplaatst. [verbalisant 2] was er al bij vanaf
het moment dat verdachte in de openbare wachtruimte was geplaatst. [...] Om het niet in een
openbare ruimte te laten plaatsvinden. Het klopt dat een ophoudkamer een cel is.

Als het al zo zou zijn dat cliënt enkel in de ophoudkamer is geplaatst omdat er elders geen plek was -
wat op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is, aangezien er in ieder geval aanvankelijk in de wachtruimte
gewoon plek was- dan is het frappant dat men de deur van de ophoudkamer heeft gesloten cliënt
daarin zat. Door dat te doen kreeg deze immers zonder meer het karakter van een cel, aangezien de
deur van de ophoudkamer van binnen niet open gemaakt kan worden. Een ophoudkamer wordt
immers niet voor niets gebruikt om verdachten in te plaatsen. Eén en ander klemt temeer daar cliënt in
de oponthoudkamer is geplaatst omdat er nader onderzoek gedaan moest worden. Dat nadere
onderzoek impliceert immers dat de politie al vermoedde dat er sprake was van een strafbaar feit. Dat
er toen ren het Openbaar Ministerie, bevestigt de indruk dat men cliënt op dat moment reeds verdacht
van een strafbaar feit.

Voor het overige verwijs ik in dit verband naar al hetgeen ik over de ophoudkamer in eerste aanleg
heb betoogd op pagina 4 van de pleitnota ten behoeve van de zitting van 6 juni 2017 (reeds
geïnsereerd in deze pleitnota op p. 5 & 6) en pagina 2 tot en met 4 van de pleitnota ten behoeve van
de zitting 31 oktober 2017, waar ik het volgende heb betoogd:

Een ophoudkamer is feitelijk een cel, aldus verbalisant [verbalisant 1] . De deur van de ophoudkamer
waarin cliënt werd geplaatst, was dicht en cliënt kon deze ruimte niet op eigen houtje verlaten. Er zat
namelijk geen klink of iets dergelijks aan de binnenzijde van de deur. Op dat moment was cliënt
evenwel nog niet formeel als verdachte aangemerkt.

Alvorens er in de ophoudkamer vragen aan cliënt zijn gesteld over de herkomst van het geld, is hij er
niet op gewezen dat hij verdacht werd van witwassen en heeft hij, zo heeft verbalisant [verbalisant 2]
bij de rechter-commissaris verklaard, niet de cautie zoals bedoeld in art. 27 (29?) Sv gekregen. Cliënt
stelt zelf bovendien dat er niet tegen hem gezegd is dat hij niet hoefde te antwoorden.

Op dat moment was er door de betrokken agenten echter al wel overleg geweest met de financiële
recherche en de officier van justitie en zat cliënt -zoals gezegd- in de cel. In het dossier staat
overigens gerelateerd dat cliënt op dat moment wel degelijk de cautie is gegeven. Gelet op de
verklaring van verbalisant [verbalisant 2] , en het standpunt van cliënt hieromtrent, is dit kennelijk
onjuist geverbaliseerd.

Van essentieel belang is dat cliënt vervolgens in de ophoudkamer - cel dus- heeft verklaard over de
herkomst van het geld. Daar zou hij het volgende gezegd hebben:

Dit is dus het geld wat ik volgens de rechtbank zou hebben verdiend, met die hennepkwekerij. U moet
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het zo zien dat ik dus geld heb gereserveerd van het geld wat ik destijds heb verdiend met de
kwekerij. Kortom, dit geld komt dus daar van af.

Na deze verklaring is cliënt ook formeel als verdachte aangemerkt en officieel aangehouden. Gelet op
het feit dat cliënt al op dat moment al in de ophoudkamer, de facto een cel, was geplaatst, kan echter
gesteld worden dat hij al eerder als verdachte werd beschouwd. Dat klemt temeer daar men na het
tellen van het geld volgens verbalisant [verbalisant 1] heeft besloten dat er nader onderzoek moest
plaatsvinden. Dat nadere onderzoek impliceert immers dat de politie al vermoedde dat er sprake was
van een strafbaar feit. Dat er toen al intensief contact was met de financiële recherche en het
Openbaar Ministerie, bevestigt de indruk dat men cliënt op dat moment reeds verdacht van een
strafbaar feit.

Dat men cliënt kennelijk wel als verdachte beschouwde, maar hem desondanks niet uitdrukkelijk de
cautie heeft gegeven, betekent dat een belangrijk strafvorderlijk voorschrift is geschonden en dat er
sprake is van een vormverzuim in de zin van art. 359a Sv. De ruimte om in dergelijke gevallen van
bewijsuitsluiting af te zien, is volgens de Hoge Raad beperkt. Van het afzien van bewijsuitsluiting kan
slechts sprake zijn indien de rechter op gronden die rechtstreeks verband houden met de verklaring
van de verdachte, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder deze is verkregen, en/of de
processuele houding van de verdachte en/of de raadsman dienaangaande tot het oordeel komt dat
de verdachte door het achterwege blijven van die mededeling niet in zijn verdediging is geschaad.

Welnu: als cliënt op dat moment had geweten dat men vermoedde dat hij zich schuldig maakte aan
witwassen, dan had hij vanzelfsprekend niet gekscherend gezegd dat hij het geld had verdiend met
een wietplantage, maar dan had hij gewoon gezegd dat hij het geld had geleend van vrienden. Dat
heeft hij eerder namelijk al tegen verbalisant [verbalisant 1] gezegd. Volgens [verbalisant 1] heeft
cliënt thuis tegen hem gezegd dat het geld afkomstig was van andere mensen, dat hij het van her en
der had. En naderhand heeft hij cliënt dat weer verklaard. Cliënt is dan ook in zijn verdediging
geschaad door het achterblijven van de cautie. Dat betekent dat deze verklaring van cliënt over de
herkomst van het geld moet worden uitgesloten van het bewijs.

Daarom volgt de rechtbank ook het standpunt dat cliënt eerder op zijn recht op consultatiebijstand
gewezen had moeten worden niet. Volgens de rechtbank ontstond de verdenking van witwassen
eerst nadat cliënt had verklaard dat het geldbedrag dat hij ter voldoening van de
schadevergoedingsmaatregel bij zich had, afkomstig was van de opbrengst van de hennepkwekerij.
Daarna is hij als verdachte aangemerkt en gewezen op zijn recht op consultatiebijstand, aldus de
rechtbank. In de visie van de verdediging wijzen echter alle omstandigheden van deze zaak, zoals
uiteengezet in het voorgaande, erop dat cliënt al eerder als verdachte werd aangemerkt en dat dat hij
op zijn recht op consultatiebijstand gewezen had moeten worden op het moment dat hij in de
ophoudkamer geplaatst had moeten worden. In de pleitnota ten behoeve van de zitting van 31
oktober 2017 heb ik daar op pagina 4 en 5 het volgende over betoogd:

Zoals al herhaaldelijk aan de orde is gekomen, is een ophoudkamer een cel. Men kan alleen in een cel
geplaatst worden als men is aangehouden. Gelet op het feit dat cliënt de ophoudkamer niet uit
eigener beweging kon verlaten, vertoonde hij alle kenmerken van een aangehouden verdachte. De
facto was hij aangehouden, de politie had hem dit alleen nog niet meegedeeld.

Het komt de verdediging voor dat cliënt op het moment dat hij aan dezelfde beperkingen wordt
onderworpen als iemand die is aangehouden, in dit geval plaatsing in een cel, dezelfde rechten
toekomen als iemand die formeel aangehouden is. Een verdachte die is aangehouden, kan aan art. 6
EVRM een aanspraak op rechtsbijstand ontlenen die inhoudt dat hem de gelegenheid wordt geboden
om voorafgaand aan het verhoor door de politie aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit
een advocaat te raadplegen. De aangehouden verdachte dient voor de aanvang van het eerste
verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. Als dat niet gebeurt,
levert dat in beginsel een vormverzuim op in de zin van art. 359a Sv, dat -gelet op belang van het
voorschrift dat dan wordt geschonden- dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de
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verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen (HR 30 juni
2009, ECU:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009/349; .HR 22 december 2015,

ECLI:NL:HR:2015:3608).

Aangezien cliënt, zoals gezegd, alle kenmerken vertoonde van een aangehouden verdachte -hij zat in
een cel en er werd gevraagd naar zijn mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit (i.c. witwassen),
had hij er simpelweg op gewezen moeten advocaat te raadplegen. Het nalaten hiervan levert een
vormverzuim op in de zin van art. 359a Sv. Het belang van het geschonden voorschrift c.q. beginsel is
groot, dit geldt namelijk ter verzekering van het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin
van art. 6 EVRM, zoals daar mede door het EHRM uitleg is gegeven. Het nadeel dat cliënt door dit
verzuim heeft geleden is eveneens groot: als hij eerst een advocaat had mogen raadplegen, dan zou
hij nooit gezegd hebben dat het geld in kwestie afkomstig was van een hennepplantage waarvoor hij
ooit veroordeeld is in het verleden. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat het geld verbeurd
verklaard zou worden en een advocaat zou hem daarop gewezen hebben. Iedere advocaat zou cliënt
hebben geadviseerd te blijven bij de verklaring die hij thuis aan verbalisant [verbalisant 1] heeft
gegeven, dan wel gebruik te maken van zijn zwijgrecht. Volgens [verbalisant 1] heeft cliënt thuis
namelijk tegen hem gezegd dat het geld afkomstig was van andere mensen, dat hij het van her en
der had. In dat geval was er niets aan de hand geweest: het geld zou niet in beslag zijn genomen,
cliënt zou zijn schuld aan Essent hebben afgelost en cliënt zou geen 112 dagen vast zijn komen te
zitten. Het nadeel dat cliënt als gevolg van het verzuim heeft geleden, is dan ook groot.

Een en ander leidt tot de conclusie dat hetgeen cliënt heeft gezegd over de herkomst van het geld
toen hij in de ophoudkamer verbleef, uitgesloten moet worden van het bewijs. Als u die verklaring van
cliënt niet bezigt voor het bewijs, dan is er geen enkele reden om te twijfelen aan de eerdere en
latere verklaring van cliënt over de herkomst van het geld. Bovendien dienen de resultaten van het
verdere onderzoek dat heeft plaatsgevonden, voor zover daar al iets belastends uit is voortgevloeid,
buiten beschouwing te blijven - indachtig het leerstuk van the fruits of the poisonous tree. Ook dat
dient te leiden tot vrijspraak van cliënt voor zowel feit 1 als feit 2.

Volgens de rechtbank zijn er onder de gegeven omstandigheden geen strafvorderlijke voorschriften
geschonden en is er reeds daarom geen grond voor bewijsuitsluiting. Het moge duidelijk zijn dat de
verdediging het hier, gelet op al het voorgaande, hartgrondig mee oneens is. Daarom verzoekt de
verdediging u de verklaring die cliënt heeft gegeven in de ophoudkamer alsnog uit te sluiten van het
bewijs. Daarbij zij, wellicht ten overvloede, nog verwezen naar meer meerdere gerechtelijke
uitspraken van na 31 oktober 2017, waarin het niet geven van de cautie of een schending van het
recht op consultatiebijstand leiden tot bewijsuitsluiting.”

28. De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het
volgende in:

“De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Door de raadsman is aangevoerd, zoals weergegeven in zijn pleitnota, dat het openbaar ministerie
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn strafvervolging omdat er sprake is van
onherstelbaar vormverzuim, inbreuk op de verdedigingsrechten en dat is gehandeld in strijd met de
beginselen van een goede procesorde.

Door de raadsman is - kort gezegd - gesteld:

1.1: met betrekking tot het onherstelbaar vormverzuim: aan verdachte is geen kwitantie overhandigd
nadat hij de schadevergoeding daadwerkelijk in zijn geheel had voldaan, verdachte is geplaatst in een
ophoudkamer die feitelijk een cel is en aan verdachte is de cautie niet gegeven;

[…]

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot verwerping van dit verweer.
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Het oordeel van het hof

Bij de beoordeling van het door de verdediging aangevoerde gaat het hof uit van de volgende feiten
die hem, uit de stukken van de zaak (het politieonderzoek en de verklaringen van de door de rechter-
commissaris gehoorde getuigen) zijn gebleken.

De feiten

Aan verdachte is bij arrest van 4 februari 2008 van dit hof onder meer opgelegd de maatregel tot
betaling van een schadevergoeding. Verdachte had in het kader daarvan een betalingsregeling met
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), echter deze regeling verviel in januari 2015. In februari
2015 stond er nog een bedrag van € 27.080,34 open. Omdat betaling achterwege bleef is de politie
op 23 februari 2015, omstreeks 15.00 uur, bij verdachte aan de deur gekomen om het te wijzen op het
bedrag dat als gevolg van de schadevergoedingsmaatregel nog openstond. Verdachte heeft toen een
geldbedrag van precies € 27.080,34 voor de betaling daarvan uit een koekblik tevoorschijn gehaald.
Verbalisant was verrast dat verdachte het bedrag contant kon betalen. Omdat verbalisant geen
kwitantieboekje bij zich had zijn hij en verdachte naar het politiebureau gegaan om de kwitantie uit te
schrijven.

Op het moment van aankomst waren alle spreekkamers bezet en werd verdachte in afwachting van
de kwitantie in een ophoudkamer een plaats gegeven. Op vragen van verbalisant [verbalisant 2] , om
ongeveer 17.00 uur, verklaarde verdachte onder meer: “Dit is dus het geld wat ik, volgens de
rechtbank, zou hebben verdiend met die hennepkwekerij. U moet het zo zien dat ik dus geld heb
gereserveerd van het geld wat ik destijds heb verdiend met de kwekerij. Kortom, dit geld komt dus
daar van af. Ik kan het ook niet anders brengen dan dit”. Vervolgens is verdachte om 17.30 uur op
heterdaad aangehouden ter zake witwassen. Vervolgens is er een kennisgeving van inbeslagneming
opgemaakt ten aanzien van het inbeslaggenomen geldbedrag. Bij zijn latere verhoren verklaarde
verdachte het geld (grotendeels) geleend te hebben “van goede vrienden”.

De beoordeling

[…]

Ad 1.1:

Verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] hebben bij de rechter-commissaris verklaard dat er op
het politiebureau een kwitantie is uitgeschreven. Omdat het geld later in beslag werd genomen, is de
kwitantie (uiteindelijk) vernietigd. Het hof heeft vastgesteld dat van de inbeslagneming van voormelde
€ 27.080,-- een kennisgeving van inbeslagneming is opgemaakt (dossierpagina 110). Naar het oordeel
van het hof is hier geen sprake van enig vormverzuim.

Dat verdachte werd ondergebracht in een ophoudkamer had te maken met de omstandigheid dat er
op het politiebureau geen spreekkamers beschikbaar waren. Betrokkene is op het moment dat hij in
de ophoudkamer werd geplaatst niet gefouilleerd en had al zijn spullen bij zich. Uit niets blijkt dat
betrokkene toen al als verdachte was aangemerkt of was aangehouden. Door verbalisant [verbalisant
2] is, toen betrokkene in de ophoudkamer zat, aan betrokkene gevraagd of hij hem vragen mocht
stellen over het contante geldbedrag. Verbalisant heeft bij zijn verhoor door de rechter-commissaris
verklaard dat hij niet “het vaste riedeltje van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering” aan
betrokkene heeft voorgehouden maar gewoon tegen betrokkene heeft gezegd dat hij niet hoefde te
antwoorden op de vragen. Het hof is van oordeel er ook met betrekking tot deze gang van zaken
geen sprake is van enig vormverzuim. Het verweer kan dan ook niet slagen.

[…]

Feit 1 
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2.1 :

Door de raadsman is aangevoerd dat er sprake is van vormverzuimen die zouden moeten leiden tot
bewijsuitsluiting.

De raadsman heeft daartoe - kort gezegd - gesteld:

2.1 : dat de verklaring van verdachte afgelegd in de ophoudkamer uitgesloten dient te worden
voor het bewijs nu aan verdachte niet de cautie is gegeven en ook dient te worden uitgesloten
het proces-verbaal waarin is gerelateerd dat onder verdachte het geld inbeslaggenomen is;

[…]

Het oordeel van het hof
Ad 2.1:

Met betrekking tot het verweer tot uitsluiting van het bewijs van de verklaring van verdachte in de
ophoudkamer verwijst het hof naar het hierboven onder Ad 1.1. overwogene. Tevens merkt het
hof hierbij op dat, nadat verdachte op de vragen van verbalisant [verbalisant 2] had geantwoord,
verbalisant [verbalisant 2] daarna met de financiële recherche telefonisch contact heeft gezocht.
Verdachte is om 17.30 uur aangehouden wegens witwassen. Het hof heeft ook vastgesteld dat
verdachte vóór de aanvang van zijn verhoor gebruik heeft kunnen maken van zijn consultatierecht
en daarvan ook gebruik gemaakt doordat hij met een advocaat, mr. Hiddema, heeft gesproken.
Gelet op deze gang van zaken is het hof van oordeel dat er geen sprake is van enig vormverzuim.

[…]

Het hof zal dan ook niet overgaan tot de bepleite bewijsuitsluiting.”

29. In de toelichting op het middel voeren de stellers van het middel aan dat het middel zich richt
tegen het (impliciete) oordeel van het hof dat de verdachte tijdig zou zijn gewezen op zijn
consultatierecht. Aangevoerd wordt dat uit de vaststellingen van het hof kan worden afgeleid dat
reeds voor het moment dat verbalisant [verbalisant 2] heeft gevraagd naar de herkomst van het
geld, sprake was van een redelijk vermoeden van schuld. De stellers van het middel wijzen in dat
verband op het feit dat de politie bij de verdachte langsging om het openstaande geldbedrag te
innen, waaruit zou volgen dat het vermogen van de verdachte buiten het zicht van de overheid
lag. Als de verdachte het exacte geldbedrag overhandigt, moet hij mee naar het politiebureau voor
een kwitantie, waar hij in een ophoudkamer wordt geplaatst voor ‘nader onderzoek’. Dat
onderzoek bestaat er kennelijk mede uit om de betrokkene te vragen naar de herkomst van dat
geldbedrag. Aangevoerd wordt dat gezien deze gang van zaken niet kan worden volgehouden dat
de politie niet twijfelde aan de legitimiteit van de herkomst van het geld. ‘Waarom zouden zij
anders vragen naar de herkomst van het geld?’, aldus de stellers van het middel. Dat reeds sprake
was van een verdenking van witwassen, wordt volgens de stellers van het middel onderstreept
door het feit dat verbalisant [verbalisant 2] verdachte erop heeft gewezen dat hij niet verplicht is
om antwoord te geven op zijn vragen.

30. Voor de beoordeling van het middel is het volgende van belang. Het verhoor van de verdachte
vond plaats op 23 februari 2015. Op dat moment was art. 27c, Sv al van kracht.19 Op grond van
het tweede lid van art. 27c Sv dient aan de verdachte die niet is aangehouden, voorafgaand aan
zijn eerste verhoor mededeling te worden gedaan van onder meer het recht om zich ingevolge art.
28, eerste lid, Sv te doen bijstaan door een raadsman. Op grond van art. 27c, vijfde lid, Sv dient
van die mededeling in het proces-verbaal melding te worden gemaakt.

31. Voor de uitleg van de term “verhoor” in art. 27c Sv wordt door de Hoge Raad aansluiting
gezocht bij de uitleg die aan deze term in art. 29 Sv is gegeven. Als verhoor moet daarom worden
beschouwd alle vragen aan een door een opsporingsambtenaar als verdachte aangemerkt
persoon betreffende diens betrokkenheid bij een strafbaar feit.20 Op grond van art. 27, eerste lid,
Sv wordt als verdachte aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een
redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. Dat vermoeden betreft zowel de
omstandigheid dat een strafbaar feit wordt of is begaan, als de betrokkenheid van een persoon bij
dat feit. Daarom kan, ook indien (nog) niet vaststaat dat een strafbaar feit plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden, sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en
zodoende van een verhoorsituatie.21
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32. Indien art. 27c, tweede lid, Sv niet is nageleefd, levert dat in beginsel een vormverzuim op als
bedoeld in art. 359a Sv.22 Met het oog op de verzekering van het recht van de verdachte op een
eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM geldt dat zo een vormverzuim, na een daartoe strekkend
verweer, in de regel dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de ter gelegenheid van het
verhoor afgelegde verklaring, tenzij de verdachte door het achterwege blijven van de
desbetreffende mededeling niet in zijn verdediging is geschaad.

33. In de onderhavige zaak heeft het hof vastgesteld dat:

(i) de politie op 23 februari 2015 omstreeks 15:00 uur bij de verdachte aan de deur is gekomen om
hem te wijzen op het bedrag dat als gevolg van de schadevergoedingsmaatregel nog openstond;

(ii) de verdachte toen een geldbedrag van precies € 27.080,34 voor de betaling daarvan uit een
koekblik tevoorschijn heeft gehaald;

(iii) de verbalisant verrast was dat de verdachte het bedrag contant kon betalen;

(iv) de verbalisant geen kwitantieboekje bij zich had;

(v) de verbalisant en de verdachte naar het politiebureau zijn gegaan om de kwitantie uit te
schrijven.

(vi) bij aankomst op het politiebureau alle spreekkamers bezet waren en de verdachte in
afwachting van de kwitantie in een ophoudkamer een plaats is gegeven;

(vii) aan de verdachte vervolgens is gevraagd of hem vragen mochten worden gesteld over het
contante geldbedrag;

(viii) aan de verdachte is gezegd dat hij niet hoefde te antwoorden op deze vragen;

(ix) de verdachte om ongeveer 17.00 uur onder meer verklaarde: “Dit is dus het geld wat ik,
volgens de rechtbank, zou hebben verdiend met die hennepkwekerij. U moet het zo zien dat ik
dus geld heb gereserveerd van het geld wat ik destijds heb verdiend met de kwekerij. Kortom, dit
geld komt dus daar van af. Ik kan het ook niet anders brengen dan dit”.

(x) de verdachte om 17:30 uur op heterdaad is aangehouden ter zake van witwassen;

(xi) vervolgens een kennisgeving inbeslagneming is opgemaakt ten aanzien van het
inbeslaggenomen geldbedrag;

(xii) een inmiddels uitgeschreven kwitantie voor de betaling (uiteindelijk) is vernietigd.

34. Het hof heeft vervolgens vastgesteld dat de verdachte vóór de aanvang van zijn verhoor
gebruik heeft kunnen maken van zijn consultatierecht en daarvan ook gebruik heeft gemaakt
doordat hij met een advocaat heeft gesproken. Het hof is van oordeel dat in dit opzicht geen
sprake is van een vormverzuim. Hieruit volgt dat het hof kennelijk van oordeel is dat de bevraging
van de verdachte in de ophoudkamer voorafgaande aan zijn aanhouding niet dient te worden
aangemerkt als een verhoor en dat de mededeling aan de verdachte dat hij niet hoefde te
antwoorden op vragen op zichzelf niet meebrengt dat hij op dat moment reeds werd aangemerkt
als verdachte.

35. Het hof heeft – niet onbegrijpelijk – geoordeeld dat er bij aankomst op het politiebureau nog
geen aanwijzingen waren dat de betrokkene door de politie reeds als verdachte werd
aangemerkt. Dit oordeel kan worden gegrond op de vaststellingen dat de verbalisant verrast was
dat de verdachte het bedrag contant kon betalen, dat de verbalisant geen kwitantieboekje bij zich
had en dat de verbalisant en de verdachte naar het politiebureau zijn gegaan om de kwitantie uit
te schrijven (die aldaar overigens ook daadwerkelijk is uitgeschreven). Het hof is er kennelijk – en
tegen de achtergrond van de inhoud van het dossier ook niet onbegrijpelijk – vanuit gegaan dat
de vragen die aan de verdachte in de ophoudkamer zijn gesteld, nodig waren voor een correcte
afhandeling van de betaling23, terwijl daarbij, gelet op de op de ontvanger rustende
onderzoeksplicht bij de ontvangst van een betaling in de vorm van een groot geldbedrag in
contanten,24 past dat ook vragen omtrent de herkomst van het geld worden gesteld. Gelet hierop
is het hof er ook niet onbegrijpelijk vanuit gaan dat de mededeling aan de verdachte dat hij geen
antwoord hoefde te geven op vragen nog niet meebrengt dat hij op dat moment reeds als
verdachte van witwassen werd – of moest worden - aangemerkt.
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36. Gelet op het voorgaande is – in weerwil van hetgeen de stellers van het middel betogen – het
oordeel van het hof dat de verklaring van de verdachte in de ophoudkamer niet uitgesloten
behoeft te worden van het bewijs omdat geen sprake is van schending van het recht op
consultatiebijstand aangezien op het moment dat de verdachte in de ophoudkamer werd
gevraagd naar de herkomst van het geld hij nog niet als verdachte werd aangemerkt, niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Daarmee faalt het middel.

37. Alle middelen falen en het tweede middel kan worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid,
RO ontleende motivering.

38. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

39. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Blijkens de akte intrekking cassatie van 15 november 2019 is het op 23 september 2019 ingestelde
OM-beroep in cassatie ingetrokken.

Het tegen het arrest van het hof ingestelde beroep in cassatie is op 8 december 2009 verworpen.

HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2188, NJ 2016/477 m.nt. F. Vellinga-Schootstra.

Dit beginsel is recentelijk reeds uitvoerig besproken door mijn ambtgenoot Bleichrodt in zijn conclusie
van 13 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:927, onder 27-46, zodat ik de bespreking hier korter kan
houden.

Zie ook art. 96a, tweede lid, Sv op grond waarvan een bevel tot uitlevering van voor inbeslagneming
vatbare voorwerpen niet aan de verdachte wordt gegeven. Een verzoek tot uitlevering is wel
toegestaan.

Zie bijvoorbeeld EHRM 17 december 1996, nr. 19187/91, NJ 1997/699, m.nt. Knigge (Saunders tegen
het Verenigd Koninkrijk).

Zie de conclusie van mijn ambtgenoot Silvis van 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1338 onder
4.16. Zie ook EHRM 17 december 1996, no. 19187/91, NJ 1997/699, m.nt. Knigge (Saunders tegen
United Kingdom).

EHRM 17 december 1996, no. 19187/91, NJ 1997/699, m.nt. Knigge (Saunders tegen United
Kingdom), par. 68: “The right not to incriminate oneself, in particular, 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 of oppression in defiance of the will of the accused.”

Vgl. EHRM 13 september 2016, nrs. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09, NJ 2017/452, m.nt.
Van Kempen (Ibrahim e.a. v. Verenigd Koninkrijk), par. 267. In EHRM 11 juli 2006, nr. 54810/00, NJ
2007/226, m.nt. Schalken (Jalloh v. Duitsland), par. 117 betrok het EHRM ook ‘the weight of the public
interest in the investigation and punishment of the offence in issue” als factor bij de beoordeling van
een mogelijke schending van art. 6, eerste lid, EVRM.

Zie bijvoorbeeld HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, NJ 2013/435 m.nt. Zwemmer en HR 24
april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1130, NJ 2015/265 m.nt. Zwemmer.

Vgl. EHRM 17 december 1996, nr. 19187/91, NJ 1997/699, m.nt. Knigge (Saunders tegen het
Verenigd Koninkrijk), par. 69.

Vgl. Ook in EHRM 29 juni 2007, nrs. 15809/02 en 25624/02 (O’Halloran en Francis tegen het
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Verenigd Koninkrijk) heeft het EHRM het onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk
materiaal gerelativeerd. Zie hierover ook J.W. Fokkens en W.J.V. Spek in Praktisch Strafrecht, Het nemo
teneturbeginsel en het Nederlandse straf(proces)recht, in: Praktisch Strafrecht, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2005, p. 147.

Vgl. EHRM 11 juli 2006, nr. 54810/00, NJ 2007/226, m.nt. Schalken (Jalloh tegen Duitsland), par. 111.

Zie hierover ook mijn ambtgenoot Bleichrodt in zijn conclusie van 13 oktober 2020,
ECLI:NL:PHR:2020:927, onder 38.

Vgl. EHRM 3 mei 2001, nr. 31827/96 (J.B. tegen Zwitserland), par. 66.

Zie HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2188, NJ 2016/477 m.nt. F. Vellinga-Schootstra.

NJ 1982, 233 m.nt. Th.W. van Veen.

Vgl. HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, NJ 2013/109, m.nt. Schalken, rov. 2.4; HR 2 juli
2013, ECI:NL:HR:2013:7, NJ 2013/563, m.nt. Van Kempen en HR 23 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:742,
NJ 2016/388 m.nt. Keulen.

Art. 27c Sv is op 1 januari 2015 ingevoegd. Zie art. I, onder A, van de Wet van 5 november 2014,
houdende implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22
mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142), Stb. 2014, 433.

Vgl. HR 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2056, NJ 2019/309 m.nt. Kooijmans, r.o. 2.3.2.

Vgl. HR 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2056, NJ 2019/309 m.nt. Kooijmans, r.o. 2.3.2.

Vgl. HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:368, NJ 2018/243 m.nt. Reijntjes. Zie ook HR 18 februari
2020, ECLI:NL:HR:2020:288, NJ 2020/94.

Zo blijkt uit bewijsmiddel 5 dat aan de verdachte gedurende zijn oponthoud een aantal dingen zijn
gevraagd om de betaling op een juiste wijze af te handelen.

Vgl. HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169 m.nt. P. Mevis.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Brandstichting in woning met dodelijke afloop, art. 157 Sr. Inzet undercoveragent
op luchtplaats politiebureau tijdens pauze van regulier politieverhoor van kwetsbare
verdachte a.b.i. art. 28b.1 Sv. Stelselmatig informatie inwinnen, art. 126j Sv. Is
verklaring van verdachte in strijd met verklaringsvrijheid afgelegd? HR herhaalt
relevante overwegingen uit HR:2004:AN9195 m.b.t. toelaatbaarheid stelselmatig
inwinnen van informatie door undercoveragent ingeval verdachte van zijn vrijheid is
beroofd. Voor beoordeling of verklaringen van verdachte in strijd met
verklaringsvrijheid zijn afgelegd, kan tevens persoon van verdachte van belang zijn,
bijvoorbeeld als het (kennelijk) gaat om zogenoemd kwetsbare verdachte a.b.i. art.
28b.1 Sv. Persoon van verdachte kan i.h.b. van belang zijn bij beoordeling van
mate van druk die van door niet als zodanig kenbare opsporingsambtenaar
ondernomen activiteiten jegens verdachte kan zijn uitgegaan, en mate waarin
handelingen en gedragingen van opsporingsambtenaar tot betreffende verklaringen
van verdachte hebben geleid.

Gelet op ’s hofs vaststellingen is oordeel dat “niet zodanig inbreuk is gemaakt op
verklaringsvrijheid van verdachte dat in strijd is gehandeld met art. 29 Sv en art. 6
EVRM” niet z.m. begrijpelijk. Uit vaststellingen volgt immers dat als kwetsbaar
aangemerkte verdachte bij herhaling beroep op haar zwijgrecht heeft gedaan, dat
zij tijdens onderbreking van – en dus direct volgend op – politieverhoor is
bevraagd door niet als zodanig kenbare opsporingsambtenaar, terwijl op dat
moment waarborgen ontbraken die i.v.m. haar kwetsbaarheid bij politieverhoor
waren getroffen (aanwezigheid van advocaat, audiovisuele registratie en volgen van
verhoor door recherchepsycholoog), en dat opsporingsambtenaar opeenvolgende
vragen heeft gesteld over betrokkenheid van verdachte bij tlgd. brandstichting en
wijze waarop feit is begaan. Daarbij heeft hof onvoldoende blijk ervan gegeven
persoon van verdachte te hebben betrokken bij i.h.b. beoordeling van mate van
druk die van door niet als zodanig kenbare opsporingsambtenaar ondernomen
activiteiten jegens verdachte kan zijn uitgegaan en mate waarin handelingen en
gedragingen van opsporingsambtenaar tot betreffende verklaringen van verdachte
hebben geleid. ’s Hofs overweging dat verdachte, toen zij camera’s op de
luchtplaats in de gaten kreeg, ging ontkennen en bleef ontkennen en dat daarom
“verdachte – ondanks het feit dat het een kwetsbare verdachte betrof en zij in
voorarrest zat – in staat was haar wil te bepalen, overeenkomstig die wil te
verklaren en zich niet liet beïnvloeden”, doet daaraan niet af.

ECLI:NL:HR:2021:947
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Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0202 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/1989 
RvdW 2021/738 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/00257

Datum 22 juni 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 januari
2020, nummer 21-006849-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.G. Wiebes, advocaat te Lelystad, bij
schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel
uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

1 Procesverloop in cassatie
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3.2.1

3.1

De advocaat-generaal heeft onder 2.1 als volgt samengevat waar het in deze zaak om gaat:

“Deze zaak betreft een brandstichting in een woning met dodelijke afloop. In het kader van het
opsporingsonderzoek heeft de officier van justitie op grond van art. 126j Sv bevolen dat een
opsporingsambtenaar, zonder dat kenbaar is dat deze optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig
informatie inwint over de verdachte. Dat bevel strekte ertoe dat de opsporingsambtenaar uit de mond
van de verdachte informatie zou trachten te verkrijgen die betrekking heeft op de gepleegde strafbare
feiten. Daartoe heeft een opsporingsambtenaar (in het arrest aangeduid als de SI, van Stelselmatige
Informatie Inwinster) op de luchtplaats van het politiebureau zich tegenover de verdachte voorgedaan
als een medegedetineerde. Tijdens een van de gesprekken tussen de SI en de verdachte heeft de
verdachte zichzelf belastende uitlatingen gedaan.”

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over het oordeel van het hof dat de door de verdachte
tegenover een niet als zodanig herkenbare opsporingsambtenaar afgelegde verklaring niet in
strijd met de verklaringsvrijheid is afgelegd.

De uitspraak van het hof

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“Feit 4 subsidiair

zij op 14 januari 2017 te Amersfoort, opzettelijk brand heeft gesticht in een woning aan de
[a-straat 1], immers heeft verdachte toen aldaar opzettelijk

- terpentine in de hal van voornoemde woning gebracht/gegoten/gesproeid en

- (vervolgens) het ventiel van een bus spuitverf ingedrukt en ingedrukt gehouden en

- (vervolgens) bij de hierdoor verspoten damp/verf een vlam gehouden en

- (vervolgens) de hierdoor ontstane (steek)vlam gericht op/door de in de voordeur van
voornoemde woning geplaatste (geopende) brievenbus en/of de goederen en/of stoffering
in de zich daarachter bevindende hal,

ten gevolge waarvan die woning en de inboedel van die woning geheel of gedeeltelijk is/zijn
verbrand,

terwijl daarvan gemeen gevaar voor de inboedel van die woning, en levensgevaar en zwaar
lichamelijk letsel voor zich in die woning bevindende personen te duchten was, welk feit de
dood van [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad;

Feit 5

zij op 14 januari 2017 te Amersfoort,

opzettelijk brand heeft gesticht in een woning gelegen aan de [a-straat 1], immers heeft
verdachte toen aldaar opzettelijk

- terpentine in de hal van voornoemde woning gebracht/gegoten/gesproeid en

- (vervolgens) het ventiel van een bus spuitverf ingedrukt en ingedrukt gehouden en

- (vervolgens) bij de hierdoor verspoten damp/verf een vlam gehouden en

- (vervolgens) de hierdoor ontstane (steek)vlam gericht op/door de in de voordeur van
voornoemde woning geplaatste (geopende) brievenbus en/of de goederen en/of stoffering
in de zich daarachter bevindende hal,

ten gevolge waarvan brand is ontstaan,

terwijl daarvan gemeen gevaar voor de (inboedel van) overige belendende woningen en

2 Waar het in deze zaak om gaat

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor in die belendende woningen
aanwezige personen te duchten was.”

Deze bewezenverklaringen steunen op onder meer het volgende bewijsmiddel:

“7. Het in de wettelijke vorm door politiële informatie inwinster A-4024 opgemaakt proces-
verbaal, proces-verbaalnummer I 07-03-2017.2, gedateerd 7 maart 2017, dossierpagina
1389-1391, voor zover inhoudende als relaas en/of bevindingen van voornoemde
verbalisant, zakelijk weergegeven:

(p. 1389) Op 7 maart 2017 kreeg ik de opdracht om op de luchtplaats van het
arrestantencomplex te Almere contact te maken met [verdachte]. Op 7 maart 2017, tussen
19.55 en 20.25 uur heb ik op de luchtplaats verbleven en daar gesproken met verdachte
[verdachte].

(p. 1390) Ze zei dat ze verdacht werd van brandstichting in een woning, maar zei nu dat
haar zusje hierbij om het leven gekomen is. Ik vroeg haar hoe dat dan gegaan was. Ze
vertelde mij letterlijk: gewoon, in brand gestoken. Ze maakte met haar hand een gebaar van
het aandoen van een aansteker en met de andere hand alsof ze iets in haar hand had. Ze
maakt hierbij ook het geluid tsssh. Ze zei dat ze met een graffitibus gespoten had en er
vervolgens de vlam bijgehouden had en dat zo de woning in de brand gegaan was.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaringen het volgende overwogen:

“Feitelijke situatie

Op 14 januari 2017, omstreeks 3.25 uur, brak er brand uit in een tussenwoning aan de [a-
straat 1] te Amersfoort. De brand ontstond in de hal van de woning. Op dat moment lagen
twee personen boven te slapen, te weten de 26-jarige [betrokkene 2] en haar 11-jarige
halfzusje [slachtoffer]. [betrokkene 2] wist zichzelf via haar slaapkamerraam in veiligheid te
brengen. [slachtoffer] is later door de gealarmeerde brandweer op haar zolderkamer in bed
aangetroffen. Zij was buiten bewustzijn en had geen hartslag. Buiten werd zij gereanimeerd
en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en later naar het brandwondencentrum te
Beverwijk, waar zij een dag later aan haar verwondingen overleed.

Ten tijde van de brand waren de bewoners van de woningen aan de [a-straat 2] en [a-
straat 3] thuis. Zij werden waker door de rook in hun woningen. In beide woningen was
sprake van roetschade als gevolg van de brand in de woning aan de [a-straat 1].

Verdenking en motief verdachte

Gedurende het politieonderzoek kreeg het onderzoeksteam steeds meer aanwijzingen dat
verdachte betrokken is geweest bij de brandstichting. (...) [I]n het proces-verbaal van
verdenking van 17 februari 2017 [zijn] verschillende personen genoemd (...) die verklaard
hebben over verdachte als het gaat om de haat tegen haar moeder en zus [betrokkene 2],
het brand stichten in de eigen wastafel met wasbenzine en de mogelijke betrokkenheid van
verdachte bij de brandstichting bij de winkel van haar moeder.

Een andere oud-vriendin van verdachte, [betrokkene 6], heeft op een later moment, te
weten op 31 maart 2017, tegenover de politie verklaard dat verdachte vooral boos was op
haar moeder, zus en broer. Zij verklaarde voorts dat verdachte aan de telefoon wel eens zei
dat ze naar het benzinestation wilde gaan en benzine wilde kopen en dat ze dan de auto
van haar moeder in de brand wilde steken, omdat verdachte wilde dat haar moeder zou
voelen wat zij ook voelde.

Op grond van voornoemde omstandigheden concludeert het hof dat er sprake is van een al
lang bestaande persisterende haat van verdachte jegens moeder [betrokkene 1], hetgeen
als motief kan gelden voor het tenlastegelegde, welke haat zich lijkt te uiten in (voornemens
tot) brandstichting. Dat verdachte ook daadwerkelijk degene is geweest die de brand in de
woning van moeder [betrokkene 1] heeft gesticht, leidt het hof voorts af uit de volgende
feiten en omstandigheden.

Overig bewijs
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Op 7 maart 2017 wordt verdachte aangehouden. Diezelfde dag maakt de SI op de
luchtplaats van het arrestantencomplex in Almere contact met verdachte. De SI maakt
hiervan na afloop proces-verbaal op, waarin zij onder meer het volgende relateert:

'Ze zei dat ze werd verdacht van brandstichting in een woning, maar zei nu dat haar zusje
hierbij om het leven gekomen is. Ik vroeg haar hoe dat dan gegaan was. Ze vertelde mij
letterlijk: gewoon, in brand gestoken. Ze maakte met haar hand een gebaar van het
aandoen van een aansteker en met de andere hand alsof ze iets in haar hand had. Ze
maakt hierbij ook het geluid tsssh. Ze zei dat ze met een graffitibus gespoten had en er
vervolgens de vlam bijgehouden had en dat zo de woning in de brand was gegaan.’

In de woning aan de [a-straat 1] te Amersfoort waren op het moment van de brand ook
[betrokkene 7], de broer van verdachte, en [betrokkene 1], moeder van verdachte
woonachtig. Zij waren op het moment van de brand echter niet thuis. De auto van moeder
[betrokkene 1] stond op het moment van de brand wel in de straat geparkeerd. Het zag er
dus uit alsof zij thuis was.

Op het kozijn, de muur en de voordeur van de woning aan de [a-straat 1] is zwarte verf
aangetroffen, zeer waarschijnlijk aangebracht door middel van een spuitbus. [betrokkene 2]
en [betrokkene 1] hebben de zwarte strepen bij het raam niet eerder gezien. Dat maakt het
aannemelijk dat de strepen rond het tijdstip van de brand zijn aangebracht.

Uit opgevraagde bankrekeninggegevens van verdachte blijkt dat op 18 april 2016 een
pintransactie heeft plaatsgevonden bij de Hema te Amersfoort waarbij zwarte spuitverf is
aangekocht.

Voorts blijkt uit de opgevraagde bankrekeninggegevens van verdachte en een proces-
verbaal van bevindingen van politie van 6 september 2017 dat er op 20 oktober 2016 een
pintransactie heeft plaatsgevonden bij de Gamma te Amersfoort waarbij 5 liter klassieke
terpentine van het huismerk Gamma is aangekocht.

De zwarte verf veiliggesteld vanaf het kozijn, de muur en de voordeur van de woning aan de
[a-straat 1] is bemonsterd en vergeleken met de verf uit de door de politie bij de Hema
aangeschafte soortgelijke spuitbus als de spuitbus die op 18 april 2016 door de verdachte is
aangekocht. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een vergelijkend verfonderzoek
uitgevoerd en komt tot de conclusie dat de zwarte verf uit de spuitbus een alkydverf betreft
die alkydhars als bindmiddel betreft en dat dergelijke verf ook is aangetroffen op de woning.
De sporen afkomstig van het kozijn, de muur en de voordeur van de woning komen qua
bindmiddel samenstelling overeen met de verf uit de door de politie aangekochte Hema
spuitbus.

Voorts is door het Nederlands Forensisch Instituut een brand technisch onderzoek verricht
naar de woningbrand. In het rapport van 19 oktober 2017 wordt gerelateerd dat in de
brandmonsters die zijn veiliggesteld in de woning achter de voordeur, aan de linkerzijde van
de dorpel van de woonkamer, op de begane grond aan de linkerzijde van de trap, aan de
rechterzijde van het kozijn van de woonkamerdeur en op de begane grond aan de
linkerzijde van de trap, vluchtige stoffen zijn aangetoond die van een aardoliedestillaat
afkomstig zijn en dat de aangetoonde combinatie van deze stoffen wijst op een product van
de subklasse terpentine. Het betreft klassieke terpentine. De aangetroffen sporen kunnen
afkomstig zijn van de klassieke terpentine van het huismerk Gamma.

Uit dit brand technisch onderzoek blijkt voorts dat het ontstaansgebied van de brand zich in
de gang van de woning bevond en dat de brand nabij de voordeur en/of de kapstok is
ontstaan. Een technische oorzaak van de brand kan worden uitgesloten. Door de
brandeigenschappen van terpentine moet de brand op enigerlei wijze door een open vlam
zijn ontstoken. Brandende kaarsen op de tv-kast in de woonkamer zijn niet van invloed zijn
geweest op het ontstaan en/of de ontwikkeling van de brand. Het NFI concludeert dat een
spuitbus met verf als vlammenwerper kan worden gebruikt en dat het daarmee mogelijk is
om via de brievenbus een brand in de woning te veroorzaken en dat, afhankelijk van hoe de
spuitbus wordt bewogen, daarbij ook onverbrande verf op en rondom de brievenbus terecht
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kan komen.

Gelet op voornoemde feiten omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, is
het hof van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat i) de brand in de
woning aan de [a-straat 1] te Amersfoort is gesticht door het op enige wijze
brengen/gieten/sproeien van terpentine in de hal van die woning en vervolgens deze
terpentine, door middel van een spuitbus met zwarte verf als vlammenwerper door de
brievenbus heen, met open vuur in aanraking te brengen en ii) dat het de verdachte is
geweest die op deze wijze brand heeft gesticht.

Het hof heeft daarbij met name acht geslagen op de bekennende verklaring van de
verdachte tegenover de SI inhoudende dat zij de brand in de woning van haar moeder heeft
gesticht door middel van een aansteker en een graffitibus, terwijl uit onderzoek van het NFI
blijkt dat de betreffende brand - gelet op het sporenbeeld - inderdaad op de wijze als door
de verdachte verklaard kan zijn gesticht. |

Het Hof acht voorts redengevend dat er met de bankpas van verdachte op 18 april 2016 een
spuitbus zwarte verf bij de Hema is aangeschaft. Dit omdat de eerst ten tijde van de
brandstichting - naar het hof vaststelt door middel van een spuitbus - op en nabij de
voordeur van de woning aan de [a-straat 1] aangebrachte zwarte verf qua bindmiddel
overeenkomt met de door de politie op 4 april 2017 bij de Hema aangeschafte referentie-
spuitbus zwarte verf en de brandstichting is gepleegd door middel van een spuitbus als
vlammenwerper. Daarbij telt mee dat bij de doorzoeking van de woning van verdachte geen
spuitbus zwarte verf is aangetroffen en verdachte geen redelijke de redengevendheid
ontzenuwende verklaring heeft gegeven.

Het hof acht - gelet op de bijzonder grote hoeveelheid - tevens redengevend dat er met de
bankpas van verdachte op 20 oktober 2016 bij de Gamma 5 liter klassieke terpentine is
aangeschaft. Dit omdat er bij de brand terpentine als brandversnellend middel is gebruikt en
er bij de doorzoeking van de woning van verdachte geen terpentine is aangetroffen, terwijl
verdachte ook hiervoor geen redelijke die redengevendheid ontzenuwende verklaring heeft
gegeven.

(...)

Alles afwegende acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 4
subsidiair en 5 tenlastegelegde heeft begaan.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het proces-verbaal
is gehecht. Deze pleitnota houdt onder meer in:

“In onderhavige zaak staat de inzet van een bijzondere opsporingsbevoegdheid op grond
van artikel 126j Sv centraal. Het gaat in casu om het stelselmatig inwinnen van informatie
door politieambtenaar A-4024, de Stelselmatige Informatie-inwinster (verder te noemen SI)
ten behoeve van het onderzoek. De vraag ligt voor

of de opsporingsbevoegdheid op rechtmatige wijze is ingezet en uitgevoerd.

(...)

In het kader van de opsporing heeft de officier van justitie reeds voor de strafrechtelijke
aanhouding besloten tot de inzet van een bijzondere opsporingsbevoegdheid ten behoeve
van het stelselmatig inwinnen van informatie door een politieambtenaar op grond van artikel
126j Sv. Het Openbaar Ministerie is hiertoe in dit vroege stadium overgegaan, nu er weinig
aanknopingspunten waren voor verder onderzoek, bekend was dat [verdachte] een
geïsoleerd bestaan leefde en haar contacten vooral bestonden uit gesprekken met
hulpverleners en geheimhouders. Voorts waren er aanwijzingen dat er bij haar sprake zou
zijn van een stoornis van de geestvermogens.

Hieruit volgt dat voor de aanhouding bekend was dat [verdachte] een kwetsbare verdachte
(...) betrof en dat werd gevreesd dat zij niet zou verklaren. Middels het bevel wordt tevens
duidelijk dat voor de aanhouding stappen werden gezet om het [verdachte] toekomende
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zwijgrecht te omzeilen. Hiermee staat vast dat in het kader van de vervolging meer waarde
werd toegekend aan het opsporingsbelang, en op voorhand inbreuk werd gemaakt op het
recht van [verdachte] zich te beroepen op haar zwijgrecht. Echter juist vanwege de
kwetsbaarheid hadden de rechten van [verdachte] als verdachte extra dienen te worden
gewaarborgd en niet met voeten mogen worden getreden.

Hoewel de kwetsbaarheid van [verdachte] niet in geschil is, wordt volledigheidshalve
verwezen naar het inmiddels beschikbare “Aanvullend Triple onderzoek Pro Justitia d.d. 31
juli 2019”, opgesteld door [betrokkene 8], psychiater, [betrokkene 9], GZ-psycholoog en
[betrokkene 10], forensisch milieuonderzoeker. Rapporteur [betrokkene 8] stelt op pagina 34
van de rapportage:

‘De gespreksduur van 2 uur vergt maximale inspanning van betrokkene. Haar concentratie
maar ook de coherentie van haar verhaal nemen naarmate de tijd verstrijkt duidelijk af.’

De inzet van de SI vond met name plaats op momenten dat [verdachte] in geestelijk opzicht
volledig was uitgeput. Het Openbaar Ministerie heeft derhalve ingezet op de meest
kwetsbare momenten van een kwetsbare verdachte.

(...)

In de pleitnota (pagina 5 en 6) worden de diverse momenten dat [verdachte] voorafgaand
en tussen de politieverhoren door werd geconfronteerd met de SI, beschreven onder
verwijzing naar de relevante pagina’s in het dossier. Tijdens de politieverhoren deden
betrokkenen politieambtenaren voorkomen alsof zij rekening hielden met de toestand van
cliënte. Immers zij kan enkel 1 tot 1,5 uur haar concentratie vasthouden, raakt dan volledig
uitgeput en dient te pauzeren.

Inmiddels is duidelijk dat zij tijdens pauzes, tussen de politieverhoren werd blootgesteld aan
de dwingende vraagstelling van de SI. Derhalve werd dit middel bewust ingezet op de meest
kwetsbare momenten van [verdachte] op het politiebureau. Momenten die uitdrukkelijk
bedoeld waren als pauzes betreffen in feite een voortzetting van het politieverhoor, zonder
dat de cautie werd gegeven of de raadsman bijstand kon geven.

Indien een verdachte is aangehouden en zijn vrijheid wordt ontnomen, is per definitie sprake
van een uiterst moeilijke situatie waarbij hij grote geestelijke druk en impact ervaart. Voor
een psychisch kwetsbare persoon zoals [verdachte], zal deze druk als nog veel heviger
worden ervaren.

De rechtbank acht met het Openbaar Ministerie van belang dat [verdachte] dagelijks werd
gezien door een psychiater. Echter teneinde vast te stellen of ongeoorloofde druk wordt
toegepast, kan bezwaarlijk als criterium voor de toelaatbaarheid van het middel gelden, de
vraag of een verdachte al dan niet in een psychose is geraakt.

(...)

Desbetreffende SI, A-4024 is op 8 januari 2019 als getuige gehoord. SI geeft aan dat haar is
verteld dat [verdachte] een kwetsbare verdachte was/is. Dat zij verstandelijk niet de leeftijd
had, die zij in werkelijkheid heeft. Haar is niet verteld dat [verdachte] mogelijk in een
psychose kon raken. Zij heeft verdere instructies gekregen dat zij diende te achterhalen wat
er exact was gebeurd. Hieraan werd later de vraag toegevoegd of er een brandbare stof is
gebruikt. Met SI is besproken dat zij een geringe mate van druk zou uitoefenen. Op welke
wijze de druk zou worden uitgevoerd en of daarin grenzen zijn gesteld, is niet concreet
besproken. Het gesprek mocht niet meer dan ‘iets oncomfortabel’ zijn. SI legt voorts uit dat
met een “natuurlijk gesprek” een “natuurlijk gestuurd gesprek” wordt bedoeld. Het gesprek
is er voor bedoeld dat specifieke onderwerpen aan de orde komen. Zij omschrijft
desgevraagd dat zij het gesprek niet “losjes” wilde voeren.

Voorts wordt verklaard:

‘U raadsman, vraagt hoe ik sturing geef tijdens het gesprek. Er zijn natuurlijk een aantal
onderwerpen die besproken moeten worden; om die aan de orde te laten komen, stuur je
het gesprek een bepaalde richting uit. U vraagt mij of de vragen als sturingsmiddel zijn
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3.2.5

gebruikt. Dat klopt, die zijn benoemd in het proces-verbaal.’ (zie: pagina 4 proces-verbaal
van verhoor d.d. 8 januari 2019).

(...)

SI beschrijft dat [verdachte] talloze malen heeft verklaard dat zij niets had gedaan. Een en
ander impliceert dat tevens talloze malen de vraag is gesteld of dit wel het geval was c.q.
het gesprek een zeer dwingend karakter had.

SI was niet bekend met de psychische problematiek van [verdachte]. SI kon derhalve
evenmin inschatten op welke wijze de door haar uitgeoefende druk door haar
gesprekspartner werd ervaren. [verdachte] omschrijft de druk door SI als aanzienlijk en
dwingend. Niet voorbijgegaan mag worden aan de stelling van [verdachte] dat zij had
gebeld om van de luchtplaats af te mogen. Men liet haar staan, met als gevolg dat zij zich
niet kon onttrekken aan SI. Van in vrijheid afgelegde verklaringen door een volledig
uitgeputte verdachte kan onder deze omstandigheden geen sprake zijn.(...)

Het wordt duidelijk dat het middel is bedoeld voor situaties waarbij de verdachte in vrijheid
is, dan wel in ieder geval zich kan onttrekken aan de SI. Hiervan is in casu geen sprake
geweest. Het kan niet de bedoeling zijn dat het middel wordt ingezet omdat het Openbaar
Ministerie voorziet dat de verdachte een beroep zal doen op het zwijgrecht. Miskent wordt
dat [verdachte] na haar aanhouding, naast de ervaren psychische druk en angst, geen
enkele mogelijkheid had om zich te onttrekken aan de SI. Voorts is van belang dat de inzet
van de SI achterwege zou zijn gebleven indien niet voordien het vermoeden bestond dat
[verdachte] zich zou gaan beroepen op haar zwijgrecht. Enig doel van de inzet van artikel
126j Sv is derhalve geweest om het zwijgrecht van [verdachte] te doorbreken juist omdat zij
kampt met psychische problemen en dus kwetsbaar is. Het kan niet zo zijn dat juist om deze
redenen haar recht om te zwijgen wordt gefrustreerd.”

Het hof heeft de in de cassatiemiddelen bedoelde verweren als volgt samengevat en
verworpen:

“Overweging omtrent inzet Stelselmatige Informatie Inwinster ex artikel 126j Sv

Standpunt raadsman

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de inzet
van de Stelselmatige Informatie Inwinster (hierna: SI) niet aan de eisen van proportionaliteit
en subsidiariteit voldoet en bovendien door de SI inbreuk is gemaakt op de
verklaringsvrijheid van verdachte. Hiermee zijn doelbewust en met grove veronachtzaming
van de belangen van verdachte haar rechten op een eerlijke behandeling van haar zaak
geschonden. Derhalve is sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel
359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv), waarbij rechten als bedoeld in artikel 6, 8 en
13 EVRM - meer specifiek het zwijgrecht en het nemo tenetur beginsel - zijn geschonden,
alsmede een onevenredige inbreuk is gemaakt op het privéleven van verdachte. Dit dient
(primair) te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, dan wel (subsidiair)
tot bewijsuitsluiting, aldus de raadsman.

Relevante feiten en omstandigheden

In het proces-verbaal van 17 februari 2017 is aangegeven waarom verdachte als verdachte
werd aangemerkt. In dat proces-verbaal staat (onder meer) als resumé:

- verdachte is de dochter van [betrokkene 1] en halfzus van het slachtoffer [slachtoffer];

- verdachte is in haar tienerjaren uit huis geplaatst en is meerdere keren opgenomen in een
psychiatrische instelling op basis van een IBS of RM;

- zij woont op zich zelf, maar wordt wel begeleid. Zij slikt medicatie in verband met
schizofrenie. Als ze geen medicatie neemt wordt ze warrig in haar hoofd. Ze verliest dan de
werkelijkheid uit het oog;

- [betrokkene 3], [betrokkene 4] en [betrokkene 5] verklaarden dat verdachte veel haat had
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richting haar familie en met name richting haar moeder [betrokkene 1] en zus [betrokkene
2];

- [betrokkene 4] verklaarde dat de wanen bij verdachte ’s nachts het ergst waren en zij dan
op haar slechtst was;

- op vrijdag 5 mei 2018 probeerde verdachte aangifte te doen tegen haar moeder
[betrokkene 1]. Ze werd weggestuurd omdat aan haar verhaal geen touw viel vast te
knopen;

- op 15 juni 2015 omstreeks 03.45 uur is de voorgevel van [A] overgoten met brandbare
vloeistof en in brand gestoken. Moeder [betrokkene 1] en halfzus [slachtoffer] woonden daar
op dat moment;

- [betrokkene 3] verklaarde dat ze van verdachte zelf of van [betrokkene 2] had gehoord dat
verdachte de zaak van haar moeder in de fik wilde steken;

- [betrokkene 5] verklaarde dat verdachte haar eind 2015 vertelde dat ze met wasbenzine
brand had gesticht in haar eigen wastafel en onder de indruk was van de steekvlam die
ontstond. Ook had verdachte verteld dat ze wasbenzine had gegooid over de gevel van de
zaak waar haar moeder werkte en dat ze die gevel in de fik had gestoken;

- op 3 maart 2016 deed verdachte aangifte tegen haar moeder van mishandeling en
verwaarlozing. Uit het bij de aangifte gevoegde document kan worden opgemaakt dat
verdachte haar moeder dood wenste voor wat ze verdachte zou hebben aangedaan. Ze zou
hebben gezegd: ‘Mijn familie wil ik dood omdat ze me niet met rust laten’;

- op 9 april 2016 werd door de politie aan verdachte medegedeeld dat haar aangifte wegens
verjaring niet in behandeling werd genomen;

- op 25 april 2016 werd de auto van moeder [betrokkene 1] voor de deur van haar woning
met brandbare vloeistof overgoten en in brand gestoken;

- op 27 december 2016 belde verdachte met de politie. In dit gesprek zei ze dat ze gestalkt
en bedreigd werd door haar familie. Ze noemde haar moeder een psychopaat en gestoord;

- op 11 januari 2017 belde verdachte nogmaals met de politie. In dat gesprek gaf ze aan dat
ze gestalkt werd door een oude buurvrouw en haar familie overal zag;

- op 14 januari 2017 werd brand gesticht in de woning (waar onder meer de moeder van
verdachte woonde) ten gevolge waarvan [slachtoffer] overleed.

Op 6 maart 2017 werd door de officier van justitie het schriftelijk bevel verstrekt ter zake van
het stelselmatig inwinnen van informatie door een opsporingsambtenaar.

Verdachte werd op 7 maart 2017 aangehouden. Tijdens de voorgeleiding op 7 maart 2017
gaf verdachte aan gebruik te willen maken van haar zwijgrecht.

Het eerste gesprek tussen de verdachte en de SI vond plaats op 7 maart 2017 tussen 14.00
en 14.30 uur op de luchtplaats van het politiebureau. Zij voerden een algemeen gesprek
over het verblijf in het politiebureau. Verdachte vertelde dat het politiebureau nog niet zo erg
is. Ze was meerdere keren opgenomen geweest in een psychiatrische instelling en pas daar
was het erg. De SI zag dat verdachte rustig oogde. Ze gaf goed antwoord op de haar
gestelde vragen. Verdachte vertelde dat ze uit Vietnam kwam en dat haar moeder geen
goede moeder voor haar was. Ze was geestelijk en lichamelijk door haar moeder
mishandeld. Verdachte vertelde dat ze door haar familie met rust gelaten wil worden, maar
dat ze dat niet doen.

Op 7 maart 2017 omstreeks 17.00 uur vond het eerste (officiële) verhoor plaats van
verdachte. Verdachte werd aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Ze werd bijgestaan
door haar advocaat en ook vond er een audiovisuele registratie plaats van het verhoor. Ook
werd het verhoor gevolgd door een recherche psycholoog. Verdachte gaf aan het begin van
het verhoor aan dat ze zou zwijgen. Niettemin verklaarde ze over haar ziekte, de werking
van haar medicijnen en uitgebreid over wat haar door haar moeder en andere familieleden is
aangedaan. Het verhoor werd om 19.20 uur onderbroken voor een pauze en werd hervat
om 20.45 uur.
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Op 7 maart 2017 om 19.55 uur werd verdachte naar de luchtplaats gebracht. Daar bleef ze
tot 20.25 uur. Zij sprak toen met de SI. De SI had als opdracht gekregen niet rechtstreeks te
vragen naar de brandstichting, maar een natuurlijk gesprek te laten plaatsvinden.

Volgens het op 7 maart 2017 door de SI opgemaakte proces-verbaal was verdachte veel
onrustiger dan de eerste keer toen ze met verdachte sprak. Verdachte praatte sneller en liep
meer rond. De SI vroeg verdachte waarom ze op het politiebureau was. Verdachte zei voor
vernieling en brandstichting. Verdachte vroeg de SI waarom zij er zat. De SI zei dat ze geld
en spullen van haar ouders had gestolen, maar dat ze tegen de politie had gezegd dat ze
die had gekregen van haar ouders. Verdachte zei toen dat ze (de SI) niet moest liegen tegen
de politie. De advocaat van verdachte had gezegd dat verdachte de waarheid moest
vertellen of moest zwijgen. Verdachte zei nogmaals dat ze verdacht werd van vernieling en
brandstichting, maar vertelde er nu bij dat haar zusje daarbij om het leven was gekomen. De
SI vroeg hoe het dan was gegaan, waarop verdachte zei ‘gewoon, in brand gestoken’. Ze
maakte met haar hand een gebaar van het aandoen van een aansteker en met de andere
hand alsof ze iets in haar hand had. Ze maakte daarbij ook het geluid: ‘tsssh’.

De SI vroeg om verduidelijking omdat ze niet begreep wat verdachte bedoelde. Ze zei
nogmaals: ‘gewoon in brand steken’ en maakte daarbij dezelfde gebaren en hetzelfde
sisgeluid.

De SI zei dat ze het niet begreep en dat ze ook wel eens geprobeerd had een brandende
krant door een brievenbus te gooien, maar dat de krant voordat hij de grond had geraakt
was uitgewaaid. De SI vroeg verdachte nogmaals hoe het gegaan was. Verdachte zei dat ze
met een graffitibus gespoten had en er vervolgens een vlam had bijgehouden en dat zo de
woning in brand was gegaan. De SI zei tegen verdachte dat ze dacht dat steen niet zou
branden. Verdachte zei van wel. De SI vroeg aan verdachte of ze aan de voorzijde, de
achterzijde of de zijkant van de woning stond. Verdachte zei dat ze aan de voorzijde stond.
Later vroeg de SI nogmaals hoe de brand was ontstaan. Verdachte zei toen dat het een
houten huis was. De SI vroeg haar of het misschien niet de bedoeling was dat haar zusje
hierbij om het leven was gekomen. Verdachte zei dat dat inderdaad niet de bedoeling was.
De SI vroeg of verdachte het zou gaan vertellen aan de politie. Verdachte zei dat ze niks zou
gaan vertellen en dat ze gebruik zou maken van haar zwijgrecht.

Nadat verdachte had opgemerkt dat er camera’s hingen veranderde haar gedrag. Ze zei
direct dat ze niks gedaan had. De SI zei dat verdachte toch net had gezegd dat ze brand
had gesticht met de spuitbus. Verdachte zei nogmaals dat ze niks gedaan had.

Na een sociaal gesprek over haar moeder, werd er weer over de brand gesproken. De SI
vroeg of niemand haar gezien had of dat er ergens een camera in de straat stond. Verdachte
zei dat dit niet kon, omdat zij niks gedaan had. Ze zei dat haar moeder de branden had
gesticht en haar de schuld ervan wilde geven.

Op 8 maart 2017 is verdachte weer (officieel) gehoord. Zij heeft toen antwoord gegeven op
vragen over haar medicatie en ziekte. Ook heeft verdachte gesproken over haar moeder en
andere familieleden en haar jeugd. Op het moment dat verdachte vragen werden gesteld
over de brandstichting, heeft zij een beroep gedaan op haar zwijgrecht. Ook in latere
verhoren heeft de verdachte geen vragen willen beantwoorden die zagen op het
tenlastegelegde.

Relevante regelgeving en jurisprudentie

De inzet en wijze van uitvoering van het stelselmatig inwinnen van informatie door een
politieambtenaar vindt wettelijke grondslag in artikel 126j Sv. 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.

Mede naar aanleiding van het arrest van het EHRM in de zaak Allan tegen het Verenigd
Koninkrijk van 5 november 2002 heeft de Hoge Raad voor de toelaatbaarheid van de inzet
van een SI ten opzichte van een (al dan niet in voorlopige hechtenis bevindende) verdachte
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nadere vereisten geformuleerd, namelijk:

- de bijzondere ernst van het misdrijf moet de inzet van het middel rechtvaardigen
(proportionaliteit), terwijl een andere wijze van opsporing redelijkerwijs niet voorhanden is
(subsidiariteit);

- de verklaringen mogen niet worden verkregen in strijd met de verklaringsvrijheid van de
verdachte zoals gewaarborgd door artikel 29 Sv en artikel 6 EVRM. Daarbij komt betekenis
toe aan de proceshouding van verdachte, 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 (HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195);

- er moet een voldoende nauwkeurige verslaglegging zijn zodat de rechter in staat wordt
gesteld het een en ander te kunnen beoordelen. Naast verslaglegging door middel van
verbalisering ligt in de rede dat voor zover dat bij de uitvoering van het opsporingstraject
mogelijk is, de communicatie auditief of audiovisueel wordt geregistreerd (HR 19 december
2019, (ECLI:NL:HR:2019:1983).

Het EHRM heeft in de zaak Allan tegen het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat het
zwijgrecht voortvloeit uit de verklaringsvrijheid van de verdachte en bedoeld is om een
verdachte te beschermen tegen oneigenlijke druk van de autoriteiten, waardoor (ook)
voorkomen wordt dat valse bekentenissen worden afgelegd.

Oordeel hof

Het hof stelt voorop dat niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
vervolging als in artikel 359a Sv voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in
aanmerking komt. Daarvoor is alleen plaats ingeval het vormverzuim daarin bestaat dat met
de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op
beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove
veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van haar zaak is tekort gedaan. Met inachtneming van die maatstaf overweegt
het hof ten aanzien van het door de raadsman aangevoerde verweer als volgt.

Proportionaliteit en subsidiariteit inzet stelselmatige informatie inwinster

Ten aanzien van de proportionaliteit overweegt het hof dat de bijzondere ernst van het
misdrijf waarvan verdachte werd verdacht, te weten brandstichting in een woning ten
gevolge waarvan een jong meisje om het leven is gekomen -een strafbaar feit dat wordt
bedreigd met een levenslange gevangenisstraf- de inzet van de SI zonder meer
rechtvaardigt.

Daarnaast is ook voldaan aan de subsidiariteitseis. De kans om met minder verstrekkende
opsporingsmiddelen dichterbij opheldering van het misdrijf te komen was immers niet reëel.
Zo blijkt uit het proces-verbaal aanvraag bevel stelselmatige informatie inwinning dat de tot
dan toe ingezette opsporingsbevoegdheden vooralsnog niet genoeg materiaal boden om
het scenario dat verdachte betrokken was bij de brandstichting te kunnen verifiëren dan wel
falsifiëren. De onderschepte communicatie en het horen van getuigen leverden een
aanmerkelijke verdenking op, echter, het verhoren van vrienden en familieleden van
verdachte, alsmede het verspreiden van berichten over de brand via het regionale
opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en het landelijke programma Opsporing Verzocht
gaf tot dan toe geen volledig beeld van de toedracht, werkwijze en het motief van de
brandstichting. Uit het verrichte onderzoek bleek voorts dat verdachte een geïsoleerd
bestaan leidde, waardoor het nagenoeg onmogelijk was om met de inzet van minder
ingrijpende bevoegdheden zoals bijvoorbeeld interceptie van telefooncommunicatie of het
horen van getuigen de betrokkenheid van verdachte bij het strafbare feit te onderzoeken.
Dit werd wel nodig geacht, omdat vooralsnog niet de verwachting was dat het forensische
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onderzoek een eenduidige aanwijzing voor daderschap zou opleveren. Gelet hierop was het
niet de verwachting dat andere, minder ingrijpende, opsporingsbevoegdheden bruikbaar
resultaat zouden opleveren.

Op grond van het voorgaande was er naar het oordeel van het hof geen redelijk alternatief
voor de inzet van de SI beschikbaar. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de inzet van de
SI onder de gegeven omstandigheden voldoet aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit.

Verklaringsvrijheid verdachte

Nu het hof heeft geoordeeld dat de toepassing van artikel 126j Sv voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit komt het voor de vraag te staan of de informatie die van
verdachte is verkregen niet in strijd met de in artikel 29, eerste lid, Sv tot uitdrukking
gebrachte en de in artikel 6, eerste lid, EVRM besloten liggende verklaringsvrijheid van
verdachte is afgelegd, nu toepassing van artikel 126j Sv ten aanzien van een voorlopig
gehechte verdachte het gevaar in zicht bergt dat een verdachte op zodanige wijze feitelijk
komt te verkeren in een verhoorsituatie waarbij de waarborgen van een formeel verhoor
door een politiefunctionaris ontbreken en verklaringen worden verkregen die in strijd met de
verklaringsvrijheid van verdachte zijn afgelegd.

Ten aanzien van de proceshouding van verdachte geldt dat zij ten aanzien van de
tenlastegelegde feiten steeds een beroep op haar zwijgrecht heeft gedaan. Zij heeft echter
op het moment dat zij dacht dat ze met een mede-arrestant op de luchtplaats was zich zelf
belast. Uit het proces-verbaal van de SI volgt dat verdachte op vragen van de SI antwoord
heeft gegeven, waarbij niet is gebleken dat op verdachte door de SI druk werd uitgeoefend.
Verdachte heeft antwoord gegeven omdat zij dacht dat zij sprak met een mede-arrestant en
niet omdat zij onder druk werd gezet. Verder geldt dat - toen verdachte op 7 maart 2017 in
de gaten kreeg dat er camera’s waren geplaatst op de luchtplaats - zij haar betrokkenheid
bij het tenlastegelegde ging ontkennen en bleef ontkennen. Daaruit leidt het hof af dat
verdachte - ondanks het feit dat het een kwetsbare verdachte betrof en zij in voorarrest zat
- in staat was haar wil te bepalen, overeenkomstig die wil te verklaren en zich niet liet
beïnvloeden door de SI.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat verdachte enerzijds is misleid, maar dat anderzijds door
de SI geen of weinig druk is uitgeoefend op verdachte, waardoor het hof van oordeel is dat
niet zodanig inbreuk is gemaakt op de verklaringsvrijheid van verdachte dat in strijd is
gehandeld met artikel 29 Sv en artikel 6 EVRM.

Verslaglegging

De SI heeft direct na iedere inzet haar bevindingen aan twee collega’s medegedeeld - welke
collega’s daarvan telkens proces-verbaal hebben opgemaakt - en de SI zelf heeft nog
dezelfde dag na de gesprekken met verdachte gedetailleerde en uitvoerige processen-
verbaal opgesteld. Aan de hand van die processen-verbaal kan nagegaan worden hoe de
gesprekken zijn verlopen en in hoeverre er druk is uitgeoefend. De SI heeft ook in haar
processen- verbaal aangegeven welke vragen zij heeft gesteld en hoe vaak.

Opmerking verdient wel dat de processen-verbaal pas na de gesprekken werden
opgemaakt, zodat het risico dat relevante informatie niet werd vastgelegd groter was dan
wanneer die informatie nog tijdens de gesprekken werd vastgelegd (zoals in het algemeen
tijdens een politieverhoor gebeurt).

Mede gelet op de laatste opmerking valt op dat de gesprekken niet zijn opgenomen, terwijl
voorafgaand aan de inzet van de SI duidelijk was dat sprake was van een verdachte met
een psychiatrisch ziektebeeld en die van een ernstig strafbaar feit werd verdacht. De
politieverhoren van verdachte waren daarom omgeven met veel waarborgen. Zo werd
verdachte gehoord, in het bijzijn van haar raadsman, door verbalisanten die gespecialiseerd
waren in het verhoor van kwetsbare verdachten en werden de verhoren op beeld en geluid
opgenomen. Die waarborgen zijn niet in acht genomen bij de inzet van de SI, terwijl het
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auditief of audiovisueel opnemen van communicatie gemakkelijk ingepast had kunnen
worden binnen de inzet van de SI. Nu dit niet is gebeurd, is naar het oordeel van het hof
sprake van een bij het voorbereidend onderzoek begaan onherstelbaar vormverzuim als
bedoeld in artikel 359a, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Mogelijke rechtsgevolgen

De vraag is of, en zo ja, welke rechtsgevolgen aan dit vormverzuim moeten worden
verbonden. Bij de beoordeling hiervan dient het hof rekening te houden met de in artikel
359a, tweede lid, Sv genoemde factoren, te weten het belang van het geschonden
voorschrift, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de ernst van het feit en de daarmee
samenhangende zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing van de
dader van een (zeer ernstig) strafbaar feit, alsmede de rechten van slachtoffers en hun
nabestaanden.

Het belang van het geschonden voorschrift betreft in de onderhavige zaak het effectief
kunnen controleren van de inzet van het opsporingsmiddel en het daaruit voortkomende
bewijsmateriaal, waarbij het in dit geval vooral gaat om de vraag of er geen valse
bekentenis is afgelegd en verdachte vrij is geweest haar eigen procespositie te bepalen.
Voor wat betreft de ernst van het verzuim neemt het hof in overweging dat het naar zijn
oordeel zonder meer mogelijk was geweest de gesprekken op enigerlei wijze op te nemen.
Het nadeel van verdachte zit erin dat weliswaar uit de door de SI opgestelde processen-
verbaal blijkt hoe de gesprekken tussen verdachte en de SI zijn verlopen, maar dit niet
auditief dan wel visueel gecontroleerd kan worden. Voor wat betreft de ernst van het feit
neemt het hof in aanmerking dat het een bijzondere ernstig misdrijf betreft, te weten
brandstichting in een woning ten gevolge waarvan een jong meisje om het leven is
gekomen.

Het hof is van oordeel dat dit vormverzuim niet dient te leiden tot de niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie. Hiervan kan slechts sprake zijn indien het vormverzuim daarin
bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben
gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove
veronachtzaming van de belangen van een verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak is tekort gedaan. Daarvan is het hof niet gebleken.

De vraag die vervolgens voor ligt is of het vormverzuim dient te leiden tot bewijsuitsluiting
maar het hof is van oordeel dat daarvan evenmin sprake dient te zijn. Hiervoor geldt in de
eerste plaats dat de inhoud en de wijze waarop het gesprek tussen de SI en verdachte is
gevoerd gecontroleerd kan worden aan de hand van de uitvoerige en gedetailleerd
opgestelde processen-verbaal van de SI. In de tweede plaats geldt dat ook anders dan aan
de hand van opnames de betrouwbaarheid van het proces-verbaal (waarin de verdachte
over zich zelf belastende uitspraken doet) van de SI kon en kan worden getoetst. Volgens
dat proces-verbaal zou verdachte immers hebben verklaard dat zij brand heeft gesticht met
behulp van een graffitibus.

Tot het moment dat verdachte heeft verklaard dat ze had gespoten met een graffitibus en
daar vervolgens een vlam bij had gehouden, waren er (voor anderen dan de verdachte) nog
geen aanwijzingen dat de brand in de woning op die wijze was gesticht. Na deze verklaring
van verdachte is het NFI deze wijze van brandstichting gaan onderzoeken en uit dit
onderzoek is gebleken dat de brand ook daadwerkelijk op de door verdachte genoemde
wijze gesticht kan zijn. De informatie die verdachte in haar gesprek met de SI heeft gegeven
moet dan ook daderkennis zijn. In die zin is het proces-verbaal inhoudende de verklaring van
verdachte tegenover de SI toch controleerbaar.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is het hof in het onderhavige geval van oordeel dat, alle van belang
zijnde factoren in ogenschouw nemende, kan worden volstaan met de vaststelling dat
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5.8

sprake is van een onherstelbaar vormverzuim en dat de tweede door verdachte op 7 maart
2017 tegenover de SI afgelegde verklaring voor het bewijs kan worden gebezigd.”

Het oordeel van de Hoge Raad

In zijn arrest van 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195, heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen naar aanleiding van de vraag naar de toelaatbaarheid van het stelselmatig
inwinnen van informatie door een opsporingsambtenaar ingeval een verdachte van zijn
vrijheid is beroofd, terwijl die opsporingsambtenaar zich onder een andere identiteit, dus
zonder dat voor de verdachte kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, bevindt
in de omgeving van de verdachte op de plaats waar deze is ingesloten:

“5.4 Mede in het licht van de wetsgeschiedenis biedt art. 126j Sv een voldoende duidelijke
en voorzienbare wettelijke grondslag als bedoeld in art. 8 EVRM 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.

Uit de ontstaansgeschiedenis van die bepaling en van de titel waarin zij is opgenomen volgt dat
daaronder ook is begrepen het inwinnen van informatie door contacten met de verdachte zelf,
terwijl tekst noch geschiedenis van die bepaling steun biedt aan de opvatting dat een dergelijk
inwinnen van informatie op voorhand is uitgesloten ten aanzien van een verdachte die zich in
voorlopige hechtenis bevindt.

Het vorenoverwogene neemt niet weg dat toepassing van art. 126j Sv ten aanzien van een
voorlopig gehechte verdachte licht 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 vooreerst 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.

Indien aan voornoemd uitgangspunt is voldaan, kan de rechter voor de vraag komen te staan of
informatie van de verdachte niet in strijd met voormelde bepalingen is verkregen. De
beantwoording van die vraag hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij
komt onder meer betekenis toe aan de proceshouding die de verdachte met betrekking tot de
strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht heeft ingenomen 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 (vgl. EHRM 5 november 2002, Appl. nr. 48539/99, Allan v. The United
Kingdom).

Zowel in het geval dat de rechter bevindt dat de hier bedoelde toepassing van art. 126j 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 bevindt dat die toepassing wel aan die eisen voldoet,
maar tot het oordeel komt dat de verklaringen van de verdachte in strijd met zijn
verklaringsvrijheid zijn afgelegd, past daarop in de regel slechts uitsluiting van het bewijs van die
verklaringen.”

Voor de beoordeling of de verklaringen van de verdachte in strijd met zijn verklaringsvrijheid
zijn afgelegd, kan tevens de persoon van de verdachte van belang zijn, bijvoorbeeld als het
(kennelijk) gaat om een zogenoemd kwetsbare verdachte als bedoeld in artikel 28b lid 1 Sv,
dat wil zeggen: een jeugdige verdachte of een verdachte met een psychische stoornis of een
verstandelijke beperking. De persoon van de verdachte kan in het bijzonder van belang zijn
bij de beoordeling van de mate van druk die van de door een niet als zodanig kenbare
opsporingsambtenaar ondernomen activiteiten jegens de verdachte kan zijn uitgegaan, en
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3.4.1

3.4.2

3.4.3

de mate waarin de handelingen en gedragingen van de opsporingsambtenaar tot de
betreffende verklaringen van de verdachte hebben geleid.

De verdachte is vanwege psychische problematiek aangemerkt als kwetsbare verdachte. Zij
werd bij haar voorgeleiding en ook later die dag tijdens het reguliere politieverhoor
bijgestaan door haar advocaat. Er vond een audiovisuele registratie plaats van het verhoor
en het verhoor werd gevolgd door een recherche-psycholoog. Tijdens de voorgeleiding en
het daarop volgende politieverhoor heeft de verdachte aangegeven gebruik te willen maken
van haar zwijgrecht.

Het politieverhoor werd na ruim twee uur onderbroken voor een pauze om 19.20 uur en de
verdachte werd om 19.55 uur naar de luchtplaats gebracht. Daar verbleef zij gedurende 30
minuten samen met de niet als zodanig kenbare opsporingsambtenaar (de “SI”). Deze vroeg
de verdachte waarom zij op het politiebureau was. De verdachte die in de veronderstelling
verkeerde dat zij met een mede-arrestant sprak, zei dat zij daar voor brandstichting en
vernieling was en noemde later dat bij de brandstichting waarvan zij werd verdacht haar
zusje om het leven was gekomen. Vervolgens vroeg de opsporingsambtenaar onder meer
hoe het was gegaan, waar ze had gestaan en hoe de brand was ontstaan, waarbij de
opsporingsambtenaar ook herhaaldelijk om verduidelijking van de gegeven antwoorden
vroeg. De verdachte beantwoordde die vragen, waarbij zij onder meer zei “gewoon, in brand
gestoken”, waarbij zij met haar hand een gebaar maakte van het aandoen van een
aansteker en met de andere hand alsof zij iets in haar hand had, en – na verdere vragen
van de opsporingsambtenaar – ook zei dat ze met een graffitibus had gespoten en
vervolgens de vlam had bijgehouden, waardoor de woning in brand was gegaan. De
verdachte vermeldde ook dat zij in het politieverhoor gebruik zou maken van haar
zwijgrecht, waarop zij nadien ook daadwerkelijk opnieuw een beroep deed.

Gelet op deze vaststellingen is het oordeel van het hof dat “niet zodanig inbreuk is gemaakt
op de verklaringsvrijheid van verdachte dat in strijd is gehandeld met artikel 29 Sv en artikel
6 EVRM” niet zonder meer begrijpelijk. Uit deze vaststellingen volgt immers dat de als
kwetsbaar aangemerkte verdachte bij herhaling een beroep op haar zwijgrecht heeft
gedaan, dat zij tijdens een onderbreking van – en dus direct volgend op – het politieverhoor
is bevraagd door een niet als zodanig kenbare opsporingsambtenaar, terwijl op dat moment
de waarborgen ontbraken die in verband met haar kwetsbaarheid bij het politieverhoor
waren getroffen (bestaande in de aanwezigheid van een advocaat, de audiovisuele
registratie en het volgen van het verhoor door een recherchepsycholoog), en dat de
opsporingsambtenaar opeenvolgende vragen heeft gesteld over de betrokkenheid van de
verdachte bij de tenlastegelegde brandstichting en over de wijze waarop dat feit is begaan.
Daarbij heeft het hof onvoldoende blijk ervan gegeven de persoon van de verdachte te
hebben betrokken bij in het bijzonder de beoordeling van de mate van druk die van de door
de niet als zodanig kenbare opsporingsambtenaar ondernomen activiteiten jegens de
verdachte kan zijn uitgegaan en de mate waarin de handelingen en gedragingen van de
opsporingsambtenaar tot de betreffende verklaringen van de verdachte hebben geleid. De
overweging van het hof dat de verdachte, toen zij de camera’s op de luchtplaats in de gaten
kreeg, ging ontkennen en bleef ontkennen en dat daarom “de verdachte – ondanks het feit
dat het een kwetsbare verdachte betrof en zij in voorarrest zat – in staat was haar wil te
bepalen, overeenkomstig die wil te verklaren en zich niet liet beïnvloeden door de SI”, doet
daaraan niet af.

Het cassatiemiddel slaagt.

Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van het restant van het eerste en het tweede
cassatiemiddel, en bespreking van het derde cassatiemiddel, niet nodig.

4 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige
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De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 juni 2021.

5 Beslissing
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft bij arrest van 16 januari 2020
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep voor zover gericht tegen
de vrijspraak van het onder 1 en 3 tenlastegelegde. Het hof heeft de verdachte vrijgesproken van
het haar onder 2 en 4 primair ten laste gelegde en haar wegens 4. subsidiair en 5. “de eendaadse
samenloop van Opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is en Opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar en gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel voor een ander te duchten is en Opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft (feit 4) en
Opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en
Opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel
voor een ander te duchten is (feit 5)” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven
jaren, met aftrek van het voorarrest. Verder heeft het hof gelast dat de verdachte ter beschikking
zal worden gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege. Daarnaast heeft het hof beslist
over vorderingen van benadeelde partijen en twee schadevergoedingsmaatregelen opgelegd aan
de verdachte, een en ander zoals nader in het arrest omschreven.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. J.G. Wiebes, advocaat te Lelystad,
heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

Deze zaak betreft een brandstichting in een woning met dodelijke afloop. In het kader van het
opsporingsonderzoek heeft de officier van justitie op grond van art. 126j Sv bevolen dat een
opsporingsambtenaar, zonder dat kenbaar is dat deze optreedt als opsporingsambtenaar,
stelselmatig informatie inwint over de verdachte. Dat bevel strekte ertoe dat de
opsporingsambtenaar uit de mond van de verdachte informatie zou trachten te verkrijgen die
betrekking heeft op de gepleegde strafbare feiten. Daartoe heeft een opsporingsambtenaar (in
het arrest aangeduid als de SI, van Stelselmatige Informatie Inwinster) op de luchtplaats van het
politiebureau zich tegenover de verdachte voorgedaan als een medegedetineerde. Tijdens een
van de gesprekken tussen de SI en de verdachte heeft de verdachte zichzelf belastende
uitlatingen gedaan.

In hoger beroep is namens de verdachte betoogd dat de inzet van de SI onrechtmatig was. Dat
diende volgens de raadsman van de verdachte te leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie dan wel tot bewijsuitsluiting. Het hof heeft deze verweren verworpen en ten
laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“Feit 4 subsidiair

zij op 14 januari 2017 te Amersfoort,

opzettelijk brand heeft gesticht in een woning gelegen aan de [a-straat 1] , immers heeft
verdachte toen aldaar opzettelijk

- terpentine in de hal van voornoemde woning gebracht/gegoten/gesproeid en

- (vervolgens) het ventiel van een bus spuitverf ingedrukt en ingedrukt gehouden en

- (vervolgens) bij de hierdoor verspoten damp/verf een vlam gehouden en

- (vervolgens) de hierdoor ontstane (steek)vlam gericht op/door de in de voordeur van

1 Inleiding

2 Waar het in deze zaak over gaat
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2.3.

2.4.

3.1.

voornoemde woning geplaatste (geopende) brievenbus en/of de goederen en/of stoffering in de
zich daarachter bevindende hal,

ten gevolge waarvan die woning en de inboedel van die woning geheel of gedeeltelijk is/zijn
verbrand,

terwijl daarvan gemeen gevaar voor de inboedel van die woning, en levensgevaar en zwaar
lichamelijk letsel voor zich in die woning bevindende personen te duchten was, welk feit de dood
van [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad;

Feit 5

zij op 14 januari 2017 te Amersfoort,

opzettelijk brand heeft gesticht in een woning gelegen aan de [a-straat 1] , immers heeft
verdachte toen aldaar opzettelijk

- terpentine in de hal van voornoemde woning gebracht/gegoten/gesproeid en

- (vervolgens) het ventiel van een bus spuitverf ingedrukt en ingedrukt gehouden en

- (vervolgens) bij de hierdoor verspoten damp/verf een vlam gehouden en

- (vervolgens) de hierdoor ontstane (steek)vlam gericht op/door de in de voordeur van
voornoemde woning geplaatste (geopende) brievenbus en/of de goederen en/of stoffering in de
zich daarachter bevindende hal,

ten gevolge waarvan brand is ontstaan,

terwijl daarvan gemeen gevaar voor de (inboedel van) overige belendende woningen en
levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor in die belendende woningen aanwezige
personen te duchten was.”

Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen die door het hof zijn opgenomen in de
aanvulling op het verkorte arrest. Deze aanvulling houdt, voor zover relevant, het volgende in:

“7. Het in de wettelijke vorm door politiële informatie inwinster A-4024 opgemaakt proces-verbaal,
proces-verbaalnummer I 07-03-2017.2, gedateerd 7 maart 2017, dossierpagina 1389-1391, voor
zover inhoudende als relaas en/of bevindingen van voornoemde verbalisant, zakelijk
weergegeven:

(p. 1389) Op 7 maart 2017 kreeg ik de opdracht om op de luchtplaats van het arrestantencomplex
te Almere contact te maken met [verdachte] . Op 7 maart 2017, tussen 19.55 en 20.25 uur heb ik
op de luchtplaats verbleven en daar gesproken met verdachte [verdachte] .

(p. 1390) Ze zei dat ze verdacht werd van brandstichting in een woning, maar zei nu dat haar
zusje hierbij om het leven gekomen is. Ik vroeg haar hoe dat dan gegaan was. Ze vertelde mij
letterlijk: gewoon, in brand gestoken. Ze maakte met haar hand een gebaar van het aandoen van
een aansteker en met de andere hand alsof ze iets in haar hand had. Ze maakt hierbij ook het
geluid tsssh. Ze zei dat ze met een graffitibus gespoten had en er vervolgens de vlam
bijgehouden had en dat zo de woning in de brand gegaan was.”

In cassatie wordt geklaagd over de verwerping door het hof van de door de verdediging
gevoerde verweren strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie dan
wel bewijsuitsluiting.

Het hof heeft in het bestreden arrest de verweren als volgt samengevat en verworpen:

“Overweging omtrent inzet Stelselmatige Informatie Inwinster ex artikel 126j Sv

Standpunt raadsman

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de inzet van
de Stelselmatige Informatie Inwinster (hierna: SI) niet aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit voldoet en bovendien door de SI inbreuk is gemaakt op de verklaringsvrijheid van
verdachte. Hiermee zijn doelbewust en met grove veronachtzaming van de belangen van

3 De bestreden uitspraak
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verdachte haar rechten op een eerlijke behandeling van haar zaak geschonden. Derhalve is
sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van
Strafvordering (Sv), waarbij rechten als bedoeld in artikel 6, 8 en 13 EVRM - meer specifiek het
zwijgrecht en het nemo tenetur beginsel - zijn geschonden, alsmede een onevenredige inbreuk is
gemaakt op het privéleven van verdachte. Dit dient (primair) te leiden tot niet-ontvankelijkheid van
het openbaar ministerie, dan wel (subsidiair) tot bewijsuitsluiting, aldus de raadsman.

Relevante feiten en omstandigheden

In het proces-verbaal van 17 februari 2017 is aangegeven waarom verdachte als verdachte werd
aangemerkt. In dat proces-verbaal staat (onder meer) als resumé:

- verdachte is de dochter van [betrokkene 1] en halfzus van het slachtoffer [slachtoffer] ;

- verdachte is in haar tienerjaren uit huis geplaatst en is meerdere keren opgenomen in een
psychiatrische instelling op basis van een IBS of RM;

- zij woont op zich zelf, maar wordt wel begeleid. Zij slikt medicatie in verband met schizofrenie. Als
ze geen medicatie neemt wordt ze warrig in haar hoofd. Ze verliest dan de werkelijkheid uit het
oog;

- [betrokkene 3] , [betrokkene 4] en [betrokkene 5] verklaarden dat verdachte veel haat had
richting haar familie en met name richting haar moeder [betrokkene 1] en zus [betrokkene 2] ;

- [betrokkene 4] verklaarde dat de wanen bij verdachte ’s nachts het ergst waren en zij dan op
haar slechtst was;

- op vrijdag 5 mei 2018 probeerde verdachte aangifte te doen tegen haar moeder [betrokkene 1] .
Ze werd weggestuurd omdat aan haar verhaal geen touw viel vast te knopen;

- op 15 juni 2015 omstreeks 03.45 uur is de voorgevel van [A] overgoten met brandbare vloeistof
en in brand gestoken. Moeder [betrokkene 1] en halfzus [slachtoffer] woonden jdaar op dat
moment;

- [betrokkene 3] verklaarde dat ze van verdachte zelf of van [betrokkene 2] had gehoord dat
verdachte de zaak van haar moeder in de fik wilde steken;

- [betrokkene 5] verklaarde dat verdachte haar eind 2015 vertelde dat ze met wasbenzine brand
had gesticht in haar eigen wastafel en onder de indruk was van de steekvlam die ontstond. Ook
had verdachte verteld dat ze wasbenzine had gegooid over de gevel van de zaak waar haar
moeder werkte en dat ze die gevel in de fik had gestoken;

- op 3 maart 2016 deed verdachte aangifte tegen haar moeder van mishandeling en
verwaarlozing. Uit het bij de aangifte gevoegde document kan worden opgemaakt dat verdachte
haar moeder dood wenste voor wat ze verdachte zou hebben aangedaan. Ze zou hebben
gezegd: ‘Mijn familie wil ik dood omdat ze me niet met rust laten’;

- op 9 april 2016 werd door de politie aan verdachte medegedeeld dat haar aangifte wegens
verjaring niet in behandeling werd genomen;

- op 25 april 2016 werd de auto van moeder [betrokkene 1] voor de deur van haar woning met
brandbare vloeistof overgoten en in brand gestoken;

- op 27 december 2016 belde verdachte met de politie. In dit gesprek zei ze dat ze gestalkt en
bedreigd werd door haar familie. Ze noemde haar moeder een psychopaat en gestoord;

- op 11 januari 2017 belde verdachte nogmaals met de politie. In dat gesprek gaf ze aan dat ze
gestalkt werd door een oude buurvrouw en haar familie overal zag;

- op 14 januari 2017 werd brand gesticht in de woning (waar onder meer de moeder van
verdachte woonde) ten gevolge waarvan [slachtoffer] overleed.

Op 6 maart 2017 werd door de officier van justitie het schriftelijk bevel verstrekt ter zake van het
stelselmatig inwinnen van informatie door een opsporingsambtenaar.

Verdachte werd op 7 maart 2017 aangehouden. Tijdens de voorgeleiding op 7 maart 2017 gaf
verdachte aan gebruik te willen maken van haar zwijgrecht.

Het eerste gesprek tussen de verdachte en de SI vond plaats op 7 maart 2017 tussen 14.00 en
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14.30 uur op de luchtplaats van het politiebureau. Zij voerden een algemeen gesprek over het
verblijf in het politiebureau. Verdachte vertelde dat het politiebureau nog niet zo erg is. Ze was
meerdere keren opgenomen geweest in een psychiatrische instelling en pas daar was het erg. De
SI zag dat verdachte rustig oogde. Ze gaf goed antwoord op de haar gestelde vragen. Verdachte
vertelde dat ze uit Vietnam kwam en dat haar moeder geen goede moeder voor haar was. Ze was
geestelijk en lichamelijk door haar moeder mishandeld. Verdachte vertelde dat ze door haar familie
met rust gelaten wil worden, maar dat ze dat niet doen.

Op 7 maart 2017 omstreeks 17.00 uur vond het eerste (officiële) verhoor plaats van verdachte.
Verdachte werd aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Ze werd bijgestaan door haar advocaat
en ook vond er een audiovisuele registratie plaats van het verhoor. Ook werd het verhoor gevolgd
door een recherche psycholoog. Verdachte gaf aan het begin van het verhoor aan dat ze zou
zwijgen. Niettemin verklaarde ze over haar ziekte, de werking van haar medicijnen en uitgebreid
over wat haar door haar moeder en andere familieleden is aangedaan. Het verhoor werd om
19.20 uur onderbroken voor een pauze en werd hervat om 20.45 uur.

Op 7 maart 2017 om 19.55 uur werd verdachte naar de luchtplaats gebracht. Daar bleef ze tot
20.25 uur. Zij sprak toen met de SI. De SI had als opdracht gekregen niet rechtstreeks te vragen
naar de brandstichting, maar een natuurlijk gesprek te laten plaatsvinden.

Volgens het op 7 maart 2017 door de SI opgemaakte proces-verbaal was verdachte veel
onrustiger dan de eerste keer toen ze met verdachte sprak. Verdachte praatte sneller en liep meer
rond. De SI vroeg verdachte waarom ze op het politiebureau was. Verdachte zei voor vernieling en
brandstichting. Verdachte vroeg de SI waarom zij er zat. De SI zei dat ze geld en spullen van haar
ouders had gestolen, maar dat ze tegen de politie had gezegd dat ze die had gekregen van haar
ouders. Verdachte zei toen dat ze (de SI) niet moest liegen tegen de politie. De advocaat van
verdachte had gezegd dat verdachte de waarheid moest vertellen of moest zwijgen. Verdachte zei
nogmaals dat ze verdacht werd van vernieling en brandstichting, maar vertelde er nu bij dat haar
zusje daarbij om het leven was gekomen. De SI vroeg hoe het dan was gegaan, waarop
verdachte zei ‘gewoon, in brand gestoken’. Ze maakte met haar hand een gebaar van het
aandoen van een aansteker en met de andere hand alsof ze iets in haar hand had. Ze maakte
daarbij ook het geluid: ‘tsssh’.

De SI vroeg om verduidelijking omdat ze niet begreep wat verdachte bedoelde. Ze zei nogmaals:
‘gewoon in brand steken’ en maakte daarbij dezelfde gebaren en hetzelfde sisgeluid.

De SI zei dat ze het niet begreep en dat ze ook wel eens geprobeerd had een brandende krant
door een brievenbus te gooien, maar dat de krant voordat hij de grond had geraakt was
uitgewaaid. De SI vroeg verdachte nogmaals hoe het gegaan was. Verdachte zei dat ze met een
graffitibus gespoten had en er vervolgens een vlam had bijgehouden en dat zo de woning in
brand was gegaan. De SI zei tegen verdachte dat ze dacht dat steen niet zou branden. Verdachte
zei van wel. De SI vroeg aan verdachte of ze aan de voorzijde, de achterzijde of de zijkant van de
woning stond. Verdachte zei dat ze aan de voorzijde stond. Later vroeg de SI nogmaals hoe de
brand was ontstaan. Verdachte zei toen dat het een houten huis was. De SI vroeg haar of het
misschien niet de bedoeling was dat haar zusje hierbij om het leven was gekomen. Verdachte zei
dat dat inderdaad niet de bedoeling was. De SI vroeg of verdachte het zou gaan vertellen aan de
politie. Verdachte zei dat ze niks zou gaan vertellen en dat ze gebruik zou maken van haar
zwijgrecht.

Nadat verdachte had opgemerkt dat er camera’s hingen veranderde haar gedrag. Ze zei direct dat
ze niks gedaan had. De SI zei dat verdachte toch net had gezegd dat ze brand had gesticht met
de spuitbus. Verdachte zei nogmaals dat ze niks gedaan had.

Na een sociaal gesprek over haar moeder, werd er weer over de brand gesproken. De SI vroeg of
niemand haar gezien had of dat er ergens een camera in de straat stond. Verdachte zei dat dit
niet kon, omdat zij niks gedaan had. Ze zei dat haar moeder de branden had gesticht en haar de
schuld ervan wilde geven.

Op 8 maart 2017 is verdachte weer (officieel) gehoord. Zij heeft toen antwoord gegeven op
vragen over haar medicatie en ziekte. Ook heeft verdachte gesproken over haar moeder en
andere familieleden en haar jeugd. Op het moment dat verdachte vragen werden gesteld over de
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brandstichting, heeft zij een beroep gedaan op haar zwijgrecht. Ook in latere verhoren heeft de
verdachte geen vragen willen beantwoorden die zagen op het tenlastegelegde.

Relevante regelgeving en jurisprudentie

De inzet en wijze van uitvoering van het stelselmatig inwinnen van informatie door een
politieambtenaar vindt wettelijke grondslag in artikel 126j Sv. 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.

Mede naar aanleiding van het arrest van het EHRM in de zaak Allan tegen het Verenigd Koninkrijk
van 5 november 2002 heeft de Hoge Raad voor de toelaatbaarheid van de inzet van een SI ten
opzichte van een (al dan niet in voorlopige hechtenis bevindende) verdachte nadere vereisten
geformuleerd, namelijk:

- de bijzondere ernst van het misdrijf moet de inzet van het middel rechtvaardigen
(proportionaliteit), terwijl een andere wijze van opsporing redelijkerwijs niet voorhanden is
(subsidiariteit);

- de verklaringen mogen niet worden verkregen in strijd met de verklaringsvrijheid van de
verdachte zoals gewaarborgd door artikel 29 Sv en artikel 6 EVRM. Daarbij komt betekenis toe aan
de proceshouding van verdachte, 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 (HR 9 maart
2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195);

- er moet een voldoende nauwkeurige verslaglegging zijn zodat de rechter in staat wordt gesteld
het een en ander te kunnen beoordelen. Naast verslaglegging door middel van verbalisering ligt in
de rede dat voor zover dat bij de uitvoering van het opsporingstraject mogelijk is, de communicatie
auditief of audiovisueel wordt geregistreerd (HR 19 december 2019, (ECLI:NL:HR:2019:1983).

Het EHRM heeft in de zaak Allan tegen het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat het zwijgrecht
voortvloeit uit de verklaringsvrijheid van de verdachte en bedoeld is om een verdachte te
beschermen tegen oneigenlijke druk van de autoriteiten, waardoor (ook) voorkomen wordt dat
valse bekentenissen worden afgelegd.

Oordeel hof

Het hof stelt voorop dat niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging
als in artikel 359a Sv voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komt.
Daarvoor is alleen plaats ingeval het vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of
vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een
behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van
verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van haar zaak is tekort gedaan. Met
inachtneming van die maatstaf overweegt het hof ten aanzien van het door de raadsman
aangevoerde verweer als volgt.

Proportionaliteit en subsidiariteit inzet stelselmatige informatie inwinster

Ten aanzien van de proportionaliteit overweegt het hof dat de bijzondere ernst van het misdrijf
waarvan verdachte werd verdacht, te weten brandstichting in een woning ten gevolge waarvan
een jong meisje om het leven is gekomen -een strafbaar feit dat wordt bedreigd met een
levenslange gevangenisstraf- de inzet van de SI zonder meer rechtvaardigt.

Daarnaast is ook voldaan aan de subsidiariteitseis. De kans om met minder verstrekkende
opsporingsmiddelen dichterbij opheldering van het misdrijf te komen was immers niet reëel. Zo
blijkt uit het proces-verbaal aanvraag bevel stelselmatige informatie inwinning dat de tot dan toe
ingezette opsporingsbevoegdheden vooralsnog niet genoeg materiaal boden om het scenario dat
verdachte betrokken was bij de brandstichting te kunnen verifiëren dan wel falsifiëren. De
onderschepte communicatie en het horen van getuigen leverden een aanmerkelijke verdenking op,
echter, het verhoren van vrienden en familieleden van verdachte, alsmede het verspreiden van
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berichten over de brand via het regionale opsporingsprogramma Bureau [...] en het landelijke
programma Opsporing Verzocht gaf tot dan toe geen volledig beeld van de toedracht, werkwijze
en het motief van de brandstichting. Uit het verrichte onderzoek bleek voorts dat verdachte een
geïsoleerd bestaan leidde, waardoor het nagenoeg onmogelijk was om met de inzet van minder
ingrijpende bevoegdheden zoals bijvoorbeeld interceptie van telefooncommunicatie of het horen
van getuigen de betrokkenheid van verdachte bij het strafbare feit te onderzoeken. Dit werd wel
nodig geacht, omdat vooralsnog niet de verwachting was dat het forensische onderzoek een
eenduidige aanwijzing voor daderschap zou opleveren. Gelet hierop was het niet de verwachting
dat andere, minder ingrijpende, opsporingsbevoegdheden bruikbaar resultaat zouden opleveren.

Op grond van het voorgaande was er naar het oordeel van het hof geen redelijk alternatief voor
de inzet van de SI beschikbaar. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de inzet van de SI onder de
gegeven omstandigheden voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Verklaringsvrijheid verdachte

Nu het hof heeft geoordeeld dat de toepassing van artikel 126j Sv voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit komt het voor de vraag te staan of de informatie die van
verdachte is verkregen niet in strijd met de in artikel 29, eerste lid, Sv tot uitdrukking gebrachte en
de in artikel 6, eerste lid, EVRM besloten liggende verklaringsvrijheid van verdachte is afgelegd, nu
toepassing van artikel 126j Sv ten aanzien van een voorlopig gehechte verdachte het gevaar in
zicht bergt dat een verdachte op zodanige wijze feitelijk komt te verkeren in een verhoorsituatie
waarbij de waarborgen van een formeel verhoor door een politiefunctionaris ontbreken en
verklaringen worden verkregen die in strijd met de verklaringsvrijheid van verdachte zijn afgelegd.

Ten aanzien van de proceshouding van verdachte geldt dat zij ten aanzien van de tenlastegelegde
feiten steeds een beroep op haar zwijgrecht heeft gedaan. Zij heeft echter op het moment dat zij
dacht dat ze met een mede-arrestant op de luchtplaats was zich zelf belast. Uit het proces-verbaal
van de SI volgt dat verdachte op vragen van de SI antwoord heeft gegeven, waarbij niet is
gebleken dat op verdachte door de SI druk werd uitgeoefend. Verdachte heeft antwoord gegeven
omdat zij dacht dat zij sprak met een mede-arrestant en niet omdat zij onder druk werd gezet.
Verder geldt dat - toen verdachte op 7 maart 2017 in de gaten kreeg dat er camera’s waren
geplaatst op de luchtplaats - zij haar betrokkenheid bij het tenlastegelegde ging ontkennen en
bleef ontkennen. Daaruit leidt het hof af dat verdachte - ondanks het feit dat het een kwetsbare
verdachte betrof en zij in voorarrest zat - in staat was haar wil te bepalen, overeenkomstig die wil
te verklaren en zich niet liet beïnvloeden door de SI.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat verdachte enerzijds is misleid, maar dat anderzijds door de SI
geen of weinig druk is uitgeoefend op verdachte, waardoor het hof van oordeel is dat niet zodanig
inbreuk is gemaakt op de verklaringsvrijheid van verdachte dat in strijd is gehandeld met artikel 29
Sv en artikel 6 EVRM.

Verslaglegging

De SI heeft direct na iedere inzet haar bevindingen aan twee collega’s medegedeeld - welke
collega’s daarvan telkens proces-verbaal hebben opgemaakt - en de SI zelf heeft nog dezelfde
dag na de gesprekken met verdachte gedetailleerde en uitvoerige processen-verbaal opgesteld.
Aan de hand van die processen-verbaal kan nagegaan worden hoe de gesprekken zijn verlopen
en in hoeverre er druk is uitgeoefend. De SI heeft ook in haar processen- verbaal aangegeven
welke vragen zij heeft gesteld en hoe vaak.

Opmerking verdient wel dat de processen-verbaal pas na de gesprekken werden opgemaakt,
zodat het risico dat relevante informatie niet werd vastgelegd groter was dan wanneer die

informatie nog tijdens de gesprekken werd vastgelegd (zoals in het algemeen tijdens een
politieverhoor gebeurt).

Mede gelet op de laatste opmerking valt op dat de gesprekken niet zijn opgenomen, terwijl
voorafgaand aan de inzet van de SI duidelijk was dat sprake was van een verdachte met een
psychiatrisch ziektebeeld en die van een ernstig strafbaar feit werd verdacht. De politieverhoren
van verdachte waren daarom omgeven met veel waarborgen. Zo werd verdachte gehoord, in het
bijzijn van haar raadsman, door verbalisanten die gespecialiseerd waren in het verhoor van
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kwetsbare verdachten en werden de verhoren op beeld en geluid opgenomen. Die waarborgen
zijn niet in acht genomen bij de inzet van de SI, terwijl het auditief of audiovisueel opnemen van
communicatie gemakkelijk ingepast had kunnen worden binnen de inzet van de SI. Nu dit niet is
gebeurd, is naar het oordeel van het hof sprake van een bij het voorbereidend onderzoek begaan
onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering.

Mogelijke rechtsgevolgen

De vraag is of, en zo ja, welke rechtsgevolgen aan dit vormverzuim moeten worden verbonden. Bij
de beoordeling hiervan dient het hof rekening te houden met de in artikel 359a, tweede lid, Sv
genoemde factoren, te: weten het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het
verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. Daarnaast moet rekening worden
gehouden met de ernst van het feit en de daarmee samenhangende zwaarwegende belangen als
de waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van een (zeer ernstig) strafbaar feit, alsmede
de rechten van slachtoffers en hun nabestaanden.

Het belang van het geschonden voorschrift betreft in de onderhavige zaak het effectief kunnen
controleren van de inzet van het opsporingsmiddel en het daaruit voortkomende bewijsmateriaal,
waarbij het in dit geval vooral gaat om de vraag of er geen valse bekentenis is afgelegd en
verdachte vrij is geweest haar eigen procespositie te bepalen. Voor wat betreft de ernst van het
verzuim neemt het hof in overweging dat het naar zijn oordeel zonder meer mogelijk was geweest
de gesprekken op enigerlei wijze op te nemen. Het nadeel van verdachte zit erin dat weliswaar uit
dé door de SI opgestelde processen-verbaal blijkt hoe de gesprekken tussen verdachte en de SI
zijn verlopen, maar dit niet auditief dan wel visueel gecontroleerd kan worden. Voor wat betreft de
ernst van het feit neemt het hof in aanmerking dat het een bijzondere ernstig misdrijf betreft, te
weten brandstichting in een woning ten gevolge waarvan een jong meisje om het leven is
gekomen.

Het hof is van oordeel dat dit vormverzuim niet dient te leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie. Hiervan kan slechts sprake zijn indien het vormverzuim daarin bestaat dat
met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op
beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming
van de belangen van een verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is
tekort gedaan. Daarvan is het hof niet gebleken.

De vraag die vervolgens voor ligt is of het vormverzuim dient te leiden tot bewijsuitsluiting maar
het hof is van oordeel dat daarvan evenmin sprake dient te zijn. Hiervoor geldt in de eerste plaats
dat de inhoud en de wijze waarop het gesprek tussen de SI en verdachte is gevoerd
gecontroleerd kan worden aan de hand van de uitvoerige en gedetailleerd opgestelde processen-
verbaal van de SI. In de tweede plaats geldt dat ook anders dan aan de hand van opnames de
betrouwbaarheid van het proces-verbaal (waarin de verdachte over zich zelf belastende
uitspraken doet) van de SI kon en kan worden getoetst. Volgens dat proces-verbaal zou
verdachte immers hebben verklaard dat zij brand heeft gesticht met behulp van een graffitibus.

Tot het moment dat verdachte heeft verklaard dat ze had gespoten met een graffitibus en daar
vervolgens een vlam bij had gehouden, waren er (voor anderen dan de verdachte) nog geen
aanwijzingen dat de brand in de woning op die wijze was gesticht. Na deze verklaring van
verdachte is het NFI deze wijze van brandstichting gaan onderzoeken en uit dit onderzoek is
gebleken dat de brand ook daadwerkelijk op de door verdachte genoemde wijze gesticht kan zijn.
De informatie die verdachte in haar gesprek met de SI heeft gegeven moet dan ook daderkennis
zijn. In die zin is het proces-verbaal inhoudende de verklaring van verdachte tegenover de SI toch
controleerbaar.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is het hof in het onderhavige geval van oordeel dat, alle van belang
zijnde factoren in ogenschouw nemende, kan worden volstaan met de vaststelling dat sprake is
van een onherstelbaar vormverzuim en dat de tweede door verdachte op 7 maart 2017 tegenover
de SI afgelegde verklaring voor het bewijs kan worden gebezigd.”
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Het middel klaagt dat het hof ten onrechte het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring
van het openbaar ministerie in de strafvervolging heeft verworpen en aan het vastgestelde
onherstelbare vormverzuim geen rechtsgevolgen heeft verbonden, terwijl door het verzuim geen
sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke
procesorde voldoet. Deze klacht valt uiteen in verschillende deelklachten die zich enerzijds richten
tegen het oordeel van het hof dat, kort gezegd, de inzet van de SI niet onrechtmatig was en
anderzijds tegen het oordeel van het hof dat aan het geconstateerde vormverzuim, het niet
opnemen van de gesprekken tussen de verdachte en de SI, niet het rechtsgevolg van niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie werd verbonden. Voordat ik aan bespreking van
deze deelklachten toekom, geef ik eerst het juridisch kader weer.

De inzet van de SI vond plaats op grond van art. 126j, eerste lid, (oud) Sv. Deze bepaling luidde
destijds als volgt:

“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 artikel 141, onderdeel b, zonder
dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint over de
verdachte.”

De memorie van toelichting op het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet bijzondere
opsporingsbevoegdheden, waarbij art. 126j Sv werd ingevoerd, houdt met betrekking

“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.”1

Verder houdt de memorie van toelichting, voor zover hier van belang, het volgende in:

“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.

(…) Het probleem in de situatie als geschetst is niet de vrijheid van de verdachte ten opzichte van
de opsporingsambtenaar om niet te verklaren, maar de schending van het vertrouwen van de
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verdachte door de opsporingsambtenaar. De verdachte zal niet verwachten dat de informatie die
hij prijs geeft, wordt gebruikt voor opsporingsdoeleinden. De opsporingsambtenaar misleidt de
verdachte.”2

De inzet van een politie-informant ten behoeve van het verkrijgen van een verklaring van de
verdachte roept de vraag op hoe zich dit verhoudt tot de door art. 6 EVRM beschermde
verklaringsvrijheid. In de zaak van Ibrahim e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk herhaalde het EHRM
zijn vaste rechtspraak met betrekking tot de verklaringsvrijheid van de verdachte:

“266. The right not to incriminate oneself is primarily concerned with respecting the will of an
accused person to remain silent and presupposes that the prosecution in a criminal case seek to
prove their case without resort to evidence obtained through methods of coercion or oppression in
defiance of the will of the accused (…). The right to remain silent under police questioning and the
privilege against self-incrimination are generally recognised international standards which lie at the
heart of the notion of a fair procedure under Article 6. Their rationale lies, inter alia, in the
protection of the accused against improper compulsion by the authorities, thereby contributing to
the avoidance of miscarriages of justice and to the fulfilment of the aims of Article 6 (…).

267. It is important to recognise that the privilege against self‑incrimination does not protect
against the making of an incriminating statement per se but, as noted above, against the
obtaining of evidence by coercion or oppression. It is the existence of compulsion that gives rise to
concerns as to whether the privilege against self-incrimination has been respected. For this
reason, the Court must first consider the nature and degree of compulsion used to obtain the
evidence (…).”3

Het EHRM noemt vervolgens, onder verwijzing naar eerdere rechtspraak, drie categorieën van
gevallen waarin sprake kan zijn van “improper compulsion” in strijd met art. 6 EVRM. Een van die
categorieën betreft gevallen waarin “the authorities use subterfuge to elicit information that they
were unable to obtain during questioning”. Het EHRM verwijst in dat kader naar zijn uitspraak in
de zaak Allan tegen het Verenigd Koninkrijk. Daarin overwoog het EHRM, voor zover voor de
beoordeling van het middel van belang, het volgende:

“50. While the right to silence and the privilege against self-incrimination are primarily designed to
protect against improper compulsion by the authorities and the obtaining of evidence through
methods of coercion or oppression in defiance of the will of the accused, the scope of the right is
not confined to cases where duress has been brought to bear on the accused or where the will of
the accused has been directly overborne in some way. The right, which the Court has previously
observed is at the heart of the notion of a fair procedure, serves in principle to protect 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.

51. Whether the right to silence is undermined to such an extent as to give rise to a violation of
Article 6 of the Convention depends on all the circumstances of the individual case. In this regard,
however, some guidance may be found in the decisions of the Supreme Court of Canada, referred
to in paragraphs 30-32 above, in which the right to silence, in circumstances which bore some
similarity to those in the present case, was examined in the context of section 7 of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms. There, the Canadian Supreme Court expressed the view that,
where the informer who allegedly acted to subvert the right to silence of the accused was not
obviously a State agent, the analysis should focus on both the relationship between the informer
and the State and the relationship between the informer and the accused: the right to silence
would only be infringed where the informer was acting as an agent of the State at the time the
accused made the statement and where it was the informer who caused the accused to make the
statement. Whether an informer was to be regarded as a State agent depended on whether the
exchange between the accused and the informer would have taken place, and in the form and
manner in which it did, but for the intervention of the authorities. Whether the evidence in
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question was to be regarded as having been elicited by the informer depended on whether the
conversation between him and the accused was the functional equivalent of an interrogation, as
well as on the nature of the relationship between the informer and the accused.

52. In the present case, the Court notes that in his interviews with the police following his arrest
the applicant had, on the advice of his solicitor, consistently availed himself of his right to silence.
H., who was a long-standing police informer, was placed in the applicant's cell in Stretford police
station and later at the same prison for the specific purpose of eliciting from the applicant
information implicating him in the offences of which he was suspected. The evidence adduced at
the applicant's trial showed that the police had coached H. and instructed him to “push him for
what you can”. In contrast to the position in Khan, the admissions allegedly made by the applicant
to H., and which formed the main or decisive evidence against him at trial, 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.

53. Accordingly, in this respect there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.”4

Uit par. 51 volgt dat niet elke vorm van misleiding zonder meer een schending van art. 6 EVRM
oplevert. Of van een dergelijke schending sprake is, hangt af van de omstandigheden van het
individuele geval. In dat kader kan gewezen worden op de uitspraak van het EHRM in de zaak van
Bykov tegen Rusland. Daarin overwoog het EHRM, voor zover voor de beoordeling van het middel
van belang, het volgende:

“99. It remains for the Court to examine whether the covert operation, and the use of evidence
obtained thereby, involved a breach of the applicant's right not to incriminate himself and to remain
silent. The applicant argued that the police had overstepped the limits of permissible behaviour by
secretly recording his conversation with V., who was acting on their instructions. He claimed that
his conviction had resulted from trickery and subterfuge incompatible with the notion of a fair trial.

100. The Court recently examined similar allegations in the case of Heglas (…). In that case the
applicant had admitted his participation in a robbery in the course of a conversation with a person
who had been fitted by the police with a listening device hidden under her clothes. The Court
dismissed the applicant's complaint under Article 6 of the Convention concerning the use of the
recording, finding that he had had the benefit of adversarial proceedings, that his conviction had
also been based on evidence other than the impugned recording, and that the measure had been
aimed at detecting a serious offence and had thus served an important public interest. The
applicant, before the recording was made, had not been officially questioned about, or charged
with, the criminal offence.

101. The circumstances of the covert operation conducted in the Heglas case were essentially
different from those of the Allan case (cited above), where a violation of Article 6 was found. In the
latter case the applicant was in pre-trial detention and expressed his wish to remain silent when
questioned by the investigators. However, the police primed the applicant's cellmate to take
advantage of the applicant's vulnerable and susceptible state following lengthy periods of
interrogation. The Court, relying on a combination of these factors, considered that the authorities'
conduct amounted to coercion and oppression and found that the information had been obtained
in defiance of the applicant's will.
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102. The Court notes that in the present case the applicant had not been under any pressure to
receive V. at his “guest house”, to speak to him, or to make any specific comments on the matter
raised by V. Unlike the applicant in the Allan case (cited above), the applicant was not detained on
remand but was at liberty on his own premises attended by security and other personnel. The
nature of his relations with V. – subordination of the latter to the applicant – did not impose any
particular form of behaviour on him. In other words, the applicant was free to see V. and to talk to
him, or to refuse to do so. It appears that he was willing to continue the conversation started by V.
because its subject matter was of personal interest to him. Thus, the Court is not convinced that
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.”5

In de rechtspraak van de Hoge Raad is het fenomeen van de “celinformant” in twee arresten aan
de orde gekomen. In zijn arrest van 9 maart 2004 overwoog de Hoge Raad onder verwijzing naar
de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis, voor zover voor de beoordeling van het middel van
belang, het volgende:

“5.4. Mede in het licht van de wetsgeschiedenis biedt art. 126j Sv een voldoende duidelijke en
voorzienbare wettelijke grondslag als bedoeld in art. 8 EVRM 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.

Uit de ontstaansgeschiedenis van die bepaling en van de titel waarin zij is opgenomen volgt dat
daaronder ook is begrepen het inwinnen van informatie door contacten met de verdachte zelf,
terwijl tekst noch geschiedenis van die bepaling steun biedt aan de opvatting dat een dergelijk
inwinnen van informatie op voorhand is uitgesloten ten aanzien van een verdachte die zich in
voorlopige hechtenis bevindt.

Het vorenoverwogene neemt niet weg dat toepassing van art. 126j Sv ten aanzien van een
voorlopig gehechte verdachte licht 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 vooreerst 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.

Indien aan voornoemd uitgangspunt is voldaan, kan de rechter voor de vraag komen te staan of
informatie van de verdachte niet in strijd met voormelde bepalingen is verkregen. De
beantwoording van die vraag hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij
komt onder meer betekenis toe aan de proceshouding die de verdachte met betrekking tot de
strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht heeft ingenomen 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 (vgl. EHRM 5 november 2002, Appl. nr. 48539/99, Allan v. The United
Kingdom, NJB 2003, p. 80, nr. 2).

Zowel in het geval dat de rechter bevindt dat de hier bedoelde toepassing van art. 126j 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 bevindt dat die toepassing wel aan die eisen voldoet,
maar tot het oordeel komt dat de verklaringen van de verdachte in strijd met zijn
verklaringsvrijheid zijn afgelegd, past daarop in de regel slechts uitsluiting van het bewijs van die
verklaringen.”6

Deze zaak kreeg een vervolg in het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2006. Daarin
overwoog de Hoge Raad, voor zover hier van belang, het volgende:
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4.10.

“3.3. Het eerdere arrest van de Hoge Raad in de onderhavige zaak van 9 maart 2004 (NJ 2004,
263), waarbij het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam is vernietigd en de zaak is verwezen
naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, houdt, voorzover voor de beoordeling van het middel van
belang, het volgende in:

(…)

Het Hof heeft zijn in het middel aangevallen beslissingen gemotiveerd aan de hand van de in het
hiervoor weergegeven arrest van de Hoge Raad neergelegde maatstaven. Daarbij heeft het Hof in
zijn beoordeling de omstandigheden van het geval betrokken waaraan volgens bedoeld arrest
betekenis toekomt bij het beantwoorden van de vraag of de verklaring van de verdachte is
verkregen in strijd met art. 29, eerste lid, Sv en art. 6, eerste lid, EVRM. Het oordeel van het Hof
geeft dus in zoverre geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Het Hof heeft geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat de verdachte feitelijk in een
zodanige situatie is gebracht dat een verklaring van hem werd verkregen die in strijd met zijn
verklaringsvrijheid is afgelegd. Dat met feitelijke waarderingen samenhangende oordeel heeft het
Hof onder meer gegrond op zijn vaststellingen dat met de vraag of de verdachte te vertrouwen
was weliswaar psychische druk op hem is uitgeoefend om enig antwoord op die vraag te krijgen,
maar dat de verdachte vervolgens eigener beweging als antwoord op die vraag 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 A 1052 is uitgelokt en evenmin dat dit slechts een herhaling
behelsde van wat A 1052 hem in de mond had gelegd.

Dit oordeel van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit 's Hofs vaststellingen volgt:

- omtrent de proceshouding van de verdachte met betrekking tot het strafbare feit waarvan hij
werd verdacht: dat de verdachte, totdat hij zich op 20 april 2001 op zijn zwijgrecht beriep, vele
verklaringen heeft afgelegd over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van zijn echtgenote, welke
verklaringen, na aanvankelijk anders te hebben geluid, erop neerkwamen dat hij zijn echtgenote
op 10 november 2000 tijdens een ruzie in een busje een klap in het gezicht heeft gegeven
waardoor zij bloedde en dat hij haar vervolgens uit dat busje heeft gewerkt;

- omtrent hetgeen zich in het voorbereidend onderzoek voor en gedurende de periode waarin A
1052 optrad heeft afgespeeld:

dat A 1052 is ingezet van 1 juni 2001 tot en met 15 juni 2001, terwijl de verdachte al eerder
tegenover medegedetineerden over diverse aspecten van de zaak had gesproken, welke
medegedetineerden daaromtrent ook hebben verklaard, en dat de verdachte tussen 20 april 2001
en 21 juni 2001 niet is verhoord; en

- omtrent de aard en intensiteit van de door A 1052 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 A 1052 tot de desbetreffende verklaringen van de verdachte
hebben geleid:

dat er geen verband bestaat tussen de beperkte druk die op de verdachte is uitgeoefend om enig
antwoord te geven op wat het Hof de vertrouwensvraag heeft genoemd en de inhoud van de door
de verdachte op twee data afgelegde verklaringen, te weten dat hij zijn echtgenote heeft
doodgeslagen.

Tot nadere motivering van zijn oordeel was het Hof, anders dan in het middel en de toelichting
daarop wordt betoogd, niet gehouden.”7

Daarnaast zijn de twee arresten van de Hoge Raad van 17 december 2019 over de zogenaamde
‘Mr. Big’-methode8 relevant. Daarin overwoog de Hoge Raad, voor zover voor de beoordeling van
het middel van belang, het volgende:

“5.2.1 In zijn arrest van 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195, heeft de Hoge Raad het
volgende overwogen naar aanleiding van de vraag naar de toelaatbaarheid van het stelselmatig
inwinnen van informatie door een opsporingsambtenaar ingeval een verdachte voorlopig gehecht
is, terwijl die opsporingsambtenaar zich onder een andere identiteit, dus zonder dat voor de
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5.2.2

5.2.3

verdachte kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, bevindt in de omgeving van de
verdachte op de plaats waar deze is ingesloten:

(…)

Deze overwegingen zijn, in het bijzonder waar het gaat om de in art. 29, eerste lid, Sv tot
uitdrukking gebrachte en in art. 6, eerste lid, EVRM besloten liggende verklaringsvrijheid,
tevens van belang in gevallen als de onderhavige, die hierdoor worden gekenmerkt dat door
een of meer opsporingsambtenaren, zonder dat kenbaar is dat zij als zodanig optreden,
binnen het verband van een gefingeerde criminele organisatie het vertrouwen van een niet-
gedetineerde verdachte wordt gewonnen, waarna hem in het kader van die organisatie
voordelen in het vooruitzicht worden gesteld als hij een (bekennende) verklaring aflegt
omtrent zijn betrokkenheid bij een bepaald strafbaar feit. Ook bij de uitvoering van zo een
operatie bestaat immers het gevaar dat de verdachte feitelijk in een verhoorsituatie
terechtkomt waarbij de waarborgen van een formeel verhoor door een politiefunctionaris
ontbreken en verklaringen worden verkregen die in strijd met de verklaringsvrijheid van de
verdachte zijn afgelegd.

Ook in deze gevallen moet daarom worden beoordeeld of de in het kader van zo een
operatie door de verdachte afgelegde verklaring niet is verkregen in strijd met zijn
verklaringsvrijheid. Voor die beoordeling of de verklaringsvrijheid van de verdachte in zo een
geval is aangetast, is in bijzonder van belang het verloop van het opsporingstraject, de
eventueel reeds door de verdachte ingenomen proceshouding met betrekking tot de
strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht, de mate van (psychische) druk die in dat traject
op de verdachte is uitgeoefend, de mate en de wijze van binnen dat traject toegepaste
misleiding van de verdachte en de bemoeienis die opsporingsambtenaren hebben gehad met
de inhoud van (wezenlijke onderdelen van) de door de verdachte afgelegde verklaring. Bij
deze beoordeling is voorts van belang de duur en intensiteit van dat traject, de strekking en
frequentie van de contacten met de verdachte zelf en de in het vooruitzicht gestelde
positieve of negatieve consequenties als de verdachte wel of juist geen opheldering geeft
over bepaalde zaken.

Bij deze beoordeling dient de rechter, naast het feitelijke optreden van de
opsporingsambtenaren jegens de verdachte, tevens acht te slaan op de wettelijke
grondslag waarop het optreden van de opsporingsambtenaren heeft plaatsgevonden, en in
het geval dat het optreden is gebaseerd op een bevel tot het stelselmatig inwinnen van
informatie als bedoeld in art. 126j Sv, in het bijzonder op de inhoud van dat bevel waar het
gaat om de wijze waarop aan dat bevel uitvoering wordt gegeven, alsmede de eventueel
nader aan dat bevel verbonden voorwaarden die verband houden met het verkrijgen van
een verklaring van de verdachte.

Teneinde de rechter in staat te stellen een en ander te kunnen beoordelen, is van groot
belang dat hij inzicht heeft in het concrete verloop van de uitvoering van de
opsporingsmethode en de interactie met de verdachte die daarbij heeft plaatsgevonden.
Mede met het oog daarop is een voldoende nauwkeurige verslaglegging aangewezen, door
naleving van de wettelijke eisen met betrekking tot de inhoud van het bevel waarop het
optreden van opsporingsambtenaren berust alsook de in art. 152 Sv bedoelde verplichting
van de opsporingsambtenaar tot het opmaken van proces-verbaal en de in art. 126aa Sv en
art. 149a Sv omschreven verplichtingen tot voeging van processtukken. Deze verslaglegging
dient inzicht te geven in het verloop van de uitvoering van de opsporingsmethode over de
gehele periode waarin deze is ingezet, en in het bijzonder een voldoende nauwkeurige
weergave van de communicatie met de verdachte te omvatten. Naast verslaglegging door
middel van verbalisering ligt het in de rede dat, voor zover dat bij de uitvoering van het
opsporingstraject mogelijk is, die communicatie auditief of audiovisueel wordt geregistreerd.
Voor die registratie is een bevel tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie, zoals
bedoeld in art. 126l Sv, vereist.

Indien de rechter oordeelt dat binnen het onder 5.2.2 aangeduide opsporingstraject
verklaringen van de verdachte in strijd met zijn verklaringsvrijheid zijn afgelegd, past daarop
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

in de regel slechts uitsluiting van het bewijs van die verklaringen.

Indien de rechter voor het bewijs wel gebruikmaakt van die verklaringen, moet hij motiveren
waarom dit gebruik in het licht van het onder 5.2.2 weergegeven beoordelingskader
toelaatbaar is en dient hij voorts ervan blijk te geven – op grond van de concrete
omstandigheden van het geval – zelfstandig de betrouwbaarheid van de verklaringen te
hebben onderzocht. De rechter toetst dan ook voor het overige de rechtmatigheid van de
wijze van opsporing jegens de verdachte, onder meer met betrekking tot de vraag of het
optreden door de opsporingsambtenaren in overeenstemming is met de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit.”

In de onderhavige zaak heeft het hof bij zijn oordeel met betrekking tot de inzet van de SI gelet
op het kader dat is gegeven in het arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2004 alsmede op de
arresten van de Hoge Raad van 17 december 2019. Het hof is tot de slotsom gekomen dat de
inzet van de SI voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Verder heeft het hof
geoordeeld dat niet zodanig inbreuk is gemaakt op de verklaringsvrijheid van de verdachte dat in
strijd is gehandeld met art. 29 Sv en art. 6 EVRM. Wel heeft het hof het niet auditief of audiovisueel
opnemen van de gesprekken van de SI met de verdachte aangemerkt als een vormverzuim, maar
het hof heeft geoordeeld dat kan worden volstaan met de vaststelling dat sprake is van een
onherstelbaar vormverzuim.

De eerste deelklacht houdt in dat het oordeel van het hof dat er geen redelijk alternatief voor de
inzet van de SI beschikbaar was onbegrijpelijk is en ontoereikend is gemotiveerd, aangezien het
hof miskent dat reeds voor de aanhouding van de verdachte tot de inzet van de SI werd besloten.

Aan zijn oordeel dat er geen redelijk alternatief voor de inzet van de SI beschikbaar was, heeft
het hof ten grondslag gelegd dat de kans om met minder verstrekkende opsporingsmiddelen
dichterbij opheldering van het misdrijf te komen niet reëel was. Daartoe verwijst het hof naar
hetgeen is gerelateerd in het proces-verbaal aanvraag bevel stelselmatige informatie inwinning,
waarin de politie heeft uiteengezet dat de tot dan toe ingezette opsporingsbevoegdheden nog
niet genoeg materiaal boden om het scenario dat de verdachte betrokken was bij de
brandstichting te kunnen verifiëren dan wel falsifiëren en dat het niet de verwachting was dat
andere, minder ingrijpende, opsporingsbevoegdheden bruikbaar resultaat zouden opleveren.

Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat het bevel van de officier van justitie
tot stelselmatige inwinning van informatie dateert van 6 maart 2017, de dag voor de aanhouding
en het eerste verhoor van de verdachte. Anders dan de steller van het middel meen ik echter dat
dit niet afdoet aan het oordeel van het hof dat er geen redelijk alternatief was voor de inzet van
de SI. Daarbij neem ik allereerst in aanmerking dat gelet op de door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden het bevel door de officier van justitie kennelijk is afgegeven met het oog op de
aanhouding van de verdachte de volgende dag en het daarop volgende verblijf van de verdachte
op het politiebureau. Verder vond de eerste inzet van de SI pas plaats nadat de verdachte was
aangehouden en zij bij de voorgeleiding had aangegeven gebruik te willen maken van haar
zwijgrecht.

Gelet op het voorgaande acht ik het oordeel van het hof dat geen redelijk alternatief voor de
inzet van de SI beschikbaar was en dat de inzet van de SI voldoet aan de eis van subsidiariteit
niet onbegrijpelijk. Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd.

De eerste deelklacht faalt.

De tweede deelklacht houdt in dat het hof zich ten onrechte niet heeft uitgelaten over het
verweer dat in deze zaak het zwijgrecht van de verdachte is geschonden en dat het hof, door
uitsluitend een oordeel te geven over de verklaringsvrijheid van de verdachte, heeft nagelaten te
responderen op het verweer dat gelet op de stand van het onderzoek en het verblijf van de
verdachte op het politiebureau de inzet van de SI gelet op art. 29 Sv niet is toegestaan. De derde
deelklacht houdt in dat het hof met betrekking tot de verklaringsvrijheid van de verdachte op geen
enkele wijze overeenkomstig art. 359 lid 2 Sv heeft gereageerd op de verweren die namens de
verdachte als uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zijn aangevoerd. Deze deelklachten lenen
zich voor een gezamenlijke bespreking.
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In dat kader stel ik voorop dat voor zover wordt geklaagd dat de motivering van het hof niet
voldoet aan het in art. 359 lid 2, tweede volzin, Sv gegeven motiveringsvoorschrift ten aanzien van
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, de klacht afstuit op de omstandigheid dat het hier een
verweer betreft als bedoeld in art. 359a lid 1 Sv.9

Het hof heeft bij zijn oordeel dat niet zodanig inbreuk is gemaakt op de verklaringsvrijheid van
de verdachte dat in strijd is gehandeld met art. 29 Sv en art. 6 EVRM de omstandigheden van het
geval betrokken waaraan volgens het arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2004 betekenis
toekomt bij het beantwoorden van de vraag of de verklaring van de verdachte is verkregen in
strijd met art. 29 lid 1 Sv en art. 6 lid 1 EVRM.

Het hof heeft allereerst de proceshouding van de verdachte in aanmerking genomen. In dat
kader heeft het hof vastgesteld dat de verdachte ten aanzien van de tenlastegelegde feiten
steeds een beroep op haar zwijgrecht heeft gedaan. Anders dan de steller van het middel lijkt te
betogen, meen ik dat uit de uitspraak van het EHRM inzake Allan tegen het Verenigd Koninkrijk niet
kan worden afgeleid dat de enkele omstandigheid dat de verdachte zich op haar zwijgrecht
beroept reeds betekent dat de inzet van de SI een schending van art. 6 EVRM oplevert. Ook in dat
geval hangt het af van alle omstandigheden van het geval.

Verder heeft het hof met betrekking tot hetgeen zich in het voorbereidend onderzoek voor en
gedurende de periode waarin de SI optrad heeft afgespeeld, vastgesteld dat het eerste gesprek
tussen de verdachte en de SI plaatsvond nadat de verdachte was voorgeleid en voorafgaand aan
het eerste (officiële) verhoor van de verdachte. Het tweede gesprek, waarin de verdachte de
zichzelf belastende uitlatingen heeft gedaan, vond plaats tijdens de pauze van dat eerste verhoor.
Aan het begin van dat verhoor heeft de verdachte aangegeven dat ze zou zwijgen maar niettemin
heeft zij verklaard over haar ziekte, de werking van haar medicijnen en over wat haar door haar
moeder en andere familieleden is aangedaan. Tijdens het tweede verhoor, de volgende dag, heeft
de verdachte wederom antwoord gegeven op vragen over haar medicatie en ziekte en gesproken
over haar moeder en andere familieleden en haar jeugd. Toen echter vragen werden gesteld over
de brandstichting heeft zij een beroep gedaan op haar zwijgrecht en ook tijdens latere verhoren
heeft zij geen vragen willen beantwoorden die zagen op het tenlastegelegde.

Wat betreft de aard en intensiteit van de door de SI 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 SI tot de desbetreffende verklaringen van de
verdachte hebben geleid, heeft het hof allereerst vastgesteld dat de SI als opdracht had gekregen
niet rechtstreeks te vragen naar de brandstichting, maar een natuurlijk gesprek te laten
plaatsvinden. Verder heeft het hof overwogen dat de SI op vragen van de SI antwoord heeft
gegeven, waarbij niet is gebleken dat op verdachte door de SI druk werd uitgeoefend.

Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat de verdachte antwoord heeft gegeven op de vragen
van de SI omdat zij dacht dat zij sprak met een mede-arrestant en niet omdat zij onder druk werd
gezet. Dat feitelijke oordeel heeft het hof mede gebaseerd op zijn vaststelling dat de verdachte
haar betrokkenheid bij het tenlastegelegde ging ontkennen en bleef ontkennen nadat zij tijdens
het tweede gesprek met de SI in de gaten kreeg dat er camera’s waren geplaatst op de
luchtplaats. Daaruit heeft het hof afgeleid dat de verdachte, ondanks het feit dat zij een
kwetsbare verdachte is en in voorarrest zat, in staat was haar wil te bepalen en overeenkomstig
die wil te verklaren en dat de verdachte zich niet liet beïnvloeden door de SI.

Het oordeel van het hof dat de verdachte antwoord heeft gegeven op de vragen van de SI
omdat zij dacht dat zij sprak met een mede-arrestant en niet omdat zij onder druk werd gezet,
waarin besloten ligt dat de inzet van de SI niet tot gevolg heeft gehad dat de verklaringen van de
verdachte in strijd met haar verklaringsvrijheid zijn afgelegd, acht ik in het licht van de
vaststellingen van het hof niet onbegrijpelijk. Daarbij neem ik ook in aanmerking dat de
omstandigheden in de onderhavige zaak mijns inziens aanzienlijk verschillen van die in de zaak
van Allan tegen het Verenigd Koninkrijk. Zo heeft de verdachte in deze zaak niet enkele weken
een cel gedeeld met de SI, maar zijn er kennelijk op 7 en 8 maart 2017 in totaal op vijf momenten
op de luchtplaats van het politiebureau contacten geweest tussen de SI en de VD. Verder kan
worden gewezen op de vaststelling van het hof dat de SI als opdracht had gekregen niet
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rechtstreeks te vragen naar de brandstichting, maar een natuurlijk gesprek te laten plaatsvinden.
Bovendien was in deze zaak gelet op de feitelijke vaststellingen van het hof van een
aanhoudende ondervraging van de verdachte door de SI geenszins sprake.

Gelet op het voorgaande acht ik het oordeel van hof dat niet zodanig inbreuk is gemaakt op de
verklaringsvrijheid van de verdachte dat in strijd is gehandeld met art. 29 Sv en art. 6 EVRM niet
onbegrijpelijk. Dat oordeel is naar mijn mening ook toereikend gemotiveerd.

De tweede en de derde deelklacht falen.

De vierde deelklacht houdt in dat het oordeel van het hof dat de waarborgen waarmee de
politieverhoren van de verdachte waren omgeven niet in acht zijn genomen bij de inzet van de SI,
terwijl het auditief of audiovisueel opnemen van communicatie gemakkelijk ingepast had kunnen
worden binnen de inzet van de SI onbegrijpelijk is en ontoereikend is gemotiveerd. Aan deze
klacht is ten grondslag gelegd dat het hof de gesprekken tussen de SI en de verdachte gelijk lijkt
te stellen met een verhoorsituatie, maar het antwoord op de vraag of hiervan sprake is geweest
in het midden laat. Verder heeft het hof volgens de steller van het middel niet overeenkomstig art.
359 lid 2 Sv gerespondeerd op de ingenomen uitdrukkelijk onderbouwde standpunten.

In dit kader herhaal ik dat voor zover wordt geklaagd dat de motivering van het hof niet voldoet
aan het in art. 359 lid 2, tweede volzin, Sv gegeven motiveringsvoorschrift ten aanzien van
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, de klacht afstuit op de omstandigheid dat het hier een
verweer betreft als bedoeld in art. 359a lid 1 Sv.

Verder meen ik dat de overwegingen van het hof bezwaarlijk anders kunnen worden uitgelegd
dan dat van een verhoorsituatie naar het oordeel van het hof geen sprake was. Daarbij neem ik in
aanmerking dat het hof blijkens zijn overwegingen heeft onderkend dat toepassing van art. 126j
Sv ten aanzien van een voorlopig gehechte verdachte het gevaar in zich bergt dat een verdachte
op zodanige wijze feitelijk komt te verkeren in een verhoorsituatie waarbij de waarborgen van een
formeel verhoor door een politiefunctionaris ontbreken en verklaringen worden verkregen die in
strijd met de verklaringsvrijheid van verdachte zijn afgelegd. Het hof heeft vervolgens geoordeeld
dat niet zodanig inbreuk is gemaakt op de verklaringsvrijheid van de verdachte dat in strijd is
gehandeld met art. 29 Sv en art. 6 EVRM. Daarin ligt mijns inziens als oordeel van het hof besloten
dat de verdachte niet is komen te verkeren in een verhoorsituatie.

Ook overigens komt het oordeel van het hof dat de waarborgen waarmee de politieverhoren
van de verdachte waren omgeven niet in acht zijn genomen bij de inzet van de SI, terwijl het
auditief of audiovisueel opnemen van communicatie gemakkelijk ingepast had kunnen worden
binnen de inzet van de SI mij geenszins onbegrijpelijk voor. Dat oordeel is ook toereikend
gemotiveerd.

De vierde deelklacht faalt.

De vijfde deelklacht houdt in dat het oordeel van het hof dat aan de hand van de processen-
verbaal van de SI kan worden nagegaan hoe de gesprekken zijn verlopen en in hoeverre er druk
is uitgeoefend, onbegrijpelijk is. Dat oordeel is onbegrijpelijk, zo begrijp ik de toelichting op het
middel, omdat het hof aldus de inzet van de SI toetst aan de hand van de processen-verbaal die
de SI zelf heeft opgemaakt.

In dit kader stel ik voorop dat opsporingsambtenaren op grond van art. 152 lid 1 Sv verplicht zijn
ten spoedigste proces-verbaal op te maken van het door hen opgespoorde strafbare feit of van
hetgeen door hen tot opsporing is verricht of bevonden. Aan de hand van deze processen-verbaal
kan controle worden uitgeoefend op de rechtmatigheid van de ontplooide opsporingsactiviteiten.10

Daarbij is eerder regel dan uitzondering dat de controle van de rechtmatigheid van een bepaalde
opsporingsactiviteit plaatsvindt aan de hand van een of meer processen-verbaal opgemaakt door
de opsporingsambtenaar die de betreffende opsporingsactiviteit heeft ontplooid. Het oordeel van
het hof dat aan de hand van de processen-verbaal van de SI kan worden nagegaan hoe de
gesprekken zijn verlopen en in hoeverre er druk is uitgeoefend, komt mij dan ook geenszins
onbegrijpelijk voor. Daarbij neem ik mede in aanmerking dat processen-verbaal door
opsporingsambtenaren op ambtseed worden opgemaakt, welke eis door de wetgever werd
gezien als een waarborg voor de waarheid van de inhoud.11
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De vijfde deelklacht faalt.

Ten slotte houdt de zesde deelklacht in dat het oordeel van het hof dat het vastgestelde
vormverzuim niet tot niet-ontvankelijkverklaring dient te leiden onbegrijpelijk is en ontoereikend is
gemotiveerd. Aan deze deelklacht is allereerst ten grondslag gelegd dat het hof niet kon volstaan
met de enkele overweging dat niet is gebleken dat met de opsporing of vervolging belaste
ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde
waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van een verdachte aan
diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan.

Verder wordt in de toelichting op deze deelklacht aangevoerd dat de inzet van de SI in deze
zaak in strijd dient te worden geacht met art. 6 EVRM en art. 29 Sv, dat het verdere onderzoek in
deze zaak volledig is gebaseerd op de processen-verbaal van de SI en dat als gevolg daarvan
geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke
procesorde voldoet. Dit is in feite een herhaling van zetten. Hiervoor heb ik namelijk reeds de
deelklachten besproken die betrekking hebben op het oordeel van het hof dat niet in strijd is
gehandeld met art. 29 Sv en art. 6 EVRM en heb ik mij op het standpunt gesteld dat deze
deelklachten falen. In zoverre faalt de zesde deelklacht reeds daarom.

In zijn arresten van 1 december 202012 heeft de Hoge Raad met betrekking tot de niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie als aan een vormverzuim te verbinden
rechtsgevolg het volgende overwogen:

“2.5.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533,
rechtsoverweging 3.6.5 de volgende maatstaf geformuleerd met betrekking tot de niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie:

“Niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging komt als in art. 359a Sv
voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. Daarvoor is alleen plaats
ingeval het vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren
ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor
doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op
een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.”

De Hoge Raad verduidelijkt de toepassing van deze maatstaf als volgt. De strekking van
deze maatstaf is dat in het geval dat een zodanig ernstige inbreuk op het recht van de
verdachte op een eerlijke behandeling van zijn zaak is gemaakt dat geen sprake meer kan
zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM, niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie in de vervolging plaatsvindt. Het moet dan gaan om een onherstelbare
inbreuk op het recht op een eerlijk proces die niet op een aan de eisen van een behoorlijke
en effectieve verdediging beantwoordende wijze is of kan worden gecompenseerd. Daarbij
moet die inbreuk het verstrekkende oordeel kunnen dragen dat – in de bewoordingen van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – “the proceedings as a whole were not
fair”. In het zeer uitzonderlijke geval dat op deze grond de niet-ontvankelijkverklaring van
het openbaar ministerie in de vervolging in beeld komt, hoeft echter niet – in zoverre stelt de
Hoge Raad de eerder gehanteerde maatstaf bij – daarnaast nog te worden vastgesteld dat
de betreffende inbreuk op het recht op een eerlijk proces doelbewust of met grove
veronachtzaming van de belangen van de verdachte heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor
niet-ontvankelijkverklaring op deze grond kan bijvoorbeeld bestaan in het geval dat de
verdachte door een opsporingsambtenaar dan wel door een persoon voor wiens handelen
de politie of het openbaar ministerie verantwoordelijk is, is gebracht tot het begaan van het
strafbare feit waarvoor hij wordt vervolgd, terwijl zijn opzet tevoren niet al daarop was
gericht (vgl. HR 29 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0655), of waarin gedragingen van politie
en justitie ertoe hebben geleid dat de waarheidsvinding door de rechter onmogelijk is
gemaakt (vgl. HR 8 september 1998, ECL:NL:HR:1998:ZD1239).

In gevallen waarin zich een of meerdere vormverzuimen hebben voorgedaan die
aanvankelijk het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van de zaak in het
gedrang hebben gebracht, maar die in voldoende mate zijn hersteld om het proces als
geheel eerlijk te laten verlopen, biedt de onder 2.5.2 besproken maatstaf in beginsel geen
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ruimte voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging. Het is
echter niet uitgesloten, zoals onder 2.3.4 is overwogen, dat in zo’n geval strafvermindering
ter compensatie van het daadwerkelijk ondervonden nadeel plaatsvindt.”

In deze zaak heeft het hof vastgesteld dat sprake is van een vormverzuim, bestaande uit het
niet auditief of audiovisueel opnemen van de gesprekken van de SI met de verdachte. Het hof
heeft vervolgens gelet op de factoren van art. 359a lid 2 Sv en is tot de slotsom gekomen dat het
vormverzuim niet dient te leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie,
aangezien het hof niet is gebleken dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig
inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust
of met grove veronachtzaming van de belangen van een verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak is tekort gedaan.

In de overwegingen van het hof ligt als zijn oordeel besloten dat niet een zodanig ernstige
inbreuk op het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van haar zaak is gemaakt dat
geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. Dat oordeel acht ik
niet onbegrijpelijk, gelet enerzijds op het door het hof vastgestelde vormverzuim en anderzijds op
het in de overwegingen van het hof besloten liggende oordeel dat in de door de SI opgemaakte
processen-verbaal voldoende nauwkeurig verslag is gelegd van de toepassing van art. 126j Sv en
het hof aldus inzicht heeft in het concrete verloop van de uitvoering van deze
opsporingsbevoegdheid en de interactie met de verdachte die daarbij heeft plaatsgevonden. Tot
een nadere motivering was het hof mijns inziens ook niet gehouden.

De zesde deelklacht faalt.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

Het middel klaagt dat het hof ten onrechte het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van alle
processen-verbaal die zien op de inzet van de SI heeft verworpen en aan het vastgestelde
onherstelbare vormverzuim geen rechtsgevolgen heeft verbonden, terwijl door het vormverzuim
geen sprake meer kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een
behoorlijke procesorde voldoet.

Aan het middel is allereerst ten grondslag gelegd dat hetgeen in het kader van het eerste middel
is aangevoerd als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd en dat daaruit volgt dat het
hof ten onrechte uitsluitend een onherstelbaar vormverzuim heeft aangenomen vanwege het
gegeven dat de gesprekken tussen de SI en de verdachte niet auditief of audiovisueel zijn
opgenomen. Verder is aan het middel ten grondslag gelegd dat het hof miskent dat de verdachte
tijdens de gesprekken met de SI feitelijk in een verhoorsituatie verkeerde zonder cautie en alle
noodzakelijke waarborgen en dat het hof vanwege die schending van art. 6 EVRM en art. 29 Sv
onvoldoende deugdelijk en begrijpelijk heeft gemotiveerd waarom de door de SI opgestelde
processen-verbaal niet worden uitgesloten van het bewijs.

Over deze onderdelen van het middel kan ik kort zijn. Uit de bespreking van het eerste middel
volgt namelijk reeds dat de klacht dat het hof ten onrechte uitsluitend een onherstelbaar
vormverzuim heeft aangenomen vanwege het gegeven dat de gesprekken tussen de SI en de
verdachte niet auditief of audiovisueel zijn opgenomen naar mijn mening tevergeefs is
voorgesteld. Tevens volgt daaruit dat het hof heeft geoordeeld dat niet in strijd met art. 29 Sv en
art. 6 EVRM is gehandeld, terwijl dat oordeel mijns inziens niet onbegrijpelijk is en toereikend is
gemotiveerd. Reeds daarom zijn deze onderdelen van het tweede middel naar mijn mening
tevergeefs voorgesteld. Ik verwijs kortheidshalve naar de bespreking van het eerste middel.

Voor het overige keert het middel zich specifiek tegen het oordeel van het hof dat het
geconstateerde vormverzuim niet dient te leiden tot bewijsuitsluiting. Allereerst wordt aangevoerd
dat het hof met zijn overweging dat de inhoud en de wijze waarop het gesprek tussen de SI en
de verdachte is gevoerd, gecontroleerd kan worden aan de hand van de uitvoerige en
gedetailleerd opgestelde processen-verbaal van de SI miskent dat de inhoud van de door de SI
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opgestelde processen-verbaal niet kan worden nagegaan. Verder wordt aangevoerd dat het hof,
door te beslissen dat de inhoud van de gesprekken voldoende gecontroleerd kan worden aan de
hand van de processen-verbaal van de SI, de inhoud van onrechtmatig verkregen bewijs gebruikt
als rechtvaardiging van ditzelfde onrechtmatig verkregen bewijs.

In zijn arresten van 1 december 202013 heeft de Hoge Raad met betrekking tot bewijsuitsluiting
als aan een vormverzuim te verbinden rechtsgevolg het volgende overwogen:

“2.4.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 drie
categorieën van gevallen onderscheiden waarin bewijsuitsluiting als rechtsgevolg kan worden
verbonden aan een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. Allereerst gaat het om gevallen
waarin het uitsluiten van bepaalde resultaten van het opsporingsonderzoek van het gebruik voor
het bewijs, noodzakelijk is om een schending van artikel 6 EVRM te voorkomen. Deze categorie
blijft onverkort bestaan.

De Hoge Raad komt wel tot een wijziging met betrekking tot de twee andere categorieën
van gevallen die zijn benoemd in het arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321.
Daarin gaat het om de volgende gevallen waarin bewijsuitsluiting aan de orde kan zijn:

“gevallen waarin het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6
EVRM niet (rechtstreeks) aan de orde is, maar sprake is van een ander belangrijk
(strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel dat in aanzienlijke mate is geschonden” en
“toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk (kan) worden geacht als middel om
toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring tot gevolg hebben
te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in overeenstemming
met de voorgeschreven norm”, alsmede
“de – zeer uitzonderlijke – situatie (waarin het verzekeren van het recht op een eerlijk

proces in de zin van art. 6 EVRM de rechter niet noopt tot toepassing van bewijsuitsluiting en
evenmin sprake is van een op zichzelf reeds zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van
de verdachte, maar) waarin het desbetreffende vormverzuim naar uit objectieve gegevens
blijkt zozeer bij herhaling voorkomt dat zijn structureel karakter vaststaat en de
verantwoordelijke autoriteiten zich, vanaf het moment waarop dit structurele verzuim hun
bekend moet zijn geweest, onvoldoende inspanningen hebben getroost overtredingen van
het desbetreffende voorschrift te voorkomen”.

In het arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 kent elk van die twee
categorieën een afzonderlijk beoordelingskader, met ook specifiek daaraan verbonden eisen
met betrekking tot het stellen en onderbouwen van de voor de beoordeling relevante
omstandigheden. De Hoge Raad is nu van oordeel dat kan worden volstaan met het
navolgende gemeenschappelijke, meer globale beoordelingskader, omdat deze twee
categorieën in de praktijk niet steeds goed te scheiden zijn en toepassing daarvan als te
complex wordt ervaren.

Dit gemeenschappelijke beoordelingskader ziet op gevallen waarin sprake is van een
vormverzuim waarbij het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van artikel 6
EVRM niet (rechtstreeks) aan de orde is, maar waarbij het gaat om de schending van een
ander strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel. In die gevallen geldt als belangrijk
uitgangspunt dat de omstandigheid dat de verkrijging van onderzoeksresultaten gepaard is
gegaan met een vormverzuim dat betrekking heeft op een ander strafvorderlijk voorschrift of
rechtsbeginsel dan het recht op een eerlijk proces, niet eraan in de weg staat dat die
resultaten voor het bewijs van het tenlastegelegde feit worden gebruikt. Is echter sprake
van een ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel, dan kan
onder omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk worden geacht als
rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en vervolging belaste
ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden en daarmee als middel om te
voorkomen dat vergelijkbare vormverzuimen in de toekomst zullen plaatsvinden. Of daartoe
grond bestaat, beoordeelt de rechter aan de hand van de in artikel 359a lid 2 Sv genoemde
beoordelingsfactoren en met inachtneming van het onder 2.1.3 genoemde uitgangspunt van
subsidiariteit. In het bijzonder dient de rechter te beoordelen of het vormverzuim zodanig
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ernstig is dat niet met strafvermindering kan worden volstaan, maar bewijsuitsluiting
gerechtvaardigd is. Daarbij moet acht worden geslagen op de negatieve effecten die aan
bewijsuitsluiting zijn verbonden, gelet op de zwaarwegende belangen van
waarheidsvinding, van de vervolging en berechting van (mogelijk zeer ernstige) strafbare
feiten, en in voorkomend geval van de rechten van slachtoffers. Voor het bepalen van de
ernst van het vormverzuim kan mede betekenis toekomen aan het verwijt dat aan politie en
justitie kan worden gemaakt en aan de omstandigheid dat een vormverzuim zich bij
herhaling blijkt voor te doen, maar ook aan de omstandigheid dat door politie en justitie al
maatregelen zijn getroffen om (verdere) herhaling tegen te gaan.

Los van de hiervoor genoemde gevallen waarin bewijsuitsluiting als rechtsgevolg kan
worden verbonden aan een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv, is er grond voor
bewijsuitsluiting indien zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die de betrouwbaarheid
en accuraatheid van onderzoeksresultaten wezenlijk hebben aangetast. In dat geval berust
bewijsuitsluiting niet op de toepassing van artikel 359a Sv, maar vloeit die uitsluiting
rechtstreeks voort uit de regel dat de rechter bij de beantwoording van de vraag of het
tenlastegelegde kan worden bewezen verklaard, alleen dat bewijsmateriaal gebruikt dat hij
betrouwbaar en bruikbaar vindt.”

In deze zaak heeft het hof vastgesteld dat niet in strijd met art. 6 EVRM is gehandeld. In het licht
daarvan komt het in de overwegingen van het hof besloten liggende oordeel dat het geval waarin
het uitsluiten van bepaalde resultaten van het opsporingsonderzoek van het gebruik voor het
bewijs noodzakelijk is om een schending van artikel 6 EVRM te voorkomen zich in deze zaak niet
voordoet, mij niet onbegrijpelijk voor.

Verder kan mijns inziens uit de overwegingen van het hof worden opgemaakt dat van een
ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel naar het oordeel van het
hof geen sprake is. Gelet op hetgeen het hof heeft overwogen met betrekking tot de in art. 359a
lid 2 Sv genoemde factoren acht ik dat oordeel niet onbegrijpelijk. Daarbij neem ik in het bijzonder
in aanmerking dat het hof met betrekking tot de ernst van het verzuim niet meer heeft vastgesteld
dan dat het naar zijn oordeel zonder meer mogelijk was geweest de gesprekken op enigerlei
wijze op te nemen.

De overwegingen van het hof dat de inhoud en de wijze waarop het gesprek tussen de SI en de
verdachte is gevoerd gecontroleerd kan worden aan de hand van de uitvoerige en gedetailleerd
opgestelde processen-verbaal van de SI en dat de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van
de SI waarin de verdachte over zichzelf belastende uitspraken doet ook anders dan aan de hand
van opnames kon en kan worden getoetst, moeten mijns inziens worden bezien tegen de
achtergrond van de overweging van de Hoge Raad dat er grond is voor bewijsuitsluiting indien
zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die de betrouwbaarheid en accuraatheid van
onderzoeksresultaten wezenlijk hebben aangetast. In de overwegingen van het hof ligt als zijn
oordeel besloten dat daarvan in deze zaak geen sprake is.

In dat kader kan aan de steller van het middel worden toegegeven dat de inhoud van de door de
SI opgestelde processen-verbaal bij gebrek aan opnames van de gesprekken niet kan worden
nagegaan, afgezien van de vaststelling van het hof dat de informatie die de verdachte in haar
gesprek met de SI heeft gegeven daderkennis moet zijn. Toch doet dit mijns niet af aan het
oordeel van het hof dat de inhoud en de wijze waarop het gesprek tussen de SI en de verdachte
is gevoerd gecontroleerd kan worden aan de hand van de uitvoerige en gedetailleerd opgestelde
processen-verbaal van de SI. Het ontbreken van opnames betekent namelijk niet dat de
processen-verbaal daarmee per definitie van onwaarde zijn. In dit geval heeft het hof geoordeeld
dat het voor het bewijs gebezigde proces-verbaal van de SI zodanig betrouwbaar en accuraat is
dat het voor het bewijs kan worden gebezigd. Dat oordeel acht ik niet onbegrijpelijk en kan, gelet
op de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter, in cassatie niet verder worden
getoetst.

Voor zover aan het middel ten grondslag is gelegd dat het hof, door te beslissen dat de inhoud
van de gesprekken voldoende gecontroleerd kan worden aan de hand van de processen-verbaal
van de SI, de inhoud van onrechtmatig verkregen bewijs gebruikt als rechtvaardiging van ditzelfde
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onrechtmatig verkregen bewijs, stel ik mij op het standpunt dat het enkele ontbreken van
opnames van de gesprekken niet de conclusie kan dragen dat de door de SI opgemaakte
processen-verbaal onrechtmatig verkregen bewijs zouden zijn. Deze processen-verbaal zijn
immers niet verkregen door het door het hof vastgestelde vormverzuim. Dat het hof deze
processen-verbaal gebruikt bij de beoordeling of door het vastgestelde vormverzuim de
betrouwbaarheid en accuraatheid van onderzoeksresultaten is aangetast, acht ik daarom niet
onbegrijpelijk. Ook overigens acht ik het oordeel van het hof dat de tweede door verdachte op 7
maart 2017 tegenover de SI afgelegde verklaring voor het bewijs kan worden gebezigd, waarin
als oordeel van het hof besloten ligt dat het vormverzuim de betrouwbaarheid en accuraatheid
van deze verklaring niet wezenlijk heeft aangetast, niet onbegrijpelijk.

Gelet op het voorgaande acht ik het oordeel van het hof dat het vormverzuim niet dient te leiden
tot bewijsuitsluiting, maar volstaan kan worden met de vaststelling dat sprake is van een
onherstelbaar vormverzuim en dat de tweede door verdachte op 7 maart 2017 tegenover de SI
afgelegde verklaring voor het bewijs kan worden gebezigd, niet onbegrijpelijk. Dat oordeel is ook
toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

Het middel klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de uitsluiting voor het bewijs van
de verklaringen van de verdachte tegenover de SI niet aan de orde is en dat het hof ten onrechte
is gekomen tot een bewezenverklaring, tot strafbaarheid van het bewezenverklaarde, tot
oplegging van een straf en een maatregel en tot toewijzing van de vorderingen van de
benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 2] . Aan deze klacht is ten grondslag gelegd
dat de onjuistheid van de overwegingen van het hof volgt uit het eerste en het tweede middel.

Ik heb mij afgevraagd of hier wel sprake is van een stellige en duidelijke klacht over de schending
van een bepaalde rechtsregel en/of verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift, en dus of wel
sprake is van een middel van cassatie als bedoeld in art. 437 Sv. Het middel behoeft echter hoe
dan ook geen bespreking. Nu het eerste en het tweede middel falen, is namelijk ook dit middel
tevergeefs voorgesteld.

Het middel faalt.

De middelen falen. Het derde middel kan met de aan art. 81 lid 1 RO ontleende motivering worden
afgedaan.

Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Kamerstukken II 1996/97, 25403, nr. 3, p. 34.

Kamerstukken II 1996/97, 25403, nr. 3, p. 30.

EHRM (Grote Kamer) 13 september 2016, nrs. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09 (Ibrahim
e.a./ Verenigd Koninkrijk).
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 15-06-2021

Datum publicatie 15-06-2021

Zaaknummer 19/04469

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2019:3581 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:13 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Niet voldoen aan in Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot
informatieverstrekking door geen melding te doen van verdachte transactie van
4.000 liter zoutzuur (stof die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende
middelen wordt gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Is
meldingsplicht genoemd in art. 8 Verordening en art. 2 Wet voorkoming misbruik
chemicaliën in strijd met nemo tenetur-beginsel? Hof heeft geoordeeld dat
verdachte als marktdeelnemer o.g.v. art. 8.1 Verordening de verplichting had tot
verstrekking van informatie m.b.t. mogelijk misbruik van geregistreerde stoffen om
verdovende middelen of psychotrope stoffen op illegale wijze te vervaardigen maar
dat hij niet aan die verplichting heeft voldaan. Hof heeft verder geoordeeld dat
veroordeling wegens niet-nakomen van deze verplichting tot verstrekken van
informatie geen schending van nemo tenetur-beginsel oplevert. Daarbij heeft het
betrokken dat deze verplichting al bestond op moment dat nog geen sprake was
van verdenking van enig strafbaar feit of “criminal charge” in de zin van art. 6
EVRM. ’s Hofs oordeel getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat als die verplichting wel wordt nageleefd het
gevolg daarvan kan zijn dat verdenking ontstaat t.z.v. overtreding van Opiumwet,
nu verplichting om bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van voorval a.b.i. art.
8.1 Verordening ertoe strekt het door Verordening beoogde toezicht mogelijk te
maken en bevoegde instanties in staat te stellen hun controle- en toezichtstaken uit
te oefenen. Omstandigheid dat naleven van verplichting van art. 8.1 Verordening
ertoe kan bijdragen dat jegens degene die bevoegde autoriteiten van voorval in
kennis heeft gesteld verdenking ontstaat, behoeft aan vervolging en veroordeling
t.z.v. niet-naleven van deze verplichting niet in de weg te staan. HR merkt op dat
art. 6 EVRM en daarop betrekking hebbende rechtspraak van EHRM kunnen
meebrengen (mede gelet op zwaarte van de op het opzettelijk niet-naleven van art.
8.1 Verordening gestelde straf) dat o.g.v. deze bepaling verstrekte informatie niet
mag worden gebruikt voor bewijs van een door verstrekker van die informatie
begaan strafbaar feit, v.zv. die informatie een door hem afgelegde, al dan niet in
document vervatte, verklaring betreft (vgl. EHRM nr. 19187/91, HR:2006:AV1141
en HR:2010:BL0666). Daarmee is gewaarborgd dat vervolging wegens niet-
naleven van verplichting van art. 8.1 Verordening aan nemo tenetur-beginsel geen
afbreuk zal doen (vgl. over belang van deze waarborg EHRM nr. 19235/03 en
EHRM nr. 11663/04).

ECLI:NL:HR:2021:849
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Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0174 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/1894 
RvdW 2021/667 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/04469

Datum 15 juni 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 september
2019, nummer 20-000649-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.G. Vos, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De advocaat-generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.2.1

2.2.2

2.1 Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat de bewezenverklaring van het onder 2
tenlastegelegde geen strijd met het onder meer in artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) vervatte
nemo tenetur-beginsel oplevert.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

“1. hij op 16 juli 2014 te Breda, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de
Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,
afleveren, verstrekken en/of vervoeren van een of meer middel(en) vermeld op de bij de
Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, stoffen voorhanden heeft
gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat zij bestemd
waren tot het plegen van dat/die feit(en), hebbende verdachte

- 4000 liter zoutzuur voorhanden gehad;

2. hij omstreeks de periode van 4 juni 2014 tot en met 16 juli 2014 te Breda, in elk geval in
Nederland, als marktdeelnemer opzettelijk de bevoegde instanties niet onverwijld in kennis
heeft gesteld van een of meer voorval(len) met betrekking tot geregistreerde stoffen als
omschreven in bijlage 1 van de Verordening nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de
Raad, die er op kunnen wijzen, dat deze in de handel te brengen geregistreerde stoffen
wellicht worden misbruikt om verdovende middelen en/of psychotrope stoffen op illegale
wijze te vervaardigen, door een hoeveelheid van 4000 liter zoutzuur op te slaan en/of
voorhanden te hebben.”

Het bestreden arrest houdt onder meer het volgende in:

“Het hof leidt uit de bewijsmiddelen het navolgende af.

Op 9 juli 2014 heeft het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën het bericht ontvangen
van de Federaal Gerechtelijke Politie te Antwerpen dat daar een melding van een verdachte
transactie was ontvangen. Deze melding betrof een bestelling van vier ton zoutzuur, die
afgeleverd zou moeten worden bij het bedrijf [A] op het adres [a-straat 1] te [plaats] . Deze
partij zou op 16 juli 2014 worden opgehaald door de transportfirma [B] .

Op 16 juli 2014 is een onderzoek ingesteld in de loods op het adres [a-straat 1] . In deze
loods werden op 16 juli 2014 twee personen aangetroffen, namelijk verdachte en de
chauffeur van de onderneming [B] . Bij de doorzoeking op dit adres werd het navolgende
aangetroffen:

Vier IBC-containers met zoutzuur;

168 lege jerrycans met doppen;

Een ‘huurovereenkomst woonruimte’ voor het adres [a-straat 1] te [plaats] , waarin
verdachte als huurder wordt vermeld;

Informatie over stoffen die staan vermeld op de bijlage bij Verordening (EU) 273/2004 en
111/2005. Onder een kop met de tekst ‘4) verzamelen en doorgeven van informatie naar de
bevoegde dienst’ staat beschreven wat er dient te gebeuren indien men met een verdachte
transactie te maken heeft. Onder de kop met tekst: ‘5) lijst van stoffen onder toezicht’ staat
onder categorie 3 onder andere de stof zoutzuur opgenomen.

Bescheiden (een palletkaart, een CMR vrachtbrief, een leveringsnota en een
eindgebruikersverklaring) die betrekking hebben op de levering van vier verpakkingen van
1.000 liter zoutzuur.

Verdachte heeft bij de doorzoeking desgevraagd verklaard dat hij de vier in de loods
aanwezige IBC-containers had besteld. In zijn schriftelijke verklaring heeft verdachte gesteld
dat hij deze partij (via een derde) had besteld.

Bij verhoor van 18 april 2013 heeft de Belgische politie verdachte gevraagd of hij op de
hoogte is dat bepaalde bij hem bestelde producten, waaronder zoutzuur 36%, kunnen
worden aangewend bij de fabricage van verdovende middelen. Verdachte heeft daarop
geantwoord: “Nu wel, maar op dat moment nog niet. Ik heb namelijk een gesprek gehad met

283



[betrokkene 1] nadat jullie hem hebben bezocht. Hij liet me een brief ondertekenen met de
mededeling dat ik kennis nam van de lijst van de precursoren. Ik ben dan zelf alles eens
gaan nagaan op het internet en bemerkte dat de producten inderdaad op de lijst stonden”.

Het hof overweegt als volgt.

Uit voorgaande blijkt dat verdachte - via een derde - een grote hoeveelheid zoutzuur heeft
besteld en deze vervolgens heeft opgeslagen en voorhanden gehad in zijn loods. Zoutzuur
is een geregistreerde stof van categorie 3 van bijlage I in de zin van de Verordening nr.
273/2004. Gelet op de informatie die bij de doorzoeking van de loods op het adres [a-straat
1] te [plaats] is aangetroffen, alsmede de verklaring die verdachte op 18 april 2013 bij de
Belgische politie heeft afgelegd, was verdachte ervan op de hoogte dat zoutzuur wellicht
wordt misbruikt om verdovende middelen of psychotrope stoffen op illegale wijze te
vervaardigen. Gelet op de aanwezige jerrycans met elk een inhoud van 25 liter, die er
kennelijk toe bestemd waren om de voorhanden zijnde 4.000 liter zoutzuur in kleinere
leverhoeveelheden op te delen en te verspreiden, staat voor het hof vast dat verdachte het
zoutzuur voorhanden had met het oog op de levering ervan in de Europese Unie. Dit brengt
met zich dat naar het oordeel van het hof verdachte als marktdeelnemer in de zin van
Verordening 1258/2013 kan worden aangemerkt. Daarmee geldt voor verdachte de
verplichting om de bevoegde instanties onverwijld in kennis te stellen van verdachte
transacties, zoals neergelegd in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 273/2004 (gewijzigd bij
Verordening (EU) nr. 1258/2013). Handelen in strijd met dit voorschrift is strafbaar gesteld bij
artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën juncto artikel 1, 2 en 6 van de Wet op
de economische delicten. Aan deze verplichting heeft verdachte niet voldaan.

Het hof acht de verklaring van verdachte dat hij het zoutzuur had besteld om te dienen als
cementsluierverwijderaar ongeloofwaardig.

Vervolgens ziet het hof zich voor de vraag gesteld of de meldingsplicht ex artikel 8 van
Verordening (EG) nr. 273/2004 (gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1258/2013) in strijd is met
het door artikel 6 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) gewaarborgde recht om zichzelf niet te belasten
(nemo teneturbeginsel).

Het hof stelt daarbij voorop dat in het Nederlandse recht niet een onvoorwaardelijk recht of
beginsel is verankerd dat een verdachte op geen enkele wijze kan worden verplicht tot het
verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend
bewijsmateriaal. Wel brengt het aan artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) ten
grondslag liggende beginsel mee dat een verdachte niet kan worden verplicht tot het
afleggen van een verklaring - het verschaffen van schriftelijke inlichtingen daaronder
begrepen - omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit, waarvan niet kan worden
gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd.

Voorts ligt in artikel 6 EVRM besloten dat, indien ten aanzien van een verdachte sprake is van
een criminal charge in de zin van die bepaling, deze het recht heeft ‘to remain silent’ en ‘not
to incriminate oneself’.

Het hof is van oordeel dat op het moment dat voor verdachte de verplichting zoals
neergelegd in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 273/2004 bestond nog geen sprake was van
een verdenking van enig strafbaar feit ex artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, dan
wel van een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM, zodat het voorgaande voor
verdachte niet geldt. Dat door te voldoen aan de in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
273/2004 en bij artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën strafbaar gestelde
meldingsplicht mogelijk een verdenking ter zake van enig strafbaar feit kan rijzen doet
daaraan niet af.

Daar komt bij dat deze meldingsplicht blijkens de preambule en artikel 1 van de Verordening
is gesteld met het oog op het uitoefenen van intracommunautair toezicht op de handel in
geregistreerde stoffen die vaak voor de illegale vervaardiging van verdovende en
psychotrope stoffen worden gebruikt, teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen.
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2.3

Naar het oordeel van het hof rechtvaardigen de belangen die genoemde Verordening beoogt
te beschermen dat toezicht en de wijze waarop het wordt uitgeoefend, alsmede het gebruik
van aldus verkregen gegevens bij de vaststelling van een inbreuk daarop. Deze gegevens
vallen immers buiten het bereik van het recht dat een verdachte kan ontlenen aan artikel 29
Sv en artikel 6 EVRM om te weigeren informatie aan de overheid te verschaffen die in een
strafzaak tot bewijs tegen hem kunnen dienen.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat bovengenoemde meldingsplicht niet in
strijd is met het nemo teneturbeginsel.”

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn de volgende bepalingen – zoals deze luidden ten
tijde van het bewezenverklaarde – van belang:

- artikel 6 lid 1 EVRM, in de Nederlandse vertaling;

“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. De uitspraak moet in het openbaar worden
gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd,
gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van
de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen
van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die
mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld,
wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.”

- artikel 47 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest):

“Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke
termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder
heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.”

- artikel 48 Handvest:

“1. Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn
schuld in rechte is komen vast te staan.

2. Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten van
de verdediging gegarandeerd.”

- artikel 1 van de Wet op de economische delicten (hierna: WED):

“Economische delicten zijn:

1°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:

(...)

de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, de artikelen 2, onder a, en 4, tweede lid.”

- artikel 2 lid 1 WED:

“De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 1° (...) zijn misdrijven, voor zover zij
opzettelijk zijn begaan; voor zover deze economische delicten geen misdrijven zijn, zijn zij
overtredingen.”

- artikel 6 lid 1 WED:

“Hij, die een economisch delict begaat, wordt gestraft:

1°. in geval van misdrijf, voor zover het betreft een economisch delict, bedoeld in artikel 1, onder
1° (...) met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde
categorie;

(...)”

- artikel 1 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën:

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(...)
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2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.4

b. Verordening nr. 273/2004: verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (PbEU L 47);

(...)”

- artikel 2, aanhef en onder a, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën:

“Het is verboden te handelen in strijd met voorschriften gesteld bij of krachtens: a. de artikelen 3,
tweede en derde lid, en 8 van Verordening nr. 273/2004 (...).”

- artikel 1 van de Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11
februari 2004 inzake drugsprecursoren (hierna: de Verordening):

“Toepassingsgebied en doel
Deze verordening stelt geharmoniseerde maatregelen vast voor het intracommunautaire toezicht
op bepaalde stoffen die vaak voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen worden gebruikt, teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen.”

- artikel 8 lid 1 Verordening:

“Verstrekking van informatie over geregistreerde stoffen aan de bevoegde instanties

1. De marktdeelnemers stellen de bevoegde instanties onverwijld in kennis van elk voorval, zoals
ongewone orders voor of transacties met geregistreerde stoffen, dat erop kan wijzen dat deze in
de handel te brengen stoffen wellicht worden misbruikt om verdovende middelen of psychotrope
stoffen op illegale wijze te vervaardigen.”

Het onder 2 bewezenverklaarde feit betreft de opzettelijke overtreding van de plicht die op grond
van artikel 8 lid 1 Verordening op marktdeelnemers rust om de bevoegde instanties onverwijld in
kennis te stellen van elk voorval, zoals ongewone orders of transacties met geregistreerde
stoffen, dat erop kan wijzen dat deze in de handel te brengen stoffen wellicht worden misbruikt
om verdovende middelen of psychotrope stoffen op illegale wijze te vervaardigen. Het voorschrift
van artikel 8 lid 1 Verordening houdt daarbij verband met het in artikel 1 Verordening bedoelde
toezicht binnen de Europese Unie op bepaalde stoffen die vaak voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen en psychotrope stoffen worden gebruikt, teneinde misbruik van deze stoffen
te voorkomen.

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte 4.000 liter zoutzuur heeft besteld en na
aflevering voorhanden heeft gehad, dat – gelet op de aanwezige jerrycans met een inhoud
van 25 liter – dit zoutzuur was bestemd om in kleinere leverhoeveelheden op te delen en te
verspreiden en dat de verdachte het zoutzuur voorhanden had met het oog op de levering
ervan in de Europese Unie. Uit de vaststellingen van het hof blijkt verder dat een melding die
is ontvangen door de Federaal Gerechtelijke Politie te Antwerpen en is doorgegeven aan het
Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, ertoe heeft geleid dat op 16 juli 2014 een
onderzoek is ingesteld in de door de verdachte gehuurde loods en dat daar bij een
doorzoeking het zoutzuur en de jerrycans zijn aangetroffen.

Op grond van deze vaststellingen heeft het hof geoordeeld dat de verdachte als
marktdeelnemer op grond van artikel 8 lid 1 Verordening de verplichting had tot verstrekking
van informatie met betrekking tot mogelijk misbruik van geregistreerde stoffen om
verdovende middelen of psychotrope stoffen op illegale wijze te vervaardigen, maar dat hij
niet aan die verplichting heeft voldaan. Het hof heeft verder geoordeeld dat de veroordeling
wegens het niet-nakomen van deze verplichting tot het verstrekken van informatie geen
schending van het nemo tenetur-beginsel oplevert. Daarbij heeft het betrokken dat deze
verplichting al bestond op een moment dat nog geen sprake was van een verdenking van
enig strafbaar feit of een “criminal charge” in de zin van artikel 6 EVRM.

Het oordeel van het hof dat de veroordeling wegens het niet-nakomen van deze verplichting
tot het verstrekken van informatie geen schending van het – door artikel 6 EVRM en tevens
in het Handvest gewaarborgde – nemo tenetur-beginsel oplevert, getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af, zoals in de toelichting
op het cassatiemiddel wordt betoogd, dat als die verplichting wel wordt nageleefd het
gevolg daarvan kan zijn dat een verdenking ontstaat ter zake van overtreding van de
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2.6

Opiumwet. Hierbij is het volgende van belang. De verplichting om de bevoegde autoriteiten
in kennis te stellen van een voorval zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 Verordening strekt ertoe
het door de Verordening beoogde toezicht mogelijk te maken en de bevoegde instanties in
staat te stellen hun controle- en toezichtstaken uit te oefenen. De omstandigheid dat het
naleven van de verplichting van artikel 8 lid 1 Verordening ertoe kan bijdragen dat jegens
degene die de bevoegde autoriteiten van het voorval in kennis heeft gesteld een verdenking
ontstaat, behoeft aan een vervolging en veroordeling ter zake van het niet-naleven van
deze verplichting niet in de weg te staan. 
Daarbij verdient het volgende opmerking. Artikel 6 EVRM en de daarop betrekking hebbende
rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens en van de Hoge Raad
kunnen meebrengen - mede gelet op de zwaarte van de op het opzettelijk niet-naleven van
artikel 8 lid 1 Verordening gestelde straf – dat op grond van deze bepaling verstrekte
informatie niet mag worden gebruikt voor het bewijs van een door de verstrekker van die
informatie begaan strafbaar feit, voor zover die informatie een door hem afgelegde, al dan
niet in een document vervatte, verklaring betreft (vgl. EHRM 17 december 1996, nr. 19187/91
(Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk), HR 19 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1141
en HR 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0666). 
Daarmee is gewaarborgd dat een vervolging wegens het niet-naleven van de verplichting
van artikel 8 lid 1 Verordening aan het nemo tenetur-beginsel geen afbreuk zal doen (vgl.
over het belang van deze waarborg onder meer EHRM 21 april 2009, nr. 19235/03 (Marttinen
tegen Finland), § 75 en EHRM 5 april 2012, nr. 11663/04 (Chambaz tegen Zwitserland), § 54).

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma, J. Wortel, J.C.A.M. Claassens en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juni 2021.

3 Beslissing
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[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 18 september 2019 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens
1. “om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te
bevorderen, stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te
vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een feit” en 2. “overtreding van een voorschrift
gesteld bij of krachtens artikel 2, onder a, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, opzettelijk
begaan”, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden
met een proeftijd van twee jaren, en een geldboete van € 1.800,00, subsidiair 28 dagen hechtenis.
Het hof heeft voorts de in beslag genomen voorwerpen verbeurdverklaard.

2.  Namens de verdachte heeft mr. M.G. Vos, advocaat te Utrecht, bij schriftuur één middel van cassatie
voorgesteld.

3.  Het middel klaagt dat het oordeel van het hof, voor zover het inhoudt dat de meldingsplicht
genoemd in art. 8 van de Verordening (EG) nr. 273/2004 (verder: de Verordening) en art. 2 van de
Wet voorkoming misbruik chemicaliën niet in strijd is met het nemo tenetur-beginsel, van een
onjuiste rechtsopvatting getuigt dan wel onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd.

4. Ten laste van de verdachte is door het hof bewezenverklaard dat:

“1. hij op 16 juli 2014 te Breda, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet,
te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken
en/of vervoeren van een of meer middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te
bereiden en/of te bevorderen, stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist of ernstige
redenen had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en), hebbende
verdachte 
- 4000 liter zoutzuur voorhanden gehad;

2. hij omstreeks de periode van 4 juni 2014 tot en met 16 juli 2014 te Breda, in elk geval in Nederland,
als marktdeelnemer opzettelijk de bevoegde instanties niet onverwijld in kennis heeft gesteld van een
of meer voorval(len) met betrekking tot geregistreerde stoffen als omschreven in bijlage 1 van de
Verordening nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad, die er op kunnen wijzen, dat deze
in de handel te brengen geregistreerde stoffen wellicht worden misbruikt om verdovende middelen
en/of psychotrope stoffen op illegale wijze te vervaardigen, door een hoeveelheid van 4000 liter
zoutzuur op te slaan en/of voorhanden te hebben.”

5. De bestreden uitspraak houdt in, voor zover hier relevant:

“Bewijsoverwegingen

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en
omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge samenhang
beschouwd. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die
bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof leidt uit de bewijsmiddelen het navolgende af.

Op 9 juli 2014 heeft het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën het bericht ontvangen van de
Federaal Gerechtelijke Politie te Antwerpen dat daar een melding van een verdachte transactie was
ontvangen. Deze melding betrof een bestelling van vier ton zoutzuur, die afgeleverd zou moeten
worden bij het bedrijf [A] op het adres [a-straat 1] te [plaats]. Deze partij zou op 16 juli 2014 worden
opgehaald door de transportfirma [B].
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Op 16 juli 2014 is een onderzoek ingesteld in de loods op het adres [a-straat 1]. In deze loods
werden op 16 juli 2014 twee personen aangetroffen, namelijk verdachte en de chauffeur van de
onderneming [B]. Bij de doorzoeking op dit adres werd het navolgende aangetroffen:

- Vier IBC-containers met zoutzuur;

- 168 lege jerrycans met doppen;

- Een ‘huurovereenkomst woonruimte’ voor het adres [a-straat 1] te [plaats], waarin verdachte als
huurder wordt vermeld;

- Informatie over stoffen die staan vermeld op de bijlage bij Verordening (EU) 273/2004 en 111/2005.
Onder een kop met de tekst ‘4) verzamelen en doorgeven van informatie naar de bevoegde dienst’
staat beschreven wat er dient te gebeuren indien men met een verdachte transactie te maken heeft.
Onder de kop met tekst: ‘5) lijst van stoffen onder toezicht’ staat onder categorie 3 onder andere de
stof zoutzuur opgenomen.

- Bescheiden (een palletkaart, een CMR vrachtbrief, een leveringsnota en een
eindgebruikersverklaring) die betrekking hebben op de levering van vier verpakkingen van 1.000 liter
zoutzuur.

Verdachte heeft bij de doorzoeking desgevraagd verklaard dat hij de vier in de loods aanwezige IBC-
containers had besteld. In zijn schriftelijke verklaring heeft verdachte gesteld dat hij deze partij (via
een derde) had besteld.

Bij verhoor van 18 april 2013 heeft de Belgische politie verdachte gevraagd of hij op de hoogte is dat
bepaalde bij hem bestelde producten, waaronder zoutzuur 36%, kunnen worden aangewend bij de
fabricage van verdovende middelen. Verdachte heeft daarop geantwoord: “Nu wel, maar op dat
moment nog niet. Ik heb namelijk een gesprek gehad met [betrokkene 1] nadat jullie hem hebben bezocht.
Hij liet me een brief ondertekenen met de mededeling dat ik kennis nam van de lijst van de precursoren. Ik
ben dan zelf alles eens gaan nagaan op het internet en bemerkte dat de producten inderdaad op de lijst
stonden.”

Het hof overweegt als volgt.

Uit voorgaande blijkt dat verdachte — via een derde — een grote hoeveelheid zoutzuur heeft besteld
en deze vervolgens heeft opgeslagen en voorhanden gehad in zijn loods. Zoutzuur is een
geregistreerde stof van categorie 3 van bijlage I in de zin van de Verordening nr. 273/2004. Gelet op
de informatie die bij de doorzoeking van de loods op het adres [a-straat 1] te [plaats] is aangetroffen,
alsmede de verklaring die verdachte op 18 april 2013 bij de Belgische politie heeft afgelegd, was
verdachte ervan op de hoogte dat zoutzuur wellicht wordt misbruikt om verdovende middelen of
psychotrope stoffen op illegale wijze te vervaardigen. Gelet op de aanwezige jerrycans met elk een
inhoud van 25 liter, die er kennelijk toe bestemd waren om de voorhanden zijnde 4.000 liter zoutzuur
in kleinere leverhoeveelheden op te delen en te verspreiden, staat voor het hof vast dat verdachte
het zoutzuur voorhanden had met het oog op de levering ervan in de Europese Unie. Dit brengt met
zich dat naar het oordeel van het hof verdachte als marktdeelnemer in de zin van Verordening
1258/2013 kan worden aangemerkt. Daarmee geldt voor verdachte de verplichting om de bevoegde
instanties onverwijld in kennis te stellen van verdachte transacties, zoals neergelegd in artikel 8 van
Verordening (EG) nr. 273/2004 (gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1258/2013). Handelen in strijd met
dit voorschrift is strafbaar gesteld bij artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën juncto
artikel 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten. Aan deze verplichting heeft verdachte niet
voldaan.

Het hof acht de verklaring van verdachte dat hij het zoutzuur had besteld om te dienen als
cementsluierverwijderaar ongeloofwaardig.

Vervolgens ziet het hof zich voor de vraag gesteld of de meldingsplicht ex artikel 8 van Verordening
(EG) nr. 273/2004 (gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1258/2013) in strijd is met het door artikel 6
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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(hierna: EVRM) gewaarborgde recht om zichzelf niet te belasten (nemo teneturbeginsel).

Het hof stelt daarbij voorop dat in het Nederlandse recht niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel
is verankerd dat een verdachte op geen enkele wijze kan worden verplicht tot het verlenen van
medewerking aan het verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal. Wel brengt het
aan artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) ten grondslag liggende beginsel mee dat een
verdachte niet kan worden verplicht tot het afleggen van een verklaring - het verschaffen van
schriftelijke inlichtingen daaronder begrepen - omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit,
waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd.

Voorts ligt in artikel 6 EVRM besloten dat, indien ten aanzien van een verdachte sprake is van een
criminal charge in de zin van die bepaling, deze het recht heeft ‘to remain silent’ en ‘not to incriminate
oneself’.

Het hof is van oordeel dat op het moment dat voor verdachte de verplichting zoals neergelegd in
artikel 8 van Verordening (EG) nr. 273/2004 bestond nog geen sprake was van een verdenking van
enig strafbaar feit ex artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, dan wel van een criminal charge
in de zin van artikel 6 EVRM, zodat het voorgaande voor verdachte niet geldt. Dat door te voldoen aan
de in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 273/2004 en bij artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik
chemicaliën strafbaar gestelde meldingsplicht mogelijk een verdenking ter zake van enig strafbaar feit
kan rijzen doet daaraan niet af.

Daar komt bij dat deze meldingsplicht blijkens de preambule en artikel 1 van de Verordening is gesteld
met het oog op het uitoefenen van intracommunautair toezicht op de handel in geregistreerde stoffen
die vaak voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen worden gebruikt,
teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen. Naar het oordeel van het hof rechtvaardigen de
belangen die genoemde Verordening beoogt te beschermen dat toezicht en de wijze waarop het
wordt uitgeoefend, alsmede het gebruik van aldus verkregen gegevens bij de vaststelling van een
inbreuk daarop. Deze gegevens vallen immers buiten het bereik van het recht dat een verdachte kan
ontlenen aan artikel 29 Sv en artikel 6 EVRM om te weigeren informatie aan de overheid te verschaffen
die in een strafzaak tot bewijs tegen hem kunnen dienen.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat bovengenoemde meldingsplicht niet in strijd is met
het nemo teneturbeginsel.”

6. In art. 6, eerste lid, EVRM en art. 14, derde lid aanhef en onder g, IVBPR is als facet van een fair trial
het zogenoemde nemo tenetur-beginsel impliciet c.q. expliciet vastgelegd:1 niemand kan worden
gedwongen mee te werken aan het verkrijgen van voor hem mogelijk belastend bewijsmateriaal en
aldus aan zijn of haar eigen veroordeling.2 De Nederlandse strafrechtspleging kent dit beginsel als
zodanig niet.3 Wel ligt dit beginsel ten grondslag aan het pressieverbod zoals omschreven in art. 29,
eerste lid, Sv. De verdachte die wordt gehoord, is niet tot antwoorden verplicht. In dat opzicht geldt in
absolute zin dat aan zelfincriminatie niet behoeft te worden meegewerkt.

7. Op het nemo tenetur-beginsel bestaan echter ook wettelijke uitzonderingen. In zoverre is sprake
van een relativering van dit beginsel. Zo oordeelde de Hoge Raad al in zijn arrest van 9 oktober 1984,
ECLI:NL:HR:1984:AC1053, NJ 1985/176 dat in het Nederlandse recht niet het beginsel of recht is
verankerd dat de verdachte op generlei wijze zou mogen worden verplicht tot medewerking aan het
verkrijgen van mogelijk belastend bewijsmateriaal.4 Een vaak gegeven voorbeeld is de bloedproef:
ingevolge art. 163, zesde lid, WVW 1994 is de bestuurder die ervan wordt verdacht onder invloed te
hebben gereden verplicht gevolg te geven aan het bevel tot het zich onderwerpen aan een
bloedonderzoek.

8. Uit bestendige rechtspraak van het EHRM volgt dat het nemo tenetur-beginsel een belangrijk
uitgangspunt vormt in geval van een verdenking en de verdachte een strafvervolging, of een daaraan
gelijk te stellen vervolging, ondergaat of redelijkerwijs kan vrezen.5 De vraag is dan uiteraard wel
wanneer sprake is van een verdenking en wanneer strafvervolging gevreesd kan worden. Of, en dit is
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de andere kant van de medaille en in het onderhavige verband wellicht juister: wanneer daarvan nog
geen sprake is. Hoe het antwoord moet luiden hangt af van de specifieke situatie en de concrete
omstandigheden van het geval, alsook van de aard en context van de procedures waarin de
betreffende oordelen worden geveld.6 Eén ding lijdt echter geen twijfel: zolang er geen verdenking of
criminal charge is, heeft de betrokkene geen strafvorderlijk zwijgrecht.

9. Deze constatering is van belang in gevallen als de onderhavige, die zich hierdoor kenmerken dat
aan de strafrechtelijke procedure een andersoortige fase voorafgaat waarin toezicht- en
controlebevoegdheden op bijzondere regelgeving berusten en, in samenhang daarmee, inlichtingen-
en meewerkverplichtingen voor de betrokkene gelden. De toezicht-, controle- en
opsporingsbevoegdheden en de medewerkingsplicht zijn hier als het ware met elkaar verbonden.
Corstens wijst erop dat deze verbinding ertoe kan leiden dat “een verdenking ontstaat, op basis
waarvan dan opsporingsbevoegdheden worden ingezet”. Hij gebruikt in navolging van Luchtman in
deze context de term sfeerovergang: “het uitoefenen van toezicht geeft aanleiding tot het toepassen
van opsporingsmiddelen”.7 Illustratief zijn de controlebevoegdheden in de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, die makkelijk kunnen overlopen in opsporingsbevoegdheden waarover daartoe
aangewezen belastingambtenaren beschikken. Ook kan worden gewezen op Europese regelgeving
die er op is gericht in het economisch handelsverkeer de registratie en het transport etc. van bepaalde
stoffen te reguleren, harmoniseren en controleren. Om deze doeleinden te kunnen realiseren zijn ook
allerlei plichten voor de marktdeelnemers in het leven geroepen. Daarvan is in de onderhavige zaak
sprake.

10. Wordt door ‘iemand die niet onder verdenking staat’ geheel vrijwillig voldaan aan een wettelijke
plicht tot het geven van informatie aan de bevoegde autoriteiten, dan verzet het nemo tenetur-
beginsel zich in beginsel niet tegen het nadien in belastende zin gebruiken van die informatie in het
kader van een strafvervolging die tegen hem is gestart. Dit ligt aanmerkelijk genuanceerder wanneer
het informatie betreft waarvan de verstrekking dwingend is voorgeschreven. Het is niet mijn bedoeling
daar nu lang bij stil te staan. Een kort uitstapje naar de Straatsburgse rechtspraak wil ik echter wel
maken. Zo had in de zaak Saunders v. United Kingdom de klager verklaringen in een administratief
onderzoek afgelegd die later, toen hij als verdachte werd aangemerkt en strafrechtelijk werd vervolgd,
als bewijs in de strafprocedure tegen hem werden gebruikt. De Grote Kamer van het EHRM oordeelde
in zijn arrest van 17 december 1996, no. 19187/91, NJ 1997/699, m.nt. Knigge dat art. 6, eerste lid,
EVRM niet van toepassing was tijdens het administratieve onderzoek en dat derhalve daaraan voor
Saunders geen zwijgrecht viel te ontlenen. Dit betekende dat voor dat administratieve traject de
bestaande wettelijke spreekplicht toelaatbaar was. In dat kader is het bestaan van een verplichting
om gegevens te verstrekken in de vorm van een mondelinge of schriftelijke verklaring niet
problematisch.8 Dat laat echter onverlet dat het daaropvolgend gebruik van die verklaringen in een
latere strafprocedure ten laste van de betrokkene wel een inbreuk kan maken op art. 6, eerste lid,
EVRM. Dat in die strafrechtelijke context art. 6, eerste lid, EVRM wél grenzen aan het gebruik van zo
een eerder afgelegde verklaring in een strafprocedure stelt, blijkt uit rov. 68 in de Saunders-uitspraak
van het EHRM:

“The right not to incriminate oneself, in particular, 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 of oppression in defiance of the will of the accused.”

De Grote Kamer bracht in zijn arrest van 10 september 2002, no 76574/01, FED 2003/589 (Allen v.
United Kingdom) evenwel de volgende nuance aan:

“The right not to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the will of an
accused person to remain silent in the context of criminal proceedings and the use made of
compulsorily obtained information in criminal prosecutions. It does not per se prohibit the use of
compulsory powers to require persons to provide information about their financial or company affairs
(see the above mentioned Saunders judgment, where the procedure whereby the applicant was
required to answer the questions of the Department of Trade Inspectors was not in issue). In the
present case, therefore, the Court finds that the requirement on the applicant to make a declaration of
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his assets to the Inland Revenue does not disclose any issue under Article 6 § 1, even though a
penalty was attached to a failure to do so. The obligation to make disclosure of income and capital for
the purposes of the calculation and assessment of tax is indeed a common feature of the taxation
systems of Contracting States and it would be difficult to envisage them functioning effectively without
it."

11. Uit het voorgaande vloeit voort dat de vooropstellingen van het hof in de onderhavige zaak – het
Nederlandse recht kent niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel op grond waarvan een verdachte
op geen enkele wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van
voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal, en een verdachte heeft het zwijgrecht als bedoeld in
art. 29 Sv – juist zijn. Deze vooropstellingen worden in cassatie niet bestreden.

12. De klacht keert zich tegen het oordeel van het hof dat de meldingsplicht genoemd in art. 8 van de
Verordening en art. 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën niet in strijd is met het nemo
tenetur-beginsel. Benadrukt zij dat het middel niet klaagt over het in de strafprocedure gebruikmaken
van de bedoelde meldingsplicht en van de verklaring van de verdachte.

13. Voor de beoordeling van de klacht is het zinvol kennis te nemen van de preambule en art. 1 van de
Verordening. De preambule houdt onder meer het volgende in:

“(5) De commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties heeft tijdens haar 35e zitting in
1992 besloten een aantal stoffen aan de tabellen in de bijlage bij het VN-verdrag toe te voegen. In
deze verordening moeten overeenkomstige bepalingen worden opgenomen om eventueel misbruik
van drugsprecursoren in de Gemeenschap op te sporen en ervoor te zorgen dat op de communautaire
markt gemeenschappelijke controlevoorschriften worden toegepast.

[…]

(17) Aangezien de doeleinden van deze verordening, namelijk een geharmoniseerd toezicht op de
handel in drugsprecursoren en het voorkomen van misbruik van deze precursoren voor de illegale
vervaardiging van synthetische drugs en psychotrope stoffen, niet voldoende door de lidstaten
kunnen worden verwezenlijkt en wegens het internationale en veranderlijke karakter ervan beter op
communautair niveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het
subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag, maatregelen treffen. Overeenkomstig het
evenredigheidsbeginsel in dat artikel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze
doelstellingen te verwezenlijken.”

Art. 1 van de Verordening luidt als volgt: 
“Toepassingsgebied en doel

Deze verordening stelt geharmoniseerde maatregelen vast voor het intracommunautaire toezicht op
bepaalde stoffen die vaak voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope
stoffen worden gebruikt, teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen.”

De overige hier relevante artikelen houden in:

Art. 8 van de Verordening:

“Verstrekking van informatie over geregistreerde stoffen aan de bevoegde instanties

1. De marktdeelnemers stellen de bevoegde instanties onverwijld in kennis van elk voorval, zoals
ongewone orders voor of transacties met geregistreerde stoffen, dat erop kan wijzen dat deze in de
handel te brengen stoffen wellicht worden misbruikt om verdovende middelen of psychotrope stoffen
op illegale wijze te vervaardigen.

2. De marktdeelnemers verstrekken de bevoegde instanties beknopt dergelijke informatie over hun
transacties met geregistreerde stoffen, op de wijze die nader gespecificeerd is in
uitvoeringsmaatregelen die overeenkomstig artikel 14 zijn genomen.”

Art. 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën:

“Het is verboden te handelen in strijd met voorschriften gesteld bij of krachtens:

a. de artikelen 3, tweede en derde lid, en 8 van Verordening nr. 273/2004 […]”
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2

3

Uit de preambule en art. 1 van de Verordening blijkt dat de meldingsplicht is ingevoerd ter
verwezenlijking van een geharmoniseerd toezicht op de handel in drugsprecursoren en ter
voorkoming van misbruik van deze precursoren voor de illegale vervaardiging van synthetische drugs
en psychotrope stoffen.

Het hof heeft – niet onbegrijpelijk – vastgesteld dat de verdachte het zoutzuur voorhanden had met
het oog op de levering ervan in de Europese Unie en hij op dat moment marktdeelnemer in de zin van
de Verordening was. Voorts heeft het hof geoordeeld (i) dat, gelet op de feitelijke constellatie in deze
zaak, de meldingsplicht moet worden gesitueerd in een fase die zich kenmerkt door een
intracommunautair-geharmoniseerd toezicht en aan een strafrechtelijk onderzoek voorafgaat, (ii) dat
(dus) op dat moment geen sprake was van een verdenking van enig strafbaar feit in de zin van art. 29
Sv, noch van een criminal charge in de zin van art. 6 EVRM, en (iii) dat de belangen, die de Verordening
beoogt te beschermen, het uitoefenen van het intracommunautaire toezicht en de wijze waarop het
wordt uitgeoefend alsmede het gebruik van aldus verkregen gegevens bij de vaststelling van een
inbreuk daarop, rechtvaardigen.

In het licht van het hetgeen ik hierboven heb uiteengezet, komt het mij voor dat deze oordelen van
het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigen, niet onbegrijpelijk zijn en toereikend zijn
gemotiveerd. Het beroep van de steller van het middel op het onderliggende vonnis van de rechtbank
Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, waarin wordt verwezen naar Hof ’s-Gravenhage 25
januari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0534, maakt dat mede gelet op de inhoud van de klacht niet
anders.

Het middel faalt.

Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Zie ook art. 7, tweede en derde lid, van EU-richtlijn 2016/343.

EHRM 25 februari 1993, no 10828/84, serie A no 256-A (Funke v. France). Zie voor het, in deze zaak
niet relevante, onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk verkregen bewijsmateriaal
o.m. EHRM (GK) 17 december 1996, no. 19187/91 (Saunders v. United Kingdom) en de conclusies van
mijn ambtgenoten Wattel vóór HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1129 en Vegter vóór HR 26 juni
2018, ECLI:NL:HR:2018:992, en ook de conclusie van mijn ambtgenoot Bleichrodt van 13 oktober
2020, ECLI:NL:PHR:2020:927 (op het moment van dit schrijven heeft de Hoge Raad in die zaak nog
geen uitspraak gedaan). Wilsafhankelijk is bijvoorbeeld de mondelinge of schriftelijke verklaring van
de betrokkene en wilsafhankelijk bijvoorbeeld DNA-materiaal. Voorts zij verwezen naar: N. Jörg, ‘Nemo
tenetur na Chambaz v. Zwitserland’, in: G. Knigge e.a. (red.), Gehoord de Procureur-Generaal. Opstellen
aangeboden aan prof. mr. J.W. Fokkens ter gelegenheid van zijn afscheid als Procureur-Generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden, Deventer: Kluwer 2016, p. 117-129 en A. Zeeman, Dulden of meewerken. Een
onderzoek naar de toepassing van het nemo tenetur-beginsel bij de sfeerovergang van controle naar
opsporing, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina Uitgevers 2019.

G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 322.
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Zie ook HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161, NJ 2014/70 (rov. 3.5).

EHRM 29 juni 2007, nos. 15809/02 and 25624/02, NJ 2008/25, m.nt. Alkema (O’Halloran and Francis
v. United Kingdom).

EHRM 10 september 2002, no. 76574/01, FED 2003/589 (Allen v. United Kingdom).

Zie Corstens, a.w., p. 365-367 en M.J.J.P. Luchtman, Grensoverschrijdende sfeercumulatie (diss.),
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007.

Vgl. EHRM 21 april 2009 (Marttinen v. Finland), NJ 2009/557, m.nt. T.M. Schalken: “68. Obligations to
inform the authorities are a common feature of the Contracting States' legal orders and may concern a
wide range of issues (see for instance, regarding the obligation to reveal one's identity to the police in
certain situations, Vasileva v. Denmark, no. 52792/99, § 34, 25 September 2003) or to produce
information for the purposes of taxation (see Allen v. the United Kingdom, cited above). The obligation
to disclose income and capital for the purposes of the calculation and assessment of tax, for example,
is a common feature of the taxation systems of Contracting States and it would be difficult to envisage
them functioning effectively without it.”
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ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 

2 februari 2021 (*) 

„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Richtlijn 2003/6/EG – Artikel 14, lid 3 – 

Verordening (EU) nr. 596/2014 – Artikel 30, lid 1, onder b) – Marktmisbruik – Administratieve sancties 

van strafrechtelijke aard – Weigering om met de bevoegde autoriteiten mee te werken – Artikelen 47 

en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht om te zwijgen en om niet 

mee te werken aan de eigen veroordeling” 

In zaak C-481/19, 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door 

de Corte costituzionale (grondwettelijk hof, Italië) bij beslissing van 6 maart 2019, ingekomen bij het 

Hof op 21 juni 2019, in de procedure 

DB 

tegen 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 

in tegenwoordigheid van: 

Presidente del Consiglio dei ministri, 

wijst 

HET HOF (Grote kamer), 

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, 

A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin en N. Wahl, kamerpresidenten, T. von

Danwitz, M. Safjan (rapporteur), F. Biltgen, K. Jürimäe, I. Jarukaitis en N. Jääskinen, rechters,

advocaat-generaal: P. Pikamäe, 

griffier: R. Schiano, administrateur, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 juli 2020, 

gelet op de opmerkingen van: 

– DB, vertegenwoordigd door R. Ristuccia en A. Saitta, avvocati,

– de Italiaanse regering, vertegewoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door

P. Gentili en P. G. Marrone, avvocati dello Stato,

– de Spaanse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door A. Rubio González, vervolgens door

L. Aguilera Ruiz als gemachtigden,

– het Europees Parlement, vertegenwoordigd door L. Visaggio, C. Biz en L. Stefani als

gemachtigden,
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–        de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door M. Chavrier, E. Rebasti, I. Gurov en 

E. Sitbon als gemachtigden, 

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door V. Di Bucci, P. Rossi, T. Scharf en P. J. O. Van 

Nuffel als gemachtigden, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 oktober 2020, 

het navolgende 

Arrest 

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 47 en 48 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”), alsmede de uitlegging en 

de geldigheid van artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) 

(PB 2003, L 96, blz. 16), en van artikel 30, lid 1, onder b), van verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening 

marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6 en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG 

en 2004/72/EG van de Commissie (PB 2014, L 173, blz. 1). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen DB en de Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa (Consob) (nationale commissie voor het vennootschaps- en beurswezen, Italië) 

betreffende de wettigheid van sancties die DB zijn opgelegd wegens handel met voorwetenschap en 

weigering om mee te werken bij een onderzoek door de Consob. 

 Toepasselijke bepalingen 

 Unierecht 

 Richtlijn 2003/6 

3        De overwegingen 37, 38 en 44 van richtlijn 2003/6 luiden als volgt: 

„(37)      Een gemeenschappelijke minimumuitrusting van krachtige instrumenten en bevoegdheden 

voor de bevoegde autoriteit van elke lidstaat zal de doeltreffendheid van het toezicht 

waarborgen. Op de markt actieve ondernemingen en alle deelnemers aan het economisch 

verkeer moeten op hun niveau ook bijdragen tot de integriteit van de markt. [...] 

(38)      Om ervoor te zorgen dat een communautair rechtskader tegen marktmisbruik naar behoren 

functioneert, dient iedere inbreuk op de krachtens deze richtlijn vastgestelde 

verbodsbepalingen of vereisten onverwijld aan het licht gebracht en bestraft te worden. Daartoe 

moeten de sancties voldoende afschrikkend zijn en in verhouding tot de ernst van de inbreuk 

en de gerealiseerde winst staan en consequent worden toegepast. 

[...] 

(44)      Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn 

erkend in het [Handvest] en in het bijzonder in artikel 11 hiervan, alsmede in artikel 10 van het 

Europees Verdrag [tot bescherming] van de rechten van de mens [en de fundamentele 

vrijheden]. [...]” 

4        Artikel 12 van deze richtlijn bepaalt: 
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„1.       Aan de bevoegde autoriteit worden alle toezichts- en onderzoeksbevoegdheden verleend die 

nodig zijn voor de vervulling van haar taken. [...] 

2.      Onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 7, worden de bevoegdheden bedoeld in lid 1 

uitgeoefend in overeenstemming met de nationale wetgeving, en omvatten ze ten minste het recht 

om: 

a)      toegang te verkrijgen tot ieder document, in enigerlei vorm, en een afschrift hiervan te ontvangen; 

b)      inlichtingen te verlangen van iedere persoon met inbegrip van degenen die achtereenvolgens 

betrokken zijn bij het doorgeven van handelsorders of de uitvoering van de desbetreffende 

transacties, alsook hun opdrachtgevers, en in voorkomend geval een persoon op te roepen en 

te horen; 

[...] 

3.      Dit artikel laat eventuele bepalingen van nationaal recht inzake het beroepsgeheim onverlet.” 

5        Artikel 14 van die richtlijn luidt als volgt: 

„1.      Onverminderd het recht van de lidstaten tot het opleggen van strafrechtelijke sancties, zorgen 

de lidstaten ervoor dat overeenkomstig hun nationale wetgeving passende administratieve 

maatregelen of administratieve sancties kunnen worden opgelegd aan de verantwoordelijke personen 

indien krachtens deze richtlijn vastgestelde bepalingen niet worden nageleefd. De lidstaten zien erop 

toe dat deze maatregelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. 

2.      Overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure stelt de Commissie een informatieve 

lijst op van de in lid 1 genoemde administratieve maatregelen en sancties. 

3.      De lidstaten stellen de sancties vast die moeten worden toegepast indien geen medewerking 

wordt verleend bij een onderzoek uit hoofde van artikel 12. 

[...]” 

 Verordening nr. 596/2014 

6        De overwegingen 62, 63, 66 en 77 van verordening nr. 596/2014, waarbij richtlijn 2003/6 per 3 juli 2016 

is ingetrokken en vervangen, zijn geformuleerd als volgt: 

„(62)      Een reeks effectieve instrumenten en bevoegdheden en middelen voor de bevoegde autoriteit 

van elke lidstaat waarborgt de doeltreffendheid van het toezicht. Dienovereenkomstig voorziet 

deze verordening in het bijzonder in een minimumreeks bevoegdheden op het vlak van toezicht 

en onderzoek die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de nationale 

wetgeving ter beschikking moet worden gesteld. [...] 

(63)      Marktpartijen en alle deelnemers aan het economisch verkeer moeten ook bijdragen tot de 

integriteit van de markt. [...] 

[...] 

(66)      Hoewel in deze verordening een minimumreeks aan bevoegdheden wordt vastgesteld 

waarover bevoegde autoriteiten moeten beschikken, moet de uitoefening van deze 

bevoegdheden plaatsvinden binnen een afgerond systeem van nationale wetgeving dat 

waarborgen bevat betreffende de eerbiediging van grondrechten, met inbegrip van het recht 

op privacy. [...] 

[...] 
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(77)      Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen die zijn erkend in het 

[Handvest] in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast 

overeenkomstig deze rechten en beginselen. [...]” 

7        Artikel 14 van deze verordening, met als opschrift „Verbod op handel met voorwetenschap en 

wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap”, luidt als volgt: 

„Het is verboden om: 

a)      te handelen met voorwetenschap of trachten te handelen met voorwetenschap; 

b)      iemand anders aan te raden om te handelen met voorwetenschap of iemand anders ertoe aan 

te zetten om te handelen met voorwetenschap, of 

c)      voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen.” 

8        Artikel 23 van die verordening, met het opschrift „Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten”, 

bepaalt in de leden 2 en 3 het volgende: 

„2.      Ter vervulling van hun taken krachtens deze verordening dienen bevoegde autoriteiten, 

overeenkomstig het nationale recht, ten minste over de volgende toezichts- en 

onderzoeksbevoegdheden te beschikken: 

a)      het verkrijgen van inzage in elk document en in gegevens in welke vorm dan ook, en het 

ontvangen of maken van een afschrift daarvan; 

b)      het vorderen van of verzoeken om inlichtingen van iedere persoon, met inbegrip van degenen 

die achtereenvolgens betrokken zijn bij het doorgeven van orders of het uitvoeren van de 

desbetreffende activiteiten, alsook hun opdrachtgevers, en in voorkomend geval het oproepen 

en ondervragen van een dergelijke persoon teneinde inlichtingen te verkrijgen; 

[...] 

3.      De lidstaten dragen er zorg voor dat passende maatregelen worden getroffen zodat de bevoegde 

autoriteiten alle toezichts- en onderzoeksbevoegdheden hebben die nodig zijn om hun taken te 

vervullen. 

[...]” 

9        Artikel 30 van dezelfde verordening, met als opschrift „Administratieve sancties en andere 

administratieve maatregelen”, bepaalt: 

„1.      Onverminderd strafrechtelijke sancties en onverminderd de toezichtsbevoegdheden van de 

bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 23 zorgen de lidstaten er overeenkomstig het nationale 

recht voor dat de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben passende administratieve sancties 

en administratieve maatregelen te nemen met betrekking tot in ieder geval de volgende inbreuken: 

a)      inbreuken op de artikelen 14 en 15 [...] en 

b)      weigering om aan een onderzoek of een inspectie mee te werken of gehoor te geven aan een 

vordering of verzoek zoals bedoeld in artikel 23, lid 2. 

De lidstaten kunnen tot 3 juli 2016 besluiten geen bepalingen betreffende administratieve sancties als 

bedoeld in de eerste alinea vast te stellen indien de onder a) of onder b) van de eerste alinea bedoelde 

inbreuken in het nationale recht reeds aan strafrechtelijke sancties onderworpen zijn. Indien zij dit 
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besluiten, stellen zij de Commissie en [de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)] in 

detail in kennis van de strafrechtbepalingen in kwestie. 

[...] 

2.      Lidstaten zorgen er overeenkomstig het nationale recht voor dat de bevoegde autoriteiten in het 

geval van de in lid 1, eerste alinea, onder a), bedoelde inbreuken beschikken over de bevoegdheid ten 

minste de volgende administratieve sancties op te leggen en ten minste de volgende administratieve 

maatregelen te nemen: 

a)      een bevel waarbij de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon wordt verplicht de gedraging te 

staken en af te zien van herhaling van die gedraging; 

b)      een besluit strekkende tot terugbetaling van de met de inbreuk gemaakte winst of tot vergoeding 

van het met de inbreuk geleden verlies, voor zover deze kunnen worden vastgesteld; 

c)      een publieke waarschuwing waarin de verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreuk 

worden geïdentificeerd; 

d)      het intrekken of opschorten van de vergunning van een beleggingsonderneming; 

e)      een tijdelijk verbod voor een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in een 

beleggingsonderneming of iedere andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt 

gehouden, om leidinggevende taken in beleggingsondernemingen uit te oefenen; 

f)      in het geval van herhaaldelijke inbreuken op artikel 14 of 15, een permanent verbod voor een 

persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in een beleggingsonderneming of iedere 

andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt gehouden, om leidinggevende taken in 

beleggingsondernemingen uit te oefenen; 

g)      een tijdelijk verbod voor iedere persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in een 

beleggingsonderneming of een andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt 

gehouden voor de inbreuk, om te handelen voor eigen rekening; 

h)      maximale administratieve financiële sancties van ten minste driemaal het bedrag van de vanwege 

de inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen, indien deze kunnen worden vastgesteld; 

i)      met betrekking tot een natuurlijke persoon, maximale administratieve financiële sancties van ten 

minste; 

i)      voor inbreuken op de artikelen 14 en 15, 5 000 000 [EUR] of, in lidstaten die niet de euro als 

munt hebben, de overeenkomstige waarde in de nationale munteenheid op 2 juli 2014, 

[...] 

[...] 

Verwijzingen naar de bevoegde autoriteit in dit lid gelden onverminderd het bevoegdheden van de 

bevoegde autoriteit haar taken uit te oefenen op de wijzen zoals bedoeld in artikel 23, lid 1. 

[...] 

3.      De lidstaten kunnen bevoegde autoriteiten uit hoofde van het nationale recht andere dan de in 

lid 2 bedoelde bevoegdheden geven en kunnen in hogere sancties voorzien dan die welke in dat lid zijn 

vastgesteld.” 

 Italiaans recht 
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10      De Italiaanse Republiek heeft richtlijn 2003/6 in nationaal recht omgezet bij artikel 9 van legge n. 62 – 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

europee. Legge comunitaria 2004 (wet nr. 62 houdende bepalingen ter nakoming van de 

verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van Italië van de Europese Gemeenschappen – 

communautaire wet van 2004) van 18 april 2005 (gewoon supplement bij GURI nr. 76 van 27 april 

2005). Bij dit artikel zijn in decreto legislativo n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (wetsbesluit 

nr. 58 – Geconsolideerde tekst van de bepalingen inzake financiële bemiddeling in de zin van de 

artikelen 8 en 21 van wet nr. 52 van 6 februari 1996) van 24 februari 1998 (hierna: „geconsolideerde 

tekst”) talrijke bepalingen ingevoegd, zoals artikel 187 bis van deze geconsolideerde tekst met 

betrekking tot de bestuursrechtelijke overtreding van handel met voorwetenschap en artikel 187 

quindecies van die geconsolideerde tekst, dat betrekking heeft op sancties die van toepassing zijn in 

geval van weigering om mee te werken bij een onderzoek door de Consob. 

11      Artikel 187 bis van de geconsolideerde tekst, met het opschrift „Handel met voorwetenschap”, bepaalde 

in de ten tijde van de feiten geldende versie: 

„1.      Onverminderd strafrechtelijke sancties wanneer de daad een strafbaar feit vormt, wordt gestraft 

met een bestuurlijke geldboete van twintigduizend tot drie miljoen EUR eenieder die, terwijl hij over 

voorwetenschap beschikt wegens zijn hoedanigheid van lid van de bestuurlijke, leidinggevende of 

toezichthoudende organen van de uitgevende instelling, wegens zijn deelneming in het kapitaal van de 

uitgevende instelling of uit hoofde van de uitoefening van werk, een beroep, een (openbare) functie, 

of een ambt: 

a)      met gebruikmaking van die voorwetenschap direct of indirect financiële instrumenten koopt, 

verkoopt of daarmee andere transacties verricht, voor eigen rekening of voor rekening van 

derden; 

b)      dergelijke voorwetenschap openbaar maakt aan anderen, buiten de normale uitoefening van zijn 

werk, beroep, functie of ambt; 

c)      op basis van die voorwetenschap anderen aanbeveelt of ertoe aanzet een van de onder a) 

genoemde transacties te verrichten. 

2.      De in lid 1 genoemde sanctie geldt ook voor eenieder die, terwijl hij over voorwetenschap beschikt 

als gevolg van de voorbereiding of de uitvoering van criminele activiteiten, een van de in lid 1 

genoemde handelingen verricht. 

3.      Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ,financiële instrumenten’ ook verstaan, de in 

artikel 1, lid 2, bedoelde financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van een financieel 

instrument als bedoeld in artikel 180, lid 1, onder a). 

4.      De in lid 1 genoemde sanctie is tevens van toepassing op eenieder die, terwijl hij over 

voorwetenschap beschikt en op basis van normale zorgvuldigheid weet of kan weten dat het om 

voorwetenschap gaat, een van de in dat lid omschreven feiten pleegt. 

5.      De bestuurlijke geldboeten in de leden 1, 2 en 4 worden verhoogd tot het driedubbele of, indien 

dat hoger is, tienmaal de opbrengst of winst die met het strafbare feit is behaald, wanneer de sancties 

ontoereikend blijken, gelet op de persoon van de dader dan wel de omvang van de opbrengst of winst 

die met het strafbare feit is behaald, zelfs wanneer het maximale bedrag zou worden toegepast. 

6.      Voor de in dit artikel bedoelde gevallen wordt de poging tot inbreuk gelijkgesteld met een 

voltooide inbreuk.” 

12      Artikel 187 quindecies van de geconsolideerde tekst, met het opschrift „Bescherming van de 

toezichtactiviteiten van de Consob”, bepaalde in de op de feiten in het hoofdgeding toepasselijke 

versie: 
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„1.      Behalve in de gevallen van artikel 2638 van de codice civile (Italiaans burgerlijk wetboek), wordt 

eenieder die niet binnen de gestelde termijn gehoor geeft aan verzoeken van de Consob of door wie 

de Consob vertraging in de uitoefening van haar taken oploopt, bestraft met een bestuurlijke geldboete 

van tienduizend tot tweehonderdduizend EUR.” 

13      Dit artikel 187 quindecies is gewijzigd bij decreto legislativo n. 129 del 2017 (wetsbesluit nr. 129 van 

2017). In zijn huidige versie luidt dat artikel 187 quindecies, met het opschrift „Bescherming van de 

toezichtactiviteiten van de Banca d’Italia en de Consob”, als volgt: 

„1.      Behalve in de gevallen van artikel 2638 van de codice civile, wordt eenieder die niet binnen de 

gestelde termijn gehoor geeft aan verzoeken van de Banca d’Italia (centrale bank van Italië) en de 

Consob, dan wel niet met die autoriteiten samenwerkt ten behoeve van de uitoefening van 

toezichtactiviteiten of voor vertraging in de uitoefening van die activiteiten zorgt, overeenkomstig het 

onderhavige artikel gestraft. 

1 bis.            Indien de inbreuk wordt gepleegd door een natuurlijke persoon, wordt deze gestraft met 

een bestuurlijke geldboete van tienduizend tot vijf miljoen EUR. 

[...]” 

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen 

14      Bij besluit van 2 mei 2012 heeft de Consob op grond van artikel 187 bis van de geconsolideerde tekst 

twee geldboetes van respectievelijk 200 000 EUR en 100 000 EUR aan DB opgelegd voor een tussen 19 

en 26 februari 2009 begane bestuursrechtelijke overtreding van handel met voorwetenschap, die twee 

elementen omvatte, te weten handel met voorwetenschap en wederrechtelijke mededeling van 

voorwetenschap. 

15      De Consob heeft hem tevens een geldboete van 50 000 EUR opgelegd voor de in artikel 187 quindecies 

van de geconsolideerde tekst bedoelde bestuursrechtelijke overtreding, omdat de betrokkene eerst 

herhaaldelijk had verzocht om de datum van het verhoor te verzetten waarvoor hij, als persoon die 

van de feiten op de hoogte was, was opgeroepen, en toen hij op dat verhoor was verschenen, had 

geweigerd om de hem gestelde vragen te beantwoorden. 

16      Voorts heeft de Consob de bijkomende sanctie van het tijdelijke verlies van de betrouwbaarheidsstatus 

als bedoeld in artikel 187 quater, lid 1, van de geconsolideerde tekst gedurende achttien maanden 

opgelegd en de inbeslagname gelast van de waarde gelijk aan de winst of de middelen die waren 

aangewend om die winst te verkrijgen, overeenkomstig artikel 187 sexies van de geconsolideerde 

tekst. 

17      DB heeft tegen deze sancties bezwaar aangetekend bij de Corte d’appello di Roma (rechter in tweede 

aanleg Rome, Italië), die het bezwaar heeft afgewezen. Hij heeft tegen de beslissing van die rechterlijke 

instantie cassatieberoep ingesteld bij de Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke 

en strafzaken, Italië). Bij beschikking van 16 februari 2018 heeft de Corte suprema di cassazione twee 

grondwettigheidsvragen aan de Corte costituzionale (grondwettelijk hof, Italië) voorgelegd, waarvan 

alleen de eerste vraag relevant is in het kader van de onderhavige prejudiciële verwijzing. 

18      Die vraag heeft betrekking op artikel 187 quindecies van de geconsolideerde tekst, voor zover die 

bepaling voorziet in een sanctie voor de weigering om binnen de gestelde termijn gehoor te geven aan 

verzoeken van de Consob of voor het feit dat deze instelling vertraging in de uitoefening van haar 

toezichttaken oploopt, ook wanneer het om een persoon gaat aan wie de Consob, in de uitoefening 

van haar toezichttaken, handel met voorwetenschap verwijt. 

19      De Corte costituzionale wijst er in zijn verwijzingsbeslissing op dat de vraag betreffende de 

grondwettigheid van artikel 187 quindecies van de geconsolideerde tekst verwijst naar verscheidene 
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rechten en beginselen, waarvan sommige zijn ontleend aan het nationale recht – namelijk de rechten 

van de verdediging en het beginsel van gelijkheid van de procespartijen, waarin de Italiaanse grondwet 

voorziet – en andere aan het internationaal recht en het Unierecht. 

20      Volgens de Corte costituzionale kan het recht om te zwijgen en om niet mee te werken aan de eigen 

veroordeling (hierna: „zwijgrecht”), dat is gebaseerd op de aangehaalde grondwettelijke, 

Unierechtelijke en internationaalrechtelijke bepalingen, niet dienen als rechtvaardiging voor de 

weigering van de betrokken persoon om te verschijnen op het door de Consob georganiseerde 

verhoor, noch voor de vertraging waarmee die persoon op dat verhoor is verschenen, op voorwaarde 

dat zijn recht om niet te antwoorden op de vragen die hem tijdens dat verhoor worden gesteld, 

gewaarborgd is. In casu ontbrak een dergelijke waarborg. 

21      Volgens de verwijzende rechter moet ten eerste rekening worden gehouden met het risico dat de 

verdachte van een bestuursrechtelijke overtreding waarvoor een sanctie van strafrechtelijke aard kan 

worden opgelegd, vanwege de verplichting tot samenwerking met de bevoegde autoriteit in feite 

meewerkt aan de formulering van zijn tenlastelegging. De verwijzende rechter benadrukt in dit 

verband dat de aan DB verweten handel met voorwetenschap naar Italiaans recht zowel een 

bestuursrechtelijke overtreding als een strafbaar feit vormt en dat de desbetreffende procedures 

parallel kunnen worden ingeleid en voortgezet, voor zover dat verenigbaar is met het in artikel 50 van 

het Handvest vastgestelde „ne bis in idem”-beginsel (arrest van 20 maart 2018, Garlsson Real Estate 

e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, punten 42-63). 

22      Ten tweede brengt de verwijzende rechter in herinnering dat volgens de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens het zwijgrecht, dat voortvloeit uit artikel 6 van het op 4 november 

1950 te Rome ondertekende Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (hierna: „EVRM”), wordt geschonden wanneer personen op grond van het 

nationale recht worden bestraft omdat zij niet hebben geantwoord op de vragen van de bestuurlijke 

autoriteiten in het kader van procedures tot vaststelling van bestuursrechtelijke overtredingen die met 

sancties van strafrechtelijke aard worden bestraft (EHRM, 3 mei 2001, J.B. tegen Zwitserland, 

CE:ECHR:2001:0503JUD003182796, §§ 63-71; EHRM, 4 oktober 2005, Shannon tegen Verenigd 

Koninkrijk, CE:ECHR:2005:1004JUD000656303, §§ 38-41, en EHRM, 5 april 2012, Chambaz tegen 

Zwitserland, CE:ECHR:2012:0405JUD001166304, §§ 50-58).       

23      Aangezien artikel 187 quindecies van de geconsolideerde tekst in de Italiaanse rechtsorde is ingevoerd 

ter uitvoering van een bij artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 opgelegde specifieke verplichting en thans 

uitvoering geeft aan artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014, bestaat volgens de 

verwijzende rechter het gevaar dat een eventuele ongrondwettigverklaring van dat artikel 187 

quindecies in strijd is met het Unierecht, indien deze bepalingen van afgeleid Unierecht aldus moeten 

worden opgevat dat zij de lidstaten verplichten om een sanctie op te leggen voor het door een van 

handel met voorwetenschap verdachte persoon bewaarde stilzwijgen tijdens een verhoor door de 

bevoegde autoriteit. Het valt echter te betwijfelen of deze aldus opgevatte bepalingen verenigbaar zijn 

met de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die het zwijgrecht eveneens lijken te erkennen binnen 

dezelfde grenzen als die welke uit artikel 6 EVRM en de Italiaanse grondwet voortvloeien. 

24      De verwijzende rechter merkt nog op dat de rechtspraak van het Hof, volgens welke de persoon tegen 

wie een onderzoek is ingesteld in het kader van een procedure wegens inbreuk op de 

mededingingsregels van de Unie, verplicht is te antwoorden op zuiver feitelijke vragen, echter leidt tot 

een aanzienlijke beperking van de draagwijdte van het recht van de betrokkene om zichzelf niet met 

zijn verklaringen te belasten, zelfs niet indirect. 

25      Deze rechtspraak, die grotendeels vóór de goedkeuring van het Handvest is geformuleerd met 

betrekking tot rechtspersonen en niet met betrekking tot natuurlijke personen, lijkt moeilijk 

verenigbaar te zijn met het „strafrechtelijke” karakter dat door het Hof in het arrest van 20 maart 2018, 

Di Puma en Zecca (C-596/16 en C-597/16, EU:C:2018:192), is toegekend aan de administratieve sancties 

waarin de Italiaanse rechtsorde voorziet voor handel met voorwetenschap. 
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26      Aangezien de vraag of de artikelen 47 en 48 van het Handvest, in het licht van de rechtspraak van het 

EHRM betreffende artikel 6 EVRM, vereisen dat het zwijgrecht wordt geëerbiedigd in het kader van 

bestuurlijke procedures die tot de oplegging van sancties van strafrechtelijke aard kunnen leiden, nog 

niet is behandeld door het Hof of de Uniewetgever, acht de verwijzende rechter het noodzakelijk om, 

voordat hij uitspraak doet over de aan hem voorgelegde grondwettigheidsvraag, het Hof te verzoeken 

om uitlegging te geven aan artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 en artikel 30, lid 1, onder b), van 

verordening nr. 596/2014 en, in voorkomend geval, de geldigheid van deze bepalingen te toetsen aan 

de artikelen 47 en 48 van het Handvest. 

27      In deze omstandigheden heeft de Corte costituzionale de behandeling van de zaak geschorst en het 

Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 

„1)      Moeten artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6, voor zover het ratione temporis nog steeds van 

toepassing is, en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 aldus worden uitgelegd 

dat een lidstaat op grond van deze bepalingen mag besluiten om geen sanctie op te leggen aan 

degene die weigert om vragen van de bevoegde autoriteit te beantwoorden waaruit zou kunnen 

blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit dat met administratieve 

sancties van ,punitieve’ aard wordt bestraft? 

2)      Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, zijn artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6, 

voor zover het ratione temporis nog steeds van toepassing is, en artikel 30, lid 1, onder b), van 

verordening nr. 596/2014 dan verenigbaar met de artikelen 47 en 48 van het [Handvest], ook in 

het licht van de rechtspraak van het [EHRM] betreffende artikel 6 EVRM en van de 

grondwettelijke tradities die de lidstaten gemeen hebben, voor zover volgens eerstgenoemde 

bepalingen ook een sanctie moet worden opgelegd aan degene die weigert om vragen van de 

bevoegde autoriteit te beantwoorden waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft 

gemaakt aan een strafbaar feit dat met administratieve sancties van ,punitieve’ aard wordt 

bestraft?” 

 Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 

28      De Raad van de Europese Unie vraagt zich in zijn schriftelijke opmerkingen af of verordening 

nr. 596/2014 – die, gelet op de datum van inwerkingtreding ervan, niet van toepassing is op de feiten 

van het hoofdgeding – relevant is voor de uitspraak in het hoofdgeding. 

29      Volgens vaste rechtspraak van het Hof rust er een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende 

de uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen 

verantwoordelijkheid geschetste wettelijke en feitelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan het 

Hof is de juistheid te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van 

een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht of het 

onderzoek van de geldigheid daarvan geen enkel verband houdt met een reëel geschil of met het 

voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof 

niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te 

geven op de gestelde vragen of om te begrijpen waarom de nationale rechter van oordeel is dat de 

antwoorden op die vragen nodig zijn om het bij hem aanhangige geding te beslechten (zie in die zin 

arresten van 19 november 2009, Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, punten 40-42, en 12 december 

2019, Slovenské elektrárne, C-376/18, EU:C:2019:1068, punt 24). 

30      In casu is de Corte costituzionale van oordeel dat hij zich moet uitspreken over de grondwettigheid van 

artikel 187 quindecies van de geconsolideerde tekst, niet alleen in de versie die ten tijde van de feiten 

in het hoofdgeding van kracht was en waarbij artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 in nationaal recht 

werd omgezet, maar ook in de thans geldende versie, die uitvoering geeft aan artikel 30, lid 1, onder b), 

van verordening nr. 596/2014. De Corte Costituzionale verwijst dienaangaande naar de samenhang en 

de continuïteit tussen de bepalingen van richtlijn 2003/6 en die van verordening nr. 596/2014, die een 
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algemeen onderzoek van de overeenkomstige bepalingen van artikel 14, lid 3, van deze richtlijn en 

artikel 30, lid 1, onder b), van deze verordening rechtvaardigen. 

31      Voorts blijkt uit het aan het Hof voorgelegde dossier dat een ongrondwettigverklaring van artikel 187 

quindecies van de geconsolideerde tekst ook invloed zou hebben op de thans geldende versie van dit 

artikel, dat uitvoering geeft aan artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014. 

32      In deze omstandigheden is het niet evident dat de gevraagde uitlegging van laatstgenoemde bepaling 

op geen enkele wijze verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding. 

33      Bijgevolg moeten de voorgelegde vragen, zoals zij zijn geformuleerd, ontvankelijk worden verklaard. 

 Beantwoording van de prejudiciële vragen 

34      Met zijn vragen, die tezamen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te 

vernemen of artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening 

nr. 596/2014, gelezen in het licht van de artikelen 47 en 48 van het Handvest, aldus moeten worden 

uitgelegd dat de lidstaten op grond van deze bepalingen mogen besluiten om geen sanctie op te leggen 

aan een natuurlijke persoon die in het kader van een onderzoek dat door de bevoegde autoriteit uit 

hoofde van deze richtlijn of verordening tegen hem is ingesteld, weigert om antwoorden aan deze 

autoriteit te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een 

inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft. 

35      Dienaangaande dient vooraf in herinnering te worden gebracht dat volgens artikel 51, lid 1, van het 

Handvest de bepalingen van dit Handvest gericht zijn tot de instellingen van de Unie, alsmede, wanneer 

zij het Unierecht ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. 

36      Voorts hebben de voorgelegde vragen weliswaar betrekking op de artikelen 47 en 48 van het Handvest, 

waarin met name het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak en het vermoeden van onschuld 

zijn vastgelegd, maar het verzoek om een prejudiciële beslissing verwijst ook naar de in artikel 6 EVRM 

gegarandeerde rechten. Hoewel het EVRM, zolang de Europese Unie er geen partij bij is, geen formeel 

in de rechtsorde van de Unie opgenomen rechtsinstrument is, moet evenwel eraan worden herinnerd 

dat de door het EVRM gewaarborgde grondrechten, zoals artikel 6, lid 3, VEU bevestigt, als algemene 

beginselen deel uitmaken van het Unierecht. Bovendien beoogt artikel 52, lid 3, van het Handvest – 

waarin is bepaald dat rechten uit dit Handvest die corresponderen met rechten die zijn gegarandeerd 

door het EVRM, dezelfde inhoud en reikwijdte hebben als die welke er door dat verdrag aan worden 

toegekend – te zorgen voor de nodige samenhang tussen deze respectieve rechten, zonder dat dit de 

autonomie van het Unierecht of van het Hof van Justitie aantast (zie in die zin arrest van 20 maart 2018, 

Garlsson Real Estate e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, punten 24 en 25). 

37      Volgens de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (PB 2007, C 303, blz. 17) correspondeert 

artikel 47, tweede alinea, van het Handvest met artikel 6, lid 1, EVRM en is artikel 48 van het Handvest 

„hetzelfde” als artikel 6, leden 2 en 3, EVRM. Bij zijn uitlegging van de rechten die worden gewaarborgd 

door artikel 47, tweede alinea, en artikel 48 van het Handvest, moet het Hof dan ook rekening houden 

met de daarmee corresponderende rechten die worden gewaarborgd door artikel 6 EVRM, zoals 

uitgelegd door het Europees Hof voor de rechten van de mens, als minimumbeschermingsniveau [zie 

in die zin arresten van 21 mei 2019, Commissie/Hongarije (Vruchtgebruik op landbouwgrond), 

C-235/17, EU:C:2019:432, punt 72; 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en 

C-520/18, EU:C:2020:791, punt 124, en 17 december 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België, 

C-336/19, EU:C:2020:1031, punt 56)]. 

38      In dat opzicht heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opgemerkt dat het zwijgrecht, ook 

al is het niet uitdrukkelijk vermeld in artikel 6 EVRM, een algemeen erkende internationale norm is die 

de kern vormt van het begrip „eerlijk proces”. Door de verdachte te beschermen tegen onrechtmatige 

dwang vanwege de overheid, draagt dit recht bij tot het voorkomen van rechterlijke dwalingen en het 
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waarborgen van het met dat artikel 6 EVRM beoogde resultaat (zie in die zin EHRM, 8 februari 1996, 

John Murray tegen Verenigd Koninkrijk, CE:ECHR:1996:0208JUD001873191, § 45). 

39      Hoewel de bescherming van het zwijgrecht ervoor moet zorgen dat de tenlastelegging in een strafzaak 

wordt onderbouwd zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door dwang of geweld verkregen 

bewijsmateriaal (zie in die zin EHRM, 17 december 1996, Saunders tegen Verenigd Koninkrijk, 

CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 68), wordt dit recht met name geschonden in de situatie waarin 

een verdachte, onder de dreiging van sancties indien hij niet getuigt, hetzij getuigt, hetzij wordt gestraft 

omdat hij weigert te getuigen (zie in die zin EHRM, 13 september 2016, Ibrahim e.a. tegen Verenigd 

Koninkrijk, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 267). 

40      Het zwijgrecht kan redelijkerwijs niet worden beperkt tot bekentenissen van wandaden of opmerkingen 

die de ondervraagde persoon rechtstreeks in opspraak brengen, maar is ook van toepassing op 

informatie over feitelijke kwesties die later kan worden gebruikt om de tenlastelegging te staven en 

aldus van invloed kan zijn op de schuldigverklaring of de sanctie die aan deze persoon wordt opgelegd 

(zie in die zin EHRM, 17 december 1996, Saunders tegen Verenigd Koninkrijk, 

CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 71, en EHRM, 19 maart 2015, Corbet e.a. tegen Frankrijk, 

CE:ECHR:2015:0319JUD000749411, § 34). 

41      Het zwijgrecht kan echter niet als rechtvaardiging dienen voor elke weigering van samenwerking met 

de bevoegde autoriteiten, zoals de weigering om te verschijnen op een door deze autoriteiten geplande 

hoorzitting, noch voor vertragingstactieken die ertoe strekken dat die hoorzitting wordt uitgesteld. 

42      Aangaande de vraag onder welke omstandigheden dat recht ook moet worden geëerbiedigd in het 

kader van procedures tot vaststelling van bestuursrechtelijke overtredingen, moet worden benadrukt 

dat het zwijgrecht toepassing vindt in het kader van procedures die kunnen leiden tot de oplegging van 

administratieve sancties met een strafrechtelijk karakter. Drie criteria zijn relevant voor de beoordeling 

van dat karakter. Het eerste criterium is de juridische kwalificatie van de inbreuk in het nationale recht, 

het tweede de aard van de inbreuk en het derde de zwaarte van de sanctie die aan de betrokkene kan 

worden opgelegd (zie arrest van 20 maart 2018, Garlsson Real Estate e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, 

punt 28). 

43      Het staat weliswaar aan de verwijzende rechter om in het licht van deze criteria te beoordelen of de 

administratieve sancties die in het hoofdgeding aan de orde zijn, van strafrechtelijke aard zijn, maar 

die rechter brengt terecht in herinnering dat sommige van de door Consob opgelegde administratieve 

sancties volgens de rechtspraak van het Hof een repressief doel lijken na te streven en zo zwaar lijken 

te zijn dat zij strafrechtelijk van aard kunnen zijn (zie in die zin arresten van 20 maart 2018, Di Puma en 

Zecca, C-596/16 en C-597/16, EU:C:2018:192, punt 38, en 20 maart 2018, Garlsson Real Estate e.a., 

C-537/16, EU:C:2018:193, punten 34 en 35). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is in wezen 

tot dezelfde conclusie gekomen (EHRM, 4 maart 2014, Grande Stevens e.a. tegen Italië, 

CE:ECHR:2014:0304JUD001864010, § 101). 

44      Zelfs indien de door de toezichthoudende autoriteit aan DB opgelegde sancties die in het hoofdgeding 

aan de orde zijn in casu niet strafrechtelijk van aard zouden zijn, dan nog zou de noodzaak tot 

eerbiediging van het zwijgrecht in het kader van een door deze autoriteit uitgevoerde 

onderzoeksprocedure ook kunnen voortvloeien uit de door de verwijzende rechter genoemde 

omstandigheid dat de in het kader van deze procedure verkregen bewijzen volgens de nationale 

wetgeving in het kader van een tegen dezelfde persoon ingestelde strafprocedure kunnen worden 

gebruikt om vast te stellen dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. 

45      Gelet op de overwegingen in de punten 35 tot en met 44 van het onderhavige arrest, moet worden 

geoordeeld dat de uit artikel 47, tweede alinea, en artikel 48 van het Handvest voortvloeiende 

waarborgen die in acht moeten worden genomen door zowel de instellingen van de Unie als de 

lidstaten wanneer zij het Unierecht ten uitvoer brengen, met name het zwijgrecht omvatten van een 

natuurlijke persoon „tegen wie een vervolging is ingesteld” in de zin van laatstgenoemde bepaling. Dit 

recht verzet zich er onder andere tegen dat een dergelijke persoon een sanctie wordt opgelegd voor 
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zijn weigering om de bevoegde autoriteit krachtens richtlijn 2003/6 of verordening nr. 596/2014 

antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een 

inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij 

strafrechtelijk aansprakelijk is. 

46      Aan deze analyse wordt niet afgedaan door de rechtspraak van het Hof inzake de mededingingsregels 

van de Unie, waaruit in wezen volgt dat de betrokken onderneming, in het kader van een procedure 

tot vaststelling van een inbreuk op deze regels, kan worden verplicht alle noodzakelijke inlichtingen te 

verstrekken over feiten waarvan zij eventueel kennis heeft, en om zo nodig de desbetreffende in haar 

bezit zijnde documenten over te leggen, zelfs wanneer deze in het bijzonder tegen haarzelf bewijs 

kunnen opleveren van een gedraging die in strijd is met de mededingingsregels (zie in die zin arresten 

van 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, EU:C:1989:387, punt 34; 29 juni 2006, Commissie/SGL 

Carbon, C-301/04 P, EU:C:2006:432, punt 41, en 25 januari 2007, Dalmine/Commissie, C-407/04 P, 

EU:C:2007:53, punt 34). 

47      Ten eerste heeft het Hof in dit verband namelijk ook geoordeeld dat deze onderneming niet kan worden 

verplicht antwoorden te geven waardoor zij het bestaan van een dergelijke inbreuk zou moeten 

erkennen (zie in die zin arresten van 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, EU:C:1989:387, 

punt 35, en 29 juni 2006, Commissie/SGL Carbon, C-301/04 P, EU:C:2006:432, punt 42). 

48      Ten tweede ziet de in de twee vorige punten van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak, zoals 

de verwijzende rechter zelf opmerkt, op procedures die kunnen leiden tot de oplegging van sancties 

aan ondernemingen en ondernemersverenigingen. Zij kan niet naar analogie worden toegepast 

wanneer de reikwijdte moet worden vastgesteld van het zwijgrecht van natuurlijke personen, zoals DB, 

tegen wie een procedure wegens handel met voorwetenschap is ingesteld. 

49      Gelet op de door de verwijzende rechter geuite twijfels over de geldigheid van artikel 14, lid 3, van 

richtlijn 2003/6 en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 in het licht van het zwijgrecht 

dat is vastgelegd in artikel 47, tweede alinea, en artikel 48 van het Handvest, moet nog worden 

onderzocht of aan deze bepalingen van afgeleid Unierecht een met het zwijgrecht conforme uitlegging 

kan worden gegeven, voor zover zij niet vereisen dat een natuurlijke persoon een sanctie wordt 

opgelegd voor zijn weigering om de bevoegde autoriteit krachtens deze richtlijn of deze verordening 

antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een 

inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij 

strafrechtelijk aansprakelijk is. 

50      In dit verband moet allereerst in herinnering worden gebracht dat een bepaling van afgeleid Unierecht 

volgens een algemeen uitleggingsbeginsel zoveel mogelijk aldus moet worden uitgelegd dat geen 

afbreuk wordt gedaan aan de geldigheid ervan en dat het gehele primaire recht, waaronder met name 

de bepalingen van het Handvest, in acht wordt genomen. Wanneer deze bepaling voor meer dan één 

uitlegging vatbaar is, verdient de uitlegging die ervoor zorgt dat de bepaling in overeenstemming is 

met het primaire recht, dan ook de voorkeur boven de uitlegging die met zich meebrengt dat zij in 

strijd is met dat recht [arrest van 14 mei 2019, M e.a. (Intrekking van de vluchtelingenstatus), C-391/16, 

C-77/17 en C-78/17, EU:C:2019:403, punt 77]. Zowel overweging 44 van richtlijn 2003/6 als overweging 

77 van verordening nr. 596/2014 benadrukt overigens dat deze beide handelingen de grondrechten 

eerbiedigen en de in het Handvest erkende beginselen in acht nemen. 

51      Wat om te beginnen artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 betreft, daarin is bepaald dat de lidstaten de 

sancties moeten vaststellen die moeten worden toegepast indien geen medewerking wordt verleend 

bij een onderzoek uit hoofde van artikel 12 van deze richtlijn. Laatstgenoemde bepaling preciseert dat 

de bevoegde autoriteit, in dit kader, inlichtingen moet kunnen verlangen van iedere persoon en in 

voorkomend geval een persoon moet kunnen oproepen en horen. 

52      Hoewel de bewoordingen van deze twee bepalingen niet uitdrukkelijk uitsluiten dat de verplichting voor 

de lidstaten om de sancties vast te stellen die in een dergelijk geval moeten worden toegepast, ook 

geldt in het geval waarin een aldus gehoorde persoon weigert om die autoriteit antwoorden te 
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verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met 

administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk 

is, staat ook niets in de bewoordingen van artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 eraan in de weg om deze 

bepaling in die zin uit te leggen dat deze verplichting in een dergelijk geval niet geldt. 

53      Wat vervolgens artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 betreft, deze bepaling vereist 

dat administratieve sancties worden vastgesteld met betrekking tot de weigering om aan een 

onderzoek of een inspectie mee te werken of gehoor te geven aan een vordering of verzoek zoals 

bedoeld in artikel 23, lid 2, van deze verordening, waarvan punt b) preciseert dat de ondervraging van 

een persoon teneinde inlichtingen te verkrijgen daaronder begrepen is. 

54      Opgemerkt zij echter dat artikel 30, lid 1, van verordening nr. 596/2014 weliswaar van de lidstaten 

verlangt dat zij ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben passende sancties 

en maatregelen te nemen, in het bijzonder in de gevallen bedoeld in deze bepaling, onder b), maar de 

lidstaten niet verplicht te voorzien in de toepassing van dergelijke sancties of maatregelen op 

natuurlijke personen die in het kader van een onderzoek betreffende een inbreuk die met 

administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, weigeren om de bevoegde autoriteit 

antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een 

dergelijke inbreuk, of dat zij strafrechtelijk aansprakelijk zijn. 

55      Hieruit volgt dat aan zowel artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 als artikel 30, lid 1, onder b), van 

verordening nr. 596/2014 een met de artikelen 47 en 48 van het Handvest conforme uitlegging kan 

worden gegeven, volgens welke zij niet vereisen dat een natuurlijke persoon een sanctie wordt 

opgelegd voor zijn weigering om de bevoegde autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou 

kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve sancties 

van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is. 

56      Aldus uitgelegd, wordt geen afbreuk gedaan aan de geldigheid van deze bepalingen van afgeleid 

Unierecht in het licht van de artikelen 47 en 48 van het Handvest, omdat zij de oplegging van een 

sanctie voor een dergelijke weigering niet uitdrukkelijk uitsluiten. 

57      In dit verband moet ten slotte in herinnering worden geroepen dat de lidstaten de hun door een 

bepaling van afgeleid Unierecht toegekende beoordelingsbevoegdheid moeten gebruiken op een wijze 

die in overeenstemming is met de grondrechten (zie in die zin arrest van 13 maart 2019, E., C-635/17, 

EU:C:2019:192, punten 53 en 54). In het kader van de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit 

richtlijn 2003/6 of verordening nr. 596/2014, moeten zij er dus, zoals in punt 45 van dit arrest is 

benadrukt, overeenkomstig het door de artikelen 47 en 48 van het Handvest gewaarborgde zwijgrecht 

voor zorgen dat de bevoegde autoriteit een natuurlijke persoon geen sanctie kan opleggen voor zijn 

weigering om deze autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich 

schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard 

wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is. 

58      Gelet op een en ander moet op de voorgelegde vragen worden geantwoord dat artikel 14, lid 3, van 

richtlijn 2003/6 en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014, gelezen in het licht van de 

artikelen 47 en 48 van het Handvest, aldus moeten worden uitgelegd dat de lidstaten op grond van 

deze bepalingen mogen besluiten om geen sanctie op te leggen aan een natuurlijke persoon die in het 

kader van een onderzoek dat door de bevoegde autoriteit krachtens deze richtlijn of deze verordening 

tegen hem is ingesteld, weigert om deze autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen 

blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve sancties van 

strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is. 

 Kosten 

59      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 

beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door 
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anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 

vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 

Artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 

betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) en artikel 30, lid 1, 

onder b), van verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 

2003/6 en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie, gelezen in het licht 

van de artikelen 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moeten 

aldus worden uitgelegd dat de lidstaten op grond van deze bepalingen mogen besluiten om geen 

sanctie op te leggen aan een natuurlijke persoon die in het kader van een onderzoek dat door de 

bevoegde autoriteit krachtens deze richtlijn of deze verordening tegen hem is ingesteld, weigert om 

deze autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft 

gemaakt aan een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, 

of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is. 

ondertekeningen 

* Procestaal: Italiaans.
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1

In the case of Hasselbaink v. the Netherlands,
The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Yonko Grozev, President,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, judges,

and Andrea Tamietti, Section Registrar,
Having regard to:
the application (no. 73329/16) 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 Fredrik Egbert Hasselbaink (“the applicant”), on 29 November 
2016;

the decision to give notice to the Dutch Government (“the Government”) 
of the complaints concerning the applicant’s pre-trial detention and the lack 
of a prompt examination of its lawfulness, and to declare inadmissible the 
remainder of the application;

the parties’ observations;
the submissions of the Netherlands Institute for Human Rights (College 

voor de Rechten van de Mens), which was invited to intervene by the 
President of the Section, in accordance with Article 36 § 2 of the Rules of 
Court;

the decision to uphold the Government’s objection to examination of the 
application by a Committee;

Having deliberated in private on 19 January 2021,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

INTRODUCTION

1.  The applicant complained under Article 5 §§ 1 and 3 of the Convention 
that his pre-trial detention between 13 July and 15 September 2016 had 
lacked adequate justification or, in the alternative, that the decisions taken by 
the Regional Court on 4 August 2016 and by the Court of Appeal on 
1 September 2016 had lacked sufficient reasons. He further complained of 
those domestic courts’ lack of promptness in deciding his application to lift 
his pre-trial detention.
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THE FACTS

2.  The applicant was born in 1984 and lives in Vlaardingen. The applicant 
was represented by Mr J.C. Reisinger, a lawyer practising in Utrecht.

3.  The Government were represented by their Agent, Ms B. Koopman, of 
the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

4.  The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised 
as follows.

I. THE APPLICANT’S ARREST AND PRE-TRIAL DETENTION

5.  On 31 March 2016 the applicant was arrested and placed in police 
custody (inverzekeringsstelling) on suspicion of hostage-taking (gijzeling), 
illegal restraint (wederrechtelijke vrijheidsberoving) and extortion 
(afpersing) (see paragraph 30 below).

6.  On 5 April 2016 the applicant, assisted by counsel, was heard before 
an investigating judge (rechter-commissaris) of the Rotterdam Regional 
Court (rechtbank) following an application by the public prosecution service 
(openbaar ministerie) to order the applicant’s initial detention on remand 
(bewaring). The applicant denied the charge of illegal restraint and, in 
consultation with his lawyer, invoked his right to remain silent.

7.  On the same day the investigating judge ordered the applicant’s 
placement in initial detention on remand for fourteen days. The order reads 
in its relevant part as follows:

“Initial detention on remand; cases in which

The suspicion has arisen that the suspect has committed the acts described in the 
request for placement in initial detention on remand for which a pre-trial-detention 
order can be issued.

It appears from the [criminal-investigation] case file that there are serious suspicions 
[ernstige bezwaren] against the suspect in respect of the facts set out in the request for 
placement in initial detention on remand.

Initial detention on remand; grounds

It appears that there is a serious public-safety reason requiring the immediate 
deprivation of liberty of the suspect (Article 67a § 1(b) and § 2 of the Code of Criminal 
Procedure (Wetboek van Strafvordering – hereinafter “the CCP”)), namely:

There is a suspicion of a [criminal] act which, under the law, carries a maximum 
sentence of imprisonment of twelve years or more and that act has caused serious upset 
to the legal order [een feit waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf 
van 12 jaren of meer is gesteld en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt];

There is a serious likelihood [er moet ernstig rekening mee worden gehouden] that 
the suspect will commit a crime [misdrijf] which, according to the law, carries a 
maximum sentence of imprisonment of six years or more;

There is a serious likelihood that the suspect will commit a crime [misdrijf] by which 
the health and/or safety of individuals will be endangered;
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Detention on remand is in all reasonability necessary in order to discover the truth [is 
in redelijkheid noodzakelijk voor het aan de dag brengen van de waarheid] by means 
other than through the suspect’s statements (Article 67a § 2(4) of the CCP). The suspect 
denies all or in part and/or (a) witness(es) still need(s) to be interviewed and/or (a) co-
accused still must be apprehended and/or heard and/or further investigative measures 
by the police must be carried out. It should reasonably be taken into account that the 
suspect, if at large, could frustrate matters.

- The suspect has previously (recently) been finally convicted of (a) similar [criminal] 
act(s) [onherroepelijk veroordeeld voor (een) soortgelijk(e) feit(en)].

- The suspect reacts disproportionally to minor provocations [reageert 
disproportioneel op een geringe aanleiding] and/or has behaved in an excessively 
violent manner towards the victim(s) [heeft zich op excessief gewelddadige wijze 
gedragen jegens het/de slachtoffer(s)].”

8.  On 14 April 2016, having heard the applicant, his counsel and the 
public prosecutor, the Rotterdam Regional Court in chambers (raadkamer) 
issued an order for the applicant’s extended detention on remand 
(gevangenhouding) for thirty days. Although possible, the applicant did not 
appeal against that decision.

9.  On 12 May 2016, having heard the applicant, his counsel and the public 
prosecutor, the Rotterdam Regional Court in chambers prolonged the order 
for the applicant’s extended detention on remand by thirty days. The Regional 
Court further dismissed the applicant’s application for suspension (schorsing) 
of his pre-trial detention. Although possible, the applicant did not appeal 
against that decision.

10.  On 16 June 2016 the Rotterdam Regional Court in chambers 
prolonged the order for the applicant’s extended detention on remand by 
another thirty days. It held, in so far as relevant as follows:

“considering that, after examination, it appears that the suspicions, serious concerns 
and grounds which have led to the order for the applicant’s initial detention on remand 
also currently still exist;

considering that the existence of these grounds appears from the circumstances stated 
in that order;”

Although possible, the applicant did not appeal against that decision.
11.  The trial proceedings against the applicant started on 7 July 2016 

before the Rotterdam Regional Court. They were conducted simultaneously 
with the trial proceedings brought against two co-accused. At the public 
hearing held on that day, counsel for the applicant applied for either the lifting 
(opheffing) of the applicant’s pre-trial detention or, in the alternative, its 
suspension. The prosecutor opposed the applications.

12.  According to the official record of the public hearing (proces-verbaal 
van de openbare terechtzitting), the Regional Court, after having deliberated, 
dismissed the applicant’s applications to lift or suspend his pre-trial detention. 
It held as follows:
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“The request to lift the pre-trial detention is dismissed. The serious suspicions and 
grounds on which the pre-trial detention is based still exist. The statement of [witness] 
Mr X finds support in the statement of [witness] Mr Y, irrespective of how limited that 
statement may be. Mr Y has stated that he was afraid and has given evidence about 
hitting and kicking having taken place. In addition, a weapon has been found. On the 
other hand, there is the footage from the Esso petrol station. The suspect’s pre-trial 
detention is based on the needs of the criminal investigation [onderzoeksgrond], this 
may be different after next week [when Mr X and Mr Y will give evidence before the 
investigating judge]. The twelve-year grounds [twaalfjaarsgrond] are still pertinent. 
The risk of re-offending is partly based on the suspect’s criminal record and partly on 
the fact that the collection of the debt [incasso], the cause [of the offences held against 
the applicant], has apparently not yet been solved.

The application to suspend the pre-trial detention is dismissed. The personal interest 
of the suspect, as adduced [that is to say the applicant’s wish to stay with his family and 
to support his partner], is outweighed by the interest of criminal justice [belang van 
strafvordering] in the continuation of the pre-trial detention.”

13.  The Regional Court further adjourned the trial proceedings for an 
indefinite period not exceeding three months and referred the case to the 
investigating judge for hearing witnesses and further investigative steps 
considered necessary. Although possible, the applicant did not file an appeal 
against the decision to reject his request to lift or suspend his pre-trial 
detention.

14.  On 11 and 12 July 2016 the applicant, the two co-accused, the alleged 
victim Mr X and the witness Mr Y were heard by an investigating judge of 
the Rotterdam Regional Court.

15.  On 13 July 2016 the applicant lodged, through counsel, a fresh 
application with the Regional Court to lift or, in the alternative, to suspend 
his pre-detention. He argued, referring to the statements made before the 
investigating judge that everyone, apart from Mr X, had stated that there had 
been no coercion or threats from the side of the applicant and there had been 
talk on a voluntary basis about a debt. The evidence against the applicant was 
solely based on the statement given by Mr X, whose evidence was not 
supported by the other statements given. In the applicant’s opinion, the 
serious suspicions and reasons which had led to the order for his pre-trial 
detention no longer existed. He requested that the Regional Court fix as soon 
as possible a date for the examination in chambers of his application.

16.  On 26 July 2016 counsel for the applicant contacted the registry of the 
Rotterdam Regional Court to enquire when the application of 13 July 2016 
would be examined. He was referred to the public prosecution service, who 
informed him that it would probably be examined in chambers on 4 August 
2016. It had not been possible to schedule it on an earlier date. On 28 July 
2016, the applicant’s counsel lodged a complaint with the President of the 
Rotterdam Regional Court that the applicant would have to wait three weeks 
before his application for release from pre-trial detention would be examined 
and further expressed his concern that the scheduling of the examination of 
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such requests by the Regional Court in chambers was being carried out by the 
public prosecution service.

17.  The Rotterdam Regional Court examined the applicant’s requests on 
4 August 2016 in a hearing in chambers. According to information submitted 
by the Government, which has not been disputed by the applicant, counsel 
for the applicant argued during this hearing that, as Mr Y had retracted an 
earlier statement, there was no longer any serious ground for suspicion (see 
paragraph 15 above). In reply, the public prosecution service explained why 
it held that various grounds existed for continuing the applicant’s pre-trial 
detention, emphasising that Mr Y had stated previously that he had feared the 
applicant and that, although denied in his subsequent statement, violence had 
been used against him.

18.  On the same date the Rotterdam Regional Court dismissed the 
applicant’s requests, holding as follows:

“Having noted the order dated 16 June 2016 prolonging the applicant’s extended 
detention on remand;

Having heard the public prosecutor and the suspect and counsel;

Noting the official record (proces-verbaal) of the suspect’s oral evidence of 11 July 
2016;

Considering that, after examination, the Regional Court finds that the grounds which 
have led to the issuance of the pre-trial-detention order also currently still exist, so that 
the request to lift [the pre-trial detention] will be dismissed;”

19.  On 5 August 2016 the applicant appealed to the Court of Appeal 
(gerechtshof), arguing that the decision of 4 August 2016 had lacked any 
reasoning, in particular as regards the existence of serious suspicions.

20.  On 1 September 2016, after a hearing held in chambers, the Court of 
Appeal of The Hague dismissed the appeal. Its decision read in its relevant 
part as follows:

“Having seen the impugned decision.

Having heard the advocate-general and counsel for the accused,

Having seen the written statement of the accused that he does not wish to be heard,

Considering that the Court of Appeal concurs with the impugned decision and the 
grounds on which it is based.

Decides:

Upholds the impugned decision.”

No further appeal lay against this decision.

II. THE APPLICANT’S TRIAL

21.  On 1 September 2016 the trial proceedings before the Rotterdam 
Regional Court were resumed. In the course of this hearing the Regional 
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Court decided to lift the applicant’s pre-trial detention as from 2 September 
2016 because there was a serious prospect that the applicant would not be 
given a custodial sentence or that any custodial sentence imposed would be 
shorter than the pre-trial detention (Article 67a § 3 of the Code of Criminal 
Procedure – hereinafter “the CCP” – see paragraph 28 below). However, it 
was not until 15 September 2016 that the applicant was actually released.

22.  In its judgment of 15 September 2016, the Rotterdam Regional Court 
acquitted the applicant of all charges brought against him. This judgment 
obtained the force of res iudicata on 30 September 2016.

III. SUBSEQUENT EVENTS AND COMPENSATION FOR PRE-TRIAL 
DETENTION

23.  On 20 September 2016 the President of the Rotterdam Regional Court 
informed the applicant’s counsel that the examination of the applicant’s 
request of 13 July 2016 (see paragraph 15 above) had not been scheduled with 
the habitual diligence (gebruikelijke voortvarendheid). The complaint was 
thus well-founded and the President offered her apologies. As to the 
organisation of the scheduling for the examination of such requests, the 
President explained that this was in fact determined by the Regional Court 
upon a proposal made by the public prosecution service and that thus the 
Regional Court remained responsible for the schedule.

24.  On 12 October 2016 the applicant lodged an application with the 
Rotterdam Regional Court under Article 89 of the CCP (see paragraph 29 
below) for compensation in the amount of 14,870 euros (EUR) for non-
pecuniary damage caused by his having been held in pre-trial detention and 
under Article 591a of the CCP (see paragraph 29 below) and for 
reimbursement of EUR 550 in costs and expenses incurred in the course of 
the criminal proceedings against him. As regards the claim under Article 89 
of the CCP, the public prosecution service submitted that a 50% mitigation 
would be appropriate given the applicant’s “procedural attitude” 
(proceshouding) in that he had driven a car which would be involved in a 
hostage-taking and that subsequently he had repeatedly invoked his right to 
remain silent and had only at a very late stage disclosed what had happened. 
As regard his unjust detention from 2 September 2016, the public prosecution 
service considered that compensation at 200% of the standard amount would 
be appropriate.

25.  In its decision of 13 April 2017, the Rotterdam Regional Court 
awarded the applicant the amount of EUR 550 in respect of his claim under 
Article 591a of the CCP and the amount of EUR 8,502.50 in respect of his 
claim under Article 89 of the CCP. As regards the latter claim, it held that, 
under the applicable domestic guidelines for pre-trial detention after 
1 September 2008, the applicant was in principle entitled to compensation in 
a standard amount of EUR 105 per day for the five days spent in police 
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custody and EUR 80 per day for the 150 days spent in pre-trial detention, that 
is to say a total sum of EUR 12,525. However, as on the advice of counsel he 
had chosen to remain silent and had disclosed before the investigating judge 
what had happened only on 11 July 2016, the long(er) duration of his pre-trial 
detention was partly due to his deliberately chosen procedural attitude. 
Accordingly, there were reasons in equity to reduce this amount by 50% to 
EUR 6,262.50. As regards the fourteen days’ detention from 2 to 
15 September 2016, the Regional Court noted that the applicant’s pre-trial 
detention had been lifted on 2 September 2016 but that the applicant had only 
been effectively released on 15 September 2016 (see paragraph 21 above) 
when it had handed down its judgment in the criminal proceedings. It found 
it likely that this part of the applicant’s detention had been particularly 
impactful and had had relatively above-average consequences. It therefore 
found, as it concerned unlawful detention, that reasons in equity entailed that 
the standard amount of EUR 80 per day be doubled in respect of this period, 
thus amounting in total to EUR 2,240.

RELEVANT LEGAL FRAMEWORK AND PRACTICE

26.  Article 24 § 1 of the CCP provides that a decision (beschikking) given 
in chambers (raadkamer) must be reasoned.

27.  Article 133 of the CCP defines pre-trial detention (voorlopige 
hechtenis) as deprivation of liberty pursuant to an order for detention on 
remand (inbewaringstelling), a warrant for the taking into pre-trial detention 
(gevangenneming) or an order for extended detention on remand 
(gevangenhouding). The statutory rules governing pre-trial detention are set 
out in Articles 63 to 88 of the CCP.

28.  The provisions of the CCP as relevant for the present case are the 
following:

Article 63

“1.  The investigating judge can, following an application by the public prosecutor, 
issue an order to remand a suspect in custody. The public prosecutor notifies the defence 
counsel, orally or in writing, of the application without delay.

2.  If the investigating judge immediately finds that there are no grounds to issue such 
an order, she or he shall reject the application.

3.  Otherwise, before taking a decision, the investigating judge shall hear the suspect’s 
arguments on the public prosecutor’s application, unless the prior examination of the 
suspect cannot be awaited, and she or he may summon her or him for this purpose and 
if necessary issue a subpoena in her or his name.

4.  The suspect has the right to be represented by counsel during examination. The 
defence counsel is given the opportunity to make observations during examination. ...”
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Article 67

“1.  An order for detention on remand can be issued in cases of suspicion of:

a.  an offence which, according to its legal definition, carries a sentence of 
imprisonment of four years or more; ...

3.  The previous paragraphs are only applied when it appears from the facts or 
circumstances that there are serious suspicions against the suspect. ...”

Article 67a

“1.  An order based on Article 67 can only be issued:

a.  if it is apparent from particular behaviour displayed by the suspect, or from 
particular circumstances concerning him personally, that there is a serious danger of 
absconding;

b.  if it is apparent from particular circumstances that there is a serious public-safety 
reason requiring the immediate deprivation of liberty.

2.  For the application of the preceding paragraph, only the following can be 
considered as a serious public-safety reason:

1o.  if it concerns suspicion of commission of an act which, according to its legal 
definition, carries a sentence of imprisonment of twelve years or more and that act has 
caused serious upset to the legal order;

2o.  if there is a serious risk the suspect will commit an offence which, under the 
law, carries a prison sentence of six years or more or whereby the security of the State 
or the health or safety of persons may be endangered, or give rise to a general danger 
to goods; ...

5o.  if detention on remand is necessary in order to discover the truth otherwise than 
through statements of the suspect.

3.  An order for detention on remand shall not be issued if there are serious prospects 
that, in the event of a conviction, no irrevocable custodial sentence or a measure 
entailing deprivation of liberty will be imposed on the suspect, or that she or he, by the 
enforcement of the order, would be deprived of her or his liberty for a longer period 
than the duration of the custodial sentence or measure.”

Article 78

“1.  The pre-trial-detention order or the order for extension of its term of validity shall 
be dated and signed.

2.  It shall specify as precisely as possible the criminal offence in regard of which the 
suspicion has arisen and the facts or circumstances on which the serious suspicions 
against the suspect are based, as well as the conduct, facts or circumstances which show 
that the conditions set down in article 67a have been met. ...”
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Article 87

“ ...

2.  A suspect who has applied to the Regional Court to suspend or lift his detention 
on remand can appeal against a refusal of that application to the Court of Appeal once 
only, no later than three days after notification. The suspect who has appealed against 
the refusal of a suspension request cannot afterwards appeal against the refusal of a 
request to lift his detention on remand. The suspect who has appealed against the refusal 
to lift his detention on remand cannot afterwards appeal against the refusal of a 
suspension request.

3.  The appeal shall be decided as speedily as possible.”.

29.  Articles 89, 90, 591 and 591a of the CCP provide a former suspect 
with the possibility to obtain compensation of damage caused by lawful acts 
undertaken by the authorities in the context of criminal proceedings against 
him or her after a judicial decision to acquit or to discontinue the criminal 
proceedings. In so far as relevant, these Articles read as follows:

Article 89

“1.  If a case ends without the imposition of a punishment or measure, or when such 
punishment or measure is imposed but on the basis of a fact for which detention on 
remand is not allowed, the court may, at the request of the former suspect, grant her or 
him compensation at the expense of the State for the damage which she or he has 
suffered as a result of police custody, clinical observation or pre-trial detention 
[voorlopige hechtenis]. Such damage may include non-pecuniary damage. ...”

Article 90

“1.  Compensation shall be awarded in each case if and to the extent that the court, 
taking all circumstances into account, is of the opinion that there are reasons in equity 
[gronden van billijkheid] to do so.

2.  In the determination of the amount, the personal circumstances 
[levensomstandigheden] of the former suspect shall also be taken into account. ...”

Article 591

“1.  Compensation shall be paid to the former suspect or her or his heirs out of State 
funds for costs borne by the former suspect under or pursuant to the provisions of the 
Act on Fees in Criminal Cases (Wet tarieven in strafzaken), in so far as the appropriation 
of these costs has served the investigation or has become devoid of purpose by the 
withdrawal of summonses or legal remedies by the public prosecution service.

2.  The amount of compensation shall be determined at the request of the former 
suspect or his heirs. This request must be submitted within three months following the 
termination of the case. The determination shall be made in the court with jurisdiction 
as to both facts and law before which, at the time of its termination, the case was or 
would have been prosecuted or else was last prosecuted, by the District Court judge or 
by the presiding judge as the case may be. ...”
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Article 591a

“1.  If the case ends without imposition of a punishment or measure ..., the former 
suspect or his heirs shall be granted compensation out of State funds for his travel and 
subsistence expenses incurred for the investigation and the examination of his case, 
calculated on the basis of the Act on Fees in Criminal Cases (Wet tarieven in 
strafzaken).

2.  If the case ends without imposition of a punishment or measure ..., the former 
suspect or his heirs may be granted compensation out of State funds for the damage 
which he has actually suffered through loss of time as a result of the preliminary 
investigation and the examination of his case at the trial, as well as the costs of counsel. 
This will include compensation for the costs of counsel during police custody and 
detention on remand. Compensation for such costs may furthermore be granted when a 
case ends with the imposition of a punishment or measure on the basis of a fact for 
which detention on remand is not allowed. ...

4.  Articles 90 and 591, paragraphs 2 to 5, shall apply by analogy. ...”

30.  Illegal restraint, defined as unlawfully depriving a person of their 
freedom, is a crime punishable by a prison sentence of up to eight years, or 
more in case of aggravating circumstances (grievous bodily harm or death; 
Article 282 of the Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)). Hostage-taking, 
defined as unlawfully depriving a person of their freedom in order to compel 
someone else to do or not to do something, is a crime punishable by a prison 
sentence of up to fifteen years, or thirty years if it leads to loss of life 
(Article 282a). Extortion, defined as the use or threat of violence to compel 
someone to surrender their own or a third party’s property, or to enter into a 
debt not owed or cancel a debt owed, or to surrender information, with a view 
to unlawful enrichment, is a crime punishable by a prison sentence of up to 
nine years (Article 317).

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION

31.  The applicant complained under Article 5 §§ 1 and 3 of the 
Convention that his pre-trial detention from 13 July to 15 September 2016 
lacked adequate justification, or in the alternative, that the decisions taken by 
Regional Court on 4 August 2016 and by the Court of Appeal on 1 September 
2016 lacked sufficient reasons.

32.  Relying on Article 5 § 3 of the Convention the applicant further 
complained that the Rotterdam Regional Court and the Court of Appeal of 
The Hague had failed to entertain his application lodged on 13 July 2016 for 
his pre-trial detention to be lifted (see paragraph 15 above) with the necessary 
promptness and diligence as it took them twenty-two and twenty-six days 
respectively to take a decision.

33.  Article 5 of the Convention reads in so far as relevant as follows:
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“1.  Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived 
of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed 
by law:

...

 (c)  the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him 
before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an 
offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an 
offence or fleeing after having done so;

...

3.  Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) 
of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by 
law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or 
to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.

4.  Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to 
take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by 
a court and his release ordered if the detention is not lawful.

...”

34.  The Court takes the view that the first complaint (see paragraph 31 
above) should be examined under Article 5 § 3 alone (see Buzadji v. the 
Republic of Moldova [GC], no. 23755/07, § 61, 5 July 2016) and the second 
complaint (see paragraph 32 above) under Article 5 § 4 of the Convention 
(see Kavala v. Turkey, no. 28749/18, § 176, 10 December 2019).

A. Admissibility

35.  As regards the complaint under Article 5 § 4 of the Convention (see 
paragraph 32 above), the Government argued, pointing out that the President 
of the Rotterdam Regional Court had accepted as well-founded the 
applicant’s complaint about the time taken by the Regional Court to 
determine the applicant’s application of 13 July 2016 (see paragraph 23 
above), that as a result and on this point the applicant could no longer be 
regarded as a victim within the meaning of Article 34 of the Convention.

36.  The applicant disagreed.
37.  The Court reiterates that a decision or measure favourable to the 

applicant is not in principle sufficient to deprive him or her of his or her status 
as a “victim” unless the national authorities have acknowledged, either 
expressly or in substance, and then afforded redress for, the breach of the 
Convention (see, for instance, Nada v. Switzerland [GC], no. 10593/08, 
§ 128, ECHR 2012; see also, concerning Article 5 of the Convention, 
Moskovets v. Russia, no. 14370/03, § 50, 23 April 2009). Only when these 
two conditions are satisfied does the subsidiary nature of the protective 
mechanism set up by the Convention preclude examination of an application 
by the Court (see Rooman v. Belgium [GC], no. 18052/11, § 129, 31 January 
2019).
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38.  The Court observes that in the case in hand the President of the 
Regional Court acknowledged that the planning for the examination of the 
applicant’s application of 13 July 2016 had not been organised with habitual 
diligence and offered her apologies for that failure (see paragraph 23 above).

39.  The Court has previously adjudicated cases in which it found a 
violation of Article 5 § 4 of the Convention due to a failure of the domestic 
courts to comply with the requirement of speedy review of the lawfulness of 
detention (see, for instance, Pichugin v. Russia, no. 38623/03, §§ 154-56, 
23 October 2012; Butusov v. Russia, no. 7923/04, §§ 32-35, 22 December 
2009; and Mamedova v. Russia, no. 7064/05, § 96, 1 June 2006). In those 
cases, it did not deem the finding of a violation to constitute in itself sufficient 
just satisfaction, but made awards in respect of non-pecuniary damage. The 
Court sees no reason to hold otherwise in the present case.

40.  Accordingly, even assuming that the statement of 20 September 2016 
by the President of the Regional Court can be regarded as an 
acknowledgement, at least in substance, that the “speedily” requirement 
under Article 5 § 4 of the Convention was disrespected, the Court finds that 
this acknowledgement and the apologies offered do not deprive the applicant 
of his status as a “victim” for the purposes of Article 34 of the Convention. 
Compensation in respect of non-pecuniary damage in an adequate amount 
would be required to that end (see Scordino v. Italy (no. 1) [GC], 
no. 36813/97, § 202, ECHR 2006‑V; Moskovets, cited above, § 50; and 
Jensen and Rasmussen v. Denmark (dec.), no. 52620/99, 20 March 2003). 
The Government’s objection of loss of victim status in respect of this delay 
must accordingly be dismissed.

41.  As regards the applicant’s detention from 2 to 15 September 2016, the 
Court observes ex officio that, in its decision of 13 April 2017, the Rotterdam 
Regional Court noted that, although the applicant’s pre-trial detention had 
been lifted on 2 September 2016, he had only been effectively released on 
15 September 2016 and that his stay in pre-trial detention had thus been 
unlawful. For this reason, it decided to double the standard amount of 
compensation to be awarded to the applicant in accordance with Article 89 of 
the Criminal Code (see paragraph 25 above).

42.  In these circumstances the Court finds that, in respect of this period of 
pre-trial detention, the Rotterdam Regional Court has acknowledged in 
substance and then afforded sufficient and adequate redress for the breach of 
the applicant’s rights under Article 5 of the Convention. Consequently, the 
applicant can therefore not claim to be a victim within the meaning of 
Article 34 of the Convention in respect of his detention from 2 to 
15 September 2016. This part of his application must be rejected as 
incompatible ratione personae with the provisions of the Convention in 
accordance with Article 35 §§ 3 (a) and 4.
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43.  The Court notes that the remainder of the complaints are neither 
manifestly ill-founded nor inadmissible on any other grounds listed in 
Article 35 of the Convention. They must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. Article 5 § 3 of the Convention
(a) Submissions by the parties

(i) The applicant

44.  The applicant argued that his pre-trial detention as from 13 July 2016 
had had no valid grounds or, alternatively, that the decisions taken following 
his application of that date to lift his pre-trial detention had been insufficiently 
reasoned.

45.  The applicant submitted, as regards the suspicions against him, that in 
general the suspicions have to become more serious as time passes. However, 
in his case, the suspicions against him had gradually become less serious. 
When he had lodged his application on 13 July 2016 to lift his pre-trial 
detention, he had already been held for 104 days. The suspicions against him 
had been mainly based on the statements given by Mr X. However, that 
account had found no support and had actually been contradicted in the 
statement given subsequently by Mr Y before the investigating judge.

46.  As to the risk of reoffending, the applicant submitted that, if serious 
concerns had existed for the suspicion of illegal restraint of Mr X and Mr Y 
by him, his pre-trial detention could not be justified by purely relying on the 
allegedly underlying dispute – an unpaid debt of EUR 50,000 – and the 
seriousness of the alleged offence, as explained by the Government. The 
actual reasoning given by the Regional Court in its decision of 4 August 2016 
in respect of this ground as well as the other grounds had contained no more 
than a meaningless phrase (see paragraph 18 above). In the applicant’s 
opinion that had obviously not been enough to justify the continuation of his 
pre-trial detention on those grounds.

47.  Referring to the Court’s considerations in the cases of Clooth 
v. Belgium (12 December 1991, § 44, Series A no. 225), Estrikh v. Latvia 
(no. 73819/01, § 122, 18 January 2007), Dubinskiy v. Russia (no. 48929/08, 
§ 65, 3 July 2014), and Urtāns v. Latvia (no. 16858/11, § 35, 28 October 
2014), the applicant argued that the national courts were required, in their 
decisions concerning pre-trial detention, to indicate with sufficient clarity the 
grounds on which they were basing their decisions. Those decisions had to 
contain specific facts and individual circumstances that were relevant and 
sufficient justification for pre-trial detention.

48.  According to the applicant it was clear that the national courts had not 
indicated with sufficient clarity the concerns on which they based their 
decisions. It had not sufficed to refer to a previous decision, especially when 
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the previous decisions had not taken into account new information on which 
a fresh application to lift his pre-trial detention had been based. It also had 
not sufficed to use “general terms” like those used in the applicant’s case, 
whereas, as observed by the third-party intervener, very limited reasoning, 
which was of a strongly generic character, was standard practice in habeas 
corpus proceedings in the Netherlands.

49.  The applicant further disagreed with the Government’s argument that 
it could be deduced from the decision and the accompanying official record 
that the Regional Court had not given the same exculpatory weight to the 
changed statement as the defence had done (see paragraph 58 below). This 
could not, in the applicant’s opinion, be regarded as constituting sufficient 
reasoning in line with the requirements in the Court’s case-law under 
Article 5 of the Convention. If this were the case, a decision in favour of the 
public prosecution service would be sufficient by definition. The reasons 
given by the public prosecution service could not in any way take the place 
of a court decision.

50.  As to the Government’s argument that he had spent only a relatively 
short period in pre-trial detention, the applicant emphasised, relying on 
Shishkov v. Bulgaria (no. 38822/97, § 66, ECHR 2003-I (extracts)), that 
justification for any period of detention, no matter how short, had to be 
convincingly demonstrated by the authorities.

(ii) The Government

51.  The Government submitted that the grounds for the applicant’s pre-
trial detention had been justified, that the reasons cited by the domestic courts 
had been adequate and sufficient, and that his detention had in general been 
lawful.

52.  In compliance with the Court’s case-law, the general principle in the 
Netherlands pertaining to pre-trial detention was that the suspect could 
remain at liberty while awaiting trial. An exhaustive list of exceptions to this 
general rule was set out in Article 67a of the CCP (see paragraph 28 above) 
and Dutch legislation specified the grounds for pre-trial detention recognised 
by the Court, namely the risk that the accused would fail to appear for trial 
(see Stögmüller v. Austria, 10 November 1969, § 15, Series A no. 9); that the 
accused, if released, would take action to prejudice the administration of 
justice (see Wemhoff v. Germany, 27 June 1968, § 14, Series A no. 7); commit 
further offences (see Matznetter v. Austria, 10 November 1969, § 9, Series A 
no. 10); or cause public disorder (see Letellier v. France, 26 June 1991, § 51, 
Series A no. 207).

53.  The Government pointed out that Article 67a § 1 referred to “a serious 
public-safety reason” which, in accordance with its second paragraph, could 
only be assumed in cases concerning a suspicion of commission of an act 
which, according to its legal definition, carried a sentence of imprisonment 
of twelve years or more and an act which had caused “serious upset to the 
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legal order” (geschokte rechtsorde). In determining whether the offence for 
which pre-trial detention was being sought constituted a serious upset to the 
legal order, the penalty applicable to that offence was not the sole decisive 
factor. As held by the Netherlands Supreme Court (Hoge Raad) in a ruling 
given on 21 March 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU8131), an equally important 
factor was whether the seriousness of the offence was such that allowing the 
suspect to remain at liberty while awaiting trial would be met with widespread 
incredulity and be considered unacceptable by society.

54.  According to the Government, throughout the entire period the 
applicant’s pre-trial detention had been based on the risk of his reoffending, 
the fact that the offence committed had constituted an affront to the legal 
order, and the risk that the applicant, if released, would take action to 
prejudice the administration of justice.

55.  As to the risk of reoffending, the Government emphasised that it could 
be deduced from the case file, in particular the decision given on 7 July 2016 
(see paragraph 12 above), that the Regional Court had considered that pre-
trial detention had been essential as the alleged cause for the criminal acts of 
which the applicant had been accused had been a substantial debt which had 
still been outstanding. In this context, the applicant’s character had been 
significant since, as considered in the decision of 5 April 2016 (see 
paragraph 7 above), the applicant had responded disproportionally to a minor 
event and/or had behaved excessively violently towards the victims. In 
addition, the risk of reoffending had lain in the applicant’s criminal record. 
At the time of the decisions on his pre-trial detention, it had been known to 
the Regional Court that the applicant had been previously convicted of violent 
crimes.

56.  In respect of the ground “suspicion of a crime which has seriously 
upset the legal order”, the Government submitted that application of 
Article 67a § 2(1) of the CCP (see paragraph 28 above) required not only that 
the offence of which the person concerned is suspected attracts a prison 
sentence of twelve years or more but also that it constitutes a serious affront 
to the legal order. According to the Government, it could be deduced from 
the Court’s considerations in the case of Geisterfer v. the Netherlands 
(no. 15911/08, § 39, 9 December 2014) that “public order” in the Court’s 
case-law could be regarded as being synonymous with “legal order” in 
domestic law. In the case in hand, the applicant had been suspected of 
hostage-taking, unlawful deprivation of liberty and extortion of two people. 
Given the nature of these offences and in particular the aggressive way in 
which the applicant allegedly had taken the law on his own hands to obtain 
payment of a debt, his release would have been met with widespread 
incredulity and would undoubtedly have offended the public’s sense of 
justice.

57.  As regards the risk that the applicant, if released, would take action to 
prejudice the administration of justice, the Government submitted that in 
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particular the nature of the offence in question had led to the conclusion that 
there had been a risk that evidence would be tampered with (via collusion). 
After all, the applicant had been suspected of having deprived Mr X and Mr Y 
of their liberty, allegedly in association with others, under the threat of 
violence and with violence. He had tried to instil fear in the victims in order 
to force them to do something. This was not altered by the fact that Mr Y, 
when making his case before the investigating judge on 11 July 2016 (see 
paragraph 14 above), had retracted parts of his initial statement in which he 
had incriminated the applicant. This had made it actually necessary to 
continue the applicant’s pre-trial detention to uncover the truth by means of 
statements taken from the remaining witnesses or otherwise.

58.  According to the Government, the reasons given by the judicial 
authorities for the applicant’s pre-trial detention in its decisions on 4 August 
and 1 September 2016 (see paragraphs 18 and 20 above) had been adequate 
and sufficient. On that point, the Government argued that not only had the 
decisions themselves to be considered but also the preceding courtroom 
discussions, reflected in the official hearing records. At the hearing in 
chambers on 4 August 2016, counsel for the applicant had argued that, as 
Mr Y had retracted an earlier statement, there had no longer been any serious 
grounds for suspicion (see paragraph 15 above). The public prosecution 
service had explained why it had held that various grounds had existed for 
continuing the applicant’s pre-trial detention, emphasising that Mr Y had 
stated previously that he had been afraid of the applicant and that, although 
denied in his subsequent statement, violence had been used against him (see 
paragraph 17 above). It could be deduced from the decisions and the 
accompanying official records that the Regional Court had not given the same 
exculpatory weight to the changed statement as the defence had done. The 
Government further emphasised that the suspicion warranting pre-trial 
detention had been construed on the basis of more elements than the 
statements of Mr X and Mr Y.

59.  The Government further emphasised that the applicant’s pre-trial 
detention had lasted five months, which – in view of the gravity of the 
offences concerned, the seriousness of the suspicions and the other reasons 
that existed – could not be regarded as incompatible with the Convention 
(they refer, in this respect, to W.B. v. Poland, no. 34090/96, § 66, 10 January 
2006). By reviewing the applicant’s detention seven times within that period, 
the authorities had displayed a sufficient degree of diligence.

(iii) Submissions by the third-party intervener

60.  The Netherlands Institute for Human Rights presented an overview of 
the domestic rules on pre-trial detention and of the Court’s case-law on the 
subject.

61.  The Institute made reference to a research study published in 2012 
that had shown that most of the 28 domestic judges that were interviewed 
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often derived the element of “serious disturbance to the legal order” from the 
seriousness of the offence. The assessment of the risk of offending while on 
bail was also based on the seriousness of the crime being tried.

62.  The Institute further noted that when extending pre-trial detention, the 
domestic courts usually gave few reasons for their decisions and resorted to 
standard phrasing with little reference to the circumstances of individual 
cases. Often the courts would just echo earlier decisions or quote the 
corresponding statutory provisions. This practice could be partly 
explained by the courts’ high caseload, with one court having to examine up 
to twenty-five cases in one session.

63.  That limited reasoning was a symptom of a larger issue: a near-
automatic withholding of bail. A study published in 2010 into the length of 
pre-trial detention and the subsequent sanction imposed on the defendant 
showed that in 27% of all cases in which pre-trial detention had been ordered, 
no penalty restricting the liberty of the defendant was imposed, and that in 
24% of all cases the defendants were sentenced to terms equal to or shorter 
than the time spent in pre-trial detention. As confirmed by judges, the 
duration of pre-trial detention was a compelling factor for determining the 
duration of a prison sentence.

64.  The third-party intervener further stated that the lack of reasoning 
appeared to be a symptom of another larger issue concerning pre-trial 
detention in the Netherlands, namely its application in a near-automatic 
fashion. Whilst the Dutch domestic legislation set out guarantees in line with 
Article 5 of the Convention, its application in practice had led to a tendency 
of “extension of pre-trial detention, unless”, rather than as an ultimum 
remedium.

65.  The Institute had further conducted a research in 2016 into the manner 
in which the Regional Court and Courts of Appeal reasoned their decisions 
on pre-trial detention. Over 300 randomly selected case files from four out of 
eleven Regional Courts and two out of four Courts of Appeal had been 
analysed. It appeared from this research that each court had its own working 
methods and practices where it concerned reasoning of pre-trial detention 
orders, varying from using pre-printed forms on which boxes could be ticked 
with no room for individual reasoning to decisions containing substantiated 
reasoning on all relevant elements. It further appeared that most Regional 
Courts only provided reasoning in the first decision on initial detention on 
remand and, when deciding on extended detention on remand, simply referred 
back to the initial decision without any further information or reasoning. It 
further happened frequently that arguments raised by the defence were not 
addressed at all in the written decision.

66.  The Netherlands Institute for Human Rights stressed that the 
reasoning in pre-trial-detention orders formed the topic of much discussion, 
not only amongst academics and criminal defence lawyers but also within the 
judiciary. Recently, a number of courts had initiated pilots aiming at 
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improving the reasoning of pre-trial detention orders, which the Institute 
highlighted as a positive development.

(b) The Court’s assessment

(i) General principles

67.  The applicable general principles concerning the length and 
the justification of pre-trial detention are set out in Buzadji (cited above, 
§§ 84‑91).

68.  The Court reiterates in particular that, while paragraph 1 (c) of 
Article 5 sets out the grounds on which pre-trial detention may be permissible 
in the first place (see De Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands, 
22 May 1984, § 44, Series A no. 77), paragraph 3, which forms a whole with 
the former provision, lays down certain procedural guarantees, including the 
rule that detention pending trial must not exceed a reasonable time, thus 
regulating its length (see Buzadji, cited above, § 86).

69.  According to the Court’s established case-law under Article 5 § 3, the 
persistence of a reasonable suspicion is a condition sine qua non for the 
validity of the pre-trial detention but after a certain lapse of time – that is to 
say as from the first judicial decision ordering detention on remand (see 
Buzadji, cited above, § 102) – it no longer suffices. The Court must then 
establish (1) whether other grounds cited by the judicial authorities continue 
to justify the deprivation of liberty, and (2) where such grounds were 
“relevant” and “sufficient”, whether the national authorities displayed 
“special diligence” in the conduct of the proceedings. Justification for any 
period of detention, no matter how short, must be convincingly demonstrated 
by the authorities (see, among many other authorities, § 35; Idalov v. Russia 
[GC], no. 5826/03, § 140, 22 May 2012; and Buzadji, cited above, § 87). 
Justifications which have been deemed “relevant” and “sufficient” reasons – 
in addition to the existence of reasonable suspicion – in the Court’s case-law, 
have included such grounds as the danger of absconding, the risk of pressure 
being brought to bear on witnesses or of evidence being tampered with, the 
risk of collusion, the risk of reoffending, the risk of causing public disorder 
and the need to protect the detainee (see Buzadji, cited above, § 88, with 
further references). Until conviction, an accused must be presumed innocent 
and the purpose of the provision under consideration is essentially to require 
his or her provisional release once his or her continuing detention ceases to 
be reasonable (see McKay v. the United Kingdom [GC], no. 543/03, § 41, 
ECHR 2006‑X, and Buzadji, cited above, § 89).

70.  The question whether a period of time spent in pre-trial detention is 
reasonable cannot be assessed in the abstract. Whether it is reasonable for an 
accused to remain in detention must be assessed on the facts of each case and 
according to its specific features. Continued detention can be justified in a 
given case only if there are specific indications of a genuine requirement of 
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public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, 
outweighs the rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of 
the Convention (see, for instance, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 152, 
ECHR 2000‑IV, and Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, §§ 110 et seq., 
ECHR 2000 XI; see also Buzadji, cited above, § 90).

71.  It primarily falls to the national judicial authorities to ensure that, in a 
given case, the pre-trial detention of an accused person does not exceed a 
reasonable time. Accordingly, they must, with respect for the principle of the 
presumption of innocence, examine all the facts militating for or against the 
existence of the above mentioned requirement of public interest or justifying 
a departure from the rule in Article 5, and must set them out in their decisions 
on applications for release (see Buzadji, cited above, § 91). With particular 
regard to the risk that the suspect, if released, would reoffend, consideration 
must be given to, inter alia, the nature and seriousness of the charges against 
a defendant, his or her criminal record, and his or her character or behaviour 
that would indicate that he or she presented such a risk (see, for instance, 
Merčep v. Croatia, no. 12301/12, § 96, 26 April 2016; Šoš v. Croatia, 
no. 26211/13, § 95, 1 December 2015; and Magnitskiy and Others v. Russia, 
nos. 32631/09 and 53799/12, § 221, 27 August 2019).

72.  In exercising its function on this point, the Court has to ensure that the 
domestic courts’ arguments for and against release must not be “general and 
abstract” (see, for example, Smirnova v. Russia, nos. 46133/99 and 48183/99, 
§ 63, ECHR 2003‑IX (extracts)), but contain references to specific facts and 
the personal circumstances justifying an applicant’s detention (see, mutatis 
mutandis, Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 107, 8 February 2005). For 
example, the Court found no violation of Article 5 § 3 in a case concerning a 
pre-trial detention period of more than four years (see Lisovskij v. Lithuania, 
no. 36249/14, § 77, 2 May 2017), in which it considered that the Lithuanian 
courts thoroughly evaluated all the relevant factors and based their decisions 
on the particular circumstances of the case), in a case concerning a pre-trial 
detention period of more than three years and eight months (see Štvrtecký 
v. Slovakia, no. 55844/12, § 65, 5 June 2018), in which the Court observed 
that the judicial authorities referred to specific facts of the case and did not 
use a pre-existing template or formalistic and abstract language and noted 
that, with the passing of time, the court’s reasoning evolved to reflect the state 
of the investigations) and in a case concerning a pre-trial detention period of 
one year, three months and twenty-three days (see Podeschi v. San Marino, 
no. 66357/14, § 153, 13 April 2017), in which the Court observed that while 
the various jurisdictions referred to the previous decisions refusing bail, they 
gave details of the grounds for the decisions in view of the developing 
situation and whether the original grounds remained valid despite the passage 
of time), whereas the Court did find a violation of this provision in a case in 
which the pre-trial detention lasted three months (see Sinkova v. Ukraine, 
no. 39496/11, § 74, 27 February 2018, in which the Court observed that, in 
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extending the applicant’s detention and rejection her applications for release, 
the domestic courts mainly referred to the reasoning for her initial placement 
in detention, without any updated details); in a case concerning a period of 
pre-trial detention of forty-three days (see Krivolapov v. Ukraine, 
no. 5406/07, §§ 105-108, 2 October 2018, for which the Court noted the 
absence from the relevant decision of any justification other than the fact that 
criminal proceedings were pending against the applicant); and in a case in 
which the pre-trial detention lasted slightly less than two months (see Cîrstea 
v. Romania [Committee], no. 10626/11, §§ 54-59, 23 July 2019, in which the 
Court found that the domestic courts failed to adduce a proper substantiation 
for the alleged risks in case of a discontinuation of the applicant’s pre-trial 
detention).

73.  Where circumstances that could have warranted a person’s detention 
may have existed but were not mentioned in the domestic decisions it is not 
the Court’s task to establish them and take the place of the national authorities 
which ruled on the applicant’s detention (see Bykov v. Russia [GC], 
no. 4378/02, § 66, 10 March 2009, and Giorgi Nikolaishvili v. Georgia, 
no. 37048/04, § 77, 13 January 2009).

(ii) Application of those principles in the present case

74.  The Court notes at the outset that the applicant only seeks to complain 
of his pre-trial detention as from 13 July 2016 onwards (see paragraph 31 
above) and, reiterating its finding that the applicant cannot claim to be a 
victim in respect of his detention from 2 to 15 September 2016 (see 
paragraph 42 above), will therefore limit its examination to the period from 
13 July 2016 to 2 September 2016 when the Regional Court lifted the 
applicant’s pre-trial detention (see paragraph 21 above).

75.  The Government submitted that the continuation of the applicant’s 
pre-trial detention as from 13 July 2016 had been found justified by the 
Regional Court because of the risk of his reoffending, the fact that the offence 
committed had constituted an affront to the legal order and the risk that the 
applicant, if released, would take action to prejudice the administration of 
justice. The Government further submitted the arguments on the basis of 
which the Regional Court would have found these grounds applicable to the 
applicant’s case.

76.  However, the Court cannot find support in the actual decisions of 
4 August and 1 September 2016 (see paragraphs 18 and 20 above) for the 
arguments now put forward by the Government. The Court has already 
indicated that it is called on to assess whether the judicial orders contain 
references to specific facts and individual circumstances justifying continued 
detention, and not the Government’s posterior submissions in this regard (see 
Urtāns, cited above, § 35, with further references). The wording of the 
decisions taken by the Regional Court and the Court of Appeal in the present 
case merely refer back to the grounds and reasons set out in the decision given 
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on 16 June 2016 (see paragraph 10 above), that is to say before additional 
evidence was taken by the investigating judge on 11 and 12 July 2016 (see 
paragraph 14 above). These decisions further do not address the essential 
question, raised by the applicant in his application of 13 July 2016 (see 
paragraph 15 above), whether in view of the evidence given before the 
investigating judge on 11 and 12 July 2016 the suspicion that the applicant 
had committed the offences in question remained reasonable.

77.  In this context, it should be reiterated that it is essentially on the basis 
of the reasons given by the national judicial authorities in their decisions on 
applications for release and of the well-documented facts stated by the 
applicant in his appeals that the Court is called upon to decide whether or not 
there has been a violation of Article 5 § 3 (see Buzadji, cited above, § 91). 
The Court cannot therefore accept the Government’s contention that the depth 
of the courtroom discussions, reflected in the official records of the hearings 
concerned, compensated for the lack of detail in the written decisions (see 
paragraph 58 above). Indeed, the discussion at the hearing reflects the 
arguments put forward by the parties, but does not indicate what were the 
grounds justifying the pre-trial detention in the eyes of the judicial authority 
competent to order or extend a deprivation of liberty. Only a reasoned 
decision by those authorities can effectively demonstrate to the parties that 
they have been heard and make appeals and public scrutiny of the 
administration of justice possible (see Ignatenco v. Moldova, no. 36988/07, 
§ 77, 8 February 2011). In this respect it is moreover noted that national law 
provisions – Articles 24(1) and 78(2) of the CCP (see paragraphs 23 and 25, 
above) – stipulate that decisions on pre-trial detention should be duly 
reasoned.

(iii) Conclusion

78.  Having regard to the above, the Court concludes that the reasons 
provided in the present case by the domestic courts on, respectively, 4 August 
and 1 September 2016, although “relevant”, cannot be regarded as 
“sufficient” to justify his continued deprivation of liberty during the period in 
issue (see paragraph 74 above). This conclusion dispenses the Court from 
ascertaining whether the competent national authorities displayed “special 
diligence” in the conduct of the proceedings (see Qing v. Portugal, 
no. 69861/11, §§ 67-69, 5 November 2015).

79.  It follows that there has been a violation of Article 5 § 3 of the 
Convention.

2. Article 5 § 4 of the Convention
80.  The applicant complained that his application to lift his pre-trial 

detention lodged with the Regional Court and his appeal to the Court of 
Appeal had not been determined “speedily”.
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(a) Submissions by the parties

81.  The applicant argued that the Rotterdam Regional Court and the Court 
of Appeal of The Hague had failed to examine his application lodged on 
13 July 2016 to lift his pre-trial detention with the necessary promptness as it 
took them twenty-two and twenty-six days respectively to take a decision.

82.  The Government disagreed, submitting that the decision on the 
applicant’s request of 13 July 2016 had been taken speedily as required by 
Article 5 § 4 of the Convention. They argued that, as held by the Court in 
R.M.D. v. Switzerland (26 September 1997, § 42, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-VI), the term “speedily” in Article 5 § 4 cannot be defined in 
the abstract. Like the “reasonable time” provisions in Article 5 § 3 and 
Article 6 § 1 of the Convention, it must be determined in the light of the 
circumstances of the individual case.

83.  The Government further argued that the Court’s case-law also shows 
that the standard of “speediness” is less stringent when it comes to 
proceedings before an appellate court and that, where the original detention 
order was imposed by a court in a procedure offering appropriate guarantees 
of due process, longer periods of review before a second-instance court may 
be tolerated (they referred to Abdulkhanov and Others v. Russia, 
no. 22782/06, § 198, 3 October 2013, and Shcherbina v. Russia, 
no. 41970/11, § 65, 26 June 2014). The Government added that the period 
taken to reach a decision in the present case had not deviated significantly 
from standard practice in the Netherlands.

(b) The Court’s assessment

84.  The applicable general principles concerning the “speediness” 
requirement of the proceedings for the review of the lawfulness of detention 
are set out in Kavala (cited above, §§ 176‑81).

85.  The Court notes that it took the Rotterdam Regional Court until 
4 August 2016 (see paragraph 18 above), that is to say twenty-two days, to 
determine the applicant’s request of 13 July 2016 for release from pre-trial 
detention (see paragraph 15 above), and that it took the Court of Appeal until 
1 September 2016 (see paragraph 20 above), that is to say twenty-six days, to 
determine the applicant’s appeal of 5 August 2016 against the dismissal of 
his application by the Regional Court (see paragraph 19 above).

86.  The Court considers that the period of twenty-two days which elapsed 
before the Regional Court examined the applicant’s application to be released 
from pre-trial detention fell short of the requirement of a speedy judicial 
decision within the meaning of Article 5 § 4 of the Convention (see Sarban 
v. Moldova, no. 3456/05, § 120, 4 October 2005, with further references, 
where the Court considered incompatible with the “speediness” requirement 
a period of twenty-one days). In reaching this finding, the Court has taken 
into account the fact that, in reply to the applicant’s complaint of 28 July 2016 
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(see paragraph 16 above), the President of the Rotterdam Regional Court 
admitted that the examination of the applicant’s application of 13 July 2016 
had not been scheduled with the habitual diligence and offered her apologies 
(see paragraph 23 above). In these circumstances, the Court does not find it 
necessary to make a separate finding in respect of the time taken to determine 
the applicant’s appeal of 4 August 2016.

87.  There has accordingly been a violation of Article 5 § 4 of the 
Convention.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

88.  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

89.  The applicant claimed – on the basis of the fixed compensation 
amount under the domestic guidelines for compensation for unlawful 
detention (Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken) of 
November 2013 – 80 euros (EUR) per day for sixty-four days of “unlawful” 
detention from 13 July to 15 September 2016. This amount covered both 
pecuniary and non-pecuniary damage.

90.  The Government submitted that the Rotterdam Regional Court had 
awarded the applicant the amount of EUR 8,502.50 in compensation for 
damage incurred as a result of having been held in pre-trial detention. As 
regards the period until 1 September 2016, it had applied a reduction of 
EUR 6,262.50 as the applicant himself, by choosing to remain silent, had 
been partly to blame for the duration of his pre-trial detention and that, in 
respect of the period between 2 and 15 September 2016, the Regional Court 
had doubled the standard amount of EUR 80 (see paragraph 25 above).

91.  The Court finds no evidence of any pecuniary damage and therefore 
rejects this claim. On the other hand, it accepts that the applicant suffered 
non-pecuniary damage – such as distress and frustration – which is not 
sufficiently compensated by the finding of a violation of Article 5 §§ 3 and 4 
of the Convention. Having regard to the nature of the breaches and making 
its assessment on an equitable basis, the Court awards the applicant 
EUR 1,300 in respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be 
chargeable.
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B. Costs and expenses

92.  The applicant claimed EUR 14,650.70 for the costs and expenses 
incurred before the Court.

93.  The Government considered these claims to be excessive. The 
Government also stated that it was not prepared to reimburse legal fees in the 
situation that the applicant had already received subsidised legal aid, with 
exception of any contribution that are actually paid by the applicant in 
addition to the provided legal aid.

94.  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 were actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum 
(see, as a recent authority, Mugemangango v. Belgium [GC], no. 310/15, 
§ 149, 10 July 2020).

95.  It has emerged that the costs and expenses claimed were covered by 
legal aid provided by the respondent Party, with the exception of a mandatory 
personal contribution (eigen bijdrage) in an amount of EUR 196 set by the 
competent authorities. That being the case, only the mandatory personal 
contribution was “actually incurred”. The Court awards the applicant the 
corresponding sum. It notes, however, that the documents submitted give no 
indication that any tax is chargeable to the applicant on that amount, or for 
that matter included in it, and accordingly will not make any award in that 
respect (see Cabral v. the Netherlands, no. 37617/10, § 46, 28 August 2018).

C. Default interest

96.  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.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. Declares the complaint concerning the applicant’s detention from 2 to 
15 September 2016 inadmissible;

2. Declares the remainder of the application admissible;

3. Holds that there has been a violation of Article 5 § 3 of the Convention;

4. Holds that there has been a violation of Article 5 § 4 of the Convention;
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5. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months 

from the date on which the judgment becomes final in accordance with 
Article 44 § 2 of the Convention,
(i) EUR 1,300 (one thousand three hundred euros), plus any tax that 

may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage, and
(ii) EUR 196 (one hundred and ninety-six euros) 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 amounts at a 
rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 
during the default period plus three percentage points;

6. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 9 February 2021, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Andrea Tamietti Yonko Grozev
Registrar President
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In the case of Zohlandt v. the Netherlands,
The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Yonko Grozev, President,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, judges,

and Andrea Tamietti, Section Registrar,
Having regard to:
the application (no. 69491/16) 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 Ferdinand Gerardus Zohlandt (“the applicant”), on 
16 November 2016;

the decision to give notice to the Dutch Government (“the Government”) 
of the complaints concerning the applicant’s pre-trial detention;

the parties’ observations;
the submissions of the Netherlands Institute for Human Rights (College 

voor de Rechten van de Mens), which was invited to intervene by the 
President of the Section, in accordance with Article 36 § 2 of the Rules of 
Court;

the decision to uphold the Government’s objection to examination of the 
application by a Committee;

Having deliberated in private on 19 January 2021,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

INTRODUCTION

1.  The applicant complained under Article 5 §§ 1 and 3 of the 
Convention that the assumed risk of recidivism could not be based on facts 
from the case-file or circumstances of the case and formed thus no legitimate 
ground for justifying his extended detention on remand. More concretely, he 
alleged that the decision of the Court of Appeal of 18 August 2016 had lacked 
adequate justification or, in the alternative, that this decision had lacked 
sufficient reasons.

THE FACTS

2.  The applicant was born in 1961 and lives in Uden. The applicant was 
represented by Mr A.M. Smetsers, a lawyer practising in Nijmegen.
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3.  The Government were represented by their Agent, Ms B. Koopman, of 
the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

4.  The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised 
as follows.

5.  On 16 May 2016 Oost-Brabant police were notified that one Mr U. had 
been beaten up by two men who had driven away in a car. When the police 
arrived on the scene, they found U. bruised. There were bloodstains in 
different places in his home. The next day U. lodged a criminal complaint 
against the applicant, whom he accused of attempted murder/homicide, 
aggravated assault and destruction of property.

6.  On 13 June 2016 the applicant was arrested and placed in police 
custody (inverzekeringsstelling) on suspicion of attempted premeditated 
aggravated assault (poging tot zware mishandeling) and illegal possession of 
a firearm, ammunition and a knuckleduster, which had been found in his 
home (see paragraph 23 below).

7.  On 16 June 2016 the applicant was taken into initial detention on 
remand (bewaring) for fourteen days by order of an investigating judge 
(rechter-commissaris) of the Oost-Brabant Regional Court (rechtbank). The 
order included the following:

“Considering that serious suspicions [ernstige bezwaren] have arisen against the 
suspect,

Considering that (a) serious public-safety reason(s) exist(s) requiring the immediate 
deprivation of liberty of the suspect,

because there is a serious likelihood [dat er ernstig rekening mee moet worden 
gehouden] that the suspect will commit a crime [misdrijf]:

- which, according to law, carries a prison sentence of six years or more;

- by which the health or safety of individuals can be endangered [waardoor de 
gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht];

which follows from the circumstance(s) that:

- the suspect is suspected of one or more [criminal] acts which only came to an end 
after intervention by the police/criminal justice authorities;

- the suspect is suspected of one or more [criminal] act(s) whilst the circumstances of 
the suspect and/or the conditions under which those acts have been committed have 
remained unchanged [terwijl de omstandigheden van verdachte en/of de 
omstandigheden waaronder deze feiten zijn gepleegd, ongewijzigd zijn gebleven];

- the suspect has already previously come into contact with the police and criminal-
justice authorities for similar acts [is al eerder in aanraking geweest met politie en 
justitie voor soorgelijke feiten].”

8.  On 29 June 2016 a hearing in chambers (raadkamer) took place before 
the Oost-Brabant Regional Court, pertaining to the applicant’s placement in 
extended detention on remand (gevangenhouding) following an application 
by the prosecution service on the basis of the existence of serious suspicions 
against the applicant and a risk of reoffending in view of the circumstances 
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of offence committed and the ongoing conflict. During this hearing, the 
applicant requested through counsel that the demanded extended detention on 
remand be refused or, in the alternative, that his detention on remand be 
suspended (schorsing). He noted that the grounds relating to the (ongoing) 
investigation (onderzoeksgrond, Article 67a § 1 under 5o of the Code of 
Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering, hereinafter, “the CCP”); 
see paragraph 22 below) had not been advanced by the prosecution service 
and that the investigation had finished. Arguing that he had acted in self-
defence, he requested that the requested extension of his pre-trial detention 
be refused. In support of his alternative request to suspend his pre-trial 
detention, he pointed out that he was the breadwinner of his family, that his 
wife was terrified and that he wished to protect his family. The prosecution 
service submitted that it was expected that the investigation would be finished 
within a couple of weeks and that trial proceedings were envisaged. It further 
opposed suspension of the pre-trial detention.

9.  On the same day the Regional Court in chambers ordered that the 
applicant be taken into extended detention on remand for ninety days.

10.  In a separate decision taken on the same day, the Regional Court 
dismissed the alternative request to suspend the applicant’s pre-trial 
detention. Having noted the content of the case file and the formal record of 
the hearing held in chambers, it found that the interests of criminal justice 
(strafvorderlijk belang) outweighed the applicant’s personal interests.

11.  Although possible, the applicant did not appeal against those 
two decisions.

12.  On 29 July 2016 the applicant, through counsel, lodged an application 
for release from pre-trial detention or, in the alternative, to have his pre-trial 
detention suspended. He submitted inter alia that a first trial hearing had been 
scheduled for 23 September 2016, and that the pre-trial-detention order given 
on 29 June 2016 (see paragraph 9 above) had only been based on the 
supposed danger of recidivism which was unlikely as the violent crimes 
(geweldsdelicten) in which he had been involved and convicted of all dated 
back to the period between 2000 and 2004, whereas the present 
suspicions concerned acts which could be regarded as committed in 
legitimate self-defence. Furthermore, in the context of Article 67a § 3 of the 
CCP (see paragraph 22 below), it was possible that the pre-trial detention 
would last longer than the possible sentence as the acts held against the 
applicant could be regarded as having been committed in self-defence. The 
applicant further argued that his release was also warranted by his personal 
circumstances, in particular the financial consequences of his detention for 
his family as well as their security as he had to protect them against those 
who falsely believed that in 2003 he had reported an illegal cannabis nursery 
to the police.

13.  The applications were examined by the Regional Court on 3 August 
2016 in a hearing held in chambers. The applicant’s lawyer added that nothing 
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criminal had happened in the month between the altercation and the 
applicant’s arrest. The prosecutor opposed bail, submitting that the grounds 
for the applicant’s pre-trial detention had been determined by the 
investigating judge and the Regional Court and that the applicant could have 
appealed to the Court of Appeal (gerechtshof).

14.  Having heard the parties’ arguments and having noted the contents of 
the case file, the Regional Court in chambers dismissed the applicant’s 
applications, holding as follows:

“In the opinion of the Regional Court, the reasons which have led to the issuance of 
an order for the applicant’s placement in extended detention on remand remain 
pertinent.

The application to lift [opheffing] the pre-trial-detention order (bevel tot voorlopige 
hechtenis) is therefore dismissed.

The application to suspend [schorsing] the pre-trial-detention order must be 
dismissed. The Regional Court finds that in the given situation the interests of criminal 
justice prevail over [the applicant’s] personal interest.”

15.  The applicant, through counsel, appealed to the ‘s-Hertogenbosch 
Court of Appeal (gerechtshof). In addition to his earlier arguments, 
hecontested the assessment of the risk of reoffending made in the 
pre-trial-detention order of 29 June 2016 (see paragraph 9 above). He claimed 
that the police had played no role in stopping the altercation. They had not 
caught him in the act but had arrested him one month later in his home. He 
explained that he had had a conflict with U. on the basis of which he had 
claimed financial compensation from U., who had invited the applicant to his 
home to talk about the conflict. There had been an altercation in U.’s home 
in the course of which U. had stabbed the applicant in the face. In the month 
following this incident, the applicant had not sought to contact U., which 
would justify the thesis that the conflict as such had not been resolved but 
that the applicant had decided to drop the matter, to cut his losses and to 
confront U. no longer. Furthermore, although the applicant had committed 
other offences (menace, drink-driving), he had not committed any violent 
crimes during the previous twelve years.

16.  On 18 August 2016 the Court of Appeal dismissed the appeal and 
upheld the impugned decision. In its relevant part, its decision reads as 
follows:

“The Court of Appeal has noted the impugned decision.

The Court of Appeal has heard the advocate-general [advocaat-generaal] and the 
lawyer of the suspect.

The Court of Appeal has noted a written statement of the suspect in which he waives 
the possibility of being heard [in person] in chambers.

Unlike the lawyer, the Court of Appeal is of the opinion that serious objections and 
grounds, as found by the Regional Court, can indeed be derived from the case file, 
which fully justify the continuation of the pre-trial detention.
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The court agrees with the [impugned] decision and the grounds on which it is based.

The appeal must therefore be dismissed.

On behalf of the suspect, an oral application has been made in chambers to have his 
detention on remand suspended. Having weighed the interests of criminal justice 
against the suspect’s personal interests, the Court of Appeal finds no reasons warranting 
suspension, so that this application must be dismissed.”

17.  No further appeal lay against that decision.
18.  On 23 September 2016 the trial proceedings against the applicant 

commenced before the Oost-Brabant Regional Court. In the course of the 
hearing held on that day, the court considered an application by U., who had 
joined the criminal proceedings as a civil injured party (benadeelde partij) 
and who had filed a claim for compensation, to adjourn the proceedings as he 
had been admitted to hospital but wished to use his right to be heard. The 
public prosecution service had no objection, but the applicant opposed the 
application. After having deliberated and having consulted the applicant, the 
Regional Court decided – having balanced the applicant’s weighty interest in 
proceeding with his trial against the interest of U. in attending and addressing 
the court – to adjourn the trial proceedings and to suspend the applicant’s pre-
trial detention under the condition that the applicant respect a restraining 
order (contactverbod) in respect of U. It held:

“The Regional Court will suspend the pre-trial detention of the suspect. The Regional 
Court finds that the interest of the suspect in suspending the pre-trial detention must 
prevail over the interest of criminal justice and the interest of society in the continuation 
of the pre-trial detention of the suspect.”

19.  In a judgment of 3 March 2017, the Regional Court convicted the 
applicant of attempted premeditated aggravated assault and several offences 
under the Weapons and Ammunition Act (Wet wapens en munitie) and 
sentenced him to ten months’ imprisonment less the time spent in pre-trial 
detention. It further ordered the enforcement of a fourteen-day prison 
sentence imposed on 2 March 2016 of which thirteen days had been 
suspended. No information has been submitted as to whether the applicant 
has appealed against this judgment.

RELEVANT LEGAL FRAMEWORK AND PRACTICE

20.  Article 24 § 1 of the CCP provides that a decision (beschikking) given 
in chambers (raadkamer) must be reasoned.

21.  Article 133 of the CCP defines pre-trial detention (voorlopige 
hechtenis) as deprivation of liberty pursuant to an order for detention on 
remand (inbewaringstelling), a warrant for the taking into pre-trial detention 
(gevangenneming) or an order for extended detention on remand 
(gevangenhouding). The statutory rules governing pre-trial detention are set 
out in Articles 63 to 88 of the CCP.
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22.  The provisions of the CCP as relevant for the present case are the 
following:

Article 67

“1.  An order for detention on remand can be issued in cases of suspicion of:

a.  an offence which, according to its legal definition, carries a sentence of 
imprisonment of four years or more; ...

3.  The previous paragraphs are only applied when it appears from the facts or 
circumstances that there are serious suspicions against the suspect. ...”

Article 67a

“1.  An order based on Article 67 can only be issued:

a.  if it is apparent from particular behaviour displayed by the suspect, or from 
particular circumstances concerning him personally, that there is a serious danger of 
absconding;

b.  if it is apparent from particular circumstances that there is a serious public-safety 
reason requiring the immediate deprivation of liberty.

2.  For the application of the preceding paragraph, only the following can be 
considered as a serious public-safety reason:

1o.  if it concerns suspicion of commission of an act which, according to its legal 
definition, carries a sentence of imprisonment of twelve years or more and that act has 
caused serious upset to the legal order;

2o.  if there is a serious risk the suspect will commit an offence which, under the 
law, carries a prison sentence of six years or more or whereby the security of the State 
or the health or safety of persons may be endangered, or give rise to a general danger 
to goods; ...

5o.  if detention on remand is necessary in order to discover the truth otherwise than 
through statements of the suspect.

3.  An order for detention on remand shall not be issued if there are serious prospects 
that, in the event of a conviction, no irrevocable custodial sentence or a measure 
entailing deprivation of liberty will be imposed on the suspect, or that she or he, by the 
enforcement of the order, would be deprived of her or his liberty for a longer period 
than the duration of the custodial sentence or measure.”

Article 78

“1.  The pre-trial-detention order or the order for extension of its term of validity shall 
be dated and signed.

2.  It shall specify as precisely as possible the criminal offence in regard of which the 
suspicion has arisen and the facts or circumstances on which the serious suspicions 
against the suspect are based, as well as the conduct, facts or circumstances which show 
that the conditions set down in article 67a have been met. ...”
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Article 80

1.  The court may – ex proprio motu or following an application by the Public 
Prosecution Service or the suspect – order that the pre-trial detention be suspended as 
soon as the suspect has stated, whether or not subject to the provision of security in the 
form to be designated by the court, that she or he is prepared to comply with the 
conditions to be attached to the suspension. Such an application or request shall be 
reasoned.

2.  The following conditions for suspension apply in all cases:

1. should termination of the suspension be ordered, the suspect may not seek to 
evade execution of the pre-trial-detention order;

2. should the suspect be given a custodial sentence other than detention in lieu 
of payment of a fine for the offence for which pre-trial detention was ordered, 
she he may not seek to evade its execution; ...”

Article 87

“ ...

2.  A suspect who has applied to the Regional Court to suspend or lift his detention 
on remand can appeal against a refusal of that application to the Court of Appeal once 
only, no later than three days after notification. The suspect who has appealed against 
the refusal of a suspension request cannot afterwards appeal against the refusal of a 
request to lift his detention on remand. The suspect who has appealed against the refusal 
to lift his detention on remand cannot afterwards appeal against the refusal of a 
suspension request.

3.  The appeal shall be decided as speedily as possible.”

23.  Premeditated aggravated assault is a crime punishable by a prison 
sentence of up to twelve years (Article 303 of the Criminal Code (Wetboek 
van Strafrecht); in case of an attempt to commit this crime, the maximum 
sentence is reduced by one-third (Article 45 of that Code), i.e. to eight years. 
According to the Arms and Ammunition Act, the unlicensed possession of a 
pistol or a revolver (a category III weapon, section 2 of the Act) or its 
ammunition is a crime punishable by a term of imprisonment of up to four 
years (sections 26 and 55 of the Act).

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION

24.  Relying on Article 5 §§ 1 and 3 of the Convention, the applicant 
complained that his pre-trial detention had lacked adequate justification, or in 
the alternative, that the Court of Appeals’ decision had lacked sufficient 
reasons.

25.  Article 5 §§ 1 and 3 of the Convention reads in so far as relevant as 
follows:
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“1.  Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived 
of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed 
by law:

...

(c)  the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him 
before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an 
offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an 
offence or fleeing after having done so;

...

3.  Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) 
of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by 
law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or 
to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial. 
...”

26.  The Court takes the view that the complaint should be examined under 
Article 5 § 3 alone (see Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], 
no. 23755/07, § 61, 5 July 2016).

A. Admissibility

1. Submissions by the parties
(a) The Government

27.  The Government argued, relying on Vučković and Others v. Serbia 
((preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, 25 March 2014) 
that the application was inadmissible for non-exhaustion of domestic 
remedies within the meaning of Article 35 § 1 of the Convention as, for 
reasons unknown, the applicant had failed to appeal against the pre-trial-
detention order given on 29 June 2016 by the Oost-Brabant Regional Court 
(see paragraph 11 above).

(b) The applicant

28.  The applicant submitted that he had exhausted domestic remedies as 
his application was not directed against the pre-trial order of 29 June 2016 
(see paragraph 9 above) but against the ruling of the Court of Appeal of 
18 August 2016 (see paragraph 16 above), against which no appeal lay (see 
paragraph 17 above).

2. The Court’s assessment
29.  The general principles concerning exhaustion of domestic remedies 

are resumed in Vučković and Others (cited above, §§ 69-77). The Court 
reiterates, in particular, that States do not have to answer for their acts before 
an international body until they have had an opportunity to put matters right 
through their own legal system, and those who wish to invoke the supervisory 
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jurisdiction of the Court in respect of their complaints against a State are thus 
obliged to first use the remedies provided by the national legal system (see 
Mozer v. the Republic of Moldova and Russia [GC], no. 11138/10, § 115, 
23 February 2016).

30.  Turning to the circumstances of the present case, the Court notes that 
it is true that the applicant has failed to appeal against the pre-trial-detention 
order of 29 June 2016 (see paragraph 11 above).

31.  However, the Court notes that the applicant, in reply to the 
Government’s observations, explicitly submitted that his application was 
directed only against the Court of Appeal’s decision of 18 August 2016 (see 
paragraph 28 above).

32.  Since the applicant lodged his appeal against the Regional Court’s 
ruling of 3 August 2016 in time and submitted concrete arguments (see 
paragraph 15 above), the Court accepts that the applicant has given the State 
sufficient opportunity to provide a domestic judicial review of the grounds 
for his pre-trial detention in those domestic proceedings.

33.  The Court furthermore notes that the complaint under Article 5 § 3 of 
the Convention in respect of this part of the application is neither manifestly 
ill‑founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention nor 
inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. Submissions by the parties
(a) The applicant

34.  The applicant essentially repeated his arguments as raised in the 
domestic proceedings. He added, relying on the Court’s consideration in the 
case of Vosgien v. France (no. 12430/11, § 52, 3 October 2013), that the 
likelihood of reoffending could not be solely based on a suspect’s criminal 
record. His pre-trial detention was only based on the risk of recidivism on 
account of his criminal record, his presumed pro-criminal attitude and on the 
assumption that his financial dispute with U. was still ongoing.

35.  However, that justification had ignored the fact that, according to his 
criminal record, he had not committed any violent crimes since 2004. Since 
then, he had changed his life for the better and no longer tried to solve his 
disputes through violence, as illustrated by the fact that he had not approached 
U. in any way between 16 May 2016, when he had had an altercation with 
him, and 13 June 2016, when the applicant had been arrested by the police. 
According to the applicant, this further indicated that he was convinced that 
his (financial) dispute with U. could not be resolved by revisiting him to 
confront him again with his claim.

36.  According to the applicant this meant that it had not been possible to 
base the assumed risk of recidivism on his criminal record, the facts from the 
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criminal file or the circumstances of the case to justify his pre-trial detention 
after 18 August 2016 and that therefore the decision concerned had lacked 
adequate justification or, alternatively, had lacked sufficient reasoning.

(b) The Government

37.  The Government submitted that under domestic law and the 
Convention pre-trial detention was permitted if there was a serious risk that a 
suspect would commit further offences. In the applicant’s case that risk had 
been real because his conflict with U. had remained unresolved; because of 
incriminating witness statements according to which the applicant had not 
acted in self-defence but had in fact been the aggressor; because of the 
weapons found in the applicant’s home and his prior convictions, the most 
recent one of 2 March 2016 of threatening a person with homicide.

38.  The Government therefore asserted that the applicant’s pre-trial 
detention had been justified.

39.  Pointing out that the Court had held that national courts must indicate 
with sufficient clarity the grounds on which they base their decisions (they 
referred to Hadjianastassiou v. Greece, 16 December 1992, § 33, Series A 
no. 252) but that the extent of the duty to give reasons varied according to the 
nature of the decision and must be determined in the light of the 
circumstances of the case (Ruiz Torija v. Spain, 9 December 1994, § 29, 
Series A no. 303 A), the Government argued that the pre-trial-detention 
orders had been reasoned adequately. In their opinion, it was important to 
consider not only the judicial decisions as such, but also the discussions 
during the courts’ examination as reflected in the official records. There had 
been no need for the Court of Appeal to provide more detailed reasons than 
it had done in its ruling of 18 August 2016 as it had been unconvinced by the 
applicant’s repetitive arguments. A brief statement of reasons contravened 
the Convention only in exceptional circumstances. In another case against the 
Netherlands (Kanzi v. the Netherlands (dec.), no. 28831/04, 5 July 2007) the 
Court had found no fault with the detention decisions though they had been 
of a similar level of detail.

40.  The Government further emphasised that the applicant’s pre-trial 
detention had been quite brief (a little over three months, similar to the 
circumstances in Kanzi). The authorities had shown themselves diligent 
because in that period they had reviewed the pre-trial detention no less than 
six times and they had eventually released the applicant pending trial 
considering that, although the serious grounds for suspicion had still existed, 
the applicant’s interests in being released from pre-trial detention had had to 
prevail. Referring to the Court’s decision in the case of Van Thuil 
v. the Netherlands (no. 20510/02, 9 December 2004), the Government further 
pointed out that the applicant had had access to the prosecution case file, 
which was a safeguard against arbitrariness.
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2. Submissions by the third-party intervener
41.  The Netherlands Institute for Human Rights presented an overview of 

the domestic rules on pre-trial detention and of the Court’s case-law on the 
subject.

42.  The Institute made reference to a research study published in 2012 
that had shown that most of the 28 domestic judges that were interviewed 
often derived the element of “serious disturbance to the legal order” from the 
seriousness of the offence. The assessment of the risk of offending while on 
bail was also based on the seriousness of the crime being tried.

43.  The Institute further noted that when extending pre-trial detention, the 
domestic courts usually gave few reasons for their decisions and resorted to 
standard phrasing with little reference to the circumstances of individual 
cases. Often the courts would just echo earlier decisions or quote the 
corresponding statutory provisions. This practice could be partly 
explained by the courts’ high caseload, with one court having to examine up 
to twenty-five cases in one session.

44.  That limited reasoning was a symptom of a larger issue: a 
near-automatic withholding of bail. A study published in 2010 into the length 
of pre-trial detention and the subsequent sanction imposed on the defendant 
showed that in 27% of all cases in which pre-trial detention had been ordered, 
no penalty restricting the liberty of the defendant was imposed, and that in 
24% of all cases, the defendants were sentenced to terms equal to or shorter 
than the time spent in pre-trial detention. As confirmed by judges, the 
duration of pre-trial detention was a compelling factor for determining the 
duration of a prison sentence.

45.  The third-party intervener further stated that the lack of reasoning 
appeared to be a symptom of another larger issue concerning pre-trial 
detention in the Netherlands, namely its application in a near-automatic 
fashion. Whilst the Dutch domestic legislation set out guarantees in line with 
Article 5 of the Convention, its application in practice had led to a tendency 
of “extension of pre-trial detention, unless”, rather than as an ultimum 
remedium.

46.  The Institute had further conducted a research in 2016 into the manner 
in which the Regional Court and Courts of Appeal reasoned their decisions 
on pre-trial detention. Over 300 randomly selected case files from four out of 
eleven Regional Courts and two out of four Courts of Appeal were analysed. 
It appeared from this research that each court had its own working methods 
and practices where it concerned reasoning of pre-trial detention orders, 
varying from using pre-printed forms on which boxes could be ticked with 
no room for individual reasoning to decisions containing substantiated 
reasoning on all relevant elements. It further appeared that most Regional 
Courts only provided reasoning in the first decision on initial detention on 
remand and, when deciding on extended detention on remand, simply referred 
back to initial decision without any further information or reasoning. It further 
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happened frequently that arguments raised by the defence were not addressed 
at all in the written decision.

47.  The Netherlands Institute for Human Rights stressed that the 
reasoning in pre-trial-detention orders formed the topic of much discussion, 
not only amongst academics and criminal defence lawyers but also within the 
judiciary. Recently, a number of courts had initiated pilots aiming at 
improving the reasoning of pre-trial detention orders, which the Institute 
highlighted as a positive development.

3. The Court’s assessment
(a) General principles

48.  The applicable general principles concerning the length and the 
justification of pre-trial detention are set out in Buzadji (cited above, §§ 84-
91).

49.  The Court reiterates in particular that, while paragraph 1 (c) of 
Article 5 sets out the grounds on which pre-trial detention may be permissible 
in the first place (see De Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands, 
22 May 1984, § 44, Series A no. 77), paragraph 3, which forms a whole with 
the former provision, lays down certain procedural guarantees, including the 
rule that detention pending trial must not exceed a reasonable time, thus 
regulating its length (see Buzadji, cited above, § 86).

50.  According to the Court’s established case-law under Article 5 § 3, the 
persistence of a reasonable suspicion is a condition sine qua non for the 
validity of the pre-trial detention, but after a certain lapse of time – that is to 
say as from the first judicial decision ordering detention on remand (see 
Buzadji, cited above, § 102) – it no longer suffices. The Court must then 
establish (1) whether other grounds cited by the judicial authorities continue 
to justify the deprivation of liberty, and (2) where such grounds were 
“relevant” and “sufficient”, whether the national authorities displayed 
“special diligence” in the conduct of the proceedings. Justification for any 
period of detention, no matter how short, must be convincingly demonstrated 
by the authorities (see, among many other authorities, Idalov v. Russia [GC], 
no. 5826/03, § 140, 22 May 2012; and Buzadji, cited above, § 87). 
Justifications which have been deemed “relevant” and “sufficient” reasons – 
in addition to the existence of reasonable suspicion – in the Court’s case-law, 
have included such grounds as the danger of absconding, the risk of pressure 
begin brought to bear on witnesses or of evidence being tampered with, the 
risk of collusion, the risk of reoffending, the risk of causing public disorder 
and the need to protect the detainee (see Buzadji, cited above, § 88, with 
further references). Until conviction, an accused must be presumed innocent 
and the purpose of the provision under consideration is essentially to require 
his or her provisional release once his or her continuing detention ceases to 
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be reasonable (see McKay v. the United Kingdom [GC], no. 543/03, § 41, 
ECHR 2006‑X, and Buzadji, cited above, § 89).

51.  The question whether a period of time spent in pre-trial detention is 
reasonable cannot be assessed in the abstract. Whether it is reasonable for an 
accused to remain in detention must be assessed on the facts of each case and 
according to its specific features. Continued detention can be justified in a 
given case only if there are specific indications of a genuine requirement of 
public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, 
outweighs the rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of 
the Convention (see, for instance, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 152, 
ECHR 2000‑IV, and Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, §§ 110 et seq., 
ECHR 2000 XI; see also Buzadji, cited above, § 90).

52.  It primarily falls to the national judicial authorities to ensure that, in a 
given case, the pre-trial detention of an accused person does not exceed a 
reasonable time. Accordingly, they must, with respect for the principle of the 
presumption of innocence, examine all the facts militating for or against the 
existence of the above mentioned requirement of public interest or justifying 
a departure from the rule in Article 5, and must set them out in their decisions 
on applications for release (see Buzadji, cited above, § 91). With particular 
regard to the risk that the suspect, if released, would reoffend, consideration 
must be given to, inter alia, the nature and seriousness of the charges against 
a defendant, his or her criminal record, and his or her character or behaviour 
that would indicate that he or she presented such a risk (see, for instance, 
Merčep v. Croatia, no. 12301/12, § 96, 26 April 2016, Šoš v. Croatia, 
no. 26211/13, § 95, 1 December 2015 and Magnitskiy and Others v. Russia, 
nos. 32631/09 and 53799/12, § 221, 27 August 2019).

53.  In exercising its function on this point, the Court has to ensure that the 
domestic courts’ arguments for and against release must not be “general and 
abstract” (see, for example, Smirnova v. Russia, nos. 46133/99 and 48183/99, 
§ 63, ECHR 2003‑IX (extracts)), but contain references to specific facts and 
the personal circumstances justifying an applicant’s detention (see, mutatis 
mutandis, Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 107, 8 February 2005). For 
example, the Court found no violation of Article 5 § 3 in a case concerning a 
pre-trial detention period of more than four years (see Lisovskij v. Lithuania, 
no. 36249/14, § 77, 2 May 2017, in which it considered that the Lithuanian 
courts thoroughly evaluated all the relevant factors and based their decisions 
on the particular circumstances of the case), in a case concerning a pre-trial 
detention period of more than three years and eight months (see Štvrtecký 
v. Slovakia, no. 55844/12, § 65, 5 June 2018 in which the Court observed that 
the judicial authorities referred to specific facts of the case and did not use a 
pre-existing template or formalistic and abstract language and noted that, with 
the passing of time, the court’s reasoning evolved to reflect the state of the 
investigations) and in a case concerning a pre-trial detention period of one 
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year, three months and twenty-three days (see Podeschi v. San Marino, 
no. 66357/14, § 153, 13 April 2017, in which the Court observed that while 
the various jurisdictions referred to the previous decisions refusing bail, they 
gave details of the grounds for the decisions in view of the developing 
situation and whether the original grounds remained valid despite the passage 
of time), whereas the Court did find a violation of this provision in a case in 
which the pre-trial detention lasted three months (Sinkova v. Ukraine, 
no. 39496/11, § 74, 27 February 2018, in which the Court observed that, in 
extending the applicant’s detention and rejection her applications for release, 
the domestic courts mainly referred to the reasoning for her initial placement 
in detention, without any updated details); in a case concerning a period of 
pre-trial detention of forty-three days (Krivolapov v. Ukraine, no. 5406/07, 
§§ 105-108, 2 October 2018, for which the Court noted the absence from the 
relevant decision of any justification other than the fact that criminal 
proceedings were pending against the applicant); and in a case in which the 
pre-trial detention lasted slightly less than two months (Cîrstea v. Romania 
[Committee], no. 10626/11, §§ 54-59, 23 July 2019, in which the Court found 
that the domestic courts failed to adduce a proper substantiation for the 
alleged risks in case of a discontinuation of the applicant’s pre-trial 
detention).

54.  Where circumstances that could have warranted a person’s detention 
may have existed but were not mentioned in the domestic decisions, it is not 
the Court’s task to establish them and take the place of the national authorities 
which ruled on the applicant’s detention (see Bykov v. Russia [GC], 
no. 4378/02, § 66, 10 March 2009, and Giorgi Nikolaishvili v. Georgia, 
no. 37048/04, § 77, 13 January 2009).

(b) Application of those principles in the present case

55.  The Court observes that the applicant does not contest before this 
Court that there was a reasonable suspicion that he had committed an offence 
and it has no reason to hold otherwise.

56.  Next, the Court notes that the applicant’s pre-trial detention was 
initially based on the risk of reoffending. In its decision of 3 August 2016 (see 
paragraph 14 above) the Regional Court, when rejecting the applicant’s 
original application for release, limited itself to referring to the reasons which 
had led to the issuance of the original order for the applicant’s placement in 
extended detention on remand and, on appeal, in its decision of 18 August 
2016 (see paragraph 16 above), the Court of Appeal considered that it “is of 
the opinion that serious objections and grounds, as found by the Regional 
Court, can indeed be derived from the case-file, which fully justify the 
continuation of the pre-trial detention”.

57.  The Court observes that those rulings fell short of the above-
mentioned criteria. In particular, they do not address the applicant’s 
arguments contesting the risk of reoffending which he raised in the context 
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of his application of 26 July 2016 for release from pre-trial detention (see 
paragraphs 12-16 above). The reasons were stated in abstracto and 
constituted little more than a chain of references leading back to the Regional 
Court’s order of 29 June 2016 and the investigating judge’s order of 16 June 
2016 (see paragraphs 9 and 7 above; compare and contrast Lisovskij, cited 
above, § 77.

58.  In this context, it should be reiterated that it is essentially on the basis 
of the reasons given by the national judicial authorities in their decisions on 
applications for release and of the well-documented facts stated by the 
applicant in his appeals that the Court is called upon to decide whether or not 
there has been a violation of Article 5 § 3 (see Buzadji, cited above, § 91). 
The Court cannot therefore accept the Government’s contention that the depth 
of the courtroom discussions, reflected in the official records of the hearings 
concerned, compensated for the lack of detail in the written decisions (see 
paragraph 39 above). Indeed, the discussion at the hearing reflects the 
arguments put forward by the parties but does not indicate what were the 
grounds justifying the pre-trial detention in the eyes of the judicial authority 
competent to order or extend a deprivation of liberty. Only a reasoned 
decision by those authorities can effectively demonstrate to the parties that 
they have been heard and make appeals and public scrutiny of the 
administration of justice possible (see Ignatenco v. Moldova, no. 36988/07, 
§ 77, 8 February 2011). In this respect it is moreover noted that national law 
provisions – Articles 24(1) and 78(2) of the CCP (see paragraphs 20 and 22 
above) – stipulate that decisions on pre-trial detention should be duly 
reasoned.

(c) Conclusion

59.  Having regard to the above, the Court considers that by failing to 
address the specific facts and individual circumstances, the Court of Appeal 
extended the applicant’s pre-trial detention on grounds which, although 
“relevant”, cannot be regarded as “sufficient” to justify his continued 
deprivation of liberty. This conclusion dispenses the Court from 
ascertaining whether the competent national authorities displayed “special 
diligence” in the conduct of the proceedings (see Qing v. Portugal, 
no. 69861/11, §§ 67-69, 5 November 2015).

60.  It follows that there has been a violation of Article 5 § 3 of the 
Convention.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

61.  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 
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partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the 
injured party.”

62.  The Court notes that the applicant did not submit any claims for just 
satisfaction. In the absence of any exceptional circumstances (see Adilovska 
v. North Macedonia, no. 42895/14, § 40, 23 January 2020, and contrast 
Nagmetov v. Russia [GC], no. 35589/08, §§ 74-92, 30 March 2017), the Court 
therefore makes no award.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. Declares the application admissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 5 § 3 of the Convention.

Done in English, and notified in writing on 9 February 2021, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Andrea Tamietti Yonko Grozev
Registrar President
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In the case of Maassen v. the Netherlands,
The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Yonko Grozev, President,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, judges,

and Andrea Tamietti, Section Registrar,
Having regard to:
the application (no. 10982/15) 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 Marlon Maassen (“the applicant”), on 24 February 2015;

the decision to give notice to the Dutch Government (“the Government”) 
of the complaints concerning the applicant’s pre-trial detention;

the parties’ observations;
the submissions of the Netherlands Institute for Human Rights (College 

voor de Rechten van de Mens), which was invited to intervene by the 
President of the Section, in accordance with Article 36 § 2 of the Rules of 
Court;

the decision to uphold the Government’s objection to examination of the 
application by a Committee;

Having deliberated in private on 19 January 2021,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

INTRODUCTION

1.  The applicant complained under Article 5 §§ 1 and 3 of the Convention 
that his pre-trial detention from 19 December 2014 onwards had lacked 
adequate justification, or in the alternative, that the respective decisions taken 
by the domestic courts had lacked sufficient reasons.

THE FACTS

2.  The applicant was born in 1991. At the time of the introduction of the 
application he was detained in Baarn. The applicant was represented by 
Mr J.C. Reisinger, a lawyer practising in Utrecht.

3.  The Government were represented by their Agents, initially 
Mr R. Böcker and subsequently Ms B. Koopman, both of the Netherlands 
Ministry of Foreign Affairs.
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4.  The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised 
as follows.

5.  In July 2014 the television programme Undercover in Nederland 
(“Undercover in the Netherlands”), presented by the journalist A. S., 
conducted an investigation into abuse in prostitution, focusing on sex 
advertisements featuring young women. Suspecting that someone was 
helping a 15-year-old girl to sell sexual services over the Internet, the relevant 
footage was passed on to the police.

6.  The ensuing criminal investigation resulted in a number of persons, the 
applicant among them, being suspected of human trafficking (mensenhandel; 
see paragraph 26 below), and in particular the exploitation of an underage 
prostitute. The applicant was arrested and placed in police custody 
(inverzekeringstelling) on 2 December 2014 and on 5 December 2014 he was 
taken into initial detention on remand (bewaring) for fourteen days by order 
of an investigating judge (rechter-commissaris) of the Central Netherlands 
Regional Court (rechtbank Midden-Nederland). The order included the 
following grounds:

“It appears that there is a serious public-safety reason requiring the immediate 
deprivation of liberty, namely:

there is a suspicion of a [criminal] act which, under the law, carries a maximum 
sentence of imprisonment of twelve years or more and that act has caused serious upset 
to the legal order [een feit waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf 
van 12 jaren of meer is gesteld en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt];

there is a serious likelihood [er moet ernstig rekening mee worden gehouden] that the 
suspect will commit a crime [misdrijf] which, according to the law, carries a maximum 
sentence of imprisonment of six years or more;

there is a serious likelihood that the suspect will commit a crime [misdrijf] by which 
the health or safety of individuals will be endangered;

detention on remand is in all reasonability necessary in order to discover the truth [is 
in redelijkheid noodzakelijk voor het aan de dag brengen van de waarheid] by means 
other than through the suspect’s statements. Witnesses/co-suspects need to be heard 
without the suspect having the possibility to influence the content of their statements. 
...”

7.  On 18 December 2014 a hearing in camera (raadkamer) took place 
before the Central Netherlands Regional Court sitting in Utrecht on the 
applicant’s placement in extended detention on remand (gevangenhouding). 
During this hearing, the applicant argued through counsel that the extended 
detention on remand sought be refused or, in the alternative, that his detention 
on remand be suspended (schorsing). He asserted, relying on Geisterfer v. the 
Netherlands (no. 15911/08, 9 December 2014), that the mere seriousness of 
the criminal act of which he was suspected was, as such and in the abstract, 
insufficient to justify a continuation of his deprivation of liberty whereas 
there were no specific concerns that his release would cause upset to the legal 
order. He further argued that there were no indications of a risk of 
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reoffending, taking into account that his only previous conviction was of the 
theft of a bicycle and that he had been acquitted in a different case. Lastly, 
the applicant contended that his detention on remand was no longer justified 
for the purpose of the investigation, since the most important witnesses had 
already been heard and had given their statements.

8.  On the same day the Regional Court sitting in camera ordered that the 
applicant be taken into extended detention on remand for ninety days, starting 
from 19 December 2014. The Regional Court’s decision included the 
following:

“The serious suspicions [ernstige bezwaren]

The Regional Court finds that there remains a serious suspicion in respect of the 
[criminal] act described in the order for the initial detention on remand [bevel 
bewaring].

The grounds

The Regional Court is of the view that the ground(s) for pre-trial detention [voorlopige 
hechtenis] stated in the order for the initial detention on remand still exist(s). This does 
not apply to the grounds relating to the investigation [onderzoeksgrond].

The defence has argued that also the grounds relating to [an offence carrying a] 
twelve-year [sentence] [12-jaarsgrond] are not applicable. The Regional Court is, 
however, of the opinion that those grounds are applicable in the instant case, noting the 
very young age of the victim and the great media attention given to this case.”

The Regional Court subsequently dismissed the alternative application to 
suspend the applicant’s detention on remand, holding that the applicant’s 
personal interests did not outweigh the general interest of society in his 
detention on remand being continued.

9.  The applicant appealed to the Arnhem-Leeuwarden Court of Appeal 
(gerechtshof). According to the official record (proces-verbaal) of the 
hearing held on 14 January 2015, counsel for the applicant argued that the 
extended detention on remand lacked sufficient justifiable grounds in that the 
risk of recidivism did not arise in the applicant’s case and furthermore that 
upset to the legal order had not been shown. Counsel concluded that grounds 
for pre-trial detention were thus lacking and that therefore the impugned 
decision could not be upheld.

10.  The prosecution argued that the applicant did not challenge the 
suspicions which concerned a serious crime, namely human trafficking. As 
to the upset of the legal order, the prosecutor noted that the case had attracted 
wide media coverage. The prosecutor lastly argued that the applicant’s 
application to suspend his pre-trial detention should be dismissed.
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11.  On the same day the Court of Appeal confirmed the Regional Court’s 
decision. The decision reads in its relevant part as follows:

“CONSIDERATIONS

After examination, the Court of Appeal finds that the grounds on which the Regional 
Court has ordered the suspect’s extended detention on remand still exist, so that the 
decision of the Regional Court, in so far as appealed against, must be upheld in the light 
of those grounds. ...

DECISION

The Court of Appeal upholds the decision in so far as appealed against. ...”

12.  No further appeal lay against this decision.
13.  The trial proceedings against the applicant started on 17 March 2015 

before the Central Netherlands Regional Court sitting in Utrecht. They were 
conducted simultaneously with the trial proceedings brought against two 
co-accused. At the public hearing held on that day, applicant’s counsel 
applied for, inter alia, either the lifting of the applicant’s pre-trial detention 
(opheffing) or its suspension (schorsing). In addition to his earlier arguments 
(see paragraphs 7 and 9 above), counsel submitted that just because the 
exploitation imputed to the applicant had been lucrative, this did not mean 
that the applicant would reoffend. In the context of his application to suspend 
the applicant’s pre-trial detention, counsel further submitted medical reasons 
(the applicant was receiving treatment for anxiety disorders), as well as the 
applicant’s wish to take up study and to stand by his mother during her 
divorce. The applicant was further prepared to respect possible conditions 
attached to a suspension of his pre-trial detention.

14.  The prosecutor opposed the applications, submitting that the risk of 
recidivism could be assumed because of the nature of the evidence against 
the applicant, the duration of the victim’s exposure to cash-paying clients for 
the benefit of the applicant, the fact that the actions for which the applicant 
was accused had only stopped after intervention by the police. It was also 
clear from the applicant’s attitude in the proceedings that apparently he failed 
to appreciate what he had done. The prosecutor maintained that upset would 
be caused to the legal order, given that it concerned human trafficking of a 
minor victim which had been reported by A. S. (see paragraph 5 above) and 
which had triggered a wide reaction. The victim was a vulnerable 15-year-old 
girl and the co-accused had previously been prosecuted for offences relevant 
to the case in hand. The prosecutor further requested to add that to the 
investigation grounds (onderzoeksgrond, Article 67a § 1 under 5o of the Code 
of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering, hereinafter “the CCP”); 
see paragraph 25 below), as the victim could be heard again as a witness. The 
prosecutor lastly emphasised that the applicant’s alleged medical condition 
had remained unsubstantiated and that there was no declaration that the 
applicant was unfit for detention.

360



MAASSEN v. THE NETHERLANDS JUDGMENT

5

15.  After having deliberated, on 17 March 2015 the Regional Court 
dismissed the applicant’s applications to lift or suspend his pre-trial detention. 
It held as follows:

“The application to lift and the application to suspend, the pre-trial-detention order 
are dismissed. The suspicions, objections and grounds which have led to the issuance 
of the pre-trial-detention order are still pertinent. The investigation grounds will not be 
added to anew as the risk of collusion has not been sufficiently substantiated.

The situation of Article 67a § 3 of the CCP [that is to say the duration of pre-trial 
detention exceeding the possible custodial sentence] has not, noting the habitual 
sentences for the facts as charged, (yet) arisen. The Regional Court also considers there 
are no reasons for suspending the pre-trial-detention order. The suspect’s interest does 
not outweigh the public interest in his continued pre-trial detention.”

16.  The Regional Court further adjourned the trial proceedings until 
9 June 2015 and instructed the investigating judge to take evidence from the 
victim.

17.  On 22 April 2015, following the applicant’s appeal against the 
decision of 17 March 2015 in respect of his pre-trial detention, the Court of 
Appeal upheld that decision. In its relevant part, this decision reads:

“CONSIDERATIONS

After examination, the Court of Appeal finds that the grounds on which the suspect’s 
pre-trial detention are based still exist, on the understanding that the recidivism grounds 
no longer apply, so that the decision of the Regional Court is to be upheld on those 
grounds. ...

DECISION

The Court of Appeal confirms the decision appealed against, on the understanding 
that the recidivism grounds no longer apply. ...”

18.  At the public trial hearing of 9 June 2015, counsel for the applicant 
again requested that the applicant’s pre-trial detention be either lifted or 
suspended. He argued that there was no question of upset being caused to the 
legal order or – after six months during which he had been in pre-trial 
detention – still being caused. He pointed out that, although he might have 
committed a crime in the eyes of the law, the girl had gone into prostitution 
of her own volition, and the applicant, believing that she was of age, had only 
aided her out of friendship. He also argued that public interest did not 
outweigh his personal interest in being released. He had made good use of his 
time in pre-trial detention by following a personal development course. He 
would respect all conditions attached to a release from pre-trial detention and 
submitted that his continued detention would not benefit the victim or society.

19.  The prosecutor opposed the applicant’s application, arguing, inter 
alia, that the grounds relating to the upset caused to the legal order remained 
pertinent. Although time had passed since the offence, in particular a minor 
in prostitution, caused enormous upset in society and, if it concerned a minor 
of the age of the victim in the case at hand, the maximum custodial sentence 
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was fifteen years and the public considered this a very serious offence. The 
prosecutor further saw no pressing personal circumstances on the basis of 
which the applicant’s pre-trial detention should be suspended.

20.  On the same day, after having deliberated, the Regional Court 
dismissed the applicant’s application to lift or suspend his pre-trial detention, 
holding as follows:

“The application to lift or suspend the pre-trial-detention order is dismissed. The 
suspicion, objections and grounds which have led to the issuance of the pre-trial-
detention order are also now still pertinent.

The situation of Article 67a § 3 of the CCP has not, noting the habitual sentences for 
the facts as charged, (yet) arisen.

The Regional Court considers there are no reasons for suspending the pre-trial-
detention order. The suspect’s interest does not outweigh the public interest in 
continuing the [applicant’s] pre-trial detention, also noting the upset caused to the legal 
order.”

21.  In a judgment of 15 September 2015 the Regional Court convicted the 
applicant of human-trafficking for having brought a 15-year-old girl into 
prostitution for a period of about three weeks and profiting therefrom, and 
sentenced him to eighteen months’ imprisonment less the time spent in 
pre-trial detention and six months of which were suspended pending a 
probation period of two years. This conviction obtained the force of res 
iudicata on 29 September 2015.

22.  The story of the applicant’s victim featured in two episodes of 
Undercover in Nederland and was later told on the website of PowNed (a 
multimedia broadcaster aimed at the “network generation”), on Dichtbij.nl (a 
local-news Internet portal), and in the IJmuider Courant (a regional 
newspaper). In March 2015 De Gooi- en Eemlander (a regional newspaper) 
reported on the extension of the applicant’s pre-trial detention and, in 
September 2015, NU.nl (an online newspaper), RTV Utrecht and RTV NH 
(regional television channels) reported on the applicant’s conviction.

RELEVANT LEGAL FRAMEWORK AND PRACTICE

23.  Article 24 § 1 of the CCP provides that a decision (beschikking) given 
in chambers (raadkamer) must be reasoned.

24.  Article 133 of the CCP defines pre-trial detention (voorlopige 
hechtenis) as deprivation of liberty pursuant to an order for detention on 
remand (inbewaringstelling), a warrant for the taking into pre-trial detention 
(gevangenneming) or an order for extended detention on remand 
(gevangenhouding). The statutory rules governing pre-trial detention are set 
out in Articles 63 to 88 of the CCP.

25.  The provisions of the CCP as relevant for the present case are the 
following:
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Article 67

“1.  An order for detention on remand can be issued in cases of suspicion of:

a.  an offence which, according to its legal definition, carries a sentence of 
imprisonment of four years or more; ...

3.  The previous paragraphs are only applied when it appears from the facts or 
circumstances that there are serious suspicions against the suspect. ...”

Article 67a

“1.  An order based on Article 67 can only be issued:

a.  if it is apparent from particular behaviour displayed by the suspect, or from 
particular circumstances concerning him personally, that there is a serious danger of 
absconding;

b.  if it is apparent from particular circumstances that there is a serious public-safety 
reason requiring the immediate deprivation of liberty.

2.  For the application of the preceding paragraph, only the following can be 
considered as a serious public-safety reason:

1o.  if it concerns suspicion of commission of an act which, according to its legal 
definition, carries a sentence of imprisonment of twelve years or more and that act has 
caused serious upset to the legal order;

2o.  if there is a serious risk the suspect will commit an offence which, under the 
law, carries a prison sentence of six years or more or whereby the security of the State 
or the health or safety of persons may be endangered, or give rise to a general danger 
to goods; ...

5o.  if detention on remand is necessary in order to discover the truth otherwise than 
through statements of the suspect.

3.  An order for detention on remand shall not be issued if there are serious prospects 
that, in the event of a conviction, no irrevocable custodial sentence or a measure 
entailing deprivation of liberty will be imposed on the suspect, or that she or he, by the 
enforcement of the order, would be deprived of her or his liberty for a longer period 
than the duration of the custodial sentence or measure.”

Article 78

“1.  The pre-trial-detention order or the order for extension of its term of validity shall 
be dated and signed.

2.  It shall specify as precisely as possible the criminal offence in regard of which the 
suspicion has arisen and the facts or circumstances on which the serious suspicions 
against the suspect are based, as well as the conduct, facts or circumstances which show 
that the conditions set down in article 67a have been met. ...”
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Article 87

“ ...

2.  A suspect who has applied to the Regional Court to suspend or lift his detention 
on remand can appeal against a refusal of that application to the Court of Appeal once 
only, no later than three days after notification. The suspect who has appealed against 
the refusal of a suspension request cannot afterwards appeal against the refusal of a 
request to lift his detention on remand. The suspect who has appealed against the refusal 
to lift his detention on remand cannot afterwards appeal against the refusal of a 
suspension request.

3.  The appeal shall be decided as speedily as possible.”

26.  Article 273f of the Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) reads in 
its relevant part:

“1.  Any person who:

: ...

5o.  induces another person to make her- or himself available for the performance of 
sexual acts with or for a third party for remuneration or makes her or his organs 
available for remuneration or takes any action in regard of another person which she or 
he knows or has reasonable cause to suspect will lead that other person making her or 
himself available for the performance of these acts or services or making her or his 
organs available, whereas this person is under the age of 18 years; ...

8o.  intentionally profits from the sexual acts of another person with or for a third 
party for remuneration or the removal of her or his organs for remuneration, whereas 
this other person is under the age of 18 years; ...

shall be guilty of human trafficking and as such shall be liable to a term of 
imprisonment not exceeding 8 years or a fine of the fifth category.

3.  The offender shall be liable to a term of imprisonment not exceeding 15 years or a 
fine of the fifth category, if: ...

2o.  the offences defined in subsection (1) have been committed against a person 
who is under the age of 16 years. ...”

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION

27.  The applicant complained under Article 5 §§ 1 and 3 of the 
Convention that his pre-trial detention from 19 December 2014 onwards had 
been without adequate justification, or in the alternative, that the respective 
decisions taken by the domestic courts had lacked sufficient reasons.

28.  Article 5 §§ 1 and 3 of the Convention reads in so far as relevant as 
follows:

“1.  Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived 
of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed 
by law:
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...

(c)  the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him 
before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an 
offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an 
offence or fleeing after having done so;

...

3.  Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) 
of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by 
law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or 
to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.”

29.  The Court takes the view that the complaint should be examined under 
Article 5 § 3 alone (see Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], 
no. 23755/07, § 61, 5 July 2016).

A. Admissibility

30.  The Court notes that this complaint is neither manifestly ill-founded 
nor inadmissible on any other grounds listed in Article 35 of the Convention. 
It must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. Submissions by the parties
(a) The applicant

31.  The applicant argued that as from 19 December 2014 onwards his pre-
trial detention had had no valid grounds or that the respective decisions on 
his continued detention had been insufficiently reasoned.

32.  The applicant considered that there had been nothing to suggest that 
he might reoffend if released from pre-trial detention given that his criminal 
record had contained only a conviction dating back to 15 January 2008 for 
bicycle theft (see paragraph 7 above). He submitted that, unlike his 
co-suspect, he had not been previously convicted of any sexual offence.

33.  The applicant conceded that a high risk of “public disorder” or “the 
grave affront to the legal order” could constitute grounds for pre-trial 
detention, but considered that in his case release from pre-trial detention 
would not have given rise to public disorder. The Government had 
exaggerated the media attention. The two episodes of Undercover in 
Nederland had made no mention of the girl having been exploited by anyone 
and the publications on PowNed, and Dichtbij.nl and in the IJmuider Courant 
(see paragraph 22 above) had appeared only in September 2015, that is to say 
after the applicant had been convicted, and had been mainly focused on his 
co-suspect and not on the applicant. Between December 2014 and 
March 2015 there had been no media attention.
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34.  The sole ground for his extended detention on remand had been that 
the offence of which he had been suspected had attracted a maximum penalty 
of fifteen years’ imprisonment and thus had been enough to satisfy the 
“twelve-year criterion” referred to in Article 67a § 2-1 of the CCP (see 
paragraph 25 above). However this, by itself, could not be regarded as 
amounting to a threat of public disorder in the applicant’s case.

35.  The applicant further argued that it followed from the Court’s case-
law and other international instruments that, no matter how complete the case 
file, pre-trial-detention orders had to contain specific facts and individual 
circumstances that could be regarded as relevant and sufficient justification 
for pre-trial detention. In the applicant’s opinion, merely paraphrasing the 
formal grounds for pre-trial detention under domestic law was not enough. 
Moreover, the Government’s analogy with Article 6 of the Convention (see 
paragraph 45 below) was misguided.

36.  The decisions of 18 December 2014, 14 January 2015, and 17 March 
2015 suggested that the applicant might reoffend without explaining why. As 
to the upset caused to the legal order, only the decision of 18 December 2014 
(see paragraph 8 above) was not limited to a standard reasoning. The other 
decisions limited themselves to saying that “the grounds still existed”. The 
courts had also failed to give reasons for refusing the applicant’s reasoned 
request to suspend his pre-trial detention.

37.  The applicant considered that, contrary to what had been argued by 
the Government (see paragraph 44 below), prosecutors’ oral pleadings in 
court could not be a substitute for a reasoned decision by the courts which 
had the exclusive competence under domestic law to issue pre-trial-detention 
orders. All the more so, since the courts’ duty was to weigh the competing 
interests and, by giving a reasoned decision, to allow public scrutiny. Without 
any insight into the reasons of a judge to extend pre-trial detention, the rights 
provided under Article 5 were not guaranteed in a practical and effective 
manner.

38.  The applicant emphasised that pre-trial detention had to be justified in 
a convincing manner by the authorities no matter how brief and how often it 
was to be reviewed. The Court had found violations in cases where detention 
periods had been even shorter than the applicant’s.

(b) The Government

39.  The Government submitted that the grounds for the applicant’s 
pre-trial detention had been legitimate, that the reasons cited by the domestic 
courts had been sufficient, and that his detention had in general been lawful.

40.  In compliance with the Court’s case-law, the general principle in the 
Netherlands pertaining to pre-trial detention was that the suspect could 
remain at liberty while awaiting trial. An exhaustive list of exceptions to this 
general rule was set out in Article 67a of the CCP (see paragraph 25 above) 
and Dutch legislation specified the grounds for pre-trial detention recognised 
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by the Court, namely the risk that the accused would fail to appear for trial 
(see Stögmüller v. Austria, 10 November 1969, § 15, Series A no. 9); the risk 
that the accused, if released, would take action to prejudice the administration 
of justice (see Wemhoff v. Germany, 27 June 1968, § 14, Series A no. 7); 
commit further offences (see Matznetter v. Austria, 10 November 1969, § 9, 
Series A no. 10); or cause public disorder (see Letellier v. France, 26 June 
1991, § 51, Series A no. 207).

41.  The Government pointed out that Article 67a § 1 referred to “a serious 
public-safety reason” which, in accordance with its second paragraph, could 
only be assumed in cases concerning a suspicion of commission of an act 
which, according to its legal definition, carried a sentence of imprisonment 
of twelve years or more and an act which had caused “serious upset to the 
legal order” (geschokte rechtsorde). In determining whether the offence for 
which pre-trial detention was being sought constituted a serious upset to the 
legal order, the penalty applicable to that offence was not the sole decisive 
factor. As held by the Netherlands Supreme Court (Hoge Raad) in a ruling 
given on 21 March 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU8131), an equally important 
factor was whether the seriousness of the offence was such that allowing the 
suspect to remain at liberty while awaiting trial would be met with widespread 
incredulity and be considered unacceptable by society.

42.  According to the Government, the applicant’s pre-trial detention had 
been justified by concerns about him reoffending and – noting that both the 
applicant and the prosecutor had mainly focussed on those grounds – 
especially by the upset caused to the legal order by the offence of which the 
applicant had been suspected.

43.  The Government submitted that pre-trial detention could be justified 
by, among other things, a need to preserve public order from social 
disturbance caused by the public reaction to serious crimes (they referred to 
Letellier, cited above) and that “public order” in the Court’s case-law may be 
regarded as synonymous with “legal order” in domestic law (Geisterfer v. the 
Netherlands, no. 15911/08, § 39, 9 December 2014). Under domestic 
case-law, serious upset to the legal order is considered to have been caused 
where the suspicion concerns a serious offence attracting a lengthy prison 
sentence taken together with the public reaction to that offence. The 
Government pointed out that the Court had accepted that offence to the public 
sense of justice could legitimise pre-trial detention (see J.M. v. Denmark, 
no. 34421/09, § 62, 13 November 2012). Sexual exploitation of a minor was 
a serious offence, and the harrowing personal story of the applicant’s victim 
had attracted attention in the media, as had the applicant’s pre-trial detention 
and conviction. A decision to release the applicant from pre-trial detention 
would have caused an outcry, also bearing in mind that the case had been 
found so shocking by the investigating journalists concerned that they had 
taken the unusual step of reporting it to the police.
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44.  According to the Government, the reasons given in the pre-trial-
detention decisions had been relatively brief but not so as to breach Article 5. 
Not only had the decisions themselves to be considered, but also the 
preceding courtroom discussions, reflected in the hearing records, during 
which the Public Prosecution Service had given a reasoned explanation for 
its position that the criterion of “serious upset to the legal order” had been 
applicable.

45.  Furthermore, in the context of Article 6 of the Convention, the Court 
had held that national courts had had to indicate with sufficient clarity the 
grounds on which they had based their decisions (see Hadjianastassiou 
v. Greece, 16 December 1992, § 33, Series A no. 252). However, the extent 
of the duty to give reasons varied according to the nature of the decision and 
had to be determined in the light of the circumstances of the case (see Ruiz 
Torija v. Spain, 9 December 1994, § 29, Series A no. 303-A). The Court had 
taken issue with the reasoning of domestic courts only if the conclusions had 
been arbitrary, which in the present case they had not been.

46.  The Government emphasised that the applicant’s pre-trial detention 
had lasted a little over nine months, which – in view of the seriousness of the 
offences concerned, the seriousness of the suspicions and the other reasons 
that existed – could not be regarded as incompatible with the Convention (see, 
for instance, W.B. v. Poland, no. 34090/96, § 66, 10 January 2006). By 
reviewing the applicant’s detention six times within that period, the 
authorities had displayed a sufficient degree of diligence. The applicant had 
had full access to the case file which constituted a significant safeguard 
against arbitrary pre-trial detention (see Van Thuil v. the Netherlands (dec.), 
no. 20510/02, 9 December 2004).

2. Submissions by the third-party intervener
47.  The Netherlands Institute for Human Rights presented an overview of 

the domestic rules on pre-trial detention and of the Court’s case-law on the 
subject.

48.  The Institute made reference to a research study published in 2012 
that had shown that most of the 28 domestic judges that were interviewed 
often derived the element of “serious disturbance to the legal order” from the 
seriousness of the offence. The assessment of the risk of offending while on 
bail was also based on the seriousness of the crime being tried.

49.  The Institute further noted that when extending pre-trial detention, the 
domestic courts usually gave few reasons for their decisions and resorted to 
standard phrasing with little reference to the circumstances of individual 
cases. Often the courts would just echo earlier decisions or quote 
the corresponding statutory provisions. This practice could be partly 
explained by the courts’ high caseload, with one court having to examine up 
to twenty-five cases in one session.
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50.  That limited reasoning was a symptom of a larger issue: a 
near-automatic withholding of bail. A study published in 2010 into the length 
of pre-trial detention and the subsequent sanction imposed on the defendant 
showed that in 27% of all cases in which pre-trial detention had been ordered, 
no penalty restricting the liberty of the defendant was imposed, and that in 
24% of all cases, the defendants were sentenced to terms equal to or shorter 
than the time spent in pre-trial detention. As confirmed by judges, the 
duration of pre-trial detention was a compelling factor for determining the 
duration of a prison sentence.

51.  The third-party intervener further stated that the lack of reasoning 
appeared to be a symptom of another larger issue concerning pre-trial 
detention in the Netherlands, namely its application in a near-automatic 
fashion. Whilst the Dutch domestic legislation set out guarantees in line with 
Article 5 of the Convention, its application in practice had led to a tendency 
of “extension of pre-trial detention, unless”, rather than as an ultimum 
remedium.

52.  The Netherlands Institute for Human Rights stressed that the 
reasoning in pre-trial-detention orders formed the topic of much discussion, 
not only amongst academics and criminal defence lawyers but also within the 
judiciary. Recently, a number of courts had initiated pilots aiming at 
improving the reasoning of pre-trial detention orders, which the Institute 
highlighted as a positive development.

3. The Court’s assessment
(a) General principles

53.  The applicable general principles concerning the length and 
the justification of pre-trial detention are set out in Buzadji (cited above, 
§§ 84‑91).

54.  The Court reiterates in particular that, while paragraph 1 (c) of 
Article 5 sets out the grounds on which pre-trial detention may be permissible 
in the first place (see De Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands, 
22 May 1984, § 44, Series A no. 77), paragraph 3, which forms a whole with 
the former provision, lays down certain procedural guarantees, including the 
rule that detention pending trial must not exceed a reasonable time, thus 
regulating its length (see Buzadji, cited above, § 86).

55.  According to the Court’s established case-law under Article 5 § 3, the 
persistence of a reasonable suspicion is a condition sine qua non for the 
validity of the pre-trial detention but after a certain lapse of time – that is to 
say as from the first judicial decision ordering detention on remand (see 
Buzadji, cited above, § 102) – it no longer suffices. The Court must then 
establish (1) whether other grounds cited by the judicial authorities continue 
to justify the deprivation of liberty, and (2) where such grounds were 
“relevant” and “sufficient”, whether the national authorities displayed 
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“special diligence” in the conduct of the proceedings. Justification for any 
period of detention, no matter how short, must be convincingly demonstrated 
by the authorities (see, among many other authorities, Idalov v. Russia [GC], 
no. 5826/03, § 140, 22 May 2012; and Buzadji, cited above, § 87). 
Justifications which have been deemed “relevant” and “sufficient” reasons – 
in addition to the existence of reasonable suspicion – in the Court’s case-law, 
have included such grounds as the danger of absconding, the risk of pressure 
being brought to bear on witnesses or of evidence being tampered with, the 
risk of collusion, the risk of reoffending, the risk of causing public disorder 
and the need to protect the detainee (see Buzadji, cited above, § 88, with 
further references). Until conviction, an accused must be presumed innocent 
and the purpose of the provision under consideration is essentially to require 
his or her provisional release once his or her continuing detention ceases to 
be reasonable (see McKay v. the United Kingdom [GC], no. 543/03, § 41, 
ECHR 2006‑X, and Buzadji, cited above, § 89).

56.  The question of whether a period of time spent in pre-trial detention 
is reasonable cannot be assessed in the abstract. Whether it is reasonable for 
an accused to remain in detention must be assessed on the facts of each case 
and according to its specific features. Continued detention can be justified in 
a given case only if there are specific indications of a genuine requirement of 
public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, 
outweighs the rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of 
the Convention (see, for instance, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 152, 
ECHR 2000‑IV, and Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, §§ 110 et seq., 
ECHR 2000-XI; see also Buzadji, cited above, § 90).

57.  It primarily falls to the national judicial authorities to ensure that, in a 
given case, the pre-trial detention of an accused person does not exceed a 
reasonable time. Accordingly, they must, with respect for the principle of the 
presumption of innocence, examine all the facts militating for or against the 
existence of the above mentioned requirement of public interest or justifying 
a departure from the rule in Article 5, and must set them out in their decisions 
on applications for release (see Buzadji, cited above, § 91). With particular 
regard to the risk of “public disorder”, consideration must be given to the 
question whether the offences concerned, by reason of their particular gravity 
and public reaction to them, may give rise to a social disturbance capable of 
justifying pre-trial detention. In exceptional circumstances this factor may 
therefore be taken into account for the purposes of the Convention, in any 
event in so far as domestic law recognises – as in Article 67a of the CCP – 
the notion of disturbance to public order caused by an offence (see Letellier, 
cited above, § 51, and J.M. v. Denmark, cited above, § 62).

58.  In exercising its function on this point, the Court has to ensure that the 
domestic courts’ arguments for and against release must not be “general and 
abstract” (see, for example, Smirnova v. Russia, nos. 46133/99 and 48183/99, 
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§ 63, ECHR 2003‑IX (extracts)), but contain references to specific facts and 
the personal circumstances justifying an applicant’s detention (see, mutatis 
mutandis, Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 107, 8 February 2005). For 
example, the Court found no violation of Article 5 § 3 in a case concerning a 
pre-trial detention period of more than four years (see Lisovskij v. Lithuania, 
no. 36249/14, § 77, 2 May 2017, in which it considered that the Lithuanian 
courts thoroughly evaluated all the relevant factors and based their decisions 
on the particular circumstances of the case), in a case concerning a pre-trial 
detention period of more than three years and eight months (see Štvrtecký 
v. Slovakia, no. 55844/12, § 65, 5 June 2018, in which the Court observed 
that the judicial authorities referred to specific facts of the case and did not 
use a pre-existing template or formalistic and abstract language and noted 
that, with the passing of time, the court’s reasoning evolved to reflect the state 
of the investigations) and in a case concerning a pre-trial detention period of 
one year, three months and twenty-three days (see Podeschi v. San Marino, 
no. 66357/14, § 153, 13 April 2017, in which the Court observed that while 
the various jurisdictions referred to the previous decisions refusing bail, they 
gave details of the grounds for the decisions in view of the developing 
situation and whether the original grounds remained valid despite the passage 
of time), whereas the Court did find a violation of this provision in a case in 
which the pre-trial detention lasted three months (Sinkova v. Ukraine, 
no. 39496/11, § 74, 27 February 2018, in which the Court observed that, in 
extending the applicant’s detention and rejection her applications for release, 
the domestic courts mainly referred to the reasoning for her initial placement 
in detention, without any updated details); in a case concerning a period of 
pre-trial detention of forty-three days (Krivolapov v. Ukraine, no. 5406/07, 
§§ 105-108, 2 October 2018, for which the Court noted the absence from the 
relevant decision of any justification other than the fact that criminal 
proceedings were pending against the applicant); and in a case in which the 
pre-trial detention lasted slightly less than two months (Cîrstea v. Romania 
[Committee], no. 10626/11, §§ 54-59, 23 July 2019, in which the Court found 
that the domestic courts failed to adduce a proper substantiation for the 
alleged risks in case of a discontinuation of the applicant’s pre-trial 
detention).

59.  Where circumstances that could have warranted a person’s detention 
may have existed but were not mentioned in the domestic decisions it is not 
the Court’s task to establish them and take the place of the national authorities 
which ruled on the applicant’s detention (see Bykov v. Russia [GC], 
no. 4378/02, § 66, 10 March 2009, and Giorgi Nikolaishvili v. Georgia, 
no. 37048/04, § 77, 13 January 2009).

(b) Application of those principles in the present case

60.  The Court observes that the applicant does not contest before this 
Court that there was a reasonable suspicion that he had committed an offence 
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and it has no reason to hold otherwise. It further notes that at the trial hearing 
of 9 June 2015, the applicant’s lawyer admitted that his client might have 
committed a crime in the eyes of the law (see paragraph 18 above).

61.  Next, the Court observes that in the applicant’s period of pre-trial 
detention, which lasted nine months and thirteen days, namely from 
2 December 2014 (see paragraph 6 above) to 15 September 2015 (see 
paragraph 21 above), the applicant’s initial detention was based on several 
grounds: that of a “suspicion of a crime attracting a prison sentence of twelve 
years or more and which [had] caused serious upset to the legal order”; the 
risk of reoffending; and the risk of influencing the witnesses and the co-
suspects. However, the latter ground was dropped as early as 18 December 
2014, when the Regional Court extended the applicant’s pre-trial detention 
but held that the needs of the investigation no longer obtained (see 
paragraph 8 above).

62.  As to the “suspicion of a serious crime which has seriously upset the 
legal order”, the Court reiterates that the notion of “legal order”, contained in 
Article 67a of the CCP, is synonymous with the “public order” in the Court’s 
case-law (see Geisterfer, cited above, § 39). A “serious upset” to that order 
arising from the gravity of the crime may justify detention (see Kanzi v. the 
Netherlands (dec.), no. 28831/04, 5 July 2007). The preservation of a threat 
to public order is commonly seen as a legitimate ground for detention and is 
as such accepted in the Court’s case-law (see, Merčep v. Croatia, 
no. 12301/12, § 104, 26 April 2016, with references to Peša v. Croatia, 
no. 40523/08, § 101, 8 April 2010 and J.M. v. Denmark, cited above § 62, as 
examples of cases where the preservation of the public’s sense of justice was 
in issue). However, this ground can be regarded as relevant and sufficient 
only provided that it is based on facts capable of showing that the accused’s 
release would actually upset public order. In addition, detention will continue 
to be legitimate only if public order remains actually threatened; its 
continuation cannot be used to anticipate a custodial sentence. More 
generally, the need to continue the deprivation of liberty cannot be assessed 
from a purely abstract point of view, taking into consideration only the 
seriousness of the offence (see Tiron v. Romania, no. 17689/03, § 42, 7 April 
2009, and Geisterfer, cited above, § 39, with further references). It is further 
to be reiterated that the assessment of the relevant and sufficient reasons for 
pre-trial detention cannot be separated from the actual duration thereof. 
Article 5 § 3 of the Convention cannot be seen as allowing pre-trial detention 
unconditionally provided that it lasts no longer than a certain period (see, 
among many other authorities, Shishkov v. Bulgaria, no. 38822/97, § 66, 
ECHR 2003-I (extracts)). The longer pre-trial detention lasts, the more 
substantiation is required for convincingly demonstrating the alleged risk or 
risks in case of the suspect’s release from pre-trial detention.

63.  In the case in hand, the Court observes that the Regional Court in its 
decision of 18 December 2014 did not only rely on the gravity of the charge 
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against the applicant, but also on the public reaction. More concretely, it 
referred to the young age of the victim and the great media attention (see 
paragraph 8 above). Taking into account the fact that the applicant’s pre-trial 
detention was still in its early stages, the Court finds that it cannot be said that 
this decision lacked relevant and sufficient reasons.

64.  However, the Court considers that the domestic judicial authorities in 
their subsequent decisions on the applicant’s pre-trial detention – the Court 
of Appeal’s decision of 14 January 2015 (see paragraph 11 above), the 
Regional Court’s decision of 17 March 2015 (see paragraph 15 above), the 
Court of Appeal’s decision of 22 April 2015 (see paragraph 17 above) and 
the Regional Court’s decision of 9 June 2015 (see paragraph 20 above) –, fell 
short of the above requirements. In particular, they did not show that public 
order would have been upset if the applicant had been released from pre-trial 
detention or if a preventive measure less compelling than detention had been 
imposed on him. Indeed, those subsequent decisions confirmed, in a 
relatively stereotyped way, without addressing the applicant’s and the 
prosecutor’s arguments and without any further explanation, the validity of 
the assessment previously made; they constituted little more than a chain of 
references leading back to the investigating judge’s order of 5 December 
2014 (see paragraph 6 above).

65.  In this context, it should be reiterated that it is essentially on the basis 
of the reasons given by the national judicial authorities in their decisions on 
applications for release and of the well-documented facts stated by the 
applicant in his appeals that the Court is called upon to decide whether or not 
there has been a violation of Article 5 § 3 (see Buzadji, cited above, § 91). 
The Court cannot therefore accept the Government’s contention that the depth 
of the courtroom discussions, reflected into the official records of the hearings 
concerned, compensated for the lack of detail in the written decisions (see 
paragraph 44 above). Indeed, the discussion at the hearing reflects the 
arguments put forward by the parties, but does not indicate what were the 
grounds justifying the pre-trial detention in the eyes of the judicial authority 
competent to order or extend a deprivation of liberty. Only a reasoned 
decision by those authorities can effectively demonstrate to the parties that 
they have been heard, and make appeals and public scrutiny of the 
administration of justice possible (see Ignatenco v. Moldova, no. 36988/07, 
§ 77, 8 February 2011). In this respect it is moreover noted that national-law 
provisions – Articles 24(1) and 78(2) of the CCP (see paragraphs 23 and 25 
above) – stipulate that decisions on pre-trial detention should be duly 
reasoned.

(c) Conclusion

66.  In the light of the above, the Court considers that, by failing to address 
specific facts and individual circumstances, the judicial authorities extended 
the applicant’s detention on grounds which, although “relevant”, cannot be 

373



MAASSEN v. THE NETHERLANDS JUDGMENT

18

regarded as “sufficient” to justify his continued detention. This conclusion 
dispenses the Court from ascertaining whether the competent national 
authorities displayed “special diligence” in the conduct of the proceedings 
(see the case-law quoted in paragraph 55 above, and Qing v. Portugal, 
no. 69861/11, § 69, 5 November 2015).

67.  It follows that there has been a violation of Article 5 § 3 of the 
Convention.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

68.  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

69.  The applicant claimed – on the basis of the fixed compensation 
amount under the domestic guidelines for compensation for unlawful 
detention (Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken) of 
November 2013 – 80 euros (EUR) per day for 269 days of “unlawful” 
detention from 19 December 2014 to 29 September 2015. This amount 
covered both pecuniary and non-pecuniary damage.

70.  The Government submitted that this claim was disproportionate. The 
applicant’s detention would remain lawful even if the Court found a violation 
of Article 5. Moreover, the time the applicant had spent in pre-trial detention 
had been deducted from his prison sentence.

71.  The Court finds no evidence of any pecuniary damage and therefore 
rejects this claim. On the other hand, it accepts that the applicant suffered 
non-pecuniary damage – such as distress and frustration – which is not 
sufficiently compensated by the finding of a violation of Article 5 § 3 of the 
Convention. Having regard to the nature of the breach and making its 
assessment on an equitable basis, the Court awards the applicant EUR 1,600 
in respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be chargeable.

B. Costs and expenses

72.  The applicant claimed EUR 4,440.70 for the costs and expenses 
incurred before the Court.

73.  The Government left the question to the Court’s discretion.
74.  Later, the Court was informed by the applicant that those costs and 

expenses were covered by legal aid provided by the respondent Party.
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75.  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 were actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum 
(see, as a recent authority, Mugemangango v. Belgium [GC], no. 310/15, 
§ 149, 10 July 2020). As it turns out that no costs and expenses were “actually 
incurred”, the Court rejects the corresponding claim.

C. Default interest

76.  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.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Declares the application admissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 5 § 3 of the Convention;

3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months 

from the date on which the judgment becomes final in accordance with 
Article 44 § 2 of the Convention, EUR 1,600 (one thousand 
six hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of 
non-pecuniary damage;

(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;

4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 9 February 2021, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Andrea Tamietti Yonko Grozev
Registrar President

375



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 09-02-2021

Datum publicatie 09-02-2021

Zaaknummer 20/03433

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking

Inhoudsindicatie
Beklag tegen beslag op mobiele telefoon van kroongetuige in Marengo-proces
onder Deken van Orde van Advocaten. Art. 552a Sv. Art. 98 Sv. Valt mobiele
telefoon van kroongetuige geheel onder verschoningsrecht van Deken en/of van
opvolgende raadslieden van kroongetuige en kan verschoningsgerechtigde als
‘kluis’ fungeren waarin informatie kan worden opgeslagen?

Mobiele telefoon is door kroongetuige tijdens detentie aan toenmalig raadsman
gegeven. Toen deze kwam te overlijden, is telefoon via Deken aan opvolgend
(anonieme) advocaat overgedragen. Nadat anonieme advocaat door kroongetuige
was ontslagen, vroeg kroongetuige de telefoon in detentie te bezorgen. Anonieme
advocaat weigerde dit en droeg telefoon weer over aan Deken, waar toestel in
beslag werd genomen.

RC heeft onderzoek naar inhoud mobiele telefoon nodig geacht om
aannemelijkheid van beroep op geheimhoudingsplicht te kunnen beoordelen en
toegestaan, m.u.v. daarop aangetroffen vertrouwelijke communicatie tussen
kroongetuige en zijn voormalig raadsman. Deze zgn. ‘geheimhouderinformatie’ is in
opdracht van RC direct en ongezien volledig verwijderd. Rechtmatigheid van
inbeslagneming en onderzoek naar inhoud van mobiele telefoon wordt in
klaagschriften van Deken en opgevolgde raadslieden van kroongetuige bij rb
betwist. Rb heeft klaagschriften ongegrond verklaard.

Namens de Deken middelen m.b.t. 1. oordeel rb dat gegevens op telefoon niet
onder verschoningsrecht vallen, 2. noodzakelijkheid onderzoek telefoon door RC
en 3. inzet zgn. ‘geheimhouderfunctionarissen’ door RC bij beoordeling of
gegevens op telefoon onder verschoningsrecht vallen. Namens opgevolgde
raadslieden o.m. middel m.b.t. 4. oordeel RC opvolgende raadslieden niet te
raadplegen.

HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BN0526,
ECLI:NL:HR:2015:3258, ECLI:NL:HR:2016:2686 alsmede uit
ECLI:NL:HR:2013:CA0434 en ECLI:NL:HR:2018:1960 m.b.t. omvang
verschoningsrecht. Tevens herhaalt HR relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2013:CA043, ECLI:NL:HR:2014:1566 en ECLI:NL:HR:2015:3714
m.b.t. door RC t.b.v. zijn beslissing te verrichten onderzoek.

ECLI:NL:HR:2021:193
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Ad 1. Middel gaat uit van opvatting dat in bewaring geven van telefoon aan als
zodanig optredende advocaat z.m. tot gevolg heeft dat alle in telefoon opgeslagen
gegevens geheimhouderinformatie worden en dat dit met zich brengt dat een
verschoningsgerechtigde “als een ‘kluis’ [kan] fungeren waarin cliënt alle denkbare
informatie, relevant of niet, kan ‘opslaan’”, ongeacht of inhoud daarvan aan
advocaat bekend is. Die opvatting is onjuist. Rb heeft geoordeeld dat geen beroep
kan worden gedaan op enig verschoningsrecht m.b.t. gegevens die zich op
inbeslaggenomen telefoon bevinden, omdat niet aannemelijk is geworden dat
gegevens daadwerkelijk bestemd zijn om door kroongetuige aan advocaat in de
normale uitoefening van zijn beroep te worden toevertrouwd. Dat oordeel getuigt
niet van onjuiste rechtsopvatting. In aanmerking genomen door rb vastgestelde
f&o, is oordeel ook niet onbegrijpelijk. Anders dan middel suggereert, heeft rb
omstandigheid dat desbetreffende informatie (nog) niet beschikbaar was voor
opvolgende advocaten, niet van doorslaggevende betekenis geacht, maar slechts in
aanmerking genomen als één van relevante factoren voor beoordeling zaak.

Ad 2. Oordeel rb dat voor RC noodzakelijk was om (gegevens op) telefoon te
(doen) onderzoeken, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Ad 3. In oordeel rb ligt besloten dat onderzoek is verricht door zodanige
functionarissen en op zodanige wijze dat is gewaarborgd dat verschoningsrecht niet
in gedrang komt. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Ad 4. Oordeel Rb dat RC juist heeft gehandeld door klagers, die optraden als
advocaat van de kroongetuige, niet te raadplegen, geeft blijk van een onjuiste
rechtsopvatting maar behoeft niet tot cassatie te leiden. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0029 
NJB 2021/591 
RvdW 2021/219 
TT 2021/17 
NJ 2021/119 met annotatie van T. Kooijmans 
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BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats
Amsterdam, van 9 oktober 2020, nummers RK 20/3437 en RK 20/3634, op klaagschriften als bedoeld
in artikel 98 lid 4 in verbinding met artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend

door

de deken van de Orde van Advocaten, mr. E.J. Henrichs,

en

mrs. P.C. Schouten en O.E. de Jong,

hierna: de klagers.

De beroepen zijn ingesteld door de klagers. Namens E.J. Henrichs, in zijn hoedanigheid van advocaat
en deken van de Orde van Advocaten Amsterdam, hebben Th.O.M. Dieben en O.S. Pluimer, beiden
advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. Ook zijn door de klagers P.C.
Schouten en O.E. de Jong, die tevens advocaat zijn te Breda respectievelijk te ’s-Gravenhage, bij
schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schrifturen zijn aan deze beschikking gehecht en maken
daarvan deel uit.

De procureur-generaal J. Silvis heeft geconcludeerd tot verwerping van de beroepen.

De raadslieden van de klager Henrichs, alsmede de klagers Schouten en De Jong hebben daarop
schriftelijk gereageerd. Bij de Hoge Raad is verder nog ingekomen een “aanvullend schriftelijk
commentaar” van de raadslieden van de klager Henrichs van 26 januari 2021.

De procureur-generaal heeft in zijn conclusie onder 1.1 als volgt samengevat waar het in deze zaak
om gaat:

“Deze spoedprocedure in cassatie betreft perikelen over de inbeslagneming van een mobiele telefoon
bij een geheimhouder/verschoningsgerechtigde. De mobiele telefoon is afkomstig van de verdachte,
tevens de kroongetuige in een strafrechtelijk onderzoek dat bekend is onder de naam Marengo. Deze

1 Procesverloop in cassatie

2 Waar het in deze zaak om gaat
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3.1

1.1

1.2

1.3

1.4

lopende strafvervolging betreft - onder meer - verschillende liquidaties en pogingen daartoe door een
criminele organisatie. De bewuste mobiele telefoon zou door de verdachte tijdens zijn detentie aan
zijn toenmalig raadsman zijn gegeven. Nadat deze raadsman, mr. Derk Wiersum, op 18 september
2019 is doodgeschoten, wordt de telefoon door de advocaat van de nabestaanden van mr. Wiersum,
met het oog op de opvolging van de rechtsbijstand, in een gesloten envelop aan de Amsterdamse
Deken van de Orde van Advocaten gegeven. De Deken heeft de telefoon in een envelop aan de
opvolgende raadsman, een anonieme advocaat [AA], overgedragen. Nadat de AA op 11 maart 2020
door de verdachte als zijn advocaat is ontslagen, heeft de gedetineerde verdachte aan de AA
gevraagd hem het toestel te bezorgen. De advocaat [AA] wenste daaraan niet mee te werken,
waarop de kroongetuige volgens de AA heeft gereageerd op een manier die door hem als bedreigend
is ervaren. Daarna is door de AA het zaaks-OM op de hoogte gebracht van de mobiele telefoon die hij
nog onder zich had. Nadat de AA de telefoon vervolgens aan de Deken bezorgde, is het toestel daar
inbeslaggenomen. De rechter-commissaris heeft onderzoek naar de inhoud van de mobiele telefoon
nodig geacht. Hij heeft, zonder daarvan zelf inhoudelijk kennis te nemen, de opdracht gegeven om de
aangetroffen communicatie van de verdachte met zijn toenmalig advocaat van de door de
onderzoekers gemaakte kopie te wissen, omdat het evident geheimhouder informatie betreft waarop
het verschoningsrecht van de raadsman van de verdachte van toepassing is. De rechtmatigheid van
de inbeslagneming en van het onderzoek naar de inhoud van de mobiele telefoon wordt in
klaagschriften van de Deken en van de AA opgevolgde raadslieden van de verdachte bij de rechtbank
betwist. De rechtbank acht de klaagschriften ongegrond. In cassatie wordt nu tegen de oordelen van
de rechtbank opgekomen. De centrale vraag in deze spoedprocedure in cassatie is of de mobiele
telefoon geheel valt onder het verschoningsrecht van de Deken en/of van de opvolgende raadslieden
van de verdachte.”

De rechtbank heeft - voor zover in cassatie van belang - het volgende overwogen:

“1. Feiten

[betrokkene 1] is verdachte en kroongetuige in het onderzoek ‘Marengo’, dat zich richt op ‑ onder
meer - verschillende liquidaties en pogingen daartoe door een criminele organisatie.

Op 18 september 2019 is Derk Wiersum, een van de toenmalig advocaten van de kroongetuige,
doodgeschoten. Hierna werd de kroongetuige bijgestaan door een anonieme advocaat (hierna:
AA).

De AA heeft op 11 maart 2020 zijn taken neergelegd, wegens een breuk tussen hem/haar en de
kroongetuige. Op 13 maart 2020 heeft de AA contact opgenomen met het zaaks-OM van het
onderzoek Marengo. Door deze AA werd medegedeeld dat hij/zij gedurende zijn/haar
werkzaamheden als advocaat van de kroongetuige via de deken in het bezit was gekomen van
een envelop die bestemd was voor de opvolgend advocaat van de kroongetuige. Uit de tekst op
de envelop heeft de advocaat opgemaakt dat deze envelop met inhoud oorspronkelijk afkomstig
was van (het advocatenkantoor van) zijn/haar overleden voorganger, mr. Wiersum. De AA meldde
aan het zaaks-OM dat zich in die envelop een telefoon bevond en dat de kroongetuige had
verzocht dat toestel naar hem toe te brengen. Dat verzoek was gedaan nadat de kroongetuige
zijn advocaat eerder die week had ontslagen. De AA wenste niet mee te werken aan dit verzoek,
waarop de kroongetuige heeft gereageerd op een manier die de AA als bedreigend heeft ervaren.

Op 16 maart 2020 heeft de AA de telefoon aan de deken van de Amsterdamse Orde van
Advocaten (hierna: de deken) afgegeven. Direct daarna is deze telefoon, na machtiging daartoe
door de rechter-commissaris in Amsterdam, inbeslaggenomen en in de kluis van de
rechtercommissaris geplaatst.

3 De overwegingen van de rechtbank en de rechter-commissaris
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3.2

De rechter-commissaris heeft vervolgens de deken en de AA verzocht om gemotiveerd uiteen te
zetten of en, zo ja, waarom zij van mening zijn dat de telefoon en de eventuele informatie die zich
daarop bevindt onder hun geheimhoudingsplicht valt. Hierop is door de AA op 17, 19 en 23 maart
2020 en door de deken op 31 maart 2020 gereageerd. Het Openbaar Ministerie heeft op 8 april
2020 een standpunt ingenomen ten aanzien van de geheimhouderkwestie. Zowel de AA, als de
deken hebben te kennen gegeven niet te weten welke informatie zich op de telefoon bevindt,
maar beiden achten het goed voorstelbaar dat dit geheimhouderinformatie betreft. Geen van
beiden heeft zich toegang verschaft tot de telefoon en zij weten niet of de telefoon is beveiligd,
bijvoorbeeld met een pincode. In elk geval stellen beiden zich op het standpunt dat de telefoon en
de daarop aanwezige communicatie onder de geheimhoudingsplicht valt.

Om de aannemelijkheid van het beroep op de geheimhoudingsplicht goed te kunnen beoordelen,
heeft de rechter-commissaris het noodzakelijk geoordeeld de toegankelijkheid en eventuele
inhoud van de telefoon te (doen) onderzoeken. Hiertoe is de telefoon op 8 en 9 april 2020
onderzocht door een (digitaal) rechercheur en door het NFI. De inhoud van de telefoon is door een
rechercheur toegankelijk gemaakt en op een andere gegevensdrager vastgelegd ten behoeve van
nader inhoudelijk onderzoek.

Op de telefoon zijn hoofdzakelijk (WhatsApp-)berichten aangetroffen uit de periode september
2017 tot en met 9 februari 2018. Ook is berichtenverkeer aangetroffen tussen de kroongetuige en
een van zijn toenmalige advocaten (niet zijnde AA of zijn huidige advocaten). Ten aanzien van
deze berichten heeft de rechter-commissaris direct (en zonder deze berichten te hebben gezien)
opdracht gegeven om deze communicatie en eventuele bijbehorende gegevens volledig te
verwijderen van de gegevensdrager (waarop de van de telefoon afkomstige informatie is
gekopieerd). Dit maakt dat deze (evidente geheimhouder)communicatie geen onderwerp meer is
van deze procedure.

Vervolgens heeft de rechter-commissaris op 2 juli 2020 beslist dat de inbeslagneming van de
telefoon en de daarop aanwezige informatie is toegestaan, omdat zowel aan de AA als aan de
deken geen bevoegdheid tot verschoning toe zou komen ten aanzien daarvan. De
rechtercommissaris komt tot de conclusie dat de telefoon en de berichten daarop niet kunnen
worden beschouwd als toevertrouwd aan een advocaat. Zo is, aldus de rechter-commissaris, niet
gebleken dat de AA ooit toegang had tot de informatie op de telefoon. Bovendien heeft onderzoek
naar de informatie zelf evenmin aanknopingspunten opgeleverd dat sprake is van informatie die
bedoeld is voor een advocaat van de kroongetuige ten behoeve van diens belangenbehartiging in
zijn strafzaken.

2. Procesgang

Tegen voornoemde beslissing van de rechter-commissaris van 2 juli 2020 hebben klagers op 16 juli
2020 hun klaagschriften ingediend. (...)

3. Het toetsingskader

De rechtbank stelt met betrekking tot het beroep op het verschoningsrecht het volgende voorop.

Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in
rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk
en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de
verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden.

Op grond van artikel 98 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) mogen bij personen met
een bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 Sv zonder hun toestemming brieven of
andere geschriften tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden
genomen.
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De aard van de hier aan de orde zijnde bevoegdheid tot verschoning brengt mee dat het oordeel
over de vraag of brieven of geschriften object van de bevoegdheid tot verschoning uitmaken, in
beginsel toekomt aan de verschoningsgerechtigde. Dit standpunt dient door de organen van
politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen twijfel erover kan bestaan
dat dit standpunt onjuist is.

Het oordeel of redelijkerwijze er geen twijfel over kan bestaan dat het door de
verschoningsgerechtigde ingenomen standpunt onjuist is, komt in eerste instantie toe aan de
rechter-commissaris, bij voorkeur na overleg met een gezaghebbend vertegenwoordiger van de
beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde (zoals de plaatselijk deken van de Orde van
Advocaten of de Ringvoorzitter). Voor zover dat noodzakelijk is mag daartoe door de
rechtercommissaris van de desbetreffende stukken worden kennisgenomen. Indien de
rechtercommissaris - bijvoorbeeld in verband met de aard of de omvang van de inbeslaggenomen
stukken of gegevens - niet in staat is zelf dat onderzoek te verrichten, zal hij het daarheen dienen
te leiden dat het onderzoek wordt verricht door zodanige functionaris en op zodanige wijze dat is
gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet in het gedrang komt.

Art. 98 Sv geeft niet aan wat de reikwijdte van het verschoningsrecht is, maar voorziet alleen in
beperking van de mogelijkheid tot inbeslagneming en doorzoeking bij de verschoningsgerechtigde.
De Hoge Raad heeft enkele keren de reikwijdte van het verschoningsrecht van de advocaat
omschreven. De advocaat komt alleen een verschoningsrecht toe in het kader van de juridische
dienstverlening aan een rechtzoekende die zich tot de advocaat heeft gewend vanwege diens
hoedanigheid van advocaat (...).

4. Het standpunt van de deken

De deken heeft zich, bij monde van zijn raadsman, op het standpunt gesteld dat er voor de
rechter-commissaris geen noodzaak bestond om kennis te nemen van de inhoud van de telefoon.
Het initiële standpunt van de deken, dat sprake was van geheimhouderinformatie, had leidend
moeten zijn. Ook is de door de rechter-commissaris gevolgde procedure in strijd met het recht,
omdat de inzet van geheimhouderfunctionarissen aan de zijde van het Openbaar Ministerie of de
politie niet is toegestaan. Indien de noodzaak al had bestaan voor de rechtercommissaris om
kennis te moeten nemen van de stukken, had dit bovendien door hemzelf moeten worden gedaan
en niet door een (geheimhouder)functionaris. Ten slotte heeft de rechter-commissaris ten onrechte
geoordeeld dat de (inhoud van de) telefoon geen geheimhouderstuk betreft.

De raadsman van de deken heeft dit standpunt in raadkamer nader toegelicht. In zijn pleitnotities
heeft de raadsman aangevuld dat het verschoningsrecht zich ook uitstrekt over nog niet gedeelde
informatie en dat bij de beoordeling van de vraag of de inhoud van de telefoon onder de reikwijdte
van het verschoningsrecht valt de reden voor de afgifte doorslaggevend is, niet de inhoud.
Aannemelijk is dat de informatie aan de advocaat is toevertrouwd in het kader van de normale
uitoefening van zijn beroep.

5. Het standpunt van de raadslieden

De raadslieden van de kroongetuige hebben zich op het standpunt gesteld dat zij (althans, in elk
geval mr. Schouten) ten onrechte niet door de rechter-commissaris als verschoningsgerechtigden
in de zin van art. 98 Sv zijn aangemerkt en niet om een standpunt zijn gevraagd in aanloop naar
de beschikking van 2 juli 2020. De rechter-commissaris had moeten wachten met het nemen van
zijn beslissing, in elk geval totdat de kroongetuige weer werd bijgestaan door een advocaat.
Bovendien was al vanaf medio mei duidelijk dat mr. Schouten mogelijk de raadsman van de
kroongetuige zou gaan worden. Ook de kroongetuige zelf had kunnen worden bevraagd, maar
ook dat is niet gebeurd. Tevens heeft de rechter-commissaris een te beperkte uitleg aan het
verschoningsrecht gegeven, omdat een advocaat ten aanzien van alles waarvan hij uit hoofde van
zijn beroepsuitoefening kennis neemt tot geheimhouding is verplicht. Aangenomen kan worden

381



5.2

5.3

7.1

7.2

7.6

dat mr. Wiersum de telefoon uit hoofde van zijn beroepsuitoefening onder zich heeft gekregen en
het enkele feit dat niet kan worden vastgesteld of hij toegang had tot de telefoon, doet niet ter
zake. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de informatie op de telefoon door het
verschoningsrecht wordt beschermd.

De raadslieden hebben dit standpunt in raadkamer nader toegelicht. (...) Verder was het
onderzoek door de rechter-commissaris onrechtmatig wegens de inzet van
(geheimhouder)functionarissen van het Openbaar Ministerie. Ten slotte had het standpunt van de
deken moeten worden geëerbiedigd.

De kroongetuige zelf heeft toegelicht dat het niet zo is dat zijn voormalig (anonieme) advocaat
niet zou hebben geweten wat er op die telefoon stond, omdat hij nooit alleen een telefoon zou
afgeven aan zijn advocaat. Het afgeven van de telefoon heeft hij gedaan met een bepaald doel.
Als er iets met hem zou gebeuren, dan zou zijn advocaat via zijn familie de beschikking krijgen
over de pincode van de telefoon en op die manier zou de advocaat dan kennis kunnen nemen van
de daarop aanwezige informatie.

(...)

7. De beoordeling - de gevolgde procedure

De rechtbank zal eerst ingaan op een aantal procedurele vraagstukken en vervolgens op de
inhoud van de klaagschriften.

De ontvankelijkheid

Alle klagers zijn ontvankelijk in hun klaagschriften. De telefoon is onder de deken
inbeslaggenomen. Alleen al om die reden is de deken ontvankelijk in zijn beklag, nu hem
(potentieel) een (afgeleid) beroep op het verschoningsrecht toekomt. Aan de raadslieden van de
kroongetuige komt naar het oordeel van de rechtbank, als opvolgend advocaten van de
kroongetuige, potentieel een verschoningsrecht toe.

(...)

Door de rechter-commissaris geraadpleegde (potentieel) verschoningsgerechtigden

De rechter-commissaris heeft de deken (die de telefoon feitelijk in bezit had) en de AA (als meest
recente advocaat van de kroongetuige) gevraagd gemotiveerd uiteen te zetten of en, zo ja,
waarom zij van mening zijn dat de telefoon en de eventuele informatie die zich daarop bevindt
onder hun respectievelijke geheimhoudingsplicht valt. De deken en de AA (alsmede het Openbaar
Ministerie) hebben eind maart/begin april hun standpunten kenbaar gemaakt. In deze periode
werd de kroongetuige niet bijgestaan door een advocaat (en hem/haar kon dus ook niet om een
standpunt worden gevraagd). Mogelijke toekomstige verschoningsgerechtigden hoeft de rechter-
commissaris niet te vragen naar hun visie op eventuele geheimhouderinformatie. De wet (meer
specifiek de artikelen 98, 218 en 218a Sv) laat geen misverstand bestaan over welke personen
zich op het verschoningsrecht kunnen beroepen (en wie dus in voorkomende gevallen om een
zienswijze moet worden gevraagd): In het onderhavige geval kunnen als personen met een
‘bevoegdheid tot verschoning’ de AA (als meest recente advocaat) en de deken worden
aangemerkt. Beiden hebben immers over de telefoon kunnen beschikken en aan hen is de daarop
aanwezige informatie mogelijk toevertrouwd. De rechter-commissaris heeft zich ten slotte kunnen
laten voorlichten door de deken (als vertegenwoordiger van de beroepsgroep) omtrent het beroep
van de verschoningsgerechtigde. Aan personen die nog geen advocaat zijn van een verdachte
komt echter op geen enkele wijze een verschoningsrecht toe, omdat zij niet kunnen beschikken
over informatie die hen in de hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd. Ook in een later
stadium (toen zij de kroongetuige wél vertegenwoordigden) hoefde de raadslieden niet (alsnog)
te worden gevraagd om een standpunt, nu feitelijk de inhoud van de telefoon niet aan hen is
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toevertrouwd en zij ook nooit middels die telefoon met hun cliënt hebben kunnen communiceren.
Ook de kroongetuige zelf hoefde niet te worden bevraagd, nu hem geen bevoegdheid tot
verschoning toekomt. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de rechter-commissaris de
juiste verschoningsgerechtigden heeft geraadpleegd (en dat hij juist heeft gehandeld door de
huidige raadslieden en de kroongetuige zelf niet te raadplegen).

De ‘noodzaak’ voor de rechter-commissaris om de telefoon zelf te onderzoeken

Nadat de telefoon in beslag was genomen, bleek dat zowel de deken als de AA zich op het
standpunt stelde dat de (inhoud van de) telefoon onder hun geheimhoudingsplicht (en daarmee
onder het verschoningsrecht) viel. Deze (potentieel) verschoningsgerechtigden hebben echter ook
aangegeven niet te weten wat voor (geheimhouder)informatie zich op de telefoon zou bevinden
en nooit contact te hebben gehad met de kroongetuige via de telefoon. Ook hadden zij geen
wetenschap van de precieze reden waarom de telefoon aan de (voormalig) advocaat van de
kroongetuige was verstrekt. Verder had de rechter-commissaris vernomen dat de kroongetuige
zich op een voor de AA bedreigende wijze had uitgelaten, nadat de AA weigerde de telefoon bij de
kroongetuige in detentie te bezorgen. Tegen deze achtergrond moest de rechter-commissaris
beoordelen in hoeverre het beroep van de deken en de AA op hun geheimhoudingsplicht
aannemelijk was of dat er redelijkerwijs geen twijfel over kon bestaan dat het standpunt van de
deken en de advocaten onjuist was.

Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden bestond er naar het oordeel van de rechtbank
voor de rechter-commissaris in alle redelijkheid geen mogelijkheid om de ‑ nietonderbouwde -
standpunten van de deken en de AA te kunnen beoordelen. De AA en de deken hebben zich - kort
gezegd en in algemene zin - op het standpunt gesteld dat wel sprake moet zijn van
geheimhouderinformatie, enkel en alleen om de reden dat de kroongetuige de telefoon aan zijn
advocaat in bewaring heeft gegeven. Deze stelling is in zijn algemeenheid onjuist, omdat de
advocaat, een juridisch dienstverlener, op die manier zou verworden tot een geheime ‘kluis’ waarin
zijn/haar cliënten alles zouden kunnen opslaan (hetgeen vervolgens wordt beschermd door het
verschoningsrecht). Dat behoort niet tot de normale dienstverlening van een advocaat en daar zijn
de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet voor bedoeld.

De rechtbank concludeert dan ook dat het voor de rechter-commissaris noodzakelijk was om de
(inhoud van de) telefoon te (doen) onderzoeken, teneinde de aannemelijkheid van de
standpunten van de (potentieel) verschoningsgerechtigden te kunnen beoordelen. De stelling dat
hierbij sommige informatie definitief zou zijn gewist, is feitelijk onjuist. Immers, de aangetroffen
geheimhouderinformatie is enkel gewist van de gegevensdrager waarop de informatie is
gekopieerd.

De inzet van geheimhouderfunctionarissen door de rechter-commissaris

Het standpunt dat de inzet van geheimhouderfunctionarissen in het algemeen in strijd zou zijn
met het recht is onjuist. De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat voor het uitlezen van de
iPhone specifieke expertise nodig was en om die reden een officier van justitie van een ander
parket gevraagd om dit onderzoek namens hem en vanuit een directe gezagsrelatie met de
opsporing op te dragen aan met de rechtercommissaris afgestemde (digitaal) rechercheurs of
medewerkers van het NFI. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. Klagers menen weliswaar dat de
rechter-commissaris dit onderzoek heel goed zelf had kunnen verrichten, gelet op de aangetroffen
inhoud, maar juist die inhoud laat zich op voorhand niet raden. Bovendien is het op voorhand wel
heel goed mogelijk dat een expert, zoals een digitaal rechercheur of medewerker van het NFI,
meer gegevens uit een telefoon kan halen en meer oog heeft voor opvallende of ongebruikelijke
informatie die in (meta)data besloten kan liggen. Zeker in een complexe strafzaak als de
onderhavige is het inzetten van deskundige geheimhouderfunctionarissen passend. De rechtbank
komt dan ook tot de conclusie dat de rechter-commissaris de juiste procedure heeft gevolgd.

8. De beoordeling - de inhoudelijke beoordeling van de klaagschriften
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

3.2

Het aan te leggen criterium

In de kern moet de rechtbank de vraag beantwoorden of de telefoon informatie bevat die door de
kroongetuige aan zijn advocaat in het kader van diens beroepsuitoefening is toevertrouwd dan
wel informatie die daadwerkelijk bestemd is om door de kroongetuige aan zijn advocaat te worden
medegedeeld. De rechtbank stelt hierbij voorop dat zij geen kennis heeft genomen van de op de
telefoon aangetroffen informatie, maar acht dat ten behoeve van deze procedure ook niet nodig.

Feitenvaststelling

Zoals in het feitenrelaas is komen vast te staan, heeft de kroongetuige de telefoon ter hand
gesteld aan zijn voormalig raadsman, mr. Wiersum. Uit niets is gebleken dat mr. Wiersum (dan wel
zijn collega mr. Stapert) toegang had tot de telefoon en de daarop aanwezige informatie. De
enkele suggestie dat dit wel zo moet zijn geweest, is onvoldoende om dit aannemelijk te maken.
Verder is komen vast te staan dat de opvolgers van mr. Wiersum, te weten de AA en de huidige
raadslieden van de kroongetuige, en de deken geen toegang hebben gehad tot de telefoon en de
daarop aanwezige informatie.

Het oordeel

De rechtbank komt tot het oordeel dat de telefoon door de kroongetuige niet aan zijn advocaat
kan zijn toevertrouwd in het kader van diens beroepsuitoefening. Immers, niet valt in te zien hoe
een advocaat zijn beroep moet uitoefenen met behulp van informatie waar hij/zij niet over kan
beschikken. De kroongetuige heeft weliswaar verklaard dat het niet zo is dat zijn voormalig
(anonieme) advocaat niet zou hebben geweten wat er op die telefoon stond, omdat hij nooit
alleen een telefoon zou afgeven aan zijn advocaat, maar de AA heeft bij de rechter-commissaris
gesteld dat hij nooit met de kroongetuige over de inhoud van de informatie op de telefoon heeft
gesproken. Voor zover al (globaal) zou zijn meegedeeld welke informatie op een (versleutelde)
gegevensdrager is te vinden, maakt dat nog niet dat alle informatie op die gegevensdrager ook
automatisch tot geheimhouderinformatie moet worden gerekend die valt onder het
verschoningsrecht.

Daarbij komt dat de informatie ook niet daadwerkelijk bestemd was om onvoorwaardelijk aan de
AA te worden medegedeeld. De kroongetuige heeft hierover immers verklaard dat zijn advocaat
pas toegang zou krijgen tot de informatie als de kroongetuige iets zou overkomen. De informatie
zou dus slechts onder voorwaarden in de toekomst mogelijk beschikbaar komen voor de advocaat,
waaruit niet blijkt dat de informatie ook daadwerkelijk bestemd was om aan hem/haar te worden
medegedeeld in het kader van de beroepsuitoefening. Als de voorwaarde immers niet intreedt,
komt de informatie ook niet beschikbaar.

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de informatie op de telefoon (met uitzondering
van de vertrouwelijke communicatie tussen de kroongetuige en een van zijn voormalig advocaten)
niet onder het verschoningsrecht valt, omdat deze informatie niet aan deze advocaat is
toevertrouwd in het kader van diens beroepsuitoefening. Het beklag van klagers is dan ook
ongegrond.

Conclusie

De telefoon en de daarop aanwezige informatie zijn vatbaar voor inbeslagneming en de officier
van justitie wordt gemachtigd de stukken te voegen in het procesdossier en daarvan gebruik te
maken ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek Marengo.”

De beschikking van de rechter-commissaris van 2 juli 2020 luidt, voor zover in cassatie van belang:

“Onderzoek aan de telefoon

Om de aannemelijkheid van het gedane beroep van de verschoningsgerechtigden op hun
geheimhoudingsplicht goed te kunnen beoordelen heb ik het noodzakelijk geoordeeld om zelf de
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toegankelijkheid en eventuele inhoud van de telefoon te (doen) onderzoeken. Daartoe is een
geheimhouders-officier van justitie van het Functioneel Parket aangezocht die op geen enkele
andere wijze betrokken is bij het onderzoek in de strafzaken tegen [betrokkene 1], noch bij het
overkoepelende onderzoek Marengo of daaraan gelieerde onderzoeken. Onder leiding van de
geheimhouders-officier van justitie is de inhoud van de telefoon door een rechercheur toegankelijk
gemaakt en op een andere gegevensdrager vastgelegd ten behoeve van nader inhoudelijk
onderzoek door een andere rechercheur. Ook ten aanzien van die beide rechercheurs heb ik mij
ervan vergewist dat zij niet bij voornoemde onderzoeken betrokken zijn, anders dan als
geheimhouders-rechercheur in mijn opdracht, via de geheimhouders-officier van justitie.

Het resultaat van het onderzoek is kort samengevat in een proces-verbaal van verbalisant T-259
en in een proces-verbaal van verbalisant T-299, beiden van 2 juli 2020, die aan deze beschikking
worden gehecht.

Naast deze processen-verbaal heeft de geheimhouders-officier mij telefonisch mededelingen
gedaan over de bevindingen. Verder heb ik van een van de rechercheurs Word- en Excelbestanden
toegestuurd gekregen, waarin de verschillende vormen van op de telefoon aangetroffen informatie
zijn gegroepeerd. De ontvangen bestanden gaven inzicht in de op de telefoon opgeslagen
contacten, e-mails, gegevens van met de telefoon gevoerde telefoongesprekken,
internetgeschiedenis, zoekopdrachten op internet, whatsapp- en andere appconversaties met
verschillende personen, whatsappcontactpersonen met wie geen conversaties zijn aangetroffen
(‘lege’ whatsapps) en als bijlagen via communicatie-apps verstuurde foto’s/filmpjes en
muziekbestanden. Het betreft gebruikersdata, hoofdzakelijk (whats)appverkeer tussen september
2017 en 9 februari 2018.

Wissen van evidente geheimhouderscommunicatie

In die telefoon is ook berichtenverkeer aangetroffen waarvan het de geheimhoudersrechercheurs
en de geheimhouders-officier van justitie aanstonds duidelijk was dat het geheimhouders-
informatie betrof. Een van de personen met wie [betrokkene 1] via de telefoon heeft
gecommuniceerd was een van zijn toenmalige advocaten. Kennisneming van die communicatie zou
naar mijn oordeel evident tot schending van beroepsgeheim leiden.

Die informatie is niet opgenomen in de Word- en Excelbestanden die aan mij zijn verstrekt. Anders
dan wat ik mondeling daarover heb vernomen van de geheimhouders-officier van justitie, heb ik
zelf daarom ook geen kennisgenomen van die communicatie, maar heb ik direct (telefonisch)
opdracht gegeven - via de geheimhouders-officier van justitie - om die communicatie en eventuele
bijbehorende gegevens volledig te verwijderen van de gegevensdrager waarop de van de
telefoon afkomstige informatie is gekopieerd ten behoeve van het door mij opgedragen
onderzoek.

Deze evidente geheimhouderscommunicatie is daardoor geen onderwerp (meer) van deze
beslissing ex artikel 98 Sv.

BEOORDELING

(...)

Evident onjuist standpunt over toevertrouwde informatie

De voormalig advocaat en de Deken hebben in deze procedure het standpunt ingenomen dat
kennisneming van de op de telefoon aanwezige informatie zou leiden tot schending van hun
(afgeleide) beroepsgeheim, omdat die informatie moet worden geacht te zijn toevertrouwd aan
een eerdere advocaat van [betrokkene 1] in de normale uitoefening van diens advocatenvak. Naar
mijn oordeel kan er inmiddels, na het onderzoek aan de telefoon, redelijkerwijs geen twijfel over
bestaan dat dit standpunt onjuist is.

Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag.
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Om te beginnen concludeer ik dat de telefoon van september 2017 tot en met 9 februari 2018
uitsluitend in gebruik is geweest bij verdachte [betrokkene 1], terwijl hij zich in die periode in
detentie bevond. Dat volgt uit de inhoud van de op de telefoon aangetroffen communicatie, de
personen met wie die communicatie is gevoerd en de tenaamstelling van het op de telefoon
aangetroffen Google account (“[betrokkene 1]”).

Vervolgens kom ik tot de conclusie dat de telefoon en de berichten daarop niet kunnen worden
beschouwd als toevertrouwd aan een advocaat, zodat het beroep op verschoningsrecht niet kan
slagen. Daarbij spelen verschillende overwegingen een rol.

In de eerste plaats is niet gebleken dat een van de advocaten van [betrokkene 1] ooit toegang
had tot de informatie op de telefoon.

De telefoon was beveiligd met een pincode. Noch de voormalig advocaat, noch de Deken
beschikten klaarblijkelijk over die pincode. Die pincode bevond zich kennelijk ook niet (als zodanig
herkenbaar) in de nagelaten praktijk van wijlen mr. Wiersum, een van de toenmalige advocaten
van [betrokkene 1], althans is door de behartigers van die praktijk niet meegegeven aan de
Deken ten behoeve van de opvolgende advocaat. Die laatste heeft die pincode in de periode dat
hij/zij [betrokkene 1] bijstond kennelijk ook niet van [betrokkene 1] verkregen. Deze advocaat
heeft naar eigen zeggen ook niet gesproken met [betrokkene 1] over de inhoud van de
(eventueel) op de telefoon aanwezige informatie en de telefoon alleen maar op verzoek van
[betrokkene 1] bewaard. Nadat [betrokkene 1] (onder meer) deze advocaat had ontslagen, heeft
[betrokkene 1] hem/haar niet gevraagd om de telefoon aan een (toekomstige) opvolger over te
dragen (al dan niet weer via de Deken), maar hem/haar gevraagd om die telefoon aan
[betrokkene 1] te bezorgen op de plek van diens detentie. Al deze omstandigheden samen
vormen een sterke contra-indicatie voor de stelling dat het de bedoeling van [betrokkene 1] en
diens toenmalige raadslieden is geweest om op de telefoon aanwezige informatie toe te
vertrouwen aan die raadslieden met het oog op de behartiging van [betrokkene 1]’s belangen in
zijn strafzaken. Daarvoor zou toch tenminste toegang tot de informatie moeten worden verschaft.

In de tweede plaats biedt ook onderzoek naar de informatie zelf geen aanknopingspunten dat het
hier gaat om informatie die bedoeld is voor de raadslieden van [betrokkene 1] ten behoeve van
diens belangenbehartiging in zijn strafzaken. Zoals hiervoor omschreven gaat het hoofdzakelijk
om (whats)appconversaties met verschillende personen, wat mails, een aantal foto’s en filmpjes
en contact-, bel- en internetgegevens. Ik heb kennis genomen van die informatie en ik kan niet
inzien wat en hoe raadslieden - als zij op enig moment toegang hadden kunnen krijgen tot de
telefoon - daaruit zouden hebben kunnen/moeten destilleren ten behoeve van de
belangenbehartiging van hun cliënt. Voor zover relevante informatie zou zijn vastgelegd in de
appconversatie met de toenmalige advocaat - welke informatie is verwijderd uit de politiesystemen
- dan is evenmin denkbaar dat die informatie door middel van het ter hand stellen van de telefoon
aan de toenmalige advocaat zou zijn toevertrouwd. Over die informatie beschikte de toenmalige
advocaat immers al.

Wat dan wel de precieze reden is geweest dat [betrokkene 1] de door hem gebruikte telefoon (al
dan niet via een derde) in het bezit heeft gesteld van een van zijn toenmalige advocaten, valt niet
met zekerheid vast te stellen. Uit een whatsappconversatie van 8 februari 2018 blijkt echter wel
dat [betrokkene 1] de volgende dag naar een andere detentielocatie zou worden verplaatst en
dat [betrokkene 1] en zijn gesprekspartner spreken over de kans dat de telefoon daar in beslag
zal worden genomen en of de telefoon dan zal worden uitgelezen. Mede gelet op die conversatie
houdt de rechter-commissaris het ervoor dat [betrokkene 1] zijn telefoon eenvoudigweg ter
bewaring aan een van zijn advocaten heeft gegeven of doen geven om inbeslagneming te
voorkomen. Dat is ook in lijn met wat de opvolgend advocaat, die zich in deze procedure op
zijn/haar verschoningsrecht beroept, uiteen heeft gezet over wat [betrokkene 1] met hem/haar
heeft besproken over deze telefoon.
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4.2.1

4.1

Het is niet aan de rechter-commissaris om te oordelen over de taakopvatting van een advocaat die
een telefoon voor zijn/haar cliënt in bewaring neemt. Maar nu het ervoor moet worden gehouden
dat die terhandstelling van de telefoon niets van doen heeft gehad met het toevertrouwen van
informatie aan een advocaat ten behoeve van een betere belangenbehartiging van de cliënt in zijn
strafzaken, komt die advocaat en zijn opvolgers (en dus ook de Deken) dus geen
verschoningsrecht toe ten aanzien van de informatie op die telefoon ‑ met uitzondering van de
gewiste communicatie tussen advocaat en cliënt. (...)

BESLISSING

De inbeslagneming van de telefoon en de daarop aanwezige informatie is toegestaan.”

Het juridisch kader is weergegeven in de conclusie van de procureur-generaal onder 3.2 tot en
met 3.25. In het bijzonder zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

- artikel 98 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv):

“1. Bij personen met bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld bij de artikelen 218 en 218a,
worden, tenzij met hunne toestemming, niet in beslag genomen brieven of andere geschriften, tot
welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt. De rechter-commissaris is bevoegd ter zake te
beslissen.

2. Indien de persoon met bevoegdheid tot verschoning bezwaar maakt tegen de inbeslagneming
van brieven of andere geschriften omdat zijn plicht tot geheimhouding zich daartoe uitstrekt,
wordt niet tot kennisneming overgegaan dan nadat de rechter-commissaris daarover heeft
bepaald.

3. De rechter-commissaris die beslist dat inbeslagneming is toegestaan, deelt de persoon met
bevoegdheid tot verschoning mede dat tegen zijn beslissing beklag open staat bij het gerecht in
feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd en tevens dat niet tot kennisneming wordt
overgegaan dan nadat onherroepelijk over het beklag is beslist.

4. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris kan de persoon met bevoegdheid tot
verschoning binnen veertien dagen na de betekening daarvan een klaagschrift indienen bij het
gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd. Artikel 552a is van toepassing.

5. Een doorzoeking vindt bij zodanige personen, tenzij met hun toestemming, alleen plaats voor
zover het zonder schending van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan geschieden, en strekt
zich niet uit tot andere brieven of geschriften dan die welke het voorwerp van het strafbare feit
uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben.

6. De rechter-commissaris kan zich bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het beroep van
de verschoningsgerechtigde op zijn geheimhoudingsplicht laten voorlichten door een
vertegenwoordiger van de beroepsgroep waartoe de verschoningsgerechtigde behoort.”

- artikel 218 Sv:

“Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook
verschoonen zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht
zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.”

Ingevolge artikel 218 Sv kan degene die uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding is
verplicht, zich in rechte op zijn verschoningsrecht beroepen omtrent hetgeen waarvan de
wetenschap aan hem als zodanig is toevertrouwd. Het gaat daarbij om de wetenschap die
een verschoningsgerechtigde heeft verkregen in de normale uitoefening van zijn beroep. Een
advocaat komt daarom alleen een verschoningsrecht toe in het kader van zijn juridische

4 Juridisch kader
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

5.2.1

5.2.2

5.1

dienstverlening aan degene die zich tot hem heeft gewend vanwege zijn hoedanigheid van
advocaat (vgl. HR 12 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN0526 en HR 10 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3258). 
Ook informatie die nog niet aan de advocaat is medegedeeld, kan in uitzonderingsgevallen
object uitmaken van het verschoningsrecht van de advocaat. Daarvoor is van belang of op
grond van in aanmerking komende feiten of omstandigheden aannemelijk is dat de
informatie daadwerkelijk bestemd is om door de cliënt aan de advocaat in de uitoefening van
zijn beroep te worden toevertrouwd (vgl. HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686,
rechtsoverweging 3.3.1).

Op grond van artikel 98 Sv mogen bij personen met een bevoegdheid tot verschoning als
bedoeld in artikel 218 Sv zonder hun toestemming brieven of andere geschriften tot welke
hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. Wel mogen,
zoals volgt uit artikel 98 lid 5 Sv, zonder hun toestemming in beslag worden genomen
brieven of geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan
daarvan hebben gediend, nu dergelijke brieven en geschriften geen object zijn van de aan
bedoelde personen toekomende bevoegdheid tot verschoning (vgl. HR 2 juli 2013,
ECLI:NL:HR:2013:CA0434). Bij de vastlegging van gegevens op de voet van artikel 125i Sv,
waarin artikel 98 Sv van overeenkomstige toepassing is verklaard, dient het
verschoningsrecht op gelijke wijze te worden gerespecteerd (vgl. HR 16 oktober 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1960).

Wanneer de verschoningsgerechtigde zich op het standpunt stelt dat het gaat om brieven,
geschriften of vastgelegde gegevens die geen voorwerp van het strafbare feit uitmaken en
evenmin tot het begaan daarvan hebben gediend en waarvan kennisneming zou leiden tot
schending van het beroepsgeheim, dient dit standpunt door de organen van politie en
justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen twijfel erover kan bestaan dat dit
standpunt onjuist is. Het oordeel of dit laatste het geval is komt in eerste instantie toe aan
de rechter-commissaris, bij voorkeur na overleg met een gezaghebbend vertegenwoordiger
van de beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde (zoals de plaatselijk deken van de
Orde van Advocaten of de Ringvoorzitter). Voor zover dat noodzakelijk is, mag daartoe door
de rechter-commissaris van de desbetreffende stukken of gegevens worden kennisgenomen
(vgl. HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0434).

De omstandigheid dat de rechter-commissaris ter beoordeling van de relevantie van de
stukken of gegevens voor de waarheidsvinding of ter beoordeling van het standpunt van de
verschoningsgerechtigde kennisneemt van de stukken of gegevens als hiervoor bedoeld,
brengt dus niet mee dat sprake is van een inbreuk op het verschoningsrecht (vgl. HR 1 juli
2014, ECLI:NL:HR:2014:1566).

Indien de rechter-commissaris - bijvoorbeeld in verband met de aard of de omvang van de
inbeslaggenomen stukken of gegevens - niet in staat is zelf het onderzoek als hiervoor
onder 4.2.3 bedoeld te verrichten, zal hij het daarheen dienen te leiden dat het onderzoek
wordt verricht door een zodanige functionaris en op zodanige wijze dat is gewaarborgd dat
het verschoningsrecht niet in het gedrang komt (vgl. HR 22 december 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3714).

5. Beoordeling van het eerste cassatiemiddel dat namens de deken van de Orde van
Advocaten Amsterdam is voorgesteld

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over het oordeel van de rechtbank dat de gegevens die zich
op de inbeslaggenomen telefoon bevinden, niet onder enig verschoningsrecht vallen.

De rechtbank heeft vastgesteld dat op de telefoon berichtenverkeer is aangetroffen tussen
de kroongetuige en een van zijn toenmalige advocaten. In opdracht van de
rechtercommissaris is deze communicatie direct en ongezien volledig verwijderd. Het
cassatiemiddel heeft betrekking op de niet verwijderde gegevens die zich op de
inbeslaggenomen telefoon bevinden.

De rechtbank heeft vastgesteld dat uit niets is gebleken dat de voormalige advocaten van
de kroongetuige toegang hadden tot de gegevens op de telefoon en dat is komen vast te
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5.2.3

5.2.4

5.3

6.1

6.2

6.3

staan dat de opvolgende advocaten geen toegang hadden tot de telefoon en de daarop
aanwezige gegevens. Verder blijkt uit de vaststellingen van de rechtbank dat de deken en
de anonieme advocaat in de kern aan hun beroep op het verschoningsrecht ten grondslag
hebben gelegd “dat wel sprake moet zijn van geheimhouderinformatie, enkel en alleen om
de reden dat de kroongetuige de telefoon aan zijn advocaat in bewaring heeft gegeven” en
dat zij hebben verklaard dat zij nooit contact hebben gehad met de kroongetuige via de
telefoon en dat zij niet weten wat voor (geheimhouder)informatie zich op de telefoon zou
bevinden. 
De vaststellingen van de rechtbank houden verder in dat de kroongetuige, terwijl hij zich in
detentie bevond, aan de anonieme advocaat heeft verzocht de telefoon naar hem toe te
brengen nadat hij hem/haar als advocaat had ontslagen, dat de anonieme advocaat heeft
geweigerd aan dit verzoek mee te werken, en dat de kroongetuige daarop heeft gereageerd
op een manier die de anonieme advocaat als bedreigend heeft ervaren.

Het cassatiemiddel gaat uit van de opvatting dat het in bewaring geven van een telefoon
aan een als zodanig optredende advocaat zonder meer tot gevolg heeft dat alle in die
telefoon opgeslagen gegevens geheimhouderinformatie worden en dat dit met zich brengt
dat een verschoningsgerechtigde “als een ‘kluis’ [kan] fungeren waarin de cliënt alle
denkbare informatie, relevant of niet, kan ‘opslaan’”, ongeacht of de inhoud daarvan aan de
advocaat bekend is. Die opvatting is, mede gelet op wat onder 4.2.1 is vooropgesteld,
onjuist.

De rechtbank heeft geoordeeld dat geen beroep kan worden gedaan op enig
verschoningsrecht met betrekking tot de gegevens die zich op de inbeslaggenomen telefoon
bevinden, omdat niet aannemelijk is geworden dat de gegevens daadwerkelijk bestemd zijn
om door de kroongetuige aan een advocaat in de normale uitoefening van zijn beroep te
worden toevertrouwd. In het licht van wat hiervoor onder 4.2 is vooropgesteld, getuigt dat
oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting. In aanmerking genomen de door de
rechtbank vastgestelde feiten en omstandigheden, zoals hiervoor vermeld, is dat oordeel
ook niet onbegrijpelijk. Anders dan het cassatiemiddel suggereert, heeft de rechtbank de
omstandigheid dat de desbetreffende informatie (nog) niet beschikbaar was voor de
opvolgende advocaten, niet van doorslaggevende betekenis geacht, maar slechts in
aanmerking genomen als één van de relevante factoren voor de beoordeling van de zaak.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat het voor de rechtercommissaris
noodzakelijk was om de (gegevens op de) telefoon te (doen) onderzoeken, om de
aannemelijkheid van de standpunten van de (potentieel) verschoningsgerechtigden te kunnen
beoordelen.

De rechtbank heeft vastgesteld dat zowel de deken als de anonieme advocaat zich op het
standpunt stelden dat (alle gegevens op) de telefoon onder hun geheimhoudingsplicht (en
daarmee onder het verschoningsrecht) viel(en), maar dat zij ook hebben aangegeven niet te
weten wat voor (geheimhouder)informatie zich op de telefoon zou bevinden en nooit contact te
hebben gehad met de kroongetuige via de telefoon. Verder heeft de rechtbank vastgesteld dat de
deken en de anonieme advocaat geen wetenschap hadden van de precieze reden waarom de
telefoon aan de (voormalig) advocaat van de kroongetuige was verstrekt. Het op deze
vaststellingen gebaseerde oordeel dat het voor de rechtercommissaris noodzakelijk was om de
(gegevens op de) telefoon te (doen) onderzoeken, getuigt mede in het licht van wat hiervoor
onder 4.2.3 tot en met 4.2.5 is overwogen, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

6 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel dat namens de deken is voorgesteld
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7.2.2

7.1

7.3

8.2.1

8.2.2

8.1

8.3

9.1

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over het oordeel van de rechtbank dat de
rechtercommissaris zogenoemde ‘geheimhouderfunctionarissen’ mocht inzetten bij de beoordeling
of de gegevens op de telefoon onder enig verschoningsrecht van de klager vallen.

In het oordeel van de rechtbank ligt besloten dat het onderzoek is verricht door zodanige
functionarissen en op zodanige wijze dat is gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet in
het gedrang komt. Dat oordeel getuigt, mede gelet op wat hiervoor onder 4.2.5 is
vooropgesteld, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij neemt
de Hoge Raad in aanmerking dat uit de beschikking van de rechter-commissaris blijkt dat het
onderzoek aan de gegevens op de telefoon op zijn verzoek namens hem is uitgevoerd onder
leiding van een zogenoemde geheimhouder-officier van justitie die op geen enkele andere
wijze betrokken is bij het onderzoek in de strafzaken tegen de kroongetuige, noch bij het
overkoepelende onderzoek Marengo of daaraan gelieerde onderzoeken. Uit die beschikking
blijkt voorts dat, met het oog op ‘specifieke expertise’ die nodig was voor het toegankelijk
maken en het ordenen van de gegevens op de telefoon, bij dat onderzoek twee
rechercheurs zijn ingeschakeld, ten aanzien van wie de rechtercommissaris zich ervan heeft
vergewist dat zij evenmin betrokken zijn bij voornoemde onderzoeken.

Anders dan in de toelichting op het cassatiemiddel is betoogd, leidt de omstandigheid dat de
deken niet is betrokken bij het onderzoek naar de inhoud van de telefoon niet tot een ander
oordeel omtrent de noodzaak dit onderzoek op de door de rechter-commissaris vastgestelde
manier te laten uitvoeren, reeds omdat de rechtbank heeft vastgesteld dat de deken te
kennen heeft gegeven niet te weten welke informatie zich op de telefoon bevond en op
welke wijze toegang kon worden verschaft tot de telefoon.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

8. Beoordeling van het eerste cassatiemiddel dat door P.C. Schouten en O.E. de Jong is
voorgesteld

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat de rechter-commissaris juist
heeft gehandeld door de klagers P.C. Schouten en O.E. de Jong niet te raadplegen alvorens te
beslissen of zich op de telefoon gegevens bevonden die onder het verschoningsrecht vallen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de rechter-commissaris juist heeft gehandeld door de
klagers, die optraden als advocaat van de kroongetuige, niet te raadplegen. Aan dat oordeel
heeft de rechtbank ten grondslag gelegd dat de klagers, ook toen zij de kroongetuige
vertegenwoordigden als advocaat, door de rechter-commissaris niet hoefden te worden
geraadpleegd nu feitelijk de inhoud van de telefoon niet aan hen is toevertrouwd en zij nooit
middels die telefoon met hun cliënt hebben kunnen communiceren. Daarmee heeft de
rechtbank miskend dat de klagers opvolgend advocaat waren van de advocaten van de
kroongetuige die wel feitelijk de telefoon onder zich hebben gehad en dat zij als zodanig
mogelijk een van hun voorgangers afgeleid verschoningsrecht zouden kunnen hebben met
betrekking tot de op de telefoon aanwezige informatie. Het oordeel van de rechtbank geeft
daarom blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden, aangezien de klagers hun zienswijze kenbaar
hebben kunnen maken in de beklagprocedure, en bovendien het oordeel van de rechtbank
dat de gegevens die zich op de inbeslaggenomen telefoon bevinden niet onder enig
verschoningsrecht vallen - gelet op wat hiervoor onder 5.2.2 en 5.2.4 is overwogen - niet
getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk is.

Het cassatiemiddel faalt.

9. Beoordeling van het tweede cassatiemiddel dat door P.C. Schouten en O.E. de Jong is
voorgesteld

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat de gegevens die zich op de
inbeslaggenomen telefoon bevinden, niet onder enig verschoningsrecht vallen. Het voert daartoe
onder meer aan dat de rechtbank ten onrechte de omstandigheid dat de desbetreffende

7 Beoordeling van het derde cassatiemiddel dat namens de deken is voorgesteld
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9.2

informatie nog niet beschikbaar was voor de (opvolgende) advocaten van de kroongetuige van
“doorslaggevende betekenis” heeft geacht.

Gelet op wat hiervoor is overwogen onder 5.2.2 en 5.2.4, faalt het cassatiemiddel in zoverre.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van de rechtbank beoordeeld. De
uitkomst hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De
Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze
klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de
eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke
organisatie).

De Hoge Raad verwerpt de beroepen.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren
A.L.J. van Strien en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2021.

10 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

11 Beslissing
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Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie PG: spoedprocedure in cassatie betreffende de bij de Amsterdamse
deken inbeslaggenomen mobiele telefoon van de kroongetuige in het Marengo-
proces.

De kroongetuige had de telefoon in detentie tot zijn beschikking en gaf deze op
enig moment aan zijn toenmalig advocaat. Toen deze kwam te overlijden, is de
telefoon via de deken aan de opvolgend (anonieme) advocaat overgedragen.
Nadat de anonieme advocaat door de kroongetuige was ontslagen, vroeg de
kroongetuige hem de telefoon in detentie te bezorgen. De anonieme advocaat
weigerde dit en droeg de telefoon weer over aan de deken. Daar werd het toestel
in beslag genomen. De RC besliste dat de inbeslagneming van de telefoon en de
daarop aanwezige informatie (met uitzondering van de berichtenwisseling tussen de
kroongetuige en zijn voormalig raadsman) is toegestaan en dat de informatie mag
worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek. De cassatieberoepen richten zich
tegen de beschikking van de rechtbank waarbij de klaagschriften van de deken en
de huidige raadslieden van de kroongetuige tegen de beschikking van de RC zijn
verworpen.

PG zet toetsingskader beoordeling verschoningsrecht uiteen (EVRM/EHRM en
nationale jurisprudentie).

Namens de deken zijn drie middelen ingediend. Het eerste namens de deken
voorgestelde middel klaagt dat de rechtbank heeft miskend dat de deken zich in
zijn beklag niet alleen heeft beroepen op het van de raadsman van de kroongetuige
afgeleide verschoningsrecht, maar dat hij (tevens) een beroep op zijn eigen
verschoningsrecht heeft gedaan. De PG geeft aan dat de deken volgens de wet
verschoningsrecht toekomt bij de uitoefening van zijn toezichttaak (art. 45a lid 2
Adv. wet), terwijl niet gesteld is dat de deken in dit geval optrad uit hoofde van zijn
toezichttaak. Niettemin ziet de PG wel een ratio voor een ruimere basis voor het
verschoningsrecht van de deken. Dat leidt er in dit geval niet toe dat de rechtbank
ruimer had moeten ingaan op het eigen verschoningsrecht van de deken, nu zijn rol
er slechts toe strekte de anonimiteit van de raadsman te waarborgen, die hem de
telefoon had gegeven nadat deze de verdediging had neergelegd. Niet aannemelijk
is dat de telefoon enige informatie zou bevatten die de anonieme advocaat betreft.
Ook het beroep op het (afgeleide) verschoningsrecht kon worden verworpen. Dit
omdat niet aannemelijk is geworden dat de informatie op de telefoon bestemd was
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om aan de advocaat te worden toevertrouwd in de normale uitoefening van zijn
beroep. Het tweede middel richt zich volgens de PG vergeefs tegen het oordeel
van de rechtbank dat de RC onderzoek naar de inhoud van de telefoon
noodzakelijk kon achten om zich een oordeel te kunnen vormen over de vraag of
er redelijkerwijze geen twijfel over kon bestaan dat het standpunt van de
verschoningsgerechtigden - dat er sprake was van geheimhoudersinformatie -
onjuist is. Het derde namens de deken ingediende middel stelt dat de procedure
van onderzoek naar de inhoud van het toestel niet deugt. De PG stelt dat de
rechtbank kon oordelen dat de RC het onderzoek zo heeft ingericht dat voldoende
is gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet door het strafrechtelijk onderzoek
kan worden geschonden doordat het onderzoek in opdracht van en onder gezag
van de RC is verricht door geheimhoudersfunctionarissen die niet een andere
betrokkenheid hadden in de opsporing/vervolging in deze zaak.

De huidige raadslieden van de kroongetuige dienden twee middelen in. De PG acht
het eerste middel, inhoudend dat zij door de RC hadden moeten worden gehoord
voordat hij het onderzoek naar de telefoon gelastte, gegrond. Tot cassatie hoeft dat
niet te leiden nu zij door het indienen van hun klaagschrift alsnog hun standpunt
kenbaar hebben kunnen maken voordat tot kennisneming van de informatie op de
telefoon wordt overgegaan. Het tweede middel is erop gebaseerd dat de telefoon
onder het verschoningsrecht van de raadsman (en opvolgende raadslieden) valt. De
PG adviseert het middel te verwerpen (verwijzing naar de beoordeling van het
eerste middel dat namens de deken naar voren is gebracht).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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hierna: de klagers

1. Inleiding

1.1. Deze spoedprocedure in cassatie1 betreft perikelen over de inbeslagneming van een mobiele
telefoon bij een geheimhouder/verschoningsgerechtigde. De mobiele telefoon is afkomstig van de
verdachte, tevens de kroongetuige in een strafrechtelijk onderzoek dat bekend is onder naam
Marengo. Deze lopende strafvervolging betreft - onder meer - verschillende liquidaties en pogingen
daartoe door een criminele organisatie. De bewuste mobiele telefoon zou door de verdachte tijdens
zijn detentie aan zijn toenmalig raadsman zijn gegeven. Nadat deze raadsman, mr. Derk Wiersum, op
18 september 2019 is doodgeschoten, wordt de telefoon door de advocaat van de nabestaanden van
mr. Wiersum, met het oog op de opvolging van de rechtsbijstand, in een gesloten envelop aan de
Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten gegeven. De Deken heeft de telefoon in een envelop
aan de opvolgende raadsman, een anonieme advocaat [AA], overgedragen. Nadat de AA op 11 maart
2020 door de verdachte als zijn advocaat is ontslagen, heeft de gedetineerde verdachte aan de AA
gevraagd hem het toestel te bezorgen. De advocaat [AA] wenste daaraan niet mee te werken,
waarop de kroongetuige volgens de AA heeft gereageerd op een manier die door hem als bedreigend
is ervaren. Daarna is door de AA het zaaks-OM op de hoogte gebracht van de mobiele telefoon die hij
nog onder zich had. Nadat de AA de telefoon vervolgens aan de Deken bezorgde, is het toestel daar
inbeslaggenomen. De rechter-commissaris heeft onderzoek naar de inhoud van de mobiele telefoon
nodig geacht. Hij heeft, zonder daarvan zelf inhoudelijk kennis te nemen, de opdracht gegeven om de
aangetroffen communicatie van de verdachte met zijn toenmalig advocaat van de door de
onderzoekers gemaakte kopie te wissen, omdat het evident geheimhouder informatie betreft waarop
het verschoningsrecht van de raadsman van de verdachte van toepassing is. De rechtmatigheid van
de inbeslagneming en van het onderzoek naar de inhoud van de mobiele telefoon wordt in
klaagschriften van de Deken en van de AA opgevolgde raadslieden van de verdachte bij de rechtbank
betwist. De rechtbank acht de klaagschriften ongegrond. In cassatie wordt nu tegen de oordelen van
de rechtbank opgekomen. De centrale vraag in deze spoedprocedure in cassatie is of de mobiele
telefoon geheel valt onder het verschoningsrecht van de Deken en/of van de opvolgende raadslieden
van de verdachte.

1.2. Na deze inleiding is de conclusie als volgt opgebouwd. In een weergave van de procedure (H2)
zijn de instelling en indiening van rechtsmiddelen opgenomen, alsook de beschikking van de rechtbank
en de beschikking van de rechter-commissaris. Daarna volgt een beschouwing over het toetsingskader
dat voor de waardering van de middelen relevant is (H3), met daarin aandacht voor de relevante
bepalingen uit het EVRM en de uitleg daarvan volgens het EHRM, de nationale wetgeving en de
rechtspraak van de Hoge Raad. Daarna worden de namens de Deken voorgestelde middelen (H4) en
de door mr. Schouten en mr. De Jong voorgestelde middelen (H5) gepresenteerd en besproken,
gevolgd door een Slotsom (H6).

2. De procedure

2.1. De Rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Amsterdam, heeft bij beschikking van 9 oktober
2020 het op 16 juli 2020 ingediende beklag ex art. 98 lid 4 jo 552a Sv van de klagers tegen de
beschikking van 2 juli 2020 van de rechter-commissaris ex art 98 lid 3 Sv waarbij de inbeslagneming
van een telefoon en de daarop aanwezige informatie werd toegestaan, ongegrond verklaard.

2.2. Op 19 oktober 2020 is cassatie ingesteld tegen de hiervoor genoemde beschikking door (a) de
Deken van de Orde van Advocaten Amsterdam, mr. E.J. Henrichs (verder: de Deken) en (b) door mr.
P.C. Schouten en mr. O.E. de Jong , vertegenwoordigend raadslieden van [betrokkene 1] , verdachte
en kroongetuige in het onderzoek “Marengo”.

2.3. Namens de Deken hebben mr. Th.O.M. Dieben en mr. O.S. Pluimer, advocaten te Amsterdam, drie
middelen van cassatie voorgesteld.2

2.4. Mr. Schouten en mr. De Jong hebben twee middelen van cassatie voorgesteld.3

2.5. De bestreden beschikking van de rechtbank
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De bestreden beschikking houdt - voor zover hier relevant - het volgende in:

1.1 [betrokkene 1] is verdachte en kroongetuige in het onderzoek 'Marengo', dat zich richt op -
onder meer - verschillende liquidaties en pogingen daartoe door een criminele organisatie.

1.2 Op 18 september 2019 is Derk Wiersum, een van de toenmalig advocaten van de
kroongetuige, doodgeschoten. Hierna werd de kroongetuige bijgestaan door een anonieme
advocaat (hierna: AA).

1.3 De AA heeft op 11 maart 2020 zijn taken neergelegd, wegens een breuk tussen hem/haar en
de kroongetuige. Op 13 maart 2020 heeft de AA contact opgenomen met het zaaks-OM van het
onderzoek Marengo. Door deze AA werd medegedeeld dat hij/zij gedurende zijn/haar
werkzaamheden als advocaat van de kroongetuige via de deken in het bezit was gekomen van
een envelop die bestemd was voor de opvolgend advocaat van de kroongetuige. Uit de tekst op
de envelop heeft de advocaat opgemaakt dat deze envelop met inhoud oorspronkelijk afkomstig
was van (het advocatenkantoor van) zijn/haar overleden voorganger, mr. Wiersum. De AA meldde
aan het zaaks-OM dat zich in die envelop een telefoon bevond en dat de kroongetuige had
verzocht dat toestel naar hem toe te brengen. Dat verzoek was gedaan nadat de kroongetuige
zijn advocaat eerder die week had ontslagen. De AA wenste niet mee te werken aan dit verzoek,
waarop de kroongetuige heeft gereageerd op een manier die de AA als bedreigend heeft ervaren.

1.4 Op 16 maart 2020 heeft de AA de telefoon aan de deken van de Amsterdamse Orde van
Advocaten (hierna: de deken) afgegeven. Direct daarna is deze telefoon, na machtiging daartoe
door de rechter-commissaris in Amsterdam, inbeslaggenomen en in de kluis van de rechter-
commissaris geplaatst.

1.5 De rechter-commissaris heeft vervolgens de deken en de AA verzocht om gemotiveerd uiteen
te zetten of en, zo ja, waarom zij van mening zijn dat de telefoon en de eventuele informatie die
zich daarop bevindt onder hun geheimhoudingsplicht valt. Hierop is door de AA op 17, 19 en 23
maart 2020 en door de deken op 31 maart 2020 gereageerd. Het Openbaar Ministerie heeft op 8
april 2020 een standpunt ingenomen ten aanzien van de geheimhouderkwestie. Zowel de AA, als
de deken hebben te kennen gegeven niet te weten welke informatie zich op de telefoon bevindt,
maar beiden achten het goed voorstelbaar dat dit geheimhouderinformatie betreft. Geen van
beiden heeft zich toegang verschaft tot de telefoon en zij weten niet of de telefoon is beveiligd,
bijvoorbeeld met een pincode. In elk geval stellen beiden zich op het standpunt dat de telefoon en
de daarop aanwezige communicatie onder de geheimhoudingsplicht valt.

1.6 Om de aannemelijkheid van het beroep op de geheimhoudingsplicht goed te kunnen
beoordelen, heeft de rechter-commissaris het noodzakelijk geoordeeld de toegankelijkheid en
eventuele inhoud van de telefoon te (doen) onderzoeken. Hiertoe is de telefoon op 8 en 9 april
2020 onderzocht door een (digitaal) rechercheur en door het NFI. De inhoud van de telefoon is
door een rechercheur toegankelijk gemaakt en op een andere gegevensdrager vastgelegd ten
behoeve van nader inhoudelijk onderzoek.

1.7 Op de telefoon zijn hoofdzakelijk (WhatsApp-)berichten aangetroffen uit de periode september
2017 tot en met 9 februari 2018. Ook is berichtenverkeer aangetroffen tussen de kroongetuige en
een van zijn toenmalige advocaten (niet zijnde AA of zijn huidige advocaten). Ten aanzien van
deze berichten heeft de rechter-commissaris direct (en zonder deze berichten te hebben gezien)
opdracht gegeven om deze communicatie en eventuele bijbehorende gegevens volledig te
verwijderen van de gegevensdrager (waarop de van de telefoon afkomstige informatie is
gekopieerd). Dit maakt dat deze (evidente geheimhouder)communicatie geen onderwerp meer is
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van deze procedure.

1.8 Vervolgens heeft de rechter-commissaris op 2 juli 2020 beslist dat de inbeslagneming van de
telefoon en de daarop aanwezige informatie is toegestaan, omdat zowel aan de AA als aan de
deken geen bevoegdheid tot verschoning toe zou komen ten aanzien daarvan. De rechter-
commissaris komt tot de conclusie dat de telefoon en de berichten daarop niet kunnen worden
beschouwd als toevertrouwd aan een advocaat.

Zo is, aldus de rechter-commissaris, niet gebleken dat de AA ooit toegang had tot de informatie op
de telefoon. Bovendien heeft onderzoek naar de informatie zelf evenmin aanknopingspunten
opgeleverd dat sprake is van informatie die bedoeld is voor een advocaat van de kroongetuige ten
behoeve van diens belangenbehartiging in zijn strafzaken.

2.1 Tegen voornoemde beslissing van de rechter-commissaris van 2 juli 2020 hebben klagers op
16 juli 2020 hun klaagschriften ingediend. (…)

2.2 Op 13 augustus 2020 heeft het Openbaar Ministerie zijn standpunt kenbaar gemaakt.

2.3 Op 17 september 2020 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, zitting houdende te
Amsterdam, de raadslieden en de kroongetuige, alsmede de deken, bijgestaan door mr. J.I.M.G.
Jahae, en het Openbaar Ministerie in besloten raadkamer gehoord.

3.1 De rechtbank stelt met betrekking tot het beroep op het verschoningsrecht het volgende
voorop.

Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in
rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk
en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de
verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden.

3.2 Op grond van artikel 98 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) mogen bij personen
met een bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 Sv zonder hun toestemming
brieven of andere geschriften tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag
worden genomen.

3.3 De aard van de hier aan de orde zijnde bevoegdheid tot verschoning brengt mee dat het
oordeel over de vraag of brieven of geschriften object van de bevoegdheid tot verschoning
uitmaken, in beginsel toekomt aan de verschoningsgerechtigde. Dit standpunt dient door de
organen van politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen twijfel erover
kan bestaan dat dit standpunt onjuist is.

3.4 Het oordeel of redelijkerwijze er geen twijfel over kan bestaan dat het door de
verschoningsgerechtigde ingenomen standpunt onjuist is, komt in eerste instantie toe aan de
rechter-commissaris, bij voorkeur na overleg met een gezaghebbend vertegenwoordiger van de
beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde (zoals de plaatselijk deken van de Orde van
Advocaten of de Ringvoorzitter). Voor zover dat noodzakelijk is mag daartoe door de rechter-
commissaris van de desbetreffende stukken worden kennisgenomen. Indien de rechter-
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commissaris - bijvoorbeeld in verband met de aard of de omvang van de inbeslaggenomen stukken
of gegevens - niet in staat is zelf dat onderzoek te verrichten, zal hij het daarheen dienen te
leiden dat het onderzoek wordt verricht door zodanige functionaris en op zodanige wijze dat is
gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet in het gedrang komt.

3.5 Art. 98 Sv geeft niet aan wat de reikwijdte van het verschoningsrecht is, maar voorziet alleen
in beperking van de mogelijkheid tot inbeslagneming en doorzoeking bij de
verschoningsgerechtigde. De Hoge Raad heeft enkele keren de reikwijdte van het
verschoningsrecht van de advocaat omschreven. De advocaat komt alleen een verschoningsrecht
toe in het kader van de juridische dienstverlening aan een rechtzoekende die zich tot de advocaat
heeft gewend vanwege diens hoedanigheid van advocaat (HR 25 november 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2686 en HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3258).

4.1 De deken heeft zich, bij monde van zijn raadsman, op het standpunt gesteld dat er voor de
rechter-commissaris geen noodzaak bestond om kennis te nemen van de inhoud van de telefoon.
Het initiële standpunt van de deken, dat sprake was van geheimhouderinformatie, had leidend
moeten zijn. Ook is de door de rechtercommissaris gevolgde procedure in strijd met het recht,
omdat de inzet van geheimhouderfunctionarissen aan de zijde van het Openbaar Ministerie of de
politie niet is toegestaan. Indien de noodzaak al had bestaan voor de rechter-commissaris om
kennis te moeten nemen van de stukken, had dit bovendien door hemzelf moeten worden gedaan
en niet door een (geheimhouder)functionaris. Ten slotte heeft de rechter-commissaris ten onrechte
geoordeeld dat de (inhoud van de) telefoon geen geheimhouderstuk betreft.

4.2 De raadsman van de deken heeft dit standpunt in raadkamer nader toegelicht. In zijn
pleitnotities heeft de raadsman aangevuld dat het verschoningsrecht zich ook uitstrekt over nog
niet gedeelde informatie en dat bij de beoordeling van de vraag of de inhoud van de telefoon
onder de reikwijdte van het verschoningsrecht valt de reden voor de afgifte doorslaggevend is,
niet de inhoud. Aannemelijk is dat de informatie aan de advocaat is toevertrouwd in het kader van
de normale uitoefening van zijn beroep.

5.1 De raadslieden van de kroongetuige hebben zich op het standpunt gesteld dat zij (althans, in
elk geval mr. Schouten ) ten onrechte niet door de rechter-commissaris als
verschoningsgerechtigden in de zin van art. 98 Sv zijn aangemerkt en niet om een standpunt zijn
gevraagd in aanloop naar de beschikking van 2 juli 2020. De rechter-commissaris had moeten
wachten met het nemen van zijn beslissing, in elk geval totdat de kroongetuige weer werd
bijgestaan door een advocaat. Bovendien was al vanaf medio mei duidelijk dat mr. Schouten
mogelijk de raadsman van de kroongetuige zou gaan worden. Ook de kroongetuige zelf had
kunnen worden bevraagd, maar ook dat is niet gebeurd. Tevens heeft de rechter-commissaris een
te beperkte uitleg aan het verschoningsrecht gegeven, omdat een advocaat ten aanzien van alles
waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuitoefening kennis neemt tot geheimhouding is verplicht.
Aangenomen kan worden dat mr. Wiersum de telefoon uit hoofde van zijn beroepsuitoefening
onder zich heeft gekregen en het enkele feit dat niet kan worden vastgesteld of hij toegang had
tot de telefoon, doet niet ter zake. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de informatie
op de telefoon door het verschoningsrecht wordt beschermd.

5.2 De raadslieden hebben dit standpunt in raadkamer nader toegelicht.(…) Verder was het
onderzoek door de rechter-commissaris onrechtmatig wegens de inzet van

4. Het standpunt van de deken

5. Het standpunt van de raadslieden
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(geheimhouder)functionarissen van het Openbaar Ministerie. Ten slotte had het standpunt van de
deken moeten worden geëerbiedigd.

5.3 De kroongetuige zelf heeft toegelicht dat het niet zo is dat zijn voormalig (anonieme) advocaat
niet zou hebben geweten wat er op die telefoon stond, omdat hij nooit alleen een telefoon zou
afgeven aan zijn advocaat. Het afgeven van de telefoon heeft hij gedaan met een bepaald doel.
Als er iets met hem zou gebeuren, dan zou zijn advocaat via zijn familie de beschikking krijgen
over de pincode van de telefoon en op die manier zou de advocaat dan kennis kunnen nemen van
de daarop aanwezige informatie.

6.1 De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het beklag van klagers
ongegrond moet worden verklaard. Ten eerste kan een telefoon zelf geen geheimhouderstuk zijn.
De daarop aanwezige gegevens kunnen wel onder het verschoningsrecht vallen, maar de daartoe
bevoegde rechter-commissaris heeft terecht geoordeeld dat het merendeel van de gegevens daar
in casu niet onder valt. De rechter-commissaris had bovendien goede gronden om nader
onderzoek te (laten) doen aan de telefoon, omdat de standpunten van de deken en de AA niet
toereikend waren om een oordeel te kunnen geven. Deze rechter-commissaris hoefde de
raadslieden van de kroongetuige ook niet om een oordeel te vragen, omdat zij ten tijde van de
inbeslagneming niet in beeld waren als raadsman van de kroongetuige. Ten slotte was de inzet
van geheimhouder-opsporingsambtenaren geoorloofd en niet in strijd met het recht.

6.2 De officier van justitie heeft dit standpunt in raadkamer herhaald en in reactie op klagers het
volgende naar voren gebracht. (…) Ten slotte heeft de officier van justitie zich op het standpunt
gesteld dat de mededeling van een (potentieel) verschoningsgerechtigde slechts moet worden
gevolgd als sprake is van een gefundeerd, onderbouwd standpunt. Nu, bij gebrek aan kennis over
de inhoud, niemand het gemotiveerde standpunt kon innemen dat sprake was van
verschoningsgerechtigde stukken, was de rechter-commissaris gerechtigd zelf onderzoek daarnaar
te doen.

7.1 De rechtbank zal eerst ingaan op een aantal procedurele vraagstukken en vervolgens op de
inhoud van de klaagschriften.

7.2 De ontvankelijkheid

Alle klagers zijn ontvankelijk in hun klaagschriften. De telefoon is onder de deken
inbeslaggenomen. Alleen al om die reden is de deken ontvankelijk in zijn beklag, nu hem
(potentieel) een (afgeleid) beroep op het verschoningsrecht toekomt. Aan de raadslieden van de
kroongetuige komt naar het oordeel van de rechtbank, als opvolgend advocaten van de
kroongetuige, potentieel een verschoningsrecht toe.

(…)

7.5 De (on)rechtmatigheid van de inbeslagname

Een telefoon zelf kan slechts onder zeer specifieke omstandigheden worden aangemerkt als een
geheimhouderstuk. Dit is bijvoorbeeld het geval als op de telefoon (dat wil zeggen: het fysieke
apparaat zelf) een vertrouwelijke boodschap aan een geheimhouder is geschreven of gekrast.
Dergelijke omstandigheden spelen hier niet, waardoor de telefoon, een iPhone 5, op zichzelf niet
heeft te gelden als geheimhouderstuk. Dit maakt dat de telefoon op rechtmatige wijze in beslag is

6. Het standpunt van het Openbaar Ministerie

7. De beoordeling - de gevolgde procedure
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genomen.

Ditzelfde geldt niet onverkort voor de op de telefoon aanwezig informatie, omdat het goed
voorstelbaar is dat een verschoningsgerechtigde (zoals een advocaat) door middel van een
telefoon op vertrouwelijke wijze met zijn cliënt communiceert in het kader van de juridische
dienstverlening, waarmee die communicatie onder het verschoningsrecht valt.

7.6 Door de rechter-commissaris geraadpleegde (potentieel) verschoningsgerechtigden

De rechter-commissaris heeft de deken (die de telefoon feitelijk in bezit had) en de AA (als meest
recente advocaat van de kroongetuige) gevraagd gemotiveerd uiteen te zetten of en zo ja,
waarom zij van mening zijn dat de telefoon en de eventuele informatie die zich daarop bevindt
onder hun respectievelijke geheimhoudingsplicht valt. De deken en de AA (alsmede het Openbaar
Ministerie) hebben eind maart/begin april hun standpunten kenbaar gemaakt. In deze periode
werd de kroongetuige niet bijgestaan door een advocaat (en hem/haar kon dus ook niet om een
standpunt worden gevraagd). Mogelijke toekomstige verschoningsgerechtigden hoeft de
rechtercommissaris niet te vragen naar hun visie op eventuele geheimhouderinformatie. De wet
(meer specifiek de artikelen 98, 218 en 218a Sv) laat geen misverstand bestaan over welke
personen zich op het verschoningsrecht kunnen beroepen (en wie dus in voorkomende gevallen
om een zienswijze moet worden gevraagd). In het onderhavige geval kunnen als personen met
een 'bevoegdheid tot verschoning' de AA (als meest recente advocaat) en de deken worden
aangemerkt. Beiden hebben immers over de telefoon kunnen beschikken en aan hen is de daarop
aanwezige informatie mogelijk toevertrouwd. De rechter-commissaris heeft zich ten slotte kunnen
laten voorlichten door de deken (als vertegenwoordiger van de beroepsgroep) omtrent het beroep
van de verschoningsgerechtigde. Aan personen die nog geen advocaat zijn van een verdachte
komt echter op geen enkele wijze een verschoningsrecht toe, omdat zij niet kunnen beschikken
over informatie die hen in de hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd. Ook in een later
stadium (toen zij de kroongetuige wél vertegenwoordigden) hoefde de raadslieden niet (alsnog)
te worden gevraagd om een standpunt, nu feitelijk de inhoud van de telefoon niet aan hen is
toevertrouwd en zij ook nooit middels die telefoon met hun cliënt hebben kunnen communiceren.
Ook de kroongetuige zelf hoefde niet te worden bevraagd, nu hem geen bevoegdheid tot
verschoning toekomt. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de rechtercommissaris de
juiste verschoningsgerechtigden heeft geraadpleegd (en dat hij juist heeft gehandeld door de
huidige raadslieden en de kroongetuige zelf niet te raadplegen).

7.7 De 'noodzaak ' voor de rechter-commissaris om de telefoon zelf te onderzoeken

Nadat de telefoon in beslag was genomen, bleek dat zowel de deken als de AA zich op het
standpunt stelde dat de (inhoud van de) telefoon onder hun geheimhoudingsplicht (en daarmee
onder het verschoningsrecht) viel. Deze (potentieel) verschoningsgerechtigden hebben echter ook
aangegeven niet te weten wat voor (geheimhouder)informatie zich op de telefoon zou bevinden
en nooit contact te hebben gehad met de kroongetuige via de telefoon. Ook hadden zij geen
wetenschap van de precieze reden waarom de telefoon aan de (voormalig) advocaat van de
kroongetuige was verstrekt. Verder had de rechter-commissaris vernomen dat de kroongetuige
zich op een voor de AA bedreigende wijze had uitgelaten, nadat de AA weigerde de telefoon bij de
kroongetuige in detentie te bezorgen. Tegen deze achtergrond moest de rechter-commissaris
beoordelen in hoeverre het beroep van de deken en de AA op hun geheimhoudingsplicht
aannemelijk was of dat er redelijkerwijs geen twijfel over kon bestaan dat het standpunt van de
deken en de advocaten onjuist was.

7.8 Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden bestond er naar het oordeel van de
rechtbank voor de rechter-commissaris in alle redelijkheid geen mogelijkheid om de - niet-
onderbouwde - standpunten van de deken en de AA te kunnen beoordelen. De AA en de deken
hebben zich - kort gezegd en in algemene zin - op het standpunt gesteld dat wel sprake moet zijn
van geheimhouderinformatie, enkel en alleen om de reden dat de kroongetuige de telefoon aan
zijn advocaat in bewaring heeft gegeven. Deze stelling is in zijn algemeenheid onjuist, omdat de
advocaat, een juridisch dienstverlener, op die manier zou verworden tot een geheime 'kluis’ waarin
zijn/haar cliënten alles zouden kunnen opslaan (hetgeen vervolgens wordt beschermd door het
verschoningsrecht). Dat behoort niet tot de normale dienstverlening van een advocaat en daar zijn
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de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet voor bedoeld.

7.9 De rechtbank concludeert dan ook dat het voor de rechter-commissaris noodzakelijk was om
de (inhoud van de) telefoon te (doen) onderzoeken, teneinde de aannemelijkheid van de
standpunten van de (potentieel) verschoningsgerechtigden te kunnen beoordelen. De stelling dat
hierbij sommige informatie definitief zou zijn gewist, is feitelijk onjuist. Immers, de aangetroffen
geheimhouderinformatie is enkel gewist van de gegevensdrager waarop de informatie is
gekopieerd.

7.10 De inzet van geheimhouderfunctionarissen door de rechter-commissaris

Het standpunt dat de inzet van geheimhouderfunctionarissen in het algemeen in strijd zou zijn
met het recht is onjuist. De rechter-commissaris heeft geoordeeld dat voor het uitlezen van de
iPhone specifieke expertise nodig was en om die reden een officier van justitie van een ander
parket gevraagd om dit onderzoek namens hem en vanuit een directe gezagsrelatie met de
opsporing op te dragen aan met de rechtercommissaris afgestemde (digitaal) rechercheurs of
medewerkers van het NFI. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. Klagers menen weliswaar dat de
rechter-commissaris dit onderzoek heel goed zelf had kunnen verrichten, gelet op de aangetroffen
inhoud, maar juist die inhoud laat zich op voorhand niet raden. Bovendien is het op voorhand wél
heel goed mogelijk dat een expert, zoals een digitaal rechercheur of medewerker van het NFI,
meer gegevens uit een telefoon kan halen en meer oog heeft voor opvallende of ongebruikelijke
informatie die in (meta)data besloten kan liggen. Zeker in een complexe strafzaak als de
onderhavige is het inzetten van deskundige geheimhouderfunctionarissen passend. De rechtbank
komt dan ook tot de conclusie dat de rechter-commissaris de juiste procedure heeft gevolgd.

8.1 Het aan te leggen criterium ,

In de kern moet de rechtbank de vraag beantwoorden of de telefoon informatie bevat die door de
kroongetuige aan zijn advocaat in het kader van diens beroepsuitoefening is toevertrouwd, dan
wel informatie die daadwerkelijk bestemd is om door de kroongetuige aan zijn advocaat te worden
medegedeeld. De rechtbank stelt hierbij voorop dat zij geen kennis heeft genomen van de op de
telefoon aangetroffen informatie, maar acht dat ten behoeve van deze procedure ook niet nodig.

8.2 Feitenvaststelling

Zoals in het feitenrelaas is komen vast te staan, heeft de kroongetuige de telefoon ter hand
gesteld aan zijn voormalig raadsman, mr. Wiersum. Uit niets is gebleken dat mr. Wiersum (dan wel
zijn collega mr. Stapert) toegang had tot de telefoon en de daarop aanwezige informatie. De
enkele suggestie dat dit wel zo moet zijn geweest, is onvoldoende om dit aannemelijk te maken.
Verder is komen vast te staan dat de opvolgers van mr. Wiersum, te weten de AA en de huidige
raadslieden van de kroongetuige, en de deken geen toegang hebben gehad tot de telefoon en de
daarop aanwezige informatie.

8.3 Het oordeel

De rechtbank komt tot het oordeel dat de telefoon door de kroongetuige niet aan zijn advocaat
kan zijn toevertrouwd in het kader van diens beroepsuitoefening. Immers, niet valt in te zien hoe
een advocaat zijn beroep moet uitoefenen met behulp van informatie waar hij/zij niet over kan
beschikken. De kroongetuige heeft weliswaar verklaard dat het niet zo is dat zijn voormalig
(anonieme) advocaat niet zou hebben geweten wat er op die telefoon stond, omdat hij nooit
alleen een telefoon zou afgeven aan zijn advocaat, maar de AA heeft bij de rechter-commissaris
gesteld dat hij nooit met de kroongetuige over de inhoud van de informatie op de telefoon heeft
gesproken. Voor zover al (globaal) zou zijn meegedeeld welke informatie op een (versleutelde)
gegevensdrager is te vinden, maakt dat nog niet dat alle informatie op die gegevensdrager ook
automatisch tot geheimhouderinformatie moet worden gerekend die valt onder het
verschoningsrecht.

8. De beoordeling - de inhoudelijke beoordeling van de klaagschriften
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2.6.

8.4 Daarbij komt dat de informatie ook niet daadwerkelijk bestemd was om onvoorwaardelijk aan
de AA te worden medegedeeld. De kroongetuige heeft hierover immers verklaard dat zijn advocaat
pas toegang zou krijgen tot de informatie als de kroongetuige iets zou overkomen De informatie
zou dus slechts onder voorwaarden in de toekomst mogelijk beschikbaar komen voor de advocaat,
waaruit niet blijkt dat de informatie ook ‘daadwerkelijk bestemd' was om aan hem/haar te worden
medegedeeld in het kader van de beroepsuitoefening. Als de voorwaarde immers niet intreedt,
komt de informatie ook niet beschikbaar.

8.5 De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de informatie op de telefoon (met uitzondering
van de vertrouwelijke communicatie tussen de kroongetuige en een van zijn voormalig advocaten)
niet onder het verschoningsrecht valt, omdat deze informatie niet aan deze advocaat is
toevertrouwd in het kader van diens beroepsuitoefening. Het beklag van klagers is dan ook
ongegrond.

8.6 Conclusie

De telefoon en de daarop aanwezige informatie zijn vatbaar voor inbeslagneming en de officier
van justitie wordt gemachtigd de stukken te voegen in het procesdossier en daarvan gebruik te
maken ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek Marengo.

9.1 De rechtbank komt tot de volgende beslissing.

9.2 De rechtbank verklaart het beklag van klagers ongegrond.

De beschikking van de rechter-commissaris

De zich bij de stukken bevindende4 beschikking van de rechter-commissaris van 2 juli 2020 houdt
het volgende in:

Op 17 maart 2020 heb ik, mr S.F. van Merwijk, rechter-commissaris in strafzaken, met het oog op
toepassing van artikel 98 Sv een telefoon (Iphone 5) in handen gesteld gekregen in de strafzaken
tegen

Naam : [betrokkene 1]

Voornamen : [betrokkene 1]

Geboren op : [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats]

Voor de verdere details en gang van zaken van die terhandstelling wordt verwezen naar het
proces-verbaal dat ik heb opgemaakt op 15 april 2020.

In het kader van de beoordeling heb ik het standpunt ingewonnen van de betrokken
verschoningsgerechtigden, te weten de meest recente voormalige advocaat van [betrokkene 1] en
de Deken, en het standpunt van het OM. Ook voor die standpunten wordt verwezen naar het
proces-verbaal van 15 april 2020.

Onderzoek aan de telefoon

Om de aannemelijkheid van het gedane beroep van de verschoningsgerechtigden op hun
geheimhoudingsplicht goed te kunnen beoordelen heb ik het noodzakelijk geoordeeld om zelf de
toegankelijkheid en eventuele inhoud van de telefoon te (doen) onderzoeken. Daartoe is een
geheimhouders-officier van justitie van het Functioneel Parket aangezocht die op geen enkele
andere wijze betrokken is bij het onderzoek in de strafzaken tegen [betrokkene 1] , noch bij het
overkoepelende onderzoek Marengo of daaraan gelieerde onderzoeken. Onder leiding van de
geheimhouders-officier van justitie is de inhoud van de telefoon door een rechercheur toegankelijk
gemaakt en op een andere gegevensdrager vastgelegd ten behoeve van nader inhoudelijk
onderzoek door een andere rechercheur. Ook ten aanzien van die beide rechercheurs heb ik mij
ervan vergewist dat zij niet bij voornoemde onderzoeken betrokken zijn, anders dan als

9. De beslissing
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geheimhouders-rechercheur in mijn opdracht, via de geheimhouders-officier van justitie.

Het resultaat van het onderzoek is kort samengevat in een proces-verbaal van verbalisant T-259
en in een proces-verbaal van verbalisant T-299, beiden van 2 juli 2020, die aan deze beschikking
worden gehecht.

Naast deze processen-verbaal heeft de geheimhouders-officier mij telefonisch mededelingen
gedaan over de bevindingen. Verder heb ik van een van de rechercheurs Word- en Excelbestanden
toegestuurd gekregen, waarin de verschillende vormen van op de telefoon aangetroffen informatie
zijn gegroepeerd. De ontvangen bestanden gaven inzicht in de op de telefoon opgeslagen
contacten, e-mails, gegevens van niet de telefoon gevoerde telefoongesprekken,
internetgeschiedenis, zoekopdrachten op internet, whatsapp- en andere appconversaties met
verschillende personen, whatsappcontactpersonen met wie geen conversaties zijn aangetroffen
(‘lege’ whatsapps) en als bijlagen via communicatie-apps verstuurde foto’s/filmpjes en
muziekbestanden. Het betreft gebruikersdata, hoofdzakelijk (whats)appverkeer tussen september
2017 en 9 februari 2018.

Wissen van evidente geheimhouderscommunicatie

In die telefoon is ook berichtenverkeer aangetroffen waarvan het de geheimhouders-rechercheurs
en de geheimhouders-officier van justitie aanstonds duidelijk was dat het geheimhouders-
informatie betrof. Een van de personen met wie [betrokkene 1] via de telefoon heeft
gecommuniceerd was een van zijn toenmalige advocaten. Kennisneming van die communicatie zou
naar mijn oordeel evident tot schending van beroepsgeheim leiden.

Die informatie is niet opgenomen in de Word- en Excelbestanden die aan mij zijn verstrekt. Anders
dan wat ik mondeling daarover heb vernomen van de geheimhouders-officier van justitie, heb ik
zelf daarom ook geen kennisgenomen van die communicatie, maar heb ik direct (telefonisch)
opdracht gegeven - via de geheimhouders-officier van justitie - om die communicatie en eventuele
bijbehorende gegevens volledig te verwijderen van de gegevensdrager waarop de van de
telefoon afkomstige informatie is gekopieerd ten behoeve van het door mij opgedragen
onderzoek.

Deze evidente geheimhouderscommunicatie is daardoor geen onderwerp (meer) van deze
beslissing ex artikel 98 Sv.

BEOORDELING

Het beoordelingskader

Ingevolge artikel 98 Sv mogen bij personen met een bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in
artikel 218 Sv zonder bun toestemming brieven of andere geschriften tot welke hun plicht tot
geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. Wel mogen, ook zonder hun
toestemming, in beslag worden genomen brieven of geschriften die voorwerp van het strafbare
feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, nu dergelijke brieven en geschriften
geen object zijn van de aan evenbedoelde personen toekomende bevoegdheid tot verschoning.
De aard van de hier aan de orde zijnde bevoegdheid tot verschoning brengt mee dat het oordeel
omtrent de vraag of brieven of geschriften object van de bevoegdheid tot verschoning uitmaken, in
beginsel toekomt aan de tot verschoning gerechtigde persoon.

Wanneer deze zich op het standpunt stelt dat het gaat om brieven of geschriften die noch
voorwerp van het strafbare feit uitmaken noch tot het begaan daarvan hebben gediend en
waarvan kennisneming zou leiden tot schending van het beroepsgeheim, dient dit standpunt door
de organen van politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen twijfel
erover kan bestaan dat dit standpunt onjuist is. (Vgl. HR 22 november 1991, ECLI:NL:HR:
I991:ZC0422, NJ 1992/315.)

Evident onjuist standpunt over toevertrouwde informatie

De voormalig advocaat en de Deken hebben in deze procedure het standpunt ingenomen dat
kennisneming van de op de telefoon aanwezige informatie zou leiden tot schending van hun
(afgeleide) beroepsgeheim, omdat die informatie moet worden geacht te zijn toevertrouwd aan
een eerdere advocaat van [betrokkene 1] in de normale uitoefening van diens advocatenvak. Naar
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mijn oordeel kan er inmiddels, na het onderzoek aan de telefoon, redelijkerwijs geen twijfel over
bestaan dat dit standpunt onjuist is.

Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Om te beginnen concludeer ik dat de telefoon van september 2017 tot en met 9 februari 2018
uitsluitend in gebruik is geweest bij verdachte [betrokkene 1] , terwijl hij zich in die periode in
detentie bevond. Dat volgt uit de inhoud van de op de telefoon aangetroffen communicatie, de
personen met wie die communicatie is gevoerd en de tenaamstelling van het op de telefoon
aangetroffen Google account (“ [betrokkene 1] ”).

Vervolgens kom ik tot de conclusie dat de telefoon en de berichten daarop kunnen niet worden
beschouwd als toevertrouwd aan een advocaat, zodat het beroep op verschoningsrecht niet kan
slagen. Daarbij spelen verschillende, overwegingen een rol.

In de eerste plaats is niet gebleken dat een van de advocaten van [betrokkene 1] ooit toegang
had tot de informatie op de telefoon.

De telefoon was beveiligd met een pincode. Noch de voormalig advocaat, noch de Deken
beschikten klaarblijkelijk over die pincode. Die pincode bevond zich kennelijk ook niet (als zodanig
herkenbaar) in de nagelaten praktijk van wijlen mr. Wiersum, een van de toenmalige advocaten
van [betrokkene 1] , althans is door de behartigers van die praktijk niet meegegeven aan de
Deken ten behoeve van de opvolgende advocaat. Die laatste heeft die pincode in de periode dat
hij/zij [betrokkene 1] bijstond kennelijk ook niet van [betrokkene 1] verkregen. Deze advocaat
heeft naar eigen zeggen ook niet gesproken met [betrokkene 1] over de inhoud van de
(eventueel) op de telefoon aanwezige informatie en de telefoon alleen maar op verzoek van
[betrokkene 1] bewaard. Nadat [betrokkene 1] (onder meer) deze advocaat had ontslagen, heeft
[betrokkene 1] hem/haar niet gevraagd om de telefoon aan een (toekomstige) opvolger over te
dragen (al dan niet weer via de Deken), maar hem/haar gevraagd om die telefoon aan
[betrokkene 1] te bezorgen op de plek van dienst detentie. Al deze omstandigheden samen
vormen een sterke contra-indicatie voor de stelling dat het de bedoeling van [betrokkene 1] en
diens toenmalige raadslieden is geweest om op de telefoon aanwezige informatie toe te
vertrouwen aan die raadslieden met het oog op de behartiging van [betrokkene 1] ’s belangen in
zijn strafzaken. Daarvoor zou toch tenminste toegang tot de informatie moeten worden verschaft.

In de tweede plaats biedt ook onderzoek naar de informatie zelf geen aanknopingspunten dat het
hier gaat om informatie die bedoeld is voor de raadslieden van [betrokkene 1] ten behoeve van
diens belangenbehartiging in zijn strafzaken. Zoals hiervoor omschreven gaat het hoofdzakelijk
om (whats)appconversaties met verschillende personen, wat mails, een aantal foto’s en filmpjes
en contact-, bel- en internetgegevens. Ik heb kennis heb genomen van die informatie en ik kan
niet inzien wat en hoe raadslieden - als zij op enig moment toegang hadden kunnen krijgen tot de
telefoon - daaruit zouden hebben kunnen/moeten destilleren ten behoeve van de
belangenbehartiging van hun cliënt. Voor zover relevante informatie zou zijn vastgelegd in de
appconversatie met de toenmalige advocaat - welke informatie is verwijderd uit de politiesystemen
- dan is evenmin denkbaar dat die informatie door middel van het ter hand stellen van de telefoon
aan de toenmalige advocaat zou zijn toevertrouwd. Over die informatie beschikte de toenmalige
advocaat immers al.

Wat dan wel de precieze reden is geweest dat [betrokkene 1] de door hem gebruikte telefoon (al
dan niet via een derde) in het bezit heeft gesteld van een van zijn toenmalige advocaten, valt niet
met zekerheid vast te stellen. Uit een whatsappconversatie van 8 februari 2018 blijkt echter wel
dat [betrokkene 1] de volgende dag naar een andere detentielocatie zou worden verplaatst en
dat [betrokkene 1] en zijn gesprekspartner spreken over de kans dat de telefoon daar in beslag
zal worden genomen en of de telefoon dan zal worden uitgelezen. Mede gelet op die conversatie
houdt de rechter-commissaris het ervoor dat [betrokkene 1] zijn telefoon eenvoudigweg ter
bewaring aan een van zijn advocaten heeft gegeven of doen geven om inbeslagneming te
voorkomen. Dat is ook in lijn met wat de opvolgend advocaat, die zich in deze procedure op
zijn/haar verschoningsrecht beroept, uiteen heeft gezet over wat [betrokkene 1] met hem/haar
heeft besproken over deze telefoon.

Het is niet aan de rechter-commissaris om te oordelen over de taakopvatting van een advocaat die
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2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

een telefoon voor zijn/haar cliënt in bewaring neemt. Maar nu het ervoor moet worden gehouden
dat die terhandstelling van de telefoon niets van doen heeft gehad met het toevertrouwen van
informatie aan een advocaat ten behoeve van een betere belangenbehartiging van de cliënt in zijn
strafzaken, komt die advocaat en zijn opvolgers (en dus ook de Deken) dus geen
verschoningsrecht toe ten aanzien van de informatie op die telefoon - met uitzondering van de
gewiste communicatie tussen advocaat en cliënt. Om een parallel te trekken naar de fysieke
wereld: als een niet door de advocaat te openen doos (bijvoorbeeld met een slot, zonder
bijbehorende sleutel) met daarin een ongestructureerde stapel brieven, ansichtkaarten, foto's,
etc, door een advocaat ten behoeve van zijn cliënt in bewaring wordt genomen, dan kan dat
wellicht passen in de taakopvatting van die advocaat, maar daarmee komt die advocaat nog geen
beroep toe op een verschoningsrecht ten aanzien van de inhoud van die doos - met uitzondering
van zich daarin bevindende brieven van die advocaat aan zijn cliënt en omgekeerd.

Slotsom en verdere stappen

De inbeslagneming van de telefoon en de daarop aanwezige informatie zal dus definitief door mij
worden toegestaan, nu aan de voormalig advocaat en de Deken geen bevoegdheid tot
verschoning toekomt ten aanzien daarvan. De telefoon zelf zal ik onder mij houden tot het
moment waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat geen enkel onderzoeksbelang meer
met die bewaring wordt gediend. De van die telefoon gekopieerde informatie zal in handen
worden gesteld van de zaaksofficieren van justitie in Marengo, met uitzondering van de al gewiste
communicatie tussen advocaat en cliënt (en daarop betrekking hebbende gegevens). Uiteraard zal
dat niet geschieden voordat onherroepelijk over een eventueel beklag tegen deze beslissing is
beslist. Daarnaast heb ik de (beoogd) vrij te geven informatie inmiddels - onder embargo - in
handen laten stellen van het TGB, omdat er evident veiligheidsaspecten kleven aan de inhoud van
delen van de aangetroffen conversaties. Ik heb de TGB opgedragen - via de TGB-officier van
justitie - om daarover advies aan mij uit te brengen. Te verwachten valt dat dat advies zal leiden
tot een vordering van de TGB-officier van justitie tot permanente onthouding van een deel van de
informatie afkomstig van de telefoon.

Pas als ik ook daarover heb beslist, kan de rest van de informatie worden vrijgegeven.

BESLISSING

De inbeslagneming van de telefoon en de daarop aanwezige informatie is toegestaan.

Tot zover de beschrijving van de procedure die heeft geleid tot de cassatieberoepen. In het
navolgende komen de ingediende middelen inhoudelijk aan de orde, voorafgegaan door een
uiteenzetting over het toetsingskader dat in deze zaak in mijn ogen richtinggevend is voor een
beoordeling van de middelen.

3. Relevante thematiek en toetsingskader

In de middelen gaat het in de kern om de vraag of het verschoningsrecht van de Deken en/of van
de (voormalige en opvolgende) raadslieden van de verdachte in de weg staat aan onderzoek naar
de inhoud van een bij de Deken inbeslaggenomen mobiele telefoon die de verdachte gedurende
zijn detentie aan zijn vroegere, nadien overleden, raadsman heeft gegeven.

Artikel 6 EVRM: Vertrouwelijkheid en effectieve rechtsbijstand

Verdachten hebben recht op onbelemmerde en vertrouwelijke communicatie met hun raadsman,
ook in de detentiesituatie. Het gaat hierbij bovenal om een met het recht op effectieve
rechtsbijstand samenhangend fundamenteel recht waarover het EHRM zich regelmatig heeft
uitgesproken.

Het recht op effectieve rechtsbijstand in strafzaken dat is gewaarborgd in artikel 6 lid 3 EVRM in
verband met artikel 6 lid 1 EVRM, omvat het recht van de verdachte om zich ook tijdens detentie
ongestoord en vertrouwelijk (‘in private’) te onderhouden met zijn advocaat (artikel 6 lid 3 onder c
EVRM).5 Vertrouwelijk contact tussen de advocaat en zijn cliënt mag in de detentiesituatie alleen in
uitzonderlijke omstandigheden worden beperkt (Sakhnovskiy t. Rusland [GC], § 102)6. Wanneer
een advocaat niet ongestoord met zijn cliënt kan overleggen en geen vertrouwelijke instructies
kan ontvangen zonder aan toezicht (‘surveillance’) te zijn onderworpen, verliest zijn bijstand aan
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

nut (S. t. Zwitserland, § 487; Brennan t. Verenigd Koninkrijk, § 58)8. Geen enkele beperking in de
relatie tussen cliënt en advocaat, ongeacht of die onbedoeld voortvloeit uit de omstandigheden of
opzettelijk is opgelegd, mag afbreuk doen aan het recht op effectieve rechtsbijstand van een
verdachte (Sakhnovskiy t. Rusland [GC], § 102).

Voorbeelden van beperkingen waaraan in dit verband gedacht moet worden zijn het afluisteren of
aftappen van telefonische gesprekken tussen een verdachte en zijn advocaat (Zagaria t. Italië, §
36)9; het te zeer beperken van bezoek in duur en aantal door de advocaat aan zijn ciënt (Öcalan t.
Turkije [GC], § 135) 10; het ontbreken van privacy in een video-conferentie (Sakhnovskiy t. Rusland
[GC], § 104; Gorbunov en Gorbachev t. Rusland, § 37)11; toezicht door de vervolgende autoriteiten
van een onderhoud (Rybacki t. Polen, § 58)12; toezicht door de onderzoeksrechter op contacten
van de gedetineerde met zijn advocaat (Lanz t. Oostenrijk, § 52: ‘very weighty reasons should be
given for its justification. This was so in the case of Kempers v. Austria where the applicant was
suspected of being the member of a gang and utmost confidentiality was necessary in order to
catch the other members (No. 21842/93, Kempers v. Austria, Dec. 27.2.97, unpublished).’ )13;
toezicht op communicatie tussen de verdachte en zijn advocaat in de rechtszaal (Khodorkovskiy en
Lebedev t. Rusland, §§ 642-647)14, en het door sanctiedreiging belemmeren van de vrije
communicatie tussen de verdachte en zijn advocaat (M. t. Nederland, § 92)15.

Beperkingen van het recht op onbelemmerde communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt
buiten aanwezigheid van een derde, zijn slechts toelaatbaar als daar een goede reden voor
bestaat, maar ook dan slechts in zoverre daardoor het recht op een eerlijk proces niet wordt
geschaad (Öcalan t. Turkije [GC], § 133). Een goede reden moet dwingend zijn (‘compelling
reason’, Moroz t. Oekraïne, §§ 67-70). Dwingende redenen kunnen bestaan wanneer overtuigend
is aangetoond dat de beperkingen van vertrouwelijke communicatie tussen de advocaat en zijn
cliënt waren gericht op het voorkomen van collusiegevaar samenhangend met die communicatie of
handelen in strijd met de professionele ethiek door de advocaat en/ of onrechtmatig gedrag (S. t.
Zwitserland, § 49; Rybacki t. Polen, § 59), waaronder verdenking van misbruik van
vertrouwelijkheid of risico’s voor de veiligheid (Khodorkovskiy en Lebedev t. Rusland, § 641).

Het effect van de duur en de intensiteit van eventuele beperkingen moet in de hoofdprocedure
uiteindelijk worden afgewogen in het kader van de beoordeling van de eerlijkheid van het proces
(Rybacki t. Polen, § 61), waarbij het gepast kan zijn te betrekken in hoeverre de uitlatingen van
een verdachte die vertrouwelijke communicatie met zijn advocaat ontbeerde, in de procedure
tegen hem gebruikt zijn (Moroz t. Oekraïne, § 72)16.

Artikel 8 EVRM en vertrouwelijke communicatie met de raadsman 17

Dat de communicatie van een advocaat met zijn cliënt niet alleen beschermd wordt in het kader
van artikel 6 EVRM maar ook door artikel 8 EVRM, los van de specifieke vorm waarin die plaats
heeft omdat deze communicatie valt in het domein van persoonlijk leven, is door het EHRM voor
het eerst nadrukkelijk uitgemaakt in Altay t. Turkije (no. 2,(§ 49)18. Het gaat in het mondelinge
onderhoud of de schriftelijke correspondentie tussen een advocaat en diens cliënt immers vaak om
intieme en persoonlijke gegevens. Het recht op bescherming van het persoonlijk leven tegen
inmenging is geen absoluut recht, beperkingen zijn toelaatbaar mits voorzienbaar en mits
daarmee een legitiem doel wordt gediend. De toets van beperkingen aan artikel 8 lid 2 EVRM van
wettelijke grondslag en noodzakelijkheid in een democratische samenleving en proportionaliteit in
relatie tot het doel, is toepasselijk. Het voorkomen van misdrijven en het waarborgen van
veiligheid in gevangenissen zijn voorbeelden van toelaatbare gronden voor inmenging in het
persoonlijk leven (Altay t. Turkije § 52 en Doerga t. Nederland, § 53).19

Artikel 8 EVRM geeft zowel bescherming aangaande de correspondentie met de actuele raadsman
van een gevangene alsook met een mogelijk toekomstige raadsman (Schönenberger and Durmaz
t. Zwitserland, § 29).20 Het Hof beschouwt deze correspondentie als bijzonder
beschermenswaardig, dus geprivilegieerd (Campbell t. Verenigd Koninkrijk, § 48)21.

Verschoning en gezaghebbende vertegenwoordiging beroepsgroep volgens het EHRM

In verscheidene uitspraken heeft het EHRM benadrukt dat het betrekken van inzichten van
gezaghebbende vertegenwoordigers van de beroepsgroep van een geheimhouder, zoals de
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deken, van belang kan zijn bij het maken van een evenwichtige afweging tussen waarheidsvinding
en de normen van een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en van respectering van de persoonlijke
levenssfeer en correspondentie (artikel 8 EVRM) wanneer justitiële autoriteiten aanleiding vinden
om tot inbeslagneming en/of doorzoeking bij een geheimhouder over te gaan (vgl. Xavier Da
Silveira t. Frankrijk, §§ 37 and 43; Roemen en Schmit t. Luxemburg § 69; André e.a. Frankrijk no, §
43)22.

Het verschoningsrecht en inbeslagneming bij geheimhouders in de nationale rechtspraak

Het verschoningsrecht is in het Nederlandse strafprocesrecht wettelijk verankerd in artikel 218
Sv. Het verschoningsrecht biedt de mogelijkheid om de vertrouwelijkheid van bepaalde in het
kader van de beroepsuitoefening door de cliënt aan de advocaat toevertrouwde informatie ook
ten overstaan van de rechter te garanderen. Deze mogelijkheid zou gemakkelijk kunnen worden
omzeild als politie en justitie zich door toepassing van dwangmiddelen alsnog en zonder
toestemming toegang tot die informatie kunnen verschaffen. In de wet is daarom de toepassing
van het dwangmiddel inbeslagneming in artikel 98 Sv aan met het verschoningsrecht
samenhangende beperkingen gebonden.

Volgens de Hoge Raad ziet artikel 218 Sv: ’op personen tot wier taak het behoort aan anderen
hulp te verlenen doch die deze taak slechts dan naar behoren kunnen vervullen indien zij zich ook
tegenover de strafrechter kunnen verschonen ten aanzien van geheimen welke hun zijn
toevertrouwd door hulpzoekenden die – in strijd met het algemeen belang – hun geen hulp
zouden vragen indien niet de zekerheid zou bestaan dat de evenbedoelde geheimen ook
tegenover de strafrechter worden bewaard’.23 De grondslag van dit verschoningsrecht moet
derhalve worden gezocht in een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt
dat bij zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan
het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder
vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen
wenden (HR 1 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC9066, rov. 3.1.).

Ingevolge art. 218 Sv kan degene die uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is,
zich in rechte op zijn verschoningsrecht beroepen omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan
hem als zodanig is toevertrouwd. Het gaat daarbij om de wetenschap die een
verschoningsgerechtigde heeft verkregen in de uitoefening van zijn beroep. Een advocaat komt
daarom alleen een verschoningsrecht toe in het kader van zijn juridische dienstverlening aan een
rechtzoekende die zich tot hem heeft gewend vanwege zijn hoedanigheid van advocaat (vgl. HR
29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC9694, NJ 1994/537 en HR 10 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3258). Stukken die een advocaat in een andere hoedanigheid onder zich heeft
of die geen betrekking hebben op zijn juridische dienstverlening aan een rechtzoekende, vallen
niet onder de bescherming van het artikel.24 Een advocaat kan zich slechts op zijn
verschoningsrecht beroepen met betrekking tot de wetenschap die hij in de normale uitoefening
van zijn beroep heeft verkregen (HR 12 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN0526). Bij de
beoordeling van de vraag of sprake is van een ‘normale’ of ‘gebruikelijke’ beroepsuitoefening,
moet worden gekeken naar wat de taak van de beroepsgroep is. Het al dan niet bewust
meewerken aan frauduleuze handelingen of strafbare feiten door een advocaat behoort
bijvoorbeeld niet tot de gebruikelijke uitoefening van zijn functie.25 Oud-AG Jörg koos voor de
formulering dat de wetenschap in zuiver functioneel verband moet staan tot de werkzaamheden.26

In art. 11a lid 1 van de Advocatenwet is bepaald dat - voor zover niet bij wet anders is bepaald -
de advocaat ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuitoefening als
zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht is en dat dezelfde verplichting geldt voor
medewerkers en personeel van de advocaat, alsmede andere personen die betrokken zijn bij de
beroepsuitoefening. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor de advocaten niet ten opzichte van de
deken in het kader van het toezicht dat deze uitoefent op de advocaten in zijn arrondissement
(art. 45a lid 1 Advocatenwet). De deken is belast met het toezicht op de naleving door advocaten
die kantoor houden in zijn arrondissement van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet,
met inbegrip van toezicht op de zorg die zij als advocaten behoren te betrachten ten opzichte van
degenen wiens belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, inbreuken op
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verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten en enig handelen of nalaten dat een
behoorlijk advocaat niet betaamt. In art. 45a lid 2 Advocatenwet is bepaald dat de deken bij de
uitoefening van deze toezichthoudende taak een geheimhoudingsplicht heeft, gelijk aan die
bedoeld in artikel 11a.

Ingevolge art. 98, eerste lid, Sv mogen bij personen met een bevoegdheid tot verschoning als
bedoeld in art. 218 Sv zonder hun toestemming brieven of andere geschriften tot welke hun plicht
tot geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. Wel mogen, ook zonder hun
toestemming, in beslag worden genomen brieven of geschriften die voorwerp van het strafbare
feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, nu dergelijke brieven en geschriften
geen object zijn van de aan evenbedoelde personen toekomende bevoegdheid tot verschoning
(vgl. 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC9694, NJ 1994/537). Onder de reikwijdte van dit artikel
vallen naast de klassieke brieven en geschriften ook moderne gegevensdragers die tekst bevatten
(zie bijv. HR 15 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3564 en HR 4 juni 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ0004)27.

De aard van de bevoegdheid tot verschoning van een advocaat, brengt mee dat het oordeel
omtrent de vraag of brieven of geschriften dan wel daarmee gelijk te stellen gegevensdragers
object van de bevoegdheid tot verschoning uitmaken in beginsel toekomt aan die advocaat. Indien
deze zich op het standpunt stelt dat het gaat om brieven en geschriften (of gegevensdragers) die
noch voorwerp van het strafbare feit uitmaken noch tot het begaan daarvan gediend hebben en
waarvan kennisneming zou leiden tot schending van het beroepsgeheim, dient dit standpunt
volgens bepaalde jurisprudentie van de Hoge Raad door de organen van politie en justitie te
worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen twijfel erover kan bestaan dat dit standpunt
onjuist is. Vgl. o.m. HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9262. Op een te restrictieve uitleg van
deze rechtspraak is door de Hoge Raad een zodanige nuancering aangebracht dat wel enige
ruimte geboden wordt om het standpunt van de verschoningsgerechtigde te toetsen. Uit het
arrest HR 2 juli 2013, ECLI:NL:2013: CA0434, r.o. 3.4. kan worden afgeleid dat de rechter-
commissaris die een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in het kader van de marginale
toetsing ‘voorzover dat noodzakelijk is’ mag kennisnemen van de stukken.28

De stelling dat onder het verschoningsrecht uitsluitend brieven en andere geschriften vallen die
aan of door de geheimhouder als zodanig zijn geschreven, vindt - gelet ook op de strekking van
art. 98 in verbinding met art. 218 Sv - in haar algemeenheid geen steun in het recht. In HR 24
januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4666 werd het standpunt van een advocaat geëerbiedigd dat
een aan hem overhandigd dagboek van de moeder van zijn minderjarige cliënt onder zijn
verschoningsrecht viel. In HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:110 (rov. 4.4) overwoog de Hoge
Raad echter dat correspondentie tussen anderen dan de verschoningsgerechtigde en degene die
zich tot hem heeft gewend, niet een brief of een geschrift is als bedoeld in art. 98, eerste lid, Sv
(zie ook HR 6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1018). Indien van die correspondentie een afschrift
wordt toegezonden aan de verschoningsgerechtigde kan niet gezegd worden dat reeds daarom
de inhoud daarvan kan worden aangemerkt als wetenschap die aan de verschoningsgerechtigde
in het kader van zijn juridische dienstverlening is toevertrouwd.

Ook geschriften waarvan de inhoud nog niet aan de raadsman is medegedeeld, kunnen in
uitzonderingsgevallen object uitmaken van het verschoningsrecht van de advocaat. Daarvoor is
van belang of op grond van in aanmerking komende feiten of omstandigheden aannemelijk is dat
de inhoud van die geschriften daadwerkelijk bestemd is om door de cliënt aan de advocaat in de
uitoefening van zijn beroep te worden toevertrouwd. Ook in zo een geval is het in beginsel aan de
verschoningsgerechtigde om te beoordelen of, het voorgaande in aanmerking genomen, die
geschriften object van zijn verschoningsrecht uitmaken, tenzij redelijkerwijs geen twijfel erover
kan bestaan dat dit standpunt onjuist is (zie HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686 rov.
3.3.1).

Het oordeel over de vraag of er redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat het standpunt
van de verschoningsgerechtigde onjuist is, komt in eerste instantie toe aan de rechter-
commissaris bij voorkeur na overleg met een gezaghebbend vertegenwoordiger van de
beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde (zoals de plaatselijk deken van de Orde van
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Advocaten of de Ringvoorzitter). Voor zover dat voor diens oordeelsvorming noodzakelijk is, mag
daartoe door de rechter-commissaris van de desbetreffende stukken worden kennisgenomen (vgl.
HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9262 en HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0434). De
omstandigheid dat de rechter-commissaris ter beoordeling van het standpunt van de
verschoningsgerechtigde kennisneemt van de stukken, brengt dus niet mee dat sprake is van een
inbreuk op het verschoningsrecht (vgl. HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1566, zie ook HR 18
februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:277)29.

Indien de rechter-commissaris - bijvoorbeeld in verband met de aard of de omvang van de
inbeslaggenomen stukken of gegevens - niet in staat is zelf het onderzoek te verrichten, zal hij
het daarheen dienen te leiden dat het onderzoek wordt verricht door zodanige functionaris en op
zodanige wijze dat is gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet in het gedrang komt (vgl. HR 22
december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3714, r.o. 3.5.3 en HR 28 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1324). De
rechter-commissaris dient het onderzoek zo in te richten dat voldoende gewaarborgd is dat het
verschoningsrecht niet door het strafrechtelijk onderzoek kan worden geschonden (HR 16 juni
2020, ECLI:NL:HR:2020:1048 rov. 4.3.1).

Redelijke wetstoepassing brengt mee dat ook in het geval het beslag wordt gelegd onder
iemand met een afgeleid (of plaatsvervangend) verschoningsrecht de rechter-commissaris
bevoegd is ter zake te beslissen. Hij zal de verschoningsgerechtigde in staat stellen zich uit te
laten over zijn verschoningsrecht met betrekking tot de stukken en gegevens (vgl. HR 13 oktober
2015, ECLI:NL:HR:2015:3076 en 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3714).

Beslist de rechter-commissaris dat de inbeslagneming (of, indien het gaat om gegevens, de
kennisneming) is toegestaan, dan dient gehandeld te worden zoals in artikel 98 lid 3 Sv is
bepaald. De beschikking van de rechter-commissaris zal aan de betrokken
verschoningsgerechtigde moeten worden betekend, onder mededeling dat deze binnen veertien
dagen tegen deze beschikking een klaagschrift kan indienen bij een in die mededeling aangeduid
gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd en tevens dat niet tot kennisneming
van de stukken of gegevens wordt overgegaan dan nadat onherroepelijk over het beklag van de
verschoningsgerechtigde is beslist.

In HR 16 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1048 heeft de Hoge Raad daar het volgende aan
toegevoegd voor gevallen waarin sprake is van een grote hoeveelheid (digitale) stukken of
gegevens die volgens de beslagene onder het verschoningsrecht van geheimhouders vallen en
waarin de desbetreffende stukken of gegevens in relatie lijken te staan tot (vele) verschillende
geheimhouders van wie de identiteit of een contactgegeven onbekend is of welke informatie zich
niet op betrekkelijk eenvoudige wijze laat achterhalen. In een dergelijk geval ligt het doorgaans in
de rede dat onder leiding van de rechter-commissaris een schifting wordt gemaakt tussen stukken
of gegevens die wel en die niet onder het verschoningsrecht kunnen vallen, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een lijst met zoektermen die betrekking hebben op het deel van het
materiaal waarover het verschoningsrecht zich mogelijk uitstrekt, zoals namen en e-mailadressen
of termen die specifiek kunnen duiden op het voorwerp van het ingeroepen verschoningsrecht.

De rechter-commissaris dient het onderzoek zo in te richten dat voldoende wordt gewaarborgd
dat het verschoningsrecht niet door het strafrechtelijk onderzoek kan worden geschonden. Dat
kan meebrengen dat de rechter-commissaris die voornemens is een dergelijke schifting te (laten)
maken, zowel de afgeleid verschoningsgerechtigde als een gezaghebbend lid van de
beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde dan wel een andere ter zake deskundige persoon
bij de voorbereiding en uitvoering van dit onderzoek betrekt.

Alvorens te beslissen of het beslag op de na de schifting overgebleven stukken of gegevens kan
worden toegestaan op de grond dat het niet gaat om onder het verschoningsrecht vallend
materiaal, wordt de afgeleid verschoningsgerechtigde in beginsel in de gelegenheid gesteld zich
uit te laten over de toelaatbaarheid van het gebruik van de voorgeselecteerde stukken of
gegevens voor strafrechtelijk onderzoek. Verder dient, nadat de rechter-commissaris heeft beslist
dat inbeslagneming is toegestaan, te worden gehandeld zoals in artikel 98 lid 3 Sv is bepaald.
Daarvan kan echter worden afgezien indien en voor zover, ondanks de daartoe verrichte nodige
inspanningen – mede in verband met het belang van de voortgang van het opsporingsonderzoek
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en het daarmee samenhangende recht van de verdachte op berechting binnen een redelijke
termijn – het redelijkerwijs als gevolg van de omstandigheid dat de stukken of gegevens in relatie
lijken te staan tot (vele) verschillende onbekende of niet eenvoudig te achterhalen geheimhouders
niet mogelijk is gebleken alle (eventuele) verschoningsgerechtigden in staat te stellen zich uit te
laten over hun verschoningsrecht met betrekking tot de geselecteerde stukken of gegevens.

Daarbij geldt redelijkerwijs dat de rechter-commissaris zich ervan moet vergewissen dat het niet
aannemelijk is dat er (nog) een verschoningsgerechtigde is die zich met betrekking tot na de
schifting overgebleven stukken en gegevens op zijn verschoningsrecht beroept.

De rechtbank die vervolgens moet oordelen over een op de voet van art. 98 lid 4 Sv jo. art. 552a
Sv tegen de beschikking van de rechter-commissaris ingediend klaagschrift, zal zich daaromtrent
aan de hand van de stukken en het onderzoek in raadkamer een eigen, zelfstandig oordeel
moeten vormen. Voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het klaagschrift, mag de
rechtbank eveneens van de desbetreffende stukken kennisnemen (vgl. HR 28 juni 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1324). Bij de beoordeling door de rechter of notities (JS: of andere stukken)
waarvan de inhoud nog niet aan de verschoningsgerechtigde ter kennis is gebracht, als
geheimhouderstukken kunnen worden aangemerkt, is van belang of deze, gezien de aard en de
inhoud daarvan, kunnen worden aangemerkt als bevattende informatie die door een cliënt aan
een advocaat in de uitoefening van zijn beroep pleegt te worden toevertrouwd en of aannemelijk
is dat die informatie in het concrete geval daadwerkelijk bestemd is om door de cliënt aan de
advocaat te worden meegedeeld (vgl. HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686, rov. 3.4.2).
Het standpunt van de verschoningsgerechtigde kan dus door de rechter-commissaris en de
rechtbank aan de hand van de inhoud van de stukken worden getoetst (zie ook de conclusie van
oud-AG Knigge, ECLI:NL:PHR:2016:1161 onder 6.9).

4. Bespreking van de namens de Deken voorgestelde middelen

Het eerste namens de Deken voorgestelde middel

Het eerste namens de Deken voorgestelde middel klaagt dat de overwegingen van de rechtbank
in de bestreden beschikking louter betrekking hebben op een eventueel verschoningsrecht van de
voormalig advocaten van de kroongetuige en dat wordt miskend dat de Deken in zijn beklag
(tevens) een beroep op zijn eigen verschoningsrecht heeft gedaan. Voorts wordt gesteld dat het
oordeel van de rechtbank dat de informatie op de telefoon (met uitzondering van de
vertrouwelijke communicatie tussen de kroongetuige en een van zijn voormalig advocaten) niet
onder enig verschoningsrecht valt, omdat de informatie niet aan een advocaat is toevertrouwd in
het kader van diens beroepsuitoefening, van een onjuiste rechtsopvatting getuigt dan wel
ontoereikend is gemotiveerd.

In de toelichting op het middel wordt gesteld dat door de Deken expliciet en ondubbelzinnig een
beroep is gedaan op zijn eigen verschoningsrecht als Deken en advocaat onder wie de telefoon in
beslag is genomen. Verwezen wordt naar paragrafen 31-34 van het klaagschrift. Het klaagschrift
houdt - voor zover hier relevant - in:

26. Zoals ik in mijn brief van 31 maart 2020 als standpunt heb ingenomen, is de telefoon door een
cliënt aan een advocaat, in deze hoedanigheid, toevertrouwd. De informatie die zich op de
telefoon bevindt zou de advocaat (kunnen) helpen bij de behartiging van de juridische belangen
van de cliënt. Daarnaast was de telefoon ten tijde van de inbeslagneming toevertrouwd aan mij in
mijn hoedanigheid van advocaat en Amsterdamse Deken teneinde de identiteit van de anonieme
advocaat van [betrokkene 1] te waarborgen. Hiermee is de telefoon en de hierop bevindende
informatie mijns inziens om twee redenen aan te merken als geheimhouderstuk.

Eerste reden: toevertrouwd aan de voormalig advocaat van [betrokkene 1]

(…)

Tweede reden: toevertrouwd aan mij als advocaat en Amsterdamse Deken

31. Het voorgaande geldt in hoofdlijnen ook voor mij als advocaat-deken. De telefoon is aan mij
overhandigd in mijn hoedanigheid van advocaat en Amsterdamse Deken teneinde de identiteit van
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de anonieme advocaat van [betrokkene 1] te waarborgen. Dat ik geen toegang heb gehad tot de
telefoon is niet relevant.

32. Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat het feit dat de telefoon uiteindelijk onder mij in
beslag is genomen, mijns inziens niet afdoet aan het zijn van geheimhouderstuk wegens de
eerste hierboven besproken reden (toevertrouwd zijn aan de voormalig advocaat van [betrokkene
1] ). Het is immers vaste jurisprudentie dat niet uitmaakt waar het geheimhouderstuk wordt
aangetroffen (vgl. bijv. ECLI:NL:RBGEL:2017:740 onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2010:BJ9262,
NJ 2010/144). De inbeslagneming onder mij maakt wel dat sprake is van twee redenen die maken
dat sprake is van een geheimhouderstuk.

33. Aldus meen ik dat de rechter-commissaris ten onrechte heeft geoordeeld dat er in redelijkheid
geen twijfel over kan bestaan dat mijn standpunt dat sprake is van een geheimhouderstuk
waarop het verschoningsrecht van toepassing is onjuist is.

34. Ook om deze reden kan de bestreden beschikking geen standhouden.

Tot zover de samenvatting van het eerste namens de Deken ingediende middel. Het middel
brengt mij tot het volgende.

De deken, in de zin van artikel 22 lid 2 Advocatenwet, vervult verschillende taken in relatie tot
advocaten. Vanaf de inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur in 2015 is de
deken in het arrondissement toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht. De deken kan in de handhaving laakbaar handelen of nalaten voorleggen aan de
tuchtrechter of in bepaalde gevallen een boete of last onder dwangsom opleggen. Alleen voor de
uitoefening van de toezichttaak wordt in artikel 45a lid 2 van de Advocatenwet aan de deken en
zijn medewerkers een geheimhoudingsplicht opgelegd, door verwijzing naar artikel 11a
Advocatenwet. In het middel en de toelichting daarop is niet betoogd dat de deken in het kader
van de uitoefening van zijn toezichttaak bij de zaak is betrokken. Om zijn taak als toezichthouder
goed te kunnen uitoefenen beschikt de deken over de toezichtbevoegdheden die in Titel 5.2 van
de Awb zijn geregeld. Een toezichthouder mag zijn bevoegdheden alleen uitoefenen wanneer hij
dit doet uit hoofde van zijn taak om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving.
Hij mag deze bevoegdheden niet inzetten om een andere (wettelijke) taak te vervullen30.

Als de begrenzing van het verschoningsrecht zou worden bepaald door de hiervoor genoemde
wettelijk erkende geheimhoudingsplicht, is er geen basis voor een beroep op een eigen
verschoningsrecht voor de deken buiten de uitoefening van de toezichttaak. Nu kan de
toezichttaak heel ruim worden opgevat. Dat wordt bijvoorbeeld overwogen in een recent rapport
inzake de evaluatie van het toezicht in de advocatuur.31 In het rapport staat:

“Naast toezichthoudende taken voert de deken ook andere taken uit, zoals het geven van
voorlichting en advies aan advocaten en het bemiddelen tussen advocaten onderling. Deze taken
kunnen in theorie op gespannen voet staan met het uitgangspunt van onafhankelijkheid van het
toezicht. Wij hebben geen aanwijzingen dat dit probleem zich in de praktijk voordoet. Deze taken
kunnen evengoed worden gezien als onderdeel van het toezicht, aangezien daardoor
normschendingen voorkomen kunnen worden. Dit past binnen een brede definitie van toezicht:
toezicht vindt plaats zonder dat een overtreding is gebleken en richt zich ook op het voorkomen
van normschendingen en het bevorderen van de kwaliteit/normnaleving (preventief en proactief
toezicht).”

In het rapport wordt daarbij verwezen naar de Kaderstellende visie op toezicht 2005
(Kamerstukken II 2005/06, 27831, nr. 15). Tegen het extensief uitleggen van de toezichttaak pleit
m.i. dat in de Advocatenwet in artikel 35 een onderscheid wordt gemaakt tussen taken als
voorlichting, bemiddeling en toezicht.

Toch zou ik het beroep op het eigen verschoningsrecht van de deken niet willen laten afstuiten op
de grond dat ervan wordt uitgegaan dat de deken buiten het kader van de uitoefening van zijn
toezichttaak bij de zaak is betrokken. Advocaten moeten zich vertrouwelijk tot de deken kunnen
wenden32, waarbij de door advocaten in die relatie gegeven informatie onder een
geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht van de deken moet kunnen vallen, ruimer dan als
afgeleide van het functionele verschoningsrecht van de advocaat of als eigenschap van de
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toezichttaak van de deken.33 Voor de uitoefening van de veelvuldig erkende rol van de deken als
gezaghebbende vertegenwoordiger van de beroepsgroep, zoals die ook tot uitdrukking komt in de
rechtspraak van het EHRM en die niet beperkt is tot het houden van toezicht, lijkt mij een
zelfstandig verschoningsrecht voor de deken onontbeerlijk. Het kan zinvol zijn dat de Hoge Raad
dit uitgangspunt bevestigt. Maar waartoe leidt dat in deze zaak?

Dat de telefoon ten tijde van de inbeslagneming door de anonieme advocaat was toevertrouwd
aan de deken, kan in beginsel wel met zich brengen dat er een andere ratio is voor het uit te
oefenen verschoningsrecht dan die voortvloeit uit de oorspronkelijke relatie van de advocaat en
de verdachte. Daarop wordt kennelijk een beroep gedaan waar in het middel naar voren wordt
gebracht dat de waarborging van de anonimiteit van de advocaat door de Deken een zelfstandige
basis is voor zijn verschoningsrecht in relatie tot de inbeslaggenomen telefoon. Maar daarbij is niet
gesteld dat de telefoon informatie zou kunnen bevatten die de identiteit van de anonieme
advocaat zou prijsgeven. Dit is ook niet aannemelijk nu de anonieme advocaat heeft aangegeven
nooit contact te hebben gehad met [betrokkene 1] via de bewuste telefoon. De rechtbank haalt de
rechter-commissaris aan waar die heeft geconstateerd dat berichtenverkeer op het toestel is
aangetroffen tussen de kroongetuige en een van zijn toenmalige advocaten (niet zijnde AA of zijn
huidige advocaten). Dat berichtenverkeer uit de periode september 2017 tot en met 9 februari
2018 heeft de rechter-commissaris onder geheimhouder informatie geschaard en is op zijn last
gewist van de voor het strafrechtelijk onderzoek gemaakte kopie. Er is geen enkele grond om aan
te nemen dat de andere informatie op het toestel enig risico schept dat daardoor de anonimiteit
van de advocaat die het toestel laatstelijk aan de Deken heeft gegeven, zou worden doorbroken.
Mede gelet op het verhandelde ter zitting, was de rechtbank daarom verder niet gehouden om in
te gaan op de vraag of de Deken een beroep op zijn eigen verschoningsrecht toekomt in
onderscheid van het verschoningsrecht dat oorsprong vindt in het verschoningsrecht van de
raadsman van de verdachte. In zoverre faalt het middel.

De Deken fungeerde niet als advocaat voor [betrokkene 1] en heeft de telefoon met informatie
niet van hem ontvangen, maar laatstelijk, kort voor de inbeslagneming ervan, van de anonieme
advocaat. Bij de beoordeling van de vraag of voor de Deken, anders dan ter bewaking van de
anonimiteit van de advocaat die hem het toestel overhandigde, sprake was van een
geheimhouderstuk, kan (in afgeleide zin) het beoordelingskader worden gevolgd dat van
toepassing is op de advocaat van de verdachte. Het is dus van belang of op grond van in
aanmerking komende feiten of omstandigheden aannemelijk is dat de informatie op de telefoon
daadwerkelijk bestemd was om door [betrokkene 1] aan zijn advocaat in de uitoefening van zijn
beroep te worden toevertrouwd (HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686 rov 3.3.1). Het
gaat erom of de informatie door de advocaat is verkregen - of bestemd was om aan de advocaat
te worden toevertrouwd - in de normale uitoefening van zijn beroep (HR 12 oktober 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BN0526). Daarbij is tevens van belang of de informatie, gezien de aard en de
inhoud daarvan, kan worden aangemerkt als bevattende informatie die door een cliënt aan een
advocaat in de uitoefening van zijn beroep pleegt te worden toevertrouwd en of aannemelijk is
dat die informatie in het concrete geval daadwerkelijk bestemd is om door de cliënt aan de
advocaat te worden meegedeeld (HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686 rov. 3.4.2.).

In de toelichting op het middel wordt gesteld dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld
dat voor de beoordeling van de vraag of de informatie op de telefoon bestemd was om door
[betrokkene 1] aan zijn advocaat in de uitoefening van zijn beroep te worden toevertrouwd,
relevant is of de verschoningsgerechtigde aan wie de informatie is verstrekt (meteen) bekend is
met de inhoud van en (onvoorwaardelijk) toegang heeft tot die informatie. Bekendheid met en
onvoorwaardelijke toegang tot door een cliënt aan een advocaat verstrekte informatie is volgens
de steller van het middel irrelevant voor een succesvol beroep op een verschoningsrecht.

Ik ben het met de steller van het middel eens dat niet is uitgesloten dat bepaalde informatie
onder het verschoningsrecht kan vallen ondanks het feit dat de advocaat nog niet op de hoogte is
van de inhoud van de informatie en ondanks het feit dat de informatie pas na het vervullen van
een bepaalde voorwaarde voor de advocaat toegankelijk zal zijn. Het is echter niet zo dat deze
feiten of omstandigheden nooit relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de vraag of
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informatie bestemd was om aan een advocaat in de normale uitoefening van zijn beroep te
worden toevertrouwd.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de informatie op de telefoon door [betrokkene 1] niet aan
zijn advocaat kan zijn toevertrouwd in het kader van diens beroepsuitoefening nu de advocaat
niet over de informatie op de telefoon kon beschikken. Verder oordeelt de rechtbank dat de
informatie ook niet daadwerkelijk bestemd was om aan de (anonieme) advocaat te worden
meegedeeld in het kader van zijn beroepsuitoefening omdat de informatie slechts onder
voorwaarden in de toekomst mogelijk beschikbaar zou komen. Op deze (tussen)oordelen valt het
een en ander af te dingen nu uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat ook geschriften
waarvan de inhoud nog niet aan de raadsman is meegedeeld (in uitzonderingsgevallen) object
kunnen uitmaken van het verschoningsrecht van de advocaat.34

Het gegeven dat op deze tussenoordelen het een en ander valt af te dingen wil niet zeggen dat
de conclusie van de rechtbank - dat de informatie op de telefoon (met uitzondering van de
vertrouwelijke communicatie tussen de kroongetuige en een van zijn voormalig advocaten) niet
onder het verschoningsrecht valt, omdat deze informatie niet aan de advocaat is toevertrouwd in
het kader van diens beroepsuitoefening - getuigt van een onjuiste rechtsopvatting of
onbegrijpelijk is. De rechtbank heeft kennelijk geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat de
informatie op de telefoon daadwerkelijk bestemd was om door [betrokkene 1] aan zijn advocaat in
de normale uitoefening van zijn beroep te worden toevertrouwd en heeft daarbij onder meer in
aanmerking genomen dat de telefoon versleuteld was, dat uit niets is gebleken dat de advocaten
van [betrokkene 1] toegang hebben gehad tot de informatie op de telefoon en dat [betrokkene 1]
heeft verklaard dat zijn advocaat pas toegang zou krijgen tot de telefoon als hem iets zou
overkomen. Daarbij heeft de rechtbank vastgesteld dat de anonieme advocaat heeft gemeld dat
[betrokkene 1] hem had verzocht de telefoon naar hem toe te brengen terwijl hij zich in detentie
bevond, dat hij/zij daaraan niet wenste mee te werken en dat [betrokkene 1] daarop heeft
gereageerd op een manier die de anonieme advocaat als bedreigend heeft ervaren. Indien het de
bedoeling was dat de (informatie op de) telefoon zou worden overgedragen aan een opvolgend
raadsman, zou [betrokkene 1] dit eenvoudig aan de anonieme advocaat hebben kunnen vragen
en zou hij hem/haar niet hoeven vragen de telefoon binnen te smokkelen in de penitentiaire
inrichting waar hij zich bevond35. Daarbij komt dat de rechter-commissaris heeft vastgesteld dat de
telefoon gebruikersdata (hoofdzakelijk (whats)appverkeer) bevat van de periode van september
2017 tot en met 9 februari 2018, dat de telefoon toen uitsluitend in gebruik was bij [betrokkene 1]
die zich toen in detentie bevond, dat de informatie op de telefoon geen aanknopingspunten biedt
dat het gaat om informatie die bedoeld is voor de raadslieden van [betrokkene 1] ten behoeve
van zijn belangenbehartiging, dat uit een whatsappconversatie van 8 februari 2018 blijkt dat
[betrokkene 1] de volgende dag naar een andere detentielocatie zou worden verplaatst en dat
[betrokkene 1] en zijn gesprekspartner spreken over de kans dat de telefoon daar in beslag zou
worden genomen en of de telefoon dan zal worden uitgelezen. Mede gelet op die conversatie
houdt de rechter-commissaris het ervoor dat [betrokkene 1] zijn telefoon ter bewaring heeft
gegeven aan een van zijn advocaten om inbeslagneming te voorkomen. Onder het kopje “De
‘noodzaak’ voor de rechter-commissaris om de telefoon zelf te onderzoeken” wijst de rechtbank er ook
op dat de verschoningsgerechtigden geen wetenschap hadden van de precieze reden waarom de
telefoon aan de (voormalig) advocaat van [betrokkene 1] was verstrekt en dat [betrokkene 1] zich
op een voor de anonieme advocaat bedreigende wijze had uitgelaten, nadat deze weigerde de
telefoon bij hem in detentie te bezorgen. Voorts wijst de rechtbank er op dat
verschoningsgerechtigden zich op het standpunt hebben gesteld dat wel sprake moet zijn van
geheimhouderinformatie, enkel en alleen om de reden dat [betrokkene 1] de telefoon aan zijn
advocaat in bewaring heeft gegeven. De rechtbank overweegt dat deze stelling in zijn
algemeenheid onjuist is, omdat de advocaat, een juridisch dienstverlener, op die manier zou
verworden tot een geheime 'kluis’ waarin zijn/haar cliënten alles zouden kunnen opslaan (hetgeen
vervolgens wordt beschermd door het verschoningsrecht). De rechtbank overweegt mijns inziens
terecht dat dit niet tot de normale dienstverlening van een advocaat behoort en dat de
geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht daar niet voor zijn bedoeld.

Daarbij kan met het oog op de bepaling van de reikwijdte van legitieme verwachtingen van de
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verdachte aangaande de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer in deze context nog
worden betrokken (a) de wijze waarop een gedetineerde verdachte volgens de voorgeschreven
gang van zaken in de gelegenheid wordt gesteld om zich vertrouwelijk te onderhouden met zijn
raadsman en (b) het als gedetineerde verdachte voorhanden hebben van een mobiele telefoon.

Op grond van artikel 5 van de Beginselenwet penitentiaire inrichting zijn door de directeur van
de inrichting huisregels opgesteld, die mede geprivilegieerd bezoek betreffen van een raadsman.36

Ook is daarin omschreven welke regels gelden voor het telefoneren met een raadsman
(telefoneren met geprivilegieerde contacten). Het is volgens deze regels voor gedetineerden
verboden in een inrichting een mobiele telefoon/smartphone voorhanden te hebben.37 Dit verbod
hangt onder meer samen met het voorkomen van collusiegevaar, de interne veiligheid in
inrichtingen en de externe veiligheid (voorkomen van VCHD [voortgaand crimineel handelen in
detentie]).38

Er is niet aangevoerd dat voor een effectieve voorbereiding van de verdediging de gedetineerde
verdachte genoodzaakt was op een andere dan de aangeboden wijze te communiceren met zijn
raadsman/raadslieden.

In het licht van het voorgaande getuigt het kennelijk oordeel van de rechtbank dat niet
aannemelijk is dat de informatie op de telefoon bestemd was om aan de advocaat van
[betrokkene 1] te worden toevertrouwd in de normale uitoefening van zijn beroep, niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is dit oordeel niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het tweede namens de Deken voorgestelde middel

Het tweede middel komt met motiveringsklachten op tegen het oordeel van de rechtbank dat
het voor de rechter-commissaris noodzakelijk was om de (inhoud van de) telefoon te (doen)
onderzoeken, teneinde de aannemelijkheid van de standpunten van de (potentieel)
verschoningsgerechtigden te kunnen beoordelen.

De rechter-commissaris heeft ten aanzien van de noodzaak om de telefoon te onderzoeken in
zijn beschikking vermeld:

“Om de aannemelijkheid van het gedane beroep van de verschoningsgerechtigden op hun
geheimhoudingsplicht goed te kunnen beoordelen heb ik het noodzakelijk geoordeeld om zelf de
toegankelijkheid en eventuele inhoud van de telefoon te (doen) onderzoeken.”

In het proces-verbaal van 15 april 2020 heeft de rechter-commissaris het volgende overwogen:

“Vooralsnog ga ik ervan uit, op basis van wat de advocaat en Deken met mij hebben gedeeld, dat
de bewuste iPhone op enig moment direct of indirect door [betrokkene 1] aan wijlen mr. Wiersum,
een van de toenmalige advocaten van [betrokkene 1] , ter hand is gesteld en door mr. Wiersum in
bewaring is genomen. Ik neem daarbij vooralsnog aan dat dat is gebeurd op een moment waarop
[betrokkene 1] al gedetineerd was in een inrichting waar hij niet over die telefoon mocht
beschikken, mogelijk in de periode voorafgaand aan het sluiten van zijn deal, maar wellicht ook
pas daarna. Van belang in dit verband is dat [betrokkene 1] herhaaldelijk is gehoord over
vermeend bezit van een of meer telefoons tijdens zijn detentie en hij tot op heden heeft verklaard
uitsluitend over 1 telefoon (meermalen) beschikking te hebben gehad, te weten een PGP die al op
een eerder moment in

het strafrechtelijk onderzoek in beslag is genomen door het OM. [betrokkene 1] heeft altijd
ontkend daarnaast nog over een andere telefoon te hebben beschikt.

Na het overlijden van mr. Wiersum is de nu onder de Deken inbeslaggenomen iPhone door de
behartigers van de door mr. Wiersum nagelaten praktijk aan de Deken overhandigd om deze te
overhandigen aan de opvolgende advocaat of advocaten van [betrokkene 1] , wat ook is gebeurd.

Noch de Deken noch de advocaat kan of wil toelichten wat de reden/achtergrond van het in
bewaring nemen van de telefoon is geweest. De Deken en de advocaat menen beiden dat het in
bewaring nemen van de telefoon paste binnen de normale uitoefening van het advocatenvak,
waarbij de Deken veronderstelt dat zich informatie op de telefoon bevindt die op enigerlei wijze
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zou kunnen bijdragen aan de verdediging van [betrokkene 1] in diens strafzaak.

Dat laatste is op zichzelf niet ondenkbaar, maar naar mijn voorlopige inschatting is daarvoor
doorslaggevend dat mr. Wiersum en/of andere advocaten van [betrokkene 1] ook daadwerkelijk
toegang hadden of hadden kunnen hebben tot die informatie. Alleen dan zou de informatie op de
telefoon kunnen vallen onder een verschoningsrecht van de opvolgende advocaten van
[betrokkene 1] - en afgeleid daarvan ook dat van de Deken.

Voorlopig neem ik als uitgangspunt dat informatie waartoe een advocaat geen toegang heeft niet
kan worden beschouwd als toevertrouwd aan die advocaat.

Op dit - cruciale - punt hebben de Deken en de advocaat geen toelichting kunnen of willen geven,
afgezien van de hiervoor weergegeven veronderstelling van de Deken. De Deken en de advocaat
hebben mij ook niet kunnen of willen informeren of er überhaupt informatie op de telefoon te
vinden is, en zo ja van welke aard dan.

Zoals gezegd spelen de antwoorden op deze vragen naar mijn voorlopig oordeel een belangrijke
rol bij de beoordeling of eventuele op de telefoon aanwezige informatie onder enig
verschoningsrecht valt. Nu die vragen onbeantwoord zijn gebleven door de Deken en de advocaat,
zie ik mij genoodzaakt om de telefoon zelf te (doen) onderzoeken. Dat onderzoek richt zich op
zowel de toegankelijkheid van de informatie op de telefoon als de eventuele inhoud ervan.”

Naar aanleiding van het betoog namens de Deken dat er voor de rechter-commissaris geen
noodzaak bestond om kennis te nemen van de inhoud van de telefoon, gaat de rechtbank in haar
beschikking in op de achtergrond tegen welke de rechter-commissaris moest beoordelen of er
redelijkerwijs geen twijfel over kon bestaan dat het standpunt van de verschoningsgerechtigden
onjuist was. Daarbij wijst de rechtbank er onder meer op dat de verschoningsgerechtigden niet
wisten wat voor informatie zich op de telefoon bevond, niet wisten waarom [betrokkene 1] de
telefoon aan zijn voormalig raadsman had verstrekt en zich op het onjuiste standpunt stelden dat
wel sprake moet zijn van geheimhouderinformatie, enkel en alleen om de reden dat [betrokkene 1]
de telefoon aan zijn advocaat in bewaring heeft gegeven.39 De rechtbank oordeelt dus kennelijk
dat er voldoende aanleiding was om aan het standpunt van de verschoningsgerechtigden te
twijfelen en concludeert dan ook dat het voor de rechter-commissaris noodzakelijk was om de
(inhoud van de) telefoon te (doen) onderzoeken, teneinde de standpunten van de (potentieel)
verschoningsgerechtigden te kunnen beoordelen.

In de toelichting op het middel wordt gesteld dat het de rechtbank niet vrijstond de
beweegredenen van de rechter-commissaris met terugwerkende kracht aan te vullen. Voorts
wordt per door de rechtbank genoemde omstandigheid aangevoerd waarom deze niet voldoende
is om te concluderen dat de telefoon niet onder het verschoningsrecht zou vallen.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad valt op te maken dat de rechter-commissaris moet
oordelen over de vraag of er redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat het standpunt van
de verschoningsgerechtigde onjuist is en dat hij - indien dit voor zijn oordeelsvorming noodzakelijk
is - kennis mag nemen van de stukken (vgl. HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9262 en HR 2 juli
2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0434). Aangenomen kan worden dat kennisneming van de stukken
door de rechter-commissaris noodzakelijk is als er aanleiding is om aan het standpunt van de
verschoningsgerechtigde te twijfelen (zie ook de conclusie van oud-AG Knigge
ECLI:NL:PHR:2015:2463 voetnoot 16).

Ik zie niet in waarom het de rechtbank niet vrij zou staan om bij de beoordeling van de vraag of
het voor de rechter-commissaris noodzakelijk was om de (inhoud van de) telefoon te (doen)
onderzoeken - teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over de vraag of er redelijkerwijze
geen twijfel over kon bestaan dat het standpunt van de verschoningsgerechtigde onjuist is - alle
feiten en omstandigheden in haar overweging mee te nemen die de rechtbank hiervoor relevant
acht, dus ook feiten en omstandigheden die door de rechter-commissaris daartoe niet als
redengevend zijn aangevoerd. Daarbij hoeft niet elk feit of elke omstandigheid op zichzelf
voldoende reden te zijn om te twijfelen aan de juistheid van het standpunt van de
verschoningsgerechtigden.

Het oordeel van de rechtbank dat er - gelet op de door de rechtbank genoemde feiten en

414



4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

omstandigheden - aanleiding was om aan het standpunt van de verschoningsgerechtigden te
twijfelen en dat het voor de rechter-commissaris noodzakelijk was om de (inhoud van de) telefoon
te (doen) onderzoeken teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over de vraag of er
redelijkerwijze geen twijfel over kon bestaan dat het standpunt van de verschoningsgerechtigden
onjuist is, acht ik niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

Het middel faalt.

Het derde namens de Deken voorgestelde middel

Het derde namens de Deken voorgestelde middel komt op tegen het oordeel van de rechtbank
dat de rechter-commissaris de juiste procedure heeft gevolgd bij het uitlezen en beoordelen van
de informatie op de telefoon. De steller van het middel stelt zich primair op het standpunt dat de
inzet van een geheimhouderofficier van justitie of geheimhouderopsporingsambtenaar nimmer
rechtmatig kan zijn. Subsidiair wordt gesteld dat een dergelijke inzet slechts is toegestaan als
daar een bijzondere noodzaak toe bestaat en dan slechts onder zeer strikte waarborgen.

De rechter-commissaris geeft in zijn beschikking aan dat hij om de toegankelijkheid en eventuele
inhoud van de telefoon te onderzoeken een geheimhouders-officier van justitie van het
Functioneel Parket heeft aangezocht die op geen enkele andere wijze betrokken is bij het
onderzoek in de strafzaken tegen [betrokkene 1] , noch bij het overkoepelende onderzoek
Marengo of daaraan gelieerde onderzoeken. Onder leiding van die geheimhouders-officier van
justitie is de inhoud van de telefoon door een digitaal rechercheur toegankelijk gemaakt en op een
andere gegevensdrager vastgelegd ten behoeve van nader inhoudelijk onderzoek door een
andere rechercheur. Ook ten aanzien van die beide rechercheurs heeft de rechter-commissaris zich
ervan vergewist dat zij niet bij voornoemde onderzoeken betrokken zijn, anders dan als
geheimhouders-rechercheur in opdracht van de rechter-commissaris, via de geheimhouders-officier
van justitie. Beide rechercheurs hebben hun bevindingen vastgelegd in een proces-verbaal. Uit het
aan de beschikking van de rechter-commissaris gehechte proces-verbaal van de eerste
rechercheur (een digitaal rechercheur) blijkt dat hij/zij het toestel heeft aangeboden bij het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met het verzoek eventueel op het toestel en de SIM-kaart
aanwezige dactyloscopische en DNA sporen vast te leggen. Een deskundige van het NFI heeft de
op de SIM-kaart aanwezige gegevens uitgelezen, digitaal beschikbaar gesteld aan de eerste
rechercheur die deze weer heeft overgedragen aan de tweede rechercheur voor nader onderzoek.
De data zijn enkel voor deze tweede rechercheur toegankelijk gemaakt en hij/zij heeft de data
afkomstig van de telefoon op de inhoud bekeken (zie het aan de beschikking van de rechter-
commissaris gehechte proces-verbaal van de tweede rechercheur, T299). Hij/zij heeft daarbij ook
communicatie aangetroffen met één van de toenmalige advocaten van [betrokkene 1] . Deze data
heeft hij/zij verwijderd van de gegevensdrager waarop de van de telefoon afkomstige informatie
was gekopieerd. Dit na telefonische opdracht daartoe van de rechter-commissaris, via de
geheimhouders-officier van justitie. Deze informatie is ook niet opgenomen in de bestanden die de
rechter-commissaris van een van de rechercheurs toegezonden heeft gekregen waarin de
verschillende vormen van de op de telefoon aangetroffen informatie zijn gegroepeerd (zoals
opgeslagen contacten, e-mails, internetgeschiedenis, whatsapp-berichten, verstuurde
foto’s/filmpjes en muziekbestanden).

De rechtbank overwoog dat het standpunt dat de inzet van geheimhouderfunctionarissen in het
algemeen in strijd zou zijn met het recht onjuist is en dat het oordeel van de rechter-commissaris
dat voor het uitlezen van de telefoon specifieke expertise nodig was niet onbegrijpelijk was, onder
meer gelet op het feit dat het goed mogelijk is dat een expert meer gegevens uit een telefoon kan
halen en meer oog heeft voor opvallende of ongebruikelijke informatie die in (meta)data besloten
kan liggen. De rechtbank achtte het inzetten van deskundige geheimhouderfunctionarissen
passend in een complexe strafzaak als de onderhavige en komt tot de conclusie dat de rechter-
commissaris de juiste procedure heeft gevolgd door een officier van een ander parket te vragen
om het onderzoek aan de telefoon namens hem en vanuit een directe gezagsrelatie met de
opsporing op te dragen aan met de rechter-commissaris afgestemde (digitaal) rechercheurs of
medewerkers van het NFI.

In de toelichting op het middel wordt gesteld dat de rechtbank heeft miskend dat door de
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werkwijze van de rechter-commissaris onvoldoende gewaarborgd was dat het verschoningsrecht
niet zou worden geschonden door het strafrechtelijk onderzoek. De geheimhouderfunctionarissen
hebben zonder noodzaak, zonder voorafgaande schifting, zonder eed/belofte van geheimhouding
en zonder dat een gezaghebbend lid van de beroepsgroep inspraak heeft gehad bij het bepalen
van de wijze waarop het onderzoek zou worden verricht, inhoudelijk kennis genomen van de
informatie op de inbeslaggenomen telefoon. Dat de rechter-commissaris heeft geverifieerd dat de
geheimhouderfunctionarissen niet inhoudelijk betrokken zijn bij de strafzaken, biedt onvoldoende
waarborg, reeds omdat niet is gegarandeerd dat die betrokkenheid er in de toekomst niet alsnog
zal zijn, aldus de steller van het middel.

In de zaak die leidde tot HR 16 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1048 had de rechter-commissaris
bepaald dat ter bescherming van het verschoningsrecht geheimhouder-politieambtenaren onder
toezicht van een geheimhouder-officier van justitie onderzochten welke gegevens onder het
verschoningsrecht vielen en welke niet. De Hoge Raad overwoog in die zaak onder meer dat het
kennelijk oordeel van de rechtbank dat voldoende was gewaarborgd dat het verschoningsrecht
niet door het strafrechtelijk onderzoek zou worden geschonden niet getuigde van een onjuiste
rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk was. In de toelichting op het middel in onderhavige zaak
wordt er op gewezen dat in die zaak niet was geklaagd over de inzet van de geheimhouder-
officier van justitie en de geheimhouder-opsporingsambtenaren en dat oud-AG Knigge in zijn
conclusie voor die zaak opmerkte dat van schending van het beroepsgeheim geen sprake is indien
de selectie wordt verricht aan de hand van het invoeren van zoektermen, maar dat het
problematisch wordt indien de opsporingsambtenaren bij het selecteren wel kennisnemen van de
inhoud van de bestanden. Hij roept de vraag op of deze inbreuk in dat geval wordt
gerechtvaardigd door het feit dat zij plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de rechter-
commissaris. Ook heeft hij in een eerdere conclusie overwogen dat voor geheimhouder officieren
van justitie in ons strafproces geen plaats is, laat staan voor geheimhouder medewerkers van het
FIOD. De rechter-commissaris zou slechts aan zijn kabinet verbonden griffiemedewerkers mogen
inschakelen, zie ECLI:NL:PHR:2015:2463.

In het Concept Wetsvoorstel Vaststellingswet boek 2 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering (Het opsporingsonderzoek) (versie 7 februari 2017) werd voorgesteld om in de wet
vast te leggen dat de rechter-commissaris zich bij het onderzoek uitsluitend kan laten bijstaan
door daartoe door hem aangewezen medewerkers van zijn kabinet (artikel 2.7.6.2.2.3, tweede en
vijfde lid). In de concept-Memorie van Toelichting werd over de inzet van
geheimhoudersopsporingsambtenaren en geheimhoudersofficieren het volgende opgemerkt40:

In de huidige praktijk zijn, vooral wanneer grote hoeveelheden informatie in beslag worden
genomen waartussen zich vermoedelijk verschoningsgerechtigde informatie bevindt
(“bulkbeoordelingen”), verschillende werkwijzen ontwikkeld. Kort samengevat hebben deze
werkwijzen met elkaar gemeen dat vermoedelijk verschoningsrechtgerechtigde informatie eerst
aan een zogenaamde geheimhoudersopsporingsambtenaar (ook wel: “medewerker
geheimhouding”) wordt voorgelegd. De geheimhoudersopsporingsambtenaar is geen aparte
functie binnen de opsporing maar een rol die wordt uitgeoefend door een opsporingsambtenaar
die niet bij het opsporingsonderzoek in de concrete zaak betrokken is. Door deze functionaris
wordt in ieder geval een eerste inschatting gemaakt over of de informatie onder het
verschoningsrecht valt. Ook komt het voor dat hij alvast globaal beziet of de informatie ook
(mogelijk) relevant is voor het opsporingsonderzoek. Al dan niet via een “geheimhoudersofficier
van justitie” of een gewone officier van justitie wordt de informatie die relevant is en mogelijk
onder het verschoningsrecht valt aan de rechter-commissaris voorgelegd. De rechter-commissaris
beoordeelt vervolgens de informatie die na de voorselectie die door deze functionarissen aan hem
wordt voorgelegd.

Het tweede lid, waarin is bepaald dat de rechter-commissaris zich bij de besluitvorming over het
verschoningsrecht uitsluitend kan laten ondersteunen door medewerkers van zijn kabinet, brengt
mee dat er in de voorgestelde procedure geen rol als inhoudelijke beoordelaar is weggelegd voor
de “geheimhoudersopsporingsambtenaar” en de “geheimhoudersofficier van justitie”. Tijdens de
consultatieperiode zal in overleg met de ketenpartners en de betrokken beroepsgroepen worden
bekeken hoe en door wie de rechter-commissaris moet worden ondersteund en welke expertise
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een ondersteunende functionaris moet hebben. Het uitgangspunt dat door opsporingsambtenaren
niet inhoudelijk kennis wordt genomen van de verschoningsgerechtigde informatie – een
uitgangspunt dat tot op heden door alle betrokkenen onderschreven is - blijft daarbij
gehandhaafd.

In het consultatieadvies van het platform Bijzondere Opsporingsdiensten van 26 juni 2017 wordt
hierover onder meer opgemerkt41:

Het uitgangspunt dat de rechter-commissaris degene is die beslist over de vraag of kennis mag
worden genomen van informatie die onder het verschoningsrecht valt, wordt onderschreven. De
vraag is echter of het bepaalde in artikel 2.7.6.2.2.3, tweede lid, in samenhang met hetgeen in dit
verband in de concepttoelichting wordt vermeld over de huidige praktijk en dan met name over de
rol van medewerkers geheimhouders en geheimhoudersofficieren van justitie in de praktijk
uitvoerbaar zal zijn. Daarnaast lijkt de toelichting op het tweede lid van artikel 2.7.6.2.2.3 te
suggereren dat genoemde medewerkers en officieren inhoudelijk kennis nemen van de mogelijk
onder het verschoningsrecht vallende informatie. Dit is echter absoluut niet het geval. Wel juist is
de opmerking dat een medewerker geheimhouder niet inhoudelijk betrokken is bij het
strafrechtelijk onderzoek waarin hij deze rol uitvoert. In de huidige praktijk is een werkwijze
ontwikkeld waarin het belang van het verschoningsrecht zo goed mogelijk wordt gewaarborgd en
waardoor zo veel mogelijk wordt voorkomen dat opsporingsambtenaren die bij het onderzoek zijn
betrokken, kennis nemen van informatie die onder het verschoningsrecht valt. (…)

De medewerker geheimhouders neemt dus uitdrukkelijk géén kennis van de inhoud van informatie
die mogelijk onder het verschoningsrecht valt, omdat de bevoegdheid daartoe niet bij deze
medewerker ligt: die ligt immers - ook in de huidige praktijk - uitsluitend bij de rechter-commissaris.
De medewerker geheimhouders speelt hierbij in twee categorieën van gevallen een cruciale rol.

De eerste categorie betreft de technische ondersteuning van de rechter-commissaris indien sprake
is van digitale informatie. De medewerker geheimhouders maakt deze digitale informatie
toegankelijk door deze indien nodig te ontsleutelen, naar leesbare formaten om te zetten, te
indexeren en dergelijke. Bij al deze werkzaamheden nemen de medewerkers geheimhouders geen
kennis van de inhoud van de informatie, maar maken zij die informatie slechts raadpleegbaar voor
de rechter-commissaris.

De tweede categorie van gevallen betreft een zeer beperkt aantal zaken waarin een rechter-
commissaris aan een medewerker geheimhouders opdracht heeft gegeven om onder zijn

verantwoordelijkheid en regie een ruwe voorselectie te maken. Deze werkwijze vloeit dan voort
uit het feit dat sprake is van een zeer omvangrijke werkzaamheid die de rechter-commissaris heeft
te

verrichten en de lange tijd die de procedure daardoor in beslag zal gaan nemen. Deze
werkzaamheden behoren dus nadrukkelijk niet tot de door de opsporingsdiensten ontwikkelde
werkwijze van een medewerker geheimhouders - die verbiedt immers ten strengste kennisname
van de inhoud van informatie die mogelijk onder het verschoningsrecht valt - maar betreffen
werkzaamheden die de rechter-commissaris moet uitvoeren maar die hij opdraagt aan een
opsporingsambtenaar. (…)

De technische ondersteuning door opsporingsmedewerkers in de rol van medewerkers
geheimhouders moet ook in de toekomst behouden blijven. De rechter-commissaris en zijn
medewerkers van het kabinet missen hiervoor de kennis, apparatuur en menskracht. Er is hier
immers sprake van zeer specialistische kennis die ook binnen de opsporing slechts bij weinig
medewerkers aanwezig is.

Daarnaast kenmerkt dit werk zich onder andere door de snelle ontwikkelingen van hardware en

software. Aangezien ook de opsporing gebruik zal moeten blijven maken van deze specialisten en
hun hardware en software, zouden al deze randvoorwaarden ook moeten worden ingevuld bij het
kabinet van de rechters-commissarissen. Daarnaast zal het onderzoeksteam gedurende het
onderzoek in het geheel niet bij de in beslag genomen informatie kunnen komen voor onderzoek.
Het overhevelen van deze werkzaamheden naar de kabinetten van de rechters-commissarissen
louter ten behoeve van de beslissing als bedoeld in artikel 2.7.6.2.2.3, eerste lid, zal dan ook niet
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alleen leiden tot zeer kostbare en dubbele investeringen bij die kabinetten maar ook tot enorme
vertragingen in opsporingsonderzoeken. (…)

Het resultaat van het verdere overleg met de ketenpartners, waaronder de BOD’en, over de vraag
hoe en door wie de rechter-commissaris moet worden ondersteund en welke expertise een
ondersteunende functionaris moet hebben, zou dan ook moeten zijn dat de huidige werkwijze
waarbij medewerkers geheimhouders en geheimhoudersofficieren van justitie een rol hebben, met
voldoende waarborgen is omgeven en dus zou moeten worden gehandhaafd. Het grote voordeel
van handhaving van de huidige werkwijze is bovendien dat een voor de praktijk werkbare situatie
blijft bestaan en dat doorlooptijden van opsporingsonderzoeken niet enorm oplopen als gevolg
van het feit dat de procedure van toetsing door de rechter-commissaris - ook nu al - vaak zeer
lang gaat duren. Daarnaast leidt handhaving van de huidige procedure tot meer budgetneutrale
effecten in de strafrechtelijke keten.

In het consultatie advies van de Raad voor de Rechtspraak wordt hierover opgemerkt42:

De Raad heeft geen (principiële) bezwaren tegen – en zelfs in omvangrijke en specialistische
onderzoeken een voorkeur voor – de mogelijkheid dat de rechter-commissaris zich zowel bij de
relevantietoets als bij de beslissing tot kennisname laat bijstaan door een opsporingsambtenaar,
mits deze opsporingsambtenaar op ambtseed of ambtsbelofte verplicht is tot geheimhouding en
op geen enkele wijze is betrokken bij het betreffende opsporingsonderzoek, hetgeen in de wet tot
uitdrukking zou moeten worden gebracht. In die zin behoeft de zinsnede “Het uitgangspunt dat
door opsporingsambtenaren niet inhoudelijk kennis wordt genomen van de
verschoningsgerechtigde informatie”, zoals vermeld op p. 220 van de MvT, dan ook enige
nuancering. Daarnaast – en niet geheel onbelangrijk – wordt gewezen op de
uitvoeringsproblematiek die maakt dat de toepassing van het beoogde voorschrift in de praktijk
slechts na een uitvoerig voorbereidingstraject mogelijk is en dat de voortgang van het
opsporingsonderzoek ernstig in gevaar komt als niet tijdig voorzien wordt in de

daarvoor benodigde menskracht en faciliteiten. Met name de toegenomen digitalisering (het gaat
nogal eens om meerdere terabytes aan informatie) maakt dat er behoefte zal zijn aan
specialistisch personeel dat in staat is om gegevens te selecteren en toegankelijk te maken
voordat er überhaupt kan worden beoordeeld of de informatie van belang is voor het
opsporingsonderzoek. De medewerkers van het kabinet zijn thans niet in staat een dergelijke rol
en dergelijke taken te vervullen.

Het consultatieadvies van de Nationale Politie houdt ten aanzien van de bijstand aan de rechter-
commissaris in43:

De afgelopen jaren heeft zich in de praktijk een werkbare, zorgvuldige voorprocedure ontwikkeld
die het mogelijk maakt om potentieel verschoningsgerechtigde informatie effectief door
(uiteindelijk) de rechter-commissaris te laten beoordelen, met inachtneming van de ratio van het
verschoningsrecht. Een medewerker geheimhouder van de politie, die zelf geen onderdeel
uitmaakt van het betreffende opsporingsteam, neemt bij de selectie niet kennis van de inhoud van
potentieel verschoningsgerechtigde informatie. Hij voert slechts een zeer marginale toets uit of die
informatie inderdaad afkomstig is van, of gericht is aan, een verschoningsgerechtigde en dus om
die reden in het belang van het onderzoek ter beoordeling zou moeten worden voorgelegd aan de
rechter-commissaris.

Deze beperkte kennisneming onder strikte voorwaarden en door van het strafrechtelijk onderzoek
onafhankelijke, daartoe in het bijzonder uitgeruste experts van de politie, is vooral aan de orde bij
de zogeheten ‘bulkbeoordelingen’.

Het gaat daarbij uiteraard niet om een daadwerkelijk inhoudelijke kennisneming, maar om een
eerste globale indruk.

De opsporing moet immers kunnen toetsen of bepaalde gegevens het karakter hebben van tussen
de verschoningsgerechtigde en cliënten/patiënten gewisselde correspondentie. De mogelijk
relevante informatie wordt door de officier van justitie ter beoordeling aan de rechter-commissaris
voorgelegd. De hierboven onder b) geschetste lange doorlooptijd van de procedure van veelal
maanden (of soms meer) ziet op de tijd die de rechter-commissaris in de praktijk nodig heeft om
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deze geselecteerde set documenten te beoordelen. De door de gespecialiseerde medewerkers
van de politie verrichte selectie van de bulkbeoordelingen tot uiteindelijk een gering aantal
afgebakende documenten dat aan de rechter-commissaris wordt voorgelegd, vindt plaats binnen
een relatief korte periode. Dit betreft enerzijds de frequent benodigde, technisch digitale
ondersteuning om de grote hoeveelheden inbeslaggenomen data voor kennisname digitaal
beschikbaar te maken. Anderzijds geeft de rechter-commissaris in voorkomend geval een
opsporingsambtenaar een gerichte opdracht om bij grote hoeveelheden data een ruwe
voorselectie te maken.

Ook de Hoge Raad acht de huidige uitvoering binnen het geldende rechtsstelsel uitdrukkelijk
aanvaardbaar. In het arrest van 2 juni 2015 besliste de Hoge Raad immers:

“lndien de rechter - bijvoorbeeld in verband met de aard of de omvang van de inbeslaggenomen
gegevens - niet in staat is zelf dat onderzoek te verrichten, zal hij het daarheen dienen te leiden
dat het onderzoek wordt verricht door zodanige functionaris en op zodanige wijze dat is
gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet in het gedrang komt”.

De Hoge Raad heeft noch in dit arrest, noch in een opvolgend arrest van 22 december 2015 beslist
dat er een beperkende voorwaarde aan de betreffende functionaris noodzakelijk wordt
geoordeeld zoals die thans in het conceptwetsvoorstel is opgenomen. Daarbij is overigens
relevant op te merken dat de in voornoemde arresten beschreven functionaris een
opsporingsambtenaar was.

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens noemt uitsluiting van ondersteuning door
opsporingsambtenaren in procedures rondom de beoordeling van potentieel
verschoningsgerechtigde informatie en gegevens niet als een van de bijzondere waarborgen die
bij schending van het beroepsgeheim in het verkeer tussen advocaat en cliënt in acht moeten
worden genomen.

De eerbiediging van het verschoningsrecht brengt volgens het conceptwetsvoorstel met zich mee
dat door medewerkers van de politie niet inhoudelijk kennis wordt genomen van
verschoningsgerechtigde informatie: zelfs al zijn deze aangewezen en afzonderlijk geautoriseerd
als medewerker geheimhouder. Het voorstel kiest voor het model om de bijstand aan de rechter-
commissaris uitsluitend te laten verrichten door medewerkers van het kabinet rechter-commissaris,
niet zijnde opsporingsambtenaren.

Het is duidelijk dat de voorgestelde wijziging zonder meer een grote impact heeft op de
Organisatie en de bedrijfsvoering van de kabinetten rechter-commissaris. Zoals hiervoor genoemd,
zijn de onderzoeken in toenemende mate complex van aard en groot van omvang: het gaat veelal
om grote hoeveelheden digitale informatie waarvoor speciale expertise en ruime capaciteit
benodigd is om informatie veilig te stellen, doorzoekbaar te maken en voor selectie gereed te
maken. In huidige procedures met betrekking tot het verschoningsrecht krijgt de rechter-
commissaris om die reden regelmatig (digitale) ondersteuning vanuit de opsporingsdiensten.

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat - onder strikte voorwaarden - de garantie van
rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet noodzakelijkerwijs wordt aangetast indien
daartoe, in bepaalde gevallen, door de rechter-commissaris aangewezen opsporingsambtenaren
worden gerekend. Op grond van de huidige rechtspraak is er geen noodzaak tot aanpassing van
de huidige werkwijze waarbij de rechter-commissaris zich laat bijstaan door niet bij het lopend
onderzoek betrokken of te betrekken opsporingsambtenaren die door hem zelf zijn aangewezen.

In de praktijk is te voorzien dat het voor de kabinetten rechter-commissaris - mede gelet op het
specifieke karakter van de benodigde expertises - ondoenlijk wordt telkens de juiste expertise in
huis te hebben om de gehele beoordeling zelf te verrichten. Om van een inbeslaggenomen
hoeveelheid digitale data te komen tot een beperkte en toegankelijke digitale selectie ontbreekt
binnen de kabinetten rechter-commissaris immers thans de kennis en de volledige infrastructuur
(hardware, licenties, programmatuur en kennis van digitale systemen).

Daarnaast heb ik grote zorg of de absolute, structurele capaciteit binnen de kabinetten rechter-
commissaris voldoende zal zijn om een onderzoek met voldoende voortvarendheid af te kunnen
ronden. De Raad van State adviseerde u in zijn voorlichtingsadvies reeds dat verzekerd wordt dat
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de opsporende, vervolgende en rechterlijke instanties het werk dat van hen wordt verwacht ook
inderdaad in kwantitatief en kwalitatief opzicht aankunnen.

Gelet op het voorgaande adviseer ik u de bestaande mogelijkheid voor de rechter-commissaris te
codificeren om een opsporingsambtenaar opdracht te geven voor hem bepaalde werkzaamheden
uit te voeten. Daartoe dient de in het voorgestelde tweede lid van art. 2.7.6.2.2.3 opgenomen
kring van door de rechter-commissaris aan te wijzen personen niet te worden beperkt tot alleen
medewerkers van zijn kabinet, en dient daartoe ook de memorie van toelichting te worden
aangepast.

De praktijk is gebaat bij een wettelijk stelsel waarin aan de door de rechter-commissaris
aangewezen personen zodanige eisen worden gesteld dat de kwaliteit, de capaciteit en de
voortgang van de voorbereiding van het besluitvormingsproces in voldoende mate wordt geborgd.
Uiteraard dienen bij de aanwijzing van opsporingsambtenaren strikte voorwaarden te worden
gesteld, zoals het feit dat zij geen onderdeel uitmaken of zullen maken van het opsporingsteam in
het betreffende strafrechtelijk onderzoek.

Na consultatie is de tekst van het wetsvoorstel gewijzigd. De bepaling dat de rechter-
commissaris zich bij het onderzoek uitsluitend kan laten bijstaan door daartoe door hem
aangewezen medewerkers van zijn kabinet, is komen te vervallen. In de ambtelijke versie van juli
2020 van het Wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt in
artikel 2.7.65, vierde lid 4 wel bepaald dat alleen de rechter-commissaris - voor zover dat voor het
nemen van de beslissing noodzakelijk is - kennis kan nemen van de gegevens of aan voorwerpen
te ontlenen informatie. In de Memorie van Toelichting bij deze versie wordt opmerkt44:

In de bepaling is vastgelegd dat alleen de rechter-commissaris kan kennisnemen. Daarmee wordt
benadrukt dat anderen, onder wie de officier van justitie en opsporingsambtenaren, daarvan geen
kennis mogen nemen. Wel mogen zij de technische bijstand verlenen die nodig is om de rechter-
commissaris in staat te stellen van de gegevens kennis te nemen. Een voorbeeld is een geval
waarin de gegevens eerst ontsleuteld moeten worden voordat zij gelezen kunnen worden. Het zal
daarbij meestal gaan om opsporingsambtenaren die zich uitsluitend bezighouden met taken of
werkzaamheden op het gebied van de coördinatie van het informatieproces ter ondersteuning van
een goede uitvoering van de politietaak (vgl. artikel 2:1 Besluit politiegegevens) en die dus niet
betrokken zijn bij het opsporingsonderzoek en zelfs in het geheel geen deel uitmaken van het
opsporingsteam. De technische ondersteuning zal op een dusdanige wijze moeten worden
vormgegeven dat de opsporingsambtenaar geen kennis kan nemen van de
verschoningsgerechtigde informatie. De opsporingsambtenaar die technische ondersteuning
verleent, zal dat doen in opdracht en onder volledige verantwoordelijkheid van de rechter-
commissaris. Hij is daarbij tot geheimhouding gehouden.

Onder de voorgestelde regeling zal het dus ook zijn toegestaan dat de rechter-commissaris
geheimhoudersofficieren van justitie en geheimhouders-opsporingsambtenaren bij het onderzoek
betrekt. De werkwijze zal echter wel zo moeten worden ingericht dat deze functionarissen geen
kennis kunnen nemen van de verschoningsgerechtigde informatie.

Aanknopingspunten voor het standpunt dat het onder de huidige regelgeving niet toelaatbaar
zou zijn dat deze functionarissen kennis nemen van de inhoud van de informatie die mogelijk
onder het verschoningsrecht valt, heb ik in de jurisprudentie van de Hoge Raad tot nu toe niet
kunnen vinden. Uit de geldende wetgeving en jurisprudentie volgt ten aanzien van de procedure
die de rechter-commissaris dient te volgen slechts dat hij - bij voorkeur na overleg met een
gezaghebbend vertegenwoordiger van de beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde (zoals
de plaatselijk deken van de Orde van Advocaten of de Ringvoorzitter) - indien dit noodzakelijk is
kennis mag nemen van de gegevens en dat hij – indien hij niet in staat is zelf dat onderzoek te
verrichten – het daarheen dient te leiden dat het onderzoek wordt verricht door zodanige
functionaris en op zodanige wijze dat is gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet in het
gedrang komt. Met dit laatste wordt bedoeld dat hij het onderzoek zo dient in te richten dat
voldoende wordt gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet door het strafrechtelijk onderzoek
kan worden geschonden (HR 16 juni 2020: ECLI:NL:HR:2020:1048 rov 4.3.1.) In laatst genoemd
arrest heeft de Hoge Raad daar nog enige eisen aan toegevoegd voor gevallen waarin het gaat
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om een grote hoeveelheid (digitale) stukken of gegevens die volgens de beslagene onder het
verschoningsrecht van geheimhouders vallen en waarin de desbetreffende stukken of gegevens in
relatie lijken te staan tot (vele) verschillende geheimhouders van wie de identiteit of een
contactgegeven onbekend is of welke informatie zich niet op betrekkelijk eenvoudige wijze laat
achterhalen. Onder leiding van de rechter-commissaris kan dan een schifting worden gemaakt
tussen stukken of gegevens die wel en die niet onder het verschoningsrecht kunnen vallen,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van een lijst met zoektermen die betrekking hebben op het
deel van het materiaal waarover het verschoningsrecht zich mogelijk uitstrekt, zoals namen en e-
mailadressen of termen die specifiek kunnen duiden op het voorwerp van het ingeroepen
verschoningsrecht. De rechter-commissaris die voornemens is een dergelijke schifting te (laten)
maken, kan zowel de afgeleid verschoningsgerechtigde als een gezaghebbend lid van de
beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde dan wel een andere ter zake deskundige persoon
bij de voorbereiding en uitvoering van dit onderzoek betrekken.

Kenmerkend voor de thans in art. 98 Sv neergelegde procedure is dat de in beslag genomen
stukken waarop beweerdelijk het verschoningsrecht rust, niet ter kennis van het opsporingsteam
komen zolang niet door de rechter-commissaris, respectievelijk de raadkamer, onherroepelijk is
beslist over de toepasselijkheid van het verschoningsrecht.45 De rechter-commissaris dient zijn
onderzoek zodanig in te richten dat voldoende wordt gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet
door het strafrechtelijk onderzoek kan worden geschonden. Hij kan zich bij zijn onderzoek laten
bijstaan door functionarissen van het openbaar ministerie en de politie die niet bij het
strafrechtelijk onderzoek zijn of worden betrokken. De functie van geheimhoudersfunctionarissen
bij de politie en het openbaar ministerie zijn speciaal in het leven geroepen om de kennisneming
van gegevens waarop mogelijk een verschoningsrecht rust, te kunnen beleggen bij buiten het
opsporingsonderzoek staande functionarissen, zodat wordt voorkomen dat het verschoningsrecht
door het strafrechtelijk onderzoek wordt geschonden.46 Men kan er van uitgaan dat voor iedereen
duidelijk is dat deze functionarissen niet later alsnog bij het strafrechtelijk onderzoek betrokken
kunnen worden. Anders dan de steller van het middel meent, is niet vereist dat deze
functionarissen een aparte eed of geheimhoudingsbelofte afleggen, dat er eerst een schifting
plaatsvindt aan de hand van een trefwoordenlijst of dat een gezaghebbend vertegenwoordiger
van de beroepsgroep inspraak heeft bij het bepalen van de wijze waarop het onderzoek zou
worden verricht.

In onderhavig geval heeft de rechter-commissaris zich ervan vergewist dat de door hem
ingeschakelde functionarissen op geen enkele andere wijze betrokken zijn bij het onderzoek in de
strafzaken tegen [betrokkene 1] , noch bij het overkoepelende onderzoek Marengo of daaraan
gelieerde onderzoeken. Het onderzoek is verricht onder verplichting van geheimhouding door
functionarissen in opdracht van en onder gezag van de rechter-commissaris. Het kennelijk oordeel
van de rechtbank dat de rechter-commissaris aldus heeft geregeld dat het onderzoek wordt
verricht door zodanige functionarissen en op zodanige wijze dat voldoende is gewaarborgd dat
het verschoningsrecht niet door het strafrechtelijk onderzoek kan worden geschonden, getuigt
niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

5. Bespreking van de door mr. Schouten en mr. De Jong voorgestelde middelen

Het eerste door mr. Schouten en mr. De Jong voorgestelde middel

Het eerste door de raadslieden van [betrokkene 1] voorgestelde middel klaagt dat de rechtbank
ten onrechte, althans niet begrijpelijk, heeft geoordeeld dat de rechter-commissaris de juiste
verschoningsgerechtigden heeft geraadpleegd (en dat hij juist heeft gehandeld door de huidige
raadslieden en de kroongetuige zelf niet te raadplegen).

Uit de aan de Hoge Raad gezonden stukken valt ten aanzien van de chronologie van de feiten het
volgende op te maken. Mr. Franken (advocaat van de nabestaanden van mr. Wiersum) heeft de
telefoon na het overlijden van mr. Wiersum in een dichte envelop laten bezorgen aan de Deken,
met de bedoeling die envelop door te geven aan de opvolgend raadsman van [betrokkene 1] .
Daarop heeft de Deken de envelop met de telefoon kennelijk overgedragen aan de anonieme
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advocaat. Op 11 maart 2020 heeft de anonieme advocaat zijn taken neergelegd wegens een
breuk tussen hem/haar en [betrokkene 1] . Op vrijdag 13 maart 2020 heeft de anonieme advocaat
contact opgenomen met het zaaks-OM en de Deken. De Deken heeft de telefoon op 16 maart
2020 in ontvangst genomen van de anonieme advocaat. Op 17 maart 2020 is de telefoon in
beslaggenomen bij de Deken. In een e-mailbericht van 18 maart 2020 heeft de rechter-
commissaris de Deken verzocht een standpunt in te nemen over de inbeslagname. Tevens heeft
de rechter-commissaris het standpunt ingewonnen van de anonieme advocaat. De anonieme
advocaat heeft op 17, 19 en 23 maart gereageerd. Het standpunt van de Deken dateert van 31
maart 2020. Het OM heeft op 8 april 2020 een standpunt ingenomen. Dezelfde dag heeft de
rechter-commissaris de telefoon in handen gesteld van de eerste (digitaal) rechercheur en is het
onderzoek aan de telefoon van start gegaan. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 8 en 9
april. Op 15 april 2020 heeft de rechter-commissaris een proces-verbaal opgemaakt. Uit de zich bij
de stukken bevindende reactie van het OM van 13 augustus 2020 volgt dat mr. Schouten en Peter
de Vries tijdens een persconferentie op 4 juni 2020 hebben verklaard dat mr. Schouten in de week
van 24 maart 2020 door Peter de Vries werd benaderd met de vraag of hij eventueel bereid was
als raadsman voor [betrokkene 1] op te treden.47 Op 29 juni 2020 heeft mr. Schouten de rechter-
commissaris bericht dat mr. De Jong en hij de opdracht hadden gekregen om op te treden als de
advocaten van [betrokkene 1] en dat zij deze opdracht ook hadden aanvaard. De beschikking van
de rechter-commissaris dateert van 2 juli 2020. Tegen deze beschikking hebben de Deken en mr.
Schouten en mr. De Jong op 16 juli 2020 een klaagschrift ingediend. Mr. Schouten en mr. De Jong
stelden zich in hun klaagschrift onder meer op het standpunt dat zij ten onrechte niet door de
rechter-commissaris als verschoningsgerechtigden in de zin van art. 98 Sv zijn aangemerkt en niet
zijn gehoord voordat de rechter-commissaris tot zijn beschikking is gekomen. Ook stelden zij dat
de rechter-commissaris [betrokkene 1] had moeten horen.

Uit art. 98 Sv en de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden opgemaakt dat de rechter-
commissaris verplicht is de (afgeleid) verschoningsgerechtigde onder wie het beslag is gelegd in
staat te stellen zich uit te laten over zijn verschoningsrecht met betrekking de gegevens en de
toelaatbaarheid van het gebruik van de (geselecteerde) gegevens voor strafrechtelijk onderzoek.
Uit HR 16 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1048 kan verder worden opgemaakt dat in geval er mogelijk
meer verschoningsgerechtigden zijn, de rechter-commissaris zich moet inspannen om alle
(eventuele) verschoningsgerechtigden in staat te stellen zich uit te laten over hun
verschoningsrecht met betrekking tot de geselecteerde stukken of gegevens en dat hij zich ervan
moet vergewissen dat het niet aannemelijk is dat er (nog) een verschoningsgerechtigde is die zich
met betrekking tot na de schifting overgebleven gegevens op zijn verschoningsrecht beroept.

Noch uit de wet, noch uit de jurisprudentie volgt dat de rechter-commissaris gehouden is de
verdachte te horen omtrent de inbeslagname. Het oordeel van de rechtbank dat [betrokkene 1]
hieromtrent niet hoefde te worden bevraagd, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk.

De rechtbank oordeelde voorts dat de rechter-commissaris niet gehouden was mr. Schouten en
mr. De Jong als mogelijk toekomstige verschoningsgerechtigden te vragen naar hun visie op
eventuele geheimhouderinformatie. Volgens de rechtbank konden als verschoningsgerechtigden
slechts de anonieme advocaat (als meest recente advocaat) en de Deken worden aangemerkt, nu
zij over de telefoon hebben kunnen beschikken en aan hen de daarop aanwezige informatie
mogelijk is toevertrouwd. Ook in een later stadium (toen mr. Schouten en mr. De Jong [betrokkene
1] wel vertegenwoordigden) hoefden zij niet (alsnog) te worden gevraagd om een standpunt, nu
de inhoud van de telefoon niet aan hen is toevertrouwd en zij ook nooit middels die telefoon met
hun cliënt hebben kunnen communiceren, aldus de rechtbank. Echter; uit HR 16 juni 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1048 volgt dat de rechter-commissaris zich - alvorens te beslissen - moet
inspannen om alle (eventuele) verschoningsgerechtigden in staat te stellen zich uit te laten over
hun verschoningsrecht en dat hij zich ervan moet vergewissen dat het niet aannemelijk is dat er
(nog) een verschoningsgerechtigde is die zich op zijn verschoningsrecht beroept.

Nu het de rechter-commissaris (in ieder geval vanaf 29 juni 2020) bekend was dat mr. Schouten en
mr. De Jong de opvolgend advocaten zijn van [betrokkene 1] en het voor de rechter-commissaris
aannemelijk moet zijn geweest dat zij zich op hun verschoningsrecht zouden beroepen, had hij
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hun in staat moeten stellen zich uit te laten over hun verschoningsrecht alvorens op 2 juli 2020 de
beschikking te nemen. Het oordeel van de rechtbank dat de rechter-commissaris niet gehouden
was mr. Schouten en mr. De Jong in de gelegenheid te stellen hun standpunt kenbaar te maken,
getuigt dus van een onjuiste rechtsopvatting en is niet begrijpelijk.

Het middel is terecht voorgesteld.

Dit hoeft echter niet tot cassatie te leiden nu mr. Schouten en mr. De Jong geen rechtens te
respecteren belang hebben bij vernietiging van de bestreden beschikking en verwijzing of
terugwijzing nu zij door het indienen van hun klaagschrift alsnog hun standpunt kenbaar hebben
kunnen maken voordat tot kennisneming van de informatie op de telefoon wordt overgegaan en
de rechtbank - zonder blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en niet
onbegrijpelijk - heeft geoordeeld dat de informatie niet bestemd was om aan een advocaat in de
normale uitoefening van zijn beroep te worden toevertrouwd en dat er derhalve geen
verschoningsrecht op de (overgebleven) informatie rustte.

Het tweede door mr. Schouten en mr. De Jong voorgestelde middel

Het tweede door de raadslieden voorgestelde middel komt op tegen het oordeel van de
rechtbank dat de informatie op de telefoon (met uitzondering van de vertrouwelijke communicatie
tussen de kroongetuige en een van zijn voormalig advocaten) niet onder het verschoningsrecht
valt, omdat deze informatie niet aan een advocaat is toevertrouwd in het kader van diens
beroepsuitoefening.

Voor de bespreking van dit middel verwijs ik naar de bespreking van het eerste namens de
Deken voorgestelde middel.

Het middel faalt.

6. Slotsom

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden.

Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden beschikking
aanleiding behoren te geven.

Deze conclusie strekt tot verwerping van de beroepen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Indien het klaagschrift is ingediend door een verschoningsgerechtigde (art. 218 Sv) dient de Hoge
Raad, volgens artikel 552d lid 3 Sv, binnen negentig dagen na de indiening van de schriftuur te
beslissen.

De namens de Deken ingediende schriftuur is via het portaal binnengekomen op 25 november 2020.

De schriftuur van mr. Schouten en mr. De Jong is per fax op 3 december 2020 bij de Hoge Raad
binnengekomen en nadien per gewone post op 10 december 2020.

De beschikking is als bijlage 2 gevoegd bij het klaagschrift van de Deken.

Dit recht van vertrouwelijke communicatie van een verdachte met zijn advocaat wordt, anders dan in
artikel 8 van het Amerikaanse mensenrechtenverdrag, in het EVRM niet afzonderlijk vermeld. Wel is het
recht van vertrouwelijke communicatie met de advocaat tijdens detentie neergelegd in artikel 93 van
de Standaard minimum regels voor de behandeling van gedetineerden (bijlage bij Resolutie (73) 5 van
het Comité van ministers). Zie voorts de Guide on Article 6 of the European Convention on Human
Rights. Article 6 (criminal limb), updated 31 August 2020:
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf.

EHRM 2 november 2010, Sakhnovskiy t. Rusland [GC], no. 21272/03.
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EHRM 28 november 1991, S. t. Zwitserland, nos. 12629/87; 13965/88.

EHRM 16 oktober 2001, Brennan t. Verenigd Koninkrijk, no. 39846/98.

EHRM 27 november 2007, Zagaria t. Italië, no 58295/00.

EHRM 12 mei 2005, Öcalan t. Turkije [GC], no. 46221/99.

EHRM 1 maart 2016, Gorbunov en Gorbachev t. Rusland, nos. 43183/06 en 27412/07.

EHRM 13 januari 2009, Rybacki t. Polen, no. 52479/99.

ECHRM (ontvankelijkheidsbeslissing Europese Commissie) 27 februari 1997, Kempers t. Oostenrijk,
21842/93.

EHRM 13 juli 2013, Khodorkovskiy en Lebedev t. Rusland, §§ 642-647, nos. 11082/06 en 13772/05.

EHRM 25 juli 2017, M t. Nederland, no. 2156/10.

EHRM 2 maart 2017, Moroz t. Oekraïne,no. 5187/07.

Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and
family life, home and correspondence, updated 31 August 2020:
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf

EHRM 9 april 2019, Altay t. Turkije, no. 11236/09

EHRM 27 april 2004, Doerga t. Nederland,no. 50210/99

EHRM 20 juni 1988, Schönenberger en Durmaz t. Zwitserland, no. 11368/85.

EHRM 25 maart 1992, Campbell t. Verenigd Koninkrijk, no. 13590/88).

EHRM 21 januari 2010, Xavier Da Silveira t. Frankrijk,no. 43757/05; EHRM 24 juli 2008, André e.a.
Frankrijk, no. 18603/03; EHRM 25 februari 2003, Roemen en Schmit t. Luxemburg, no 51772/99. Zie
ook EHRM 6 december 2012, Michaud t. Frankrijk, no. 12323/11, (§ 118, § 130).

HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 132. Vgl. Feikje Vellinga-Schootstra en Tom Bertens, ‘Grondslagen en
strafprocessuele gevolgen van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de arts,
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32

strafprocessuele gevolgen van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de arts,
advocaat en notaris’, p. 171-233, in: Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België
en Nederland Preadviezen 2013, Schending van vormvereisten in een oplossingsgerichte rechtspraak.
De Nederlandse bestuursrechter: van grensrechter naar geschilbeslechter. Beroepsgeheim en
verschoningsrecht in het strafprocesrecht. Doorwerking van contractenrecht in het
vennootschapsrecht, BJu 2013.

Zie ook Tekst & Commentaar Sv, art. 98 aantek. 3.

N.A.M.E.C. Fanoy, De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat, diss.,
Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2017, p. 205 en 207-208.

Conclusie Oud-AG Jörg ECLI:NL:PHR:2010:BN0526 onder 88.

Tekst & Commentaar Sv, aantek. 3 bij art. 98 Sv, N.A.M.E.C. Fanoy, De geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht van de advocaat, diss., Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2017, p. 230. F. Vellinga-
Schootstra, ‘Verschoningsrecht onder vuur. Vertrouwen op eer en geweten?’, RM Themis 2017/3, p.
100.

Vellinga-Schootstra en Bertens, Preadvies 2013, p. 200.

Zie ook Tekst & Commentaar Sv, aantek. 11 bij art. 98.

Zie ook Toezicht en handhaving advocatuur. Een handreiking voor de deken en de advocaat (mei
2017), par. 2.4. In deze Handreiking is de wetswijziging Stb. 2018, 239 nog niet verwerkt. Artikel 45a
lid 3 is bij deze wetswijziging vernummerd tot 45a lid 2 Advocatenwet.

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur. Eindrapportage. Opgesteld in opdracht van het WODC
door Heinrich Winter (projectleider) en onderzoekers Rianne Herregodts, Erwin Krol en mr. Attie
Schout, Groningen, 2020, p. 120.

Vgl. Handleiding voor advocaten bij strafrechtelijke doorzoeking. NOvA, februari 2018, Inleiding, p.2.
Zie ook de Gedragsregels 2018 (voorheen 1992) die in bepaalde gevallen voorschrijven dat de
advocaat zich tot de deken moet wenden alvorens een gedragslijn te bepalen.
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42
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46

47

Daaraan doet m.i. niet af dat in artikel 45a lid 2 van de Advocatenwet in het kader van de toezichttaak
de geheimhoudingspicht van advocaten die is neergelegd in artikel 11a van de Advocatenwet, voor de
deken en ingeschakelde medewerkers, personeel en andere personen, van toepassing wordt
verklaard, terwijl dat aangaande de andere taken van de deken niet expliciet wordt gedaan.

Zie 6.7 en 6.10 en HR 1 november 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB7789, NJ 1989/349.

Zie ook de beschikking van de rechter-commissaris van 2 juli 2020 waarin de rechter-commissaris
onder meer in aanmerking neemt dat niet is gebleken dat een van de advocaten van [betrokkene 1]
ooit toegang had tot de informatie op de telefoon, dat de anonieme advocaat de telefoon alleen maar
op verzoek van [betrokkene 1] heeft bewaard en dat [betrokkene 1] deze advocaat nadat hij
hem/haar had ontslagen niet heeft gevraagd om de telefoon aan een (toekomstige) opvolger over te
dragen (al dan niet weer via de Deken), maar hem/haar heeft gevraagd om de telefoon aan hem te
bezorgen op de plek van zijn detentie.

Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen en (voor de EBI:) de Regeling model huisregels
EBI. De recent ingevoerde strafbaarstelling (429a Sr) van het voorhanden hebben van een mobiele
telefoon in detentie is in de in deze zaak relevante periode nog niet van toepassing.

Het gaat om contrabande. Zie hierover het inspectierapport: Binnen de muren niet toegestaan.
Inspectie Veiligheid en Justitie, Ministerie van Veiligheid en Justitie (Den Haag, 2017).

Vgl. A. Verwest, W. Buysse, P. van Egmond en D. Hofstra, Voortgezet crimineel handelen tijdens
detentie: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Onderzoek naar aard, omvang en aanpak. DSP,
Politie & Wetenschap (SDU 2018).

Aanvankelijk achten de Deken en de AA ‘het goed voorstelbaar’ dat zich op de telefoon
geheimhouderinformatie bevindt (zie hiervoor onder 2.5 Beschikking rechtbank, onder Feiten in nr.
1.5).

Concept-MvT bij Vaststellingswet boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Het
opsporingsonderzoek), p. 219.

Consultatieadvies van het platform Bijzondere Opsporingsdiensten van 26 juni 2017 p. 16-19 (met
weglating van de voetnoten).

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2017-22-advies-boeken-1-en-2-nieuwe-wvsv-
alttekst.pdf p. 56 (met weglating van de voetnoten).

Consultatieadvies Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering, Nationale Politie, 27
juni 2017, p. 67-68 (met weglating van de voetnoten)

Memorie van toelichting nieuwe Wetboek van Strafvordering (ambtelijke versie juli 2020), p. 467-
468.

Zie ook de conclusie van plv. PG Langemeijer van 12 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:594.

Zie ook hetgeen de woordvoerder van het Functioneel Parket meldt in het artikel “Stibbe vs justitie:
uitputtingsslag om het verschoningsrecht”, FD 12 sept 2020 en “Harde confrontatie Stibbe-OM over
schending verschoningsrecht”, Mr.-online 13 september 2020. Zie over die zaak ook Hof ’s-
Hertogenbosch 6 augustus 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2537, Hof ’s-Hertogenbosch 14 mei 2019,
ECLI:NL:GHSHE:2019:1808 en de hiervoor al genoemde conclusie van plv. PG Langemeijer,
ECLI:NL:PHR:2020:594.

Zie over de persconferentie van 4 juni 2020 onder meer https://www.ad.nl/binnenland/peter-r-de-
vries-en- peter- schouten -willen-kroongetuige [betrokkene 1] -bijstaan-om-weigert-de-
vries~ac2e42b0/;https://nos.nl/artikel/2336195-peter-r-de-vries-vertrouwensman-kroongetuige-
marengo-zaak-om-niet-akkoord.html en https://www.advocatenblad.nl/2020/06/04/ schouten -en-de-
vries-willen-kroongetuige [betrokkene 1] -bijstaan/.
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:927

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie in het belang der wet

Inhoudsindicatie
Cassatie in belang der wet. Biometrisch ontgrendelen van inbeslaggenomen
smartphone van verdachte om t.b.v. opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot
inhoud daarvan d.m.v. uitoefenen dwang door verdachte te boeien en zijn duim op
vingerafdrukscanner van smartphone te plaatsen. Rb heeft geoordeeld dat
verkrijgen van toegang tot smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft
plaatsgevonden. 1. Vormt samenstel van o.m. art. 94, 95 en 96 Sv voldoende
wettelijke grondslag voor het zich toegang verschaffen tot inbeslaggenomen
voorwerp door dit tegen de wil van verdachte met gebruikmaking van diens
vingerafdruk biometrisch te ontgrendelen?

2. Levert onder dwang gebruikmaken van vingerafdruk van verdachte ter
ontgrendeling van bij hem in gebruik zijnde smartphone met het oog op
bewijsgaring inbreuk op het o.m. in art. 6 EVRM vervatte nemo tenetur-beginsel
op?

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1994:AD2076 en
ECLI:NL:HR:2017:584 m.b.t. wettelijke grondslag onderzoek t.b.v.
waarheidsvinding aan inbeslaggenomen voorwerpen, waaronder smartphones.
Voorts is van belang dat uitoefening van dwangmiddel van inbeslagneming kan
inhouden dat desnoods met toepassing van proportioneel geweld handelingen
worden verricht die strekken tot het in de zin van art. 134.1 Sv onder zich nemen
of gaan houden van voorwerpen t.b.v. strafvordering (vgl.
ECLI:NL:HR:2004:AO5819). Datzelfde heeft te gelden voor handelingen die
strekken tot verkrijgen van toegang tot inhoud van die voorwerpen teneinde
daaraan onderzoek te doen. Oordeel rb dat samenstel van bepalingen waarop
bevoegdheid tot inbeslagneming is gebaseerd een wettelijke grondslag biedt voor
het zich toegang verschaffen tot inbeslaggenomen smartphone van verdachte door
die tegen zijn wil met gebruikmaking van zijn vingerafdruk biometrisch te
ontgrendelen getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP6144 m.b.t.
beoordeling vraag of in strafrechtelijke procedure nemo teneturbeginsel is
geschonden en verwijst naar in dit verband in EHRM Jalloh/Duitsland benoemde
factoren en overwegingen m.b.t. nemo teneturbeginsel en uitoefenen van fysieke
dwang bij verkrijging van (wilsonafhankelijk) bewijs in strafzaken. Rb heeft
vastgesteld dat onder verdachte smartphone in beslag is genomen en dat teneinde

ECLI:NL:HR:2021:202
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smartphone biometrisch te ontgrendelen verdachte tegen zijn wil is geboeid en zijn
duim op vingerafdrukscanner is geplaatst. Op deze wijze is vingerafdruk van
verdachte gebruikt om gegevens die op dat moment al in smartphone waren
vastgelegd, voor bewijs van strafbare feit waarvan hij werd verdacht veilig te
stellen. Rb heeft in de kern geoordeeld dat op deze wijze toepassen van zeer
geringe mate van fysieke dwang met als doel het d.m.v. vingerafdruk van verdachte
biometrisch ontgrendelen van smartphone geen inbreuk op door art. 6 EVRM
gewaarborgde nemo tenetur-beginsel oplevert. Daarin ligt tevens besloten dat
ondergaan van deze fysieke dwang slechts geringe inbreuk op lichamelijke
integriteit van verdachte opleverde. Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0038 met annotatie van P.C. Verloop 
NJB 2021/588 
RvdW 2021/218 
Computerrecht 2021/63 met annotatie van D.A.G. van Toor, T. Beekhuis 
NJ 2021/120 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/05471 CW

Datum 9 februari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie in het belang van de wet van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden tegen een vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 28 februari 2019, nummer
15/870028-16, in de zaak

van

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

hierna: de verdachte.

De rechtbank heeft in haar vonnis geoordeeld dat het onder dwang gebruikmaken van de
vingerafdruk van de verdachte om toegang te krijgen tot zijn iPhone rechtmatig was.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft beroep in cassatie in het belang van de wet ingesteld
tegen de uitspraak van de rechtbank. De voordracht tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit. De vordering strekt tot vernietiging van die uitspraak.

Het gaat in deze zaak om de biometrische ontgrendeling van een inbeslaggenomen smartphone van
een verdachte om ten behoeve van het opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot de inhoud
daarvan. Daarbij is op de aangehouden verdachte dwang uitgeoefend door hem te boeien en zijn
duim op de vingerafdrukscanner van die smartphone te plaatsen. De rechtbank heeft geoordeeld dat
het verkrijgen van toegang tot de smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

De rechtbank heeft het volgende overwogen over het ontgrendelen van de smartphone van de
verdachte:

“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 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

1 Het vonnis van de rechtbank

2 Het cassatieberoep

3 Waar het in deze zaak om gaat

4 De overwegingen van de rechtbank
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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 liggende 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 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
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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.”

De bepalingen die in deze zaak van belang zijn, luiden als volgt:

- artikel 94 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv):

“Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te
brengen (...).”

- artikel 95 lid 1 Sv:

“De opsporingsambtenaar die de verdachte staande houdt of aanhoudt, kan de voor inbeslagneming
vatbare voorwerpen die de verdachte met zich voert, in beslag nemen.”

- artikel 96 lid 1 Sv:

“In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd de daarvoor
vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden.”

5 Juridisch kader

6 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

430



6.2.1

6.2.2

6.1

6.3

6.4

7.1

7.2

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat het samenstel van onder meer
de artikelen 94, 95 en 96 Sv een voldoende wettelijke grondslag vormt voor het zich de toegang
verschaffen tot een inbeslaggenomen voorwerp door dit tegen de wil van de verdachte met
gebruikmaking van diens vingerafdruk biometrisch te ontgrendelen.

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel moet worden vooropgesteld dat in het samenstel
van de bepalingen waarop de bevoegdheid tot inbeslagneming is gebaseerd tevens de
wettelijke basis ligt voor de bevoegdheid om aan inbeslaggenomen voorwerpen onderzoek
te doen ten behoeve van de waarheidsvinding, teneinde gegevens voor het strafrechtelijk
onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers en andere inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken, waaronder smartphones,
opgeslagen of beschikbare gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd (vgl. HR 29 maart 1994,
ECLI:NL:HR:1994:AD2076 en HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584).

Voorts is van belang dat uitoefening van het dwangmiddel van inbeslagneming kan inhouden
dat desnoods met toepassing van proportioneel geweld handelingen worden verricht die
strekken tot het in de zin van artikel 134 lid 1 Sv onder zich nemen of gaan houden van
voorwerpen ten behoeve van strafvordering (vgl. HR 7 september 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO5819). Datzelfde heeft te gelden voor handelingen die strekken tot het
verkrijgen van toegang tot de inhoud van die voorwerpen teneinde daaraan onderzoek te
doen.

Gelet op het voorgaande getuigt het oordeel van de rechtbank dat het samenstel van bepalingen
waarop de bevoegdheid tot inbeslagneming is gebaseerd een wettelijke grondslag biedt voor het
zich de toegang verschaffen tot een inbeslaggenomen smartphone van de verdachte door die
tegen zijn wil met gebruikmaking van zijn vingerafdruk biometrisch te ontgrendelen niet van een
onjuiste rechtsopvatting.

Het cassatiemiddel faalt.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat het onder dwang gebruikmaken
van de vingerafdruk van de verdachte ter ontgrendeling van de bij hem in gebruik zijnde
smartphone met het oog op bewijsgaring geen inbreuk op het onder meer in artikel 6 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(hierna: EVRM) vervatte nemo tenetur-beginsel oplevert.

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel moet worden vooropgesteld dat in het Nederlandse
recht niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel is verankerd dat een verdachte op geen enkele
wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem
mogelijk bezwarend bewijsmateriaal. In artikel 6 EVRM ligt besloten dat, indien ten aanzien van
een verdachte sprake is van een “criminal charge” in de zin van die bepaling, deze het recht heeft
“to remain silent” en “not to incriminate oneself”. Beslissend voor de vraag of in een
strafrechtelijke procedure het nemo tenetur-beginsel is geschonden, is of het gebruik tot het
bewijs van het onder dwang van de verdachte verkregen materiaal in een strafzaak zijn recht om
te zwijgen en daarmee zijn recht om zichzelf niet te belasten van zijn betekenis zou ontdoen (vgl.
HR 5 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6144). In zijn uitspraak van 11 juli 2006, nr. 54810/00
(Jalloh/Duitsland) heeft het Europees hof voor de rechten van de mens (hierna: EHRM) in dit
verband de volgende factoren benoemd:

“1. General principles established under the Court’s case-law

(...)

101. In examining whether a procedure has extinguished the very essence of the privilege against
self-incrimination, the Court will have regard, in particular, to the following elements: 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 (see, for example, Tirado Ortiz and Lozano Martin v.
Spain (dec.), no. 43486/98, ECHR 1999‑V; Heaney and McGuinness, cited above, §§ 51-55; and

7 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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Allan, cited above, § 44).

102. The Court has consistently held, however, that the right not to incriminate oneself is primarily
concerned with respecting the will of an accused person to remain silent. As commonly understood
in the legal systems of the Contracting Parties to the Convention and elsewhere, it does not
extend to the use in criminal proceedings of material which may be obtained from the accused
through the use of compulsory powers but which has an existence independent of the will of the
suspect such as, inter alia, documents acquired pursuant to a warrant, breath, blood, urine, hair or
voice samples and bodily tissue for the purpose of DNA testing (see Saunders, cited above, § 69;
Choudhary v. the United Kingdom (dec.), no. 40084/98, 4 May 1999; J.B. v. Switzerland, cited
above, § 68; and P.G. and J.H. v. the United Kingdom, cited above, § 80).”

Het EHRM heeft in dezelfde uitspraak achtereenvolgens het volgende overwogen over het
uitoefenen van fysieke dwang bij de verkrijging van bewijs in strafzaken:

“2. Application of those principles to the present case

103. In determining whether in the light of these principles the criminal proceedings against the
applicant can be considered fair, the Court notes at the outset that the evidence secured through
the administration of emetics to the applicant was not obtained “unlawfully” in breach of domestic
law. It recalls in this connection that the national courts found that Article 81a of the Code of
Criminal Procedure permitted the impugned measure.

104. The Court held above that the applicant was subjected to inhuman and degrading treatment
contrary to the substantive provisions of Article 3 when emetics were administered to him in order
to force him to regurgitate the drugs he had swallowed. The evidence used in the criminal
proceedings against the applicant was thus obtained as a direct result of a violation of one of the
core rights guaranteed by the Convention.

105. As noted above, the use of evidence obtained in violation of Article 3 in criminal proceedings
raises serious issues as to the fairness of such proceedings. The Court has not found in the
instant case that the applicant was subjected to torture. In its view, incriminating evidence ‑
whether in the form of a confession or real evidence - obtained as a result of acts of violence or
brutality or other forms of treatment which can be characterised as torture - should never be relied
on as proof of the victim’s guilt, irrespective of its probative value. Any other conclusion would only
serve to legitimate indirectly the sort of morally reprehensible conduct which the authors of Article
3 of the Convention sought to proscribe or, as it was so well put in the United States Supreme
Court’s judgment in the Rochin case (see paragraph 50 above), to “afford brutality the cloak of
law”. It notes in this connection that Article 15 of the United Nations Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment provides that statements which
are established to have been made as a result of torture shall not be used in evidence in
proceedings against the victim of torture.

106. Although the treatment to which the applicant was subjected did not attract the special
stigma reserved to acts of torture, it did attain in the circumstances the minimum level of severity
covered by the ambit of the Article 3 prohibition. It cannot be excluded that on the facts of a
particular case the use of evidence obtained by intentional acts of ill-treatment not amounting to
torture will render the trial against the victim unfair, irrespective of the seriousness of the offence
allegedly committed, the weight attached to the evidence and the opportunities which the victim
had to challenge its admission and use at his trial.

107. In the present case, the general question whether the use of evidence obtained by an act
qualified as inhuman and degrading treatment automatically renders a trial unfair can be left open.
The Court notes that, even if it was not the intention of the authorities to inflict pain and suffering
on the applicant, the evidence was obtained by a measure which breached one of the core rights
guaranteed by the Convention. Furthermore, it was common ground between the parties that the
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drugs obtained by the impugned measure were the decisive element in securing the applicant’s
conviction. It is true that, as was equally uncontested, the applicant was given the opportunity,
which he took, of challenging the use of the drugs obtained by the impugned measure. However,
any discretion on the part of the national courts to exclude that evidence could not come into play
as they considered the administration of emetics to be authorised by domestic law. Moreover, the
public interest in securing the applicant’s conviction cannot be considered to have been of such
weight as to warrant allowing that evidence to be used at the trial. As noted above, the measure
targeted a street dealer selling drugs on a relatively small scale who was eventually given a six-
month suspended prison sentence and probation.

108. In these circumstances, the Court finds that the use in evidence of the drugs obtained by the
forcible administration of emetics to the applicant rendered his trial as a whole unfair.

109. This finding is of itself a sufficient basis on which to conclude that the applicant was denied a
fair trial in breach of Article 6. However, the Court considers it appropriate to address also the
applicant’s argument that the manner in which the evidence was obtained and the use made of it
undermined his right not to incriminate himself. To that end, it will examine, firstly, whether this
particular right was relevant to the circumstances of the applicant’s case and, in the affirmative,
whether it has been breached.

110. As regards the applicability of the principle against self-incrimination in this case, the Court
observes that the use at the trial of “real” evidence - as opposed to a confession - obtained by
forcible interference with the applicant’s bodily integrity is in issue. It notes that the privilege
against self-incrimination is commonly understood in the Contracting States and elsewhere to be
primarily concerned with respecting the will of the defendant to remain silent in the face of
questioning and not to be compelled to provide a statement.

111. However, the Court has on occasion given the principle of self-incrimination as protected
under Article 6 § 1 a broader meaning so as to encompass cases in which coercion to hand over
real evidence to the authorities was in issue. In Funke v. France (25 February 1993, § 44, Series A
no. 256-A), for instance, the Court found that an attempt to compel the applicant to disclose
documents, and thereby to provide evidence of offences he had allegedly committed, violated his
right not to incriminate himself. Similarly, in J.B. v. Switzerland (cited above, §§ 63-71) the Court
considered the State authorities’ attempt to compel the applicant to submit documents which
might have provided information about tax evasion to be in breach of the principle against
selfincrimination (in its broader sense).

112. In Saunders, the Court considered that the principle against self-incrimination did not cover
“material which may be obtained from the accused through the use of compulsory powers but
which has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, documents
acquired pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the purpose
of DNA testing” (cited above, § 69).

113. In the Court’s view, the evidence in issue in the present case, namely, drugs hidden in the
applicant’s body which were obtained by the forcible administration of emetics, could be
considered to fall into the category of material having an existence independent of the will of the
suspect, the use of which is generally not prohibited in criminal proceedings. However, there are
several elements which distinguish the present case from the examples listed in Saunders. Firstly,
as with the impugned measures in Funke and J.B. v. Switzerland, the administration of emetics was
used to retrieve real evidence in defiance of the applicant’s will. Conversely, the bodily material
listed in Saunders concerned material obtained by coercion for forensic examination with a view to
detecting, for example, the presence of alcohol or drugs.

114. Secondly, the degree of force used in the present case differs significantly from the degree of
compulsion normally required to obtain the types of material referred to in the Saunders case. To
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obtain such material, a defendant is requested to endure passively a minor interference with his
physical integrity (for example when blood or hair samples or bodily tissue are taken). Even if the
defendant’s active participation is required, it can be seen from Saunders that this concerns
material produced by the normal functioning of the body (such as, for example, breath, urine or
voice samples). In contrast, compelling the applicant in the instant case to regurgitate the
evidence sought required the forcible introduction of a tube through his nose and the
administration of a substance so as to provoke a pathological reaction in his body. As noted earlier,
this procedure was not without risk to the applicant’s health.

115. Thirdly, the evidence in the present case was obtained by means of a procedure which
violated Article 3. The procedure used in the applicant’s case is in striking contrast to procedures
for obtaining, for example, a breath test or a blood sample. Procedures of the latter kind do not,
unless in exceptional circumstances, attain the minimum level of severity to contravene Article 3.
Moreover, though constituting an interference with the suspect’s right to respect for private life,
these procedures are, in general, justified under Article 8 § 2 as being necessary for the
prevention of criminal offences (see, inter alia, Tirado Ortiz and Lozano Martin, cited above).

116. Consequently, the principle against self-incrimination is applicable to the present proceedings.

117. In order to determine whether the applicant’s right not to incriminate himself has been
violated, the Court will have regard, in turn, to the following factors: the nature and degree of
compulsion used to obtain the evidence; the weight of the public interest in the investigation and
punishment of the offence in issue; the existence of any relevant safeguards in the procedure; and
the use to which any material so obtained is put.

118. As regards the nature and degree of compulsion used to obtain the evidence in the present
case, the Court reiterates that forcing the applicant to regurgitate the drugs significantly interfered
with his physical and mental integrity. The applicant had to be immobilised by four policemen, a
tube was fed through his nose into his stomach and chemical substances were administered to
him in order to force him to surrender up the evidence sought by means of a pathological reaction
of his body. This treatment was found to be inhuman and degrading and therefore to violate Article
3.

119. As regards the weight of the public interest in using the evidence to secure the applicant’s
conviction, the Court observes that, as noted above, the impugned measure targeted a street
dealer who was offering drugs for sale on a comparatively small scale and who was eventually
given a six-month suspended prison sentence and probation. In the circumstances of the instant
case, the public interest in securing the applicant’s conviction could not justify recourse to such a
grave interference with his physical and mental integrity.

120. Turning to the existence of relevant safeguards in the procedure, the Court observes that
Article 81a of the Code of Criminal Procedure prescribed that bodily intrusions had to be carried out
lege artis by a doctor in a hospital and only if there was no risk of damage to the defendant’s
health. Although it can be said that domestic law did in general provide for safeguards against
arbitrary or improper use of the measure, the applicant, relying on his right to remain silent,
refused to submit to a prior medical examination. He could only communicate in broken English,
which meant that he was subjected to the procedure without a full examination of his physical
aptitude to withstand it.

121. As to the use to which the evidence obtained was put, the Court reiterates that the drugs
obtained following the administration of the emetics were the decisive evidence in his conviction
for drug trafficking. It is true that the applicant was given and took the opportunity to oppose the
use at his trial of this evidence. However, and as noted above, any possible discretion the national
courts may have had to exclude the evidence could not come into play, as they considered the
impugned treatment to be authorised by national law.
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7.3

7.4

122. Having regard to the foregoing, the Court would also have been prepared to find that
allowing the use at the applicant’s trial of evidence obtained by the forcible administration of
emetics infringed his right not to incriminate himself and therefore rendered his trial as a whole
unfair.”

De rechtbank heeft vastgesteld dat onder de verdachte een smartphone in beslag is genomen en
dat teneinde deze smartphone biometrisch te ontgrendelen de verdachte tegen zijn wil is geboeid
en zijn duim op de vingerafdrukscanner is geplaatst. Op deze wijze is de vingerafdruk van de
verdachte gebruikt om de gegevens die op dat moment al in de smartphone waren vastgelegd,
voor het bewijs van het strafbare feit waarvan hij werd verdacht veilig te stellen. De rechtbank
heeft in de kern geoordeeld dat het op deze wijze toepassen van een zeer geringe mate van
fysieke dwang met als doel het door middel van de vingerafdruk van de verdachte biometrisch
ontgrendelen van de smartphone geen inbreuk op het door artikel 6 EVRM gewaarborgde nemo
tenetur-beginsel oplevert. Daarin ligt tevens besloten dat het ondergaan van deze fysieke dwang
slechts een geringe inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachte opleverde. Dit oordeel
getuigt - gelet op wat onder 7.2 is vooropgesteld - niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 9 februari 2021.

8 Beslissing
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F.W. Bleichrodt

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

hierna: de verdachte.

1. In deze vordering tot cassatie in het belang der wet gaat het om het biometrisch ontgrendelen van
een smartphone van de verdachte tegen zijn wil teneinde met het oog op de opsporing toegang te
krijgen tot de inhoud van de smartphone. De vordering betreft een vonnis van de rechtbank Noord-
Holland van 28 februari 2019, met zaaknummers 15/870028-16 en 13/032439-13 (tul),
ECLI:NL:RBNHO:2019:1568. Tegen het vonnis van de rechtbank is geen rechtsmiddel aangewend,
zodat het onherroepelijk is geworden. Cassatie in het belang der wet is wel mogelijk.1

2. De ontgrendeling van de smartphone van de verdachte heeft in deze zaak plaatsgevonden door
hem te boeien en zijn vingerafdruk op het beeldscherm te plaatsen. Ook andere vormen van
biometrische ontgrendeling zijn denkbaar. Te denken valt aan het gebruik van een irisscan of van
handpalm- en gezichtsherkenning. Bij elk van deze vormen van biometrische ontgrendeling kan sprake
zijn van fysieke dwang teneinde de ontgrendeling mogelijk te maken, zoals het openhouden van de
oogleden met het oog op een irisscan of het vasthouden van de hand of het hoofd ten behoeve van
herkenning.

3. De rechtbank heeft geoordeeld dat de opsporingsambtenaren op rechtmatige wijze toegang
hebben verkregen tot de smartphone door met behulp van dwang gebruik te maken van de
vingerafdruk van de verdachte. Deze vordering tot cassatie in het belang der wet strekt ertoe dat
oordeel aan de Hoge Raad voor te leggen. Daaraan ligt niet de gedachte ten grondslag dat het
oordeel van de rechtbank blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Een oordeel van de Hoge Raad
is van belang voor de opsporingspraktijk en de rechtsontwikkeling, mede in het licht van voorgenomen
wetgeving. Daarin is de grond voor deze vordering gelegen.

4. De vordering is als volgt opgebouwd. Eerst bespreek ik de zaak en het vonnis van de rechtbank,
voor zover deze voor de vordering van belang zijn. Vervolgens komt het juridisch kader aan de orde.
Daarna komt het ‘nemo tenetur’-beginsel, zoals uitgelegd in de rechtspraak van het EHRM en de Hoge
Raad, aan bod. Ten slotte wordt de balans opgemaakt en formuleer ik twee middelen van cassatie.

5. Het gaat in deze zaak om het volgende. De voorliggende zaak vormt een uitvloeisel van een
onderzoek naar een vorm van fraude die bekend staat als ‘phishing’. ‘Phishing’ houdt in dat
rekeninghouders of banken onder valse voorwendselen worden bewogen tot de afgifte van
bankpassen en/of vertrouwelijke gegevens, die nodig zijn voor bijvoorbeeld internetbankieren. De
verdachte is ten laste gelegd 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 aan oplichtingen (feit 1), diefstallen
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door middel van valse sleutels (feiten 2 en 6) en verschillende vormen van computercriminaliteit (feiten
3, 4, 5, 7 en 8). De rechtbank heeft de verdachte voor de feiten 2, 3 en 8 veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 218 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd
van twee jaren, en tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. Ook
heeft de rechtbank goederen onttrokken aan het verkeer, vorderingen van benadeelde partijen
toegewezen, aan de verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd en de tenuitvoerlegging
van een voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 85 dagen gelast (subsidiair twintig dagen
hechtenis).

6. De rechtbank heeft, voor zover voor deze vordering relevant, de volgende feiten en
omstandigheden vastgesteld:

“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 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.

De raadsman van de verdachte heeft bepleit dat de bestanden, die zijn aangetroffen op de iPhone
van verdachte van het bewijs dienen te worden uitgesloten. Volgens de raadsman ontbreekt een
wettelijke bevoegdheid voor de officier van justitie voor het geven van een opdracht aan de politie om
de verdachte (fysiek) te dwingen zijn iPhone te ontgrendelen om zo toegang te krijgen tot de
volledige inhoud van die iPhone. Met het (onnodig) aanleggen van de handboeien en het vervolgens
drukken van de duim op het telefoonscherm is volgens de raadsman 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), alsmede met de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit.”

7. De rechtbank heeft geoordeeld dat de veiliggestelde inhoud van de onder de verdachte in beslag
genomen iPhone en laptop is onderzocht, waarbij alle opgeslagen en beschikbare gegevens zijn
uitgelezen op een zodanige wijze, dat dit 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 de rechter-commissaris. Naar het oordeel van de rechtbank levert dit
een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek op in de zin van art. 359a Sv. De
rechtbank volstaat met de constatering daarvan. De vordering tot cassatie in het belang der wet heeft
geen betrekking op dit oordeel van de rechtbank. Deze strekt zich slechts uit tot het oordeel van de
rechtbank over het biometrisch ontgrendelen van de smartphone door de duim van de verdachte
tegen zijn wil op de smartphone te plaatsen en hem daartoe te boeien.

8. De rechtbank heeft het hiervoor onder 6 samengevatte verweer verworpen en daartoe het
volgende overwogen:

“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
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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,
par. 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 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
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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.”

9. De volgende bepalingen zijn van belang:

- Art. 14, derde lid, aanhef en onder g, IVBPR:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following
minimum guarantees, in full equality:
(…)

g. Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.”

- Art. 7 Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 maart 2016
betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht
om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn:

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden het recht hebben om te zwijgen in
verband met het strafbaar feit waarvan zij worden verdacht of beschuldigd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden het recht hebben om zichzelf niet te
belasten.

3. De uitoefening van het recht om zichzelf niet te belasten mag de bevoegde autoriteiten niet
beletten bewijsmateriaal te vergaren dat rechtmatig wordt verkregen door gebruik van legale dwang
en dat onafhankelijk van de wil van de verdachten of beklaagden bestaat.

4. De lidstaten mogen hun rechterlijke instanties toestaan bij de veroordeling rekening te houden met
de bereidheid tot medewerking van verdachten en beklaagden.

5. De uitoefening door verdachten en beklaagden van het recht om te zwijgen of het recht om zichzelf
niet te belasten, mag niet tegen hen worden gebruikt en mag niet worden beschouwd als bewijs dat
zij het betrokken strafbaar feit hebben begaan.”

- Art. 11 Gw:

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid
van zijn lichaam.”

- Art. 61a Sv:

“1. Tegen de voor onderzoek opgehouden verdachte kunnen maatregelen in het belang van het
onderzoek worden bevolen. Als zodanige maatregelen kunnen onder meer worden aangemerkt:

a. het maken van foto’s en video-opnamen;

Het juridisch kader
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b. het nemen van lichaamsmaten en handpalm-, voet-, teen-, oor- en schoenzoolafdrukken;

c. de toepassing van een confrontatie;

d. de toepassing van een geuridentificatieproef;

e. het afscheren, knippen of laten groeien van snor, baard of hoofdhaar;

f. het dragen van bepaalde kleding of bepaalde attributen ten behoeve van een confrontatie;

g. plaatsing in een observatiecel;

h. onderzoek naar schotresten op het lichaam.

2. De in het eerste lid genoemde maatregelen kunnen alleen worden bevolen in geval van verdenking
van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de
uitvoering van de maatregelen in het belang van het onderzoek en voor het verwerken van de
resultaten daarvan.”

- art. 94, eerste lid, Sv:

“Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te
brengen (...)”

- art. 95, eerste lid, Sv:

“Hij die den verdachte aanhoudt of staande houdt, kan voor inbeslagneming vatbare voorwerpen,
door dezen met zich gevoerd, in beslag nemen.”

- art. 96, eerste lid, Sv:

“In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd de daarvoor
vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden.”

- art. 125k Sv: 
“1. Voor zover het belang van het onderzoek dit bepaaldelijk vordert, kan indien toepassing is
gegeven aan artikel 125i of artikel 125j tot degeen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij
kennis draagt van de wijze van beveiliging van een geautomatiseerd werk, het bevel worden gericht
toegang te verschaffen tot de aanwezige geautomatiseerde werken of delen daarvan. Degeen tot wie
het bevel is gericht, dient desgevraagd hieraan gevolg te geven door de kennis omtrent de beveiliging
ter beschikking te stellen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien in een geautomatiseerd werk versleutelde
gegevens worden aangetroffen. Het bevel richt zich tot degeen van wie redelijkerwijs kan worden
vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van versleuteling van deze gegevens.

3. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, wordt niet gegeven aan de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is
van overeenkomstige toepassing.”

10. Art. 125k Sv bepaalt dat indien sprake is van een doorzoeking op basis van art. 125i Sv of art.
125j Sv aan hem van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van
beveiliging van een geautomatiseerd werk, een bevel kan worden gegeven om tot dit
geautomatiseerde werk of delen daarvan de toegang te verschaffen. Ingevolge het derde lid van art.
125k Sv wordt dit bevel evenwel niet aan de verdachte gegeven. Een dergelijke bepaling, waarin de
medewerkingsplicht zich niet uitstrekt tot de verdachte, is in het Wetboek van Strafvordering geen
uitzondering. De positie van de verdachte is in dit verband veelal gemodelleerd naar art. 96a, tweede
lid, Sv. In deze bepaling is neergelegd dat bevelen tot het uitleveren van voor inbeslagneming vatbare
voorwerpen niet aan de verdachte worden gegeven.2

11. In de onderhavige zaak is aan de verdachte niet op grond van art. 125k Sv een bevel gegeven zijn
smartphone te ontgrendelen. De officier van justitie heeft hem medewerking bevolen op grond van
art. 61a Sv. Nadat de verdachte dit weigerde, heeft hij uiteindelijk passief moeten dulden dat zijn
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vingerafdruk werd gebruikt om de smartphone te ontgrendelen. Voor het forceren van de toegang tot
de smartphone van de verdachte in de onderhavige zaak was volgens de officier van justitie ten tijde
van het opsporingsonderzoek een technisch hulpmiddel niet voorhanden.

12. De huidige wet- en regelgeving kent geen expliciete wettelijke grondslag voor het moeten dulden
dat biometrisch kenmerken van de verdachte worden gebruikt ter ontgrendeling van een smartphone.
De Hoge Raad heeft zich hierover evenmin uitgelaten. Wel is de Hoge Raad in een tweetal arresten
van 4 april 2017 ingegaan op de grondslag voor het doen van onderzoek door opsporingsambtenaren
aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken, waaronder
smartphones.3 Aan deze arresten kan het volgende worden ontleend.

13. Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan aan in beslag genomen voorwerpen
teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In een in beslag
genomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerde werk, waaronder een smartphone,
opgeslagen of beschikbare gegevens, zijn daarvan niet uitgezonderd. De wettelijke basis voor dat
onderzoek door opsporingsambtenaren is gelegen in het samenstel van de bepalingen waarop de
bevoegdheid tot inbeslagneming is gebaseerd. Voor het doen van onderzoek door een
opsporingsambtenaar aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde
werken teneinde de beschikking te krijgen over daarin opgeslagen of beschikbare gegevens vereist
de wet geen voorafgaande rechterlijke toetsing of tussenkomst van de officier van justitie. Indien de
met het onderzoek samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden
beschouwd, biedt de algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in
verbinding met de artikelen 95 en 96 Sv, daarvoor voldoende legitimatie. Dit zal het geval kunnen zijn
indien het onderzoek slechts bestaat uit het raadplegen van een gering aantal bepaalde op de
elektronische gegevensdrager of in het geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens.
Indien dat onderzoek zo verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van
bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het
geautomatiseerde werk, kan dat onderzoek jegens hem onrechtmatig zijn. Daarvan zal in het
bijzonder sprake kunnen zijn wanneer het gaat om onderzoek van alle in de elektronische
gegevensdrager of het geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens met
gebruikmaking van technische hulpmiddelen. De bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en
de daarin besloten liggende bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan die voorwerpen
kunnen op grond van art. 95 en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de op grond van art. 148 Sv met
het gezag over de opsporing belaste officier van justitie, nu deze blijkens art. 141, aanhef en onder a,
Sv met opsporing is belast. Voorts kunnen die bevoegdheden op grond van art. 104, eerste lid, Sv
worden uitgeoefend door de rechter-commissaris. De hier genoemde wettelijke bepalingen bieden
tevens de grondslag voor het verrichten van onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen door de
officier van justitie respectievelijk de rechter-commissaris, indien de inbeslagneming is geschied door
een opsporingsambtenaar. In een dergelijk geval vormen deze wettelijke bepalingen een toereikende
grondslag voor onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen dat een meer dan beperkte inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer meebrengt. Daarbij valt — in het licht van art. 8 EVRM — aan onderzoek
door de rechter-commissaris in het bijzonder te denken in gevallen waarin op voorhand is te voorzien
dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend zal zijn.

14. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat de officier van justitie het standpunt heeft ingenomen
dat de verdachte op grond van art. 61a Sv is bevolen mee te werken aan het ontgrendelen van zijn
iPhone. De vraag rijst of (een bevel tot (medewerking aan)) het plaatsen van de vinger van de
verdachte op zijn smartphone is aan te merken als een maatregel in het belang van het onderzoek als
bedoeld in art. 61a Sv. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de opsomming van
maatregelen die in het belang van het onderzoek tegen de verdachte kunnen worden bevolen niet
limitatief is bedoeld. Alleen de meest gangbare maatregelen zijn opgesomd.4 Uit de wetsgeschiedenis
volgt ook dat de wetgever heeft gekozen voor de constructie waarbij de verdachte de toepassing van
het dwangmiddel, die zo nodig met enige fysieke dwang gepaard kan gaan, zal moeten dulden. Het
niet meewerken aan de maatregelen is niet strafbaar gesteld.5

15. In de literatuur is opgemerkt dat art. 61a Sv een wettelijke legitimatie biedt voor het desnoods
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tegen de wil van de verdachte nemen van vingerafdrukken.6 Op zichzelf is het nemen van
vingerafdrukken verwant aan de onderzoeksmaatregelen van art. 61a, eerste lid, onder b, Sv tot het
(gedwongen) nemen van handpalm-, voet-, teen- en oorafdrukken. Daarmee is echter niet alles
gezegd. Met de inwerkingtreding van de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en
getuigen7 is het nemen van vingerafdrukken niet langer expliciet als maatregel in het belang van het
onderzoek in art. 61a Sv opgenomen. Het schrappen van de vermelding van het nemen van
vingerafdrukken in art. 61a Sv hangt samen met de introductie van art. 55c Sv. Sindsdien worden
vingerafdrukken die tot doel hebben de identiteit van de verdachte vast te stellen op grond van art.
55c, tweede of derde lid, Sv afgenomen en niet langer op grond van art. 61a, eerste lid, sub b, Sv.8 De
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat tot deze wet heeft geleid, houdt daarover het
volgende in:9

“In artikel 55c, tweede lid, Sv wordt geregeld dat altijd een of meer vingerafdrukken worden genomen
van ieder aangehouden persoon op wie een verdenking rust ter zake van een misdrijf waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten. Indien over de identiteit van de verdachte wegens een misdrijf
waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk is of wegens een overtreding, twijfels bestaan, worden
op basis van artikel 55c, derde lid, Sv vingerafdrukken genomen. Als gevolg daarvan is het niet langer
nodig dat in de opsomming van maatregelen die ingevolge artikel 61a, eerste lid, Sv in het belang van
het onderzoek kunnen worden genomen, het nemen van vingerafdrukken voor identificatiedoeleinden
gehandhaafd blijft. Vingerafdrukken die tot doel hebben de identiteit van de verdachte vast te stellen,
worden immers na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, niet langer op basis van 61a, eerste lid,
onder b, Sv genomen, maar op grond van artikel 55c, tweede of derde lid, Sv. Het is evenmin nodig
deze maatregel in artikel 61a, eerste lid, onder b, Sv te handhaven voor opsporings- en
vervolgingsdoeleinden. Nu vingerafdrukken standaard bij iedere verdachte wegens een misdrijf
waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, worden genomen en deze ingevolge artikel 55c, vierde lid,
Sv ook kunnen worden gebruikt voor opsporings- en vervolgingsdoeleinden, zal er na
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel geen noodzaak en behoefte meer aanwezig zijn om
vingerafdrukken te nemen op basis van artikel 61a, eerste lid, onder b, Sv te bevelen. Bij artikel I,
onder I, wordt dan ook voorgesteld deze maatregel in artikel 61a, eerste lid, Sv te laten vervallen.”

16. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt in dit verband opgemerkt dat de verplichting tot
het afstaan van vingerafdrukken geen inbreuk op het ‘nemo tenetur’-beginsel vormt, omdat er voor de
verdachte geen sprake is van een verplichting tot actieve medewerking aan zijn veroordeling.10 De
Hoge Raad heeft geoordeeld dat art. 55c, tweede en derde lid, Sv niet inhoudt dat
opsporingsambtenaren een bevel tot medewerking aan de verdachte geven. Wel kan de verdachte
worden gedwongen de feitelijke toepassing van deze bevoegdheid te dulden.11

17. De wetgever heeft het nemen van vingerafdrukken voor identificatie-, opsporings- en
vervolgingsdoeleinden aldus niet langer willen gronden op art. 61a Sv. In die lijn zou kunnen worden
geredeneerd dat het plaatsen van de vinger van de verdachte op een smartphone, niet kan worden
gebracht onder de maatregelen in het belang van het onderzoek als bedoeld in art. 61a Sv. Daar staat
tegenover dat de opsomming in art. 61a van die maatregelen niet limitatief is en de reden dat de
wetgever het nemen van vingerafdrukken niet langer expliciet in art. 61a, eerste lid, onder b, Sv heeft
opgenomen, niet zien op het atypisch gebruik van de vingerafdruk van de verdachte zoals in deze
zaak aan de orde.

18. Tussen het nemen van vingerafdrukken op de voet van art. 55c, tweede, derde en vierde lid, Sv
enerzijds en het plaatsen van de vinger van de verdachte op een smartphone om deze te
ontgrendelen anderzijds bestaan verschillen. Het plaatsen van de vinger op de smartphone geschiedt
met het oog op de opheldering van de feiten waarvan de verdachte wordt verdacht. Van het opslaan
en van (verdere) verwerking van de vingerafdruk, zoals bedoeld in het vierde lid van art. 55c Sv, is
geen sprake. De vingerafdruk bewerkstelligt weliswaar dat de smartphone verifieert dat het de
rechthebbende op die smartphone is die toegang probeert te verkrijgen, maar identiteitsvaststelling is
in dit verband niet een doel op zichzelf, maar een middel om de in de smartphone opgeslagen
gegevens te kunnen onderzoeken.

19. De rechtbank heeft de grondslag voor het onder dwang biometrisch ontgrendelen van de iPhone
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van de verdachte klaarblijkelijk niet gevonden in art. 55c of 61a Sv. De rechtbank baseert de
bevoegdheid daartoe op het samenstel van de bepalingen die betrekking hebben op de
inbeslagneming van voorwerpen (art. 94, in verbinding met art. 95 en 96 Sv, en art. 141 en 148 Sv).
Hiervoor is al besproken dat uit dat samenstel van bepalingen ook de bevoegdheid voortvloeit om met
het oog op de waarheidsvinding aan een in beslag genomen geautomatiseerd werk of een
elektronische gegevensdrager onderzoek te doen.12 Het uitoefenen van enige lichamelijke dwang door
het plaatsen van een vinger op de vingerafdrukscan van de smartphone heeft de rechtbank
beschouwd als een onderdeel van de bevoegdheid om onderzoek aan en in de in beslag genomen
smartphone mogelijk te maken.

20. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat het uitoefenen van een zekere
proportionele, lichamelijke dwang om de toepassing van de bevoegdheid tot inbeslagneming in
feitelijke zin te realiseren van die bevoegdheid tot inbeslagneming in het algemeen onderdeel
uitmaakt. In HR 7 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5819, NJ 2004/594 overwoog de Hoge Raad
dat de uitoefening van het dwangmiddel van inbeslagneming kan inhouden dat desnoods met
toepassing van proportioneel geweld handelingen worden verricht die strekken tot het in de zin van
art. 134, eerste lid, Sv onder zich nemen of gaan houden van voorwerpen ten behoeve van de
strafvordering. De uitgeoefende bevoegdheid tot inbeslagneming omvatte daarom in die zaak mede
het tegen de wil van de betrokkene en met proportioneel geweld openen van diens vuist. Gewezen
kan in dit verband ook worden op rechtspraak over het zogenoemde ‘strotten’ om te voorkomen dat
een verdachte bolletjes verdovende middelen doorslikt. In de zaak die leidde tot HR 17 december
2019, ECLI:NL:HR:2019:1966, NJ 2020/238, m.nt. Reijntjes had het hof het verweer dat strotten een
vormverzuim opleverde, besproken in het licht van de taakuitoefening door de politie en de plicht om
op grond van art. 7, eerste lid, Politiewet 2012 ook gevaren voor de verdachte zelf af te wenden. Naar
het oordeel van de Hoge Raad lag in de vaststellingen van het hof besloten dat met het optreden van
de verbalisant dat bestond uit het naar de keel grijpen en het gelijktijdig bevelen de zich in de mond
bevindende voorwerpen uit te spugen, niet alleen werd beoogd het gevaar af te wenden dat het
doorslikken van die voorwerpen voor de verdachte kon hebben, maar tevens uitvoering werd gegeven
aan de in art. 9, derde lid, Opiumwet neergelegde bevoegdheden tot inbeslagneming van daarvoor
vatbare voorwerpen en het daartoe geven van een vordering tot uitlevering. Gelet daarop en in
aanmerking genomen dat het hof tevens tot uitdrukking had gebracht dat het toegepaste geweld
proportioneel en subsidiair was, getuigde het oordeel van het hof dat geen vormverzuim had
plaatsgevonden volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting en was het niet
onbegrijpelijk.

21. Er bestaat wel een verschil tussen de achtergrond van de fysieke dwang in de onderhavige zaak
en die in de bovengenoemde situaties. De uitoefening van de fysieke dwang strekt er in de
onderhavige zaak niet toe om het voor inbeslagneming vatbare voorwerp in beslag te kunnen nemen,
maar om aan in beslag genomen voorwerpen nader onderzoek mogelijk te maken. Ik meen dat dit
verschil niet doorslaggevend is. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt immers dat de
bevoegdheid tot inbeslagneming mede de bevoegdheid tot nader onderzoek aan in beslag genomen
voorwerpen omvat. In het verlengde daarvan ligt dat de bevoegdheid tot inbeslagneming ook mede
de bevoegdheid omvat om in het kader van het nader onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen
desnoods tegen de wil van de verdachte en met proportioneel geweld de toegang tot het in beslag
genomen voorwerp te verkrijgen.13

22. Tegen de achtergrond van het voorafgaande, meen ik dat de rechtbank geen blijk heeft gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting door de bevoegdheid tot het onder dwang biometrisch ontgrendelen
van de smartphone van de verdachte te baseren op het samenstel van de bepalingen die betrekking
hebben op de inbeslagneming van voorwerpen (art. 94, in verbinding met art. 95 en 96 Sv, en art. 141
en 148 Sv).

23. In het conceptwetsvoorstel voorafgaand aan het Wetsvoorstel computercriminaliteit III14 was
voorgesteld een zogenoemd decryptiebevel in de wet op te nemen. Het bevel strekte ertoe

Voorstellen tot regelgeving
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verdachten van kinderpornografie en terrorisme te verplichten wachtwoorden van geautomatiseerde
werken en/of elektronische gegevensdragers te verstrekken. Na een kritisch advies van de Raad van
State is van het doen van dit voorstel uiteindelijk afgezien. Een van de kritiekpunten hield in dat met
een dergelijk bevel inbreuk wordt gemaakt op het ‘nemo tenetur’-beginsel.15 Daarbij nam de Raad van
State in aanmerking dat de in het voorstel op het niet voldoen aan het bevel gestelde straf (een
gevangenisstraf voor de duur van drie jaren) een aanzienlijke mate van dwang zou opleveren.16

24. In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is aanvankelijk
voorgesteld de inhoud van art. 125k Sv aan te passen en op te nemen in art. 2.7.4.1.4. In de memorie
van toelichting bij het concept wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering werd aangegeven dat deze bevoegdheid tot nu toe slechts kon worden aangewend
om “tijdens een doorzoeking van een plaats onderzoek te doen in een ter plaatse aangetroffen
geautomatiseerd werk (artikel 125k) of indien dit nodig is in het kader van het vorderen van
vastgelegde gegevens”. Voorgesteld werd om ook mogelijk te maken een ontsleutelingsbevel te
geven met als doel onderzoek te kunnen doen aan of in een in beslag genomen elektronische
gegevensdrager of geautomatiseerd werk.17 Verder zou de bepaling in het nieuwe Wetboek van
Strafvordering “techniek-neutraler” worden geformuleerd door te spreken van iemand die vermoedelijk
“de versleuteling ongedaan kan maken”. Daarmee zouden ook technieken als het ontgrendelen van
apparatuur met een vingerafdruk of irisscan (biometrische ontgrendeling) onder de reikwijdte van de
bepaling kunnen vallen. Een ontsleutelingsbevel kon ingevolge art. 2.7.1.1.4 van het concept-voorstel
niet tot de verdachte worden gericht. Daarbij werd niet gedifferentieerd tussen verschillende wijzen
van ontsleuteling. Volgens de toelichting zou art. 2.7.1.1.4 recht doen aan het in art. 6 EVRM
neergelegde ‘nemo tenetur’-beginsel.18

25. De Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (Commissie-Koops)
kwam tot de conclusie dat biometrische toegangsverschaffing ook van verdachten zou kunnen worden
afgedwongen. De commissie ziet een belangrijk verschil tussen het meewerken in de vorm van het
geven van een wachtwoord enerzijds en het meewerken door het dulden van biometrische
toegangsverschaffing anderzijds. Wachtwoorden kunnen niet onafhankelijk van de wil van de
verdachte worden verkregen. Dit ligt anders voor biometrisch materiaal dat – met lichte dwang –
onafhankelijk van de wil van de verdachte kan worden verkregen en daarom volgens de commissie
niet wezenlijk verschilt van bloed of ander lichaamseigen materiaal dat gedwongen kan worden
afgenomen. Het ‘nemo tenetur’-beginsel hoeft volgens de commissie niet in de weg te staan aan een
bevel verdachten mee te laten werken aan biometrische toegangsverschaffing.19 De Commissie-Koops
acht een bevel tot medewerking aan biometrische ontsluiting aan verdachten echter niet nodig en
onwenselijk, omdat op de weigering ingevolge art. 184 Sr een gevangenisstraf van drie maanden is
gesteld en deze dreiging verdachten er niet altijd toe zal zetten mee te werken. Het gedwongen
dulden van biometrische ontsluiting vormt volgens haar een beter alternatief en behelst slechts een
relatief lichte inbreuk op de lichamelijke integriteit. De Commissie adviseerde daarom in de wet een
bevoegdheid van de officier van justitie op te nemen om te bevelen toegang tot een biometrisch
beveiligd geautomatiseerd werk of digitale gegevensdrager te verschaffen, met een duldplicht voor
zowel verdachten als niet-verdachten.20 Weliswaar is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
de verdachte in potentie groot (afhankelijk van wat op de gegevensdrager wordt aangetroffen), maar
de legitimatie van die inbreuk ligt in de bevoegdheden tot doorzoeking van de gegevensdrager en
staat los van de ‘nemo tenetur’-problematiek, aldus de Commissie-Koops.21

26. Overeenkomstig het advies van de Commissie-Koops, is in de ambtelijke eindversie van de
moderniseringsvoorstellen, die in juli 2020 openbaar is gemaakt, aan het oorspronkelijke voorgestelde
ontsleutelingsbevel dat niet tot de verdachte kan worden gericht in het tweede lid van art. 2.7.44 de
volgende bevoegdheid toegevoegd:

“2. In geval van biometrische beveiliging of versleuteling in de vorm van bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen biometrische kenmerken kan de officier van justitie bevelen dat de
opsporingsambtenaar deze beveiliging of versleuteling ongedaan maakt. De opsporingsambtenaar
kan ter uitvoering van dat bevel tegen de wil van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed
dat hij deze beveiliging of versleuteling ongedaan kan maken, de maatregelen treffen die daartoe
redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
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gesteld over de wijze van uitvoering van het bevel.”

Over dit voorgestelde tweede lid wordt in de toelichting opgemerkt dat sprake is van een duldplicht
voor verdachten en niet-verdachten. De bevoegdheid is beperkt tot de biometrische beveiliging of
versleuteling in de vorm van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen biometrische
kenmerken.22 Bij biometrische beveiliging moet (vooralsnog) worden gedacht aan een vingerafdruk,
irisscan of gezichtsherkenning.23 De nadere regels over de wijze van uitvoering van het bevel die bij
algemene maatregel van bestuur kunnen worden gesteld, zullen onder meer de mate van uit te
oefenen lichamelijke dwang betreffen.

27. Het ‘nemo tenetur’-beginsel behelst het recht van de verdachte gevrijwaard te blijven van
gedwongen zelfbeschuldiging.24 Een onvoorwaardelijk recht of beginsel dat een verdachte op generlei
wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem
mogelijk bezwarend bewijsmateriaal kent het Nederlands recht niet.25 Wel bepaalt art. 29, eerste lid,
Sv dat de verhorende ambtenaar zich van alles onthoudt wat de strekking heeft een verklaring te
krijgen waarvan niet kan worden gezegd dat deze in vrijheid is verkregen. Ook is in onder meer art.
96a, tweede lid, Sv bepaald dat bevelen tot uitlevering van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen
niet aan de verdachte worden gegeven.26

28. Het ‘nemo tenetur’-beginsel is wel verankerd in het internationale recht. In art. 14, derde lid,
onder g, IVBPR is bepaald dat niemand mag worden “compelled to testify against himself or to confess
guilt”. Ook art. 7, tweede en derde lid, van EU-richtlijn 2016/343 behoeft in dit verband vermelding.
Het EHRM beschouwt het zwijgrecht en het ‘nemo tenetur’-beginsel in hun onderlinge samenhang. Het
EHRM stelt voorop dat “the right to silence and the right not to incriminate oneself are generally
recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under Article
6”.27In het onderstaande zal de rechtspraak van het EHRM in dit verband worden verkend.

29. De rechtspraak van het EHRM over het ‘nemo tenetur’-beginsel heeft veel pennen losgemaakt. De
interpretaties verschillen. In het kader van deze vordering hoeven niet alle aspecten van deze
rechtspraak en de opvattingen daarover te worden besproken. Ik geef de hoofdlijnen van de
rechtspraak weer, aan de hand waarvan de in deze vordering aan de orde gestelde rechtsvraag kan
worden beantwoord.

30. Ten aanzien van de rechtsgronden van het ‘nemo tenetur’-beginsel heeft het EHRM onder meer
het volgende overwogen:

“Their rationale lies, inter alia, in the protection of the accused against improper compulsion by the
authorities thereby contributing to the avoidance of miscarriages of justice and to the fulfilment of the
aims of Article 6 (art. 6) (…). The right not to incriminate oneself, in particular, 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. In this
sense the right is closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6 para. 2 of the
Convention (art. 6-2).”28

31. In deze overwegingen klinkt door dat van een eenduidige grondslag van het ‘nemo tenetur’-
beginsel geen sprake is.29 Het beginsel beschermt tegen ongeoorloofde dwang. Daarmee kan het
beginsel de deugdelijkheid van de bewijsvoering bevorderen. Te denken valt aan het voorkomen van
een valse bekentenis die tot stand komt onder invloed van uitgeoefende dwang. Daarnaast wordt met
het beginsel de procesautonomie van de verdachte beklemtoond: de verdachte is een autonome
procespartij die zelf zijn procespositie moet kunnen bepalen. Ten slotte kan het beginsel in verband

Het ‘nemo tenetur’-beginsel

Inleiding

Nemo tenetur in de rechtspraak van het EHRM
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worden gebracht met het respecteren van de menselijke waardigheid en vrijheid.30

32. Het ‘nemo tenetur’-beginsel is volgens de rechtspraak van het EHRM niet absoluut. Niet elk gebruik
van directe dwang om van de verdachte bewijs te verkrijgen resulteert in een schending van art. 6
EVRM.31Bij de beoordeling of ten gevolge van de op de betrokkene uitgeoefende dwang het ‘nemo
tenetur’-beginsel in de kern is geschonden, concentreert het EHRM zich “on the nature and degree of
compulsion used to obtain the evidence, the existence of any relevant safeguards in the procedure,
and the use to which any material so obtained was put.”32

33. Bij deze beoordeling komt veel gewicht toe aan de aard van het door middel van die dwang
verkregen materiaal, meer in het bijzonder aan het verschil tussen materiaal dat onafhankelijk van de
wil van de verdachte bestaat en materiaal dat van de wil van de betrokkene afhankelijk is. In
Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk overwoog de Grote Kamer van het EHRM in dat verband als
volgt:

“The right not to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the will of an
accused person to remain silent. As commonly understood in the legal systems of the Contracting
Parties to the Convention and elsewhere, it does not extend to the use in criminal proceedings of
material which may be obtained from the accused through the use of compulsory powers but which
has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, documents acquired
pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the purpose of DNA
testing.”33

34. Van de overweging dat het beginsel zich niet uitstrekt tot de verkrijging door middel van
dwangmiddelen (“compulsory powers”) van bewijsmateriaal dat onafhankelijk van de wil van de
verdachte bestaat, heeft het EHRM nadien geen afstand genomen.34 Wel blijkt uit latere rechtspraak
dat tussen wel en niet van de wil van de verdachte afhankelijk materiaal niet zo strikt kan worden
onderscheiden en dat dit onderscheid niet in alle gevallen doorslaggevend is ter beoordeling of het
‘nemo tenetur’-beginsel is geschonden. In het bijzonder de uitspraak van de Grote Kamer in Jalloh
tegen Duitsland laat zien dat de in het Saunders-arrest aangebrachte beperking op het
toepassingsbereik moet worden genuanceerd.

35. Aan Jalloh was met dwang een braakmiddel toegediend, zodat hij de door hem geslikte bolletjes
drugs zou opgeven. Hij was door politieagenten gefixeerd, waarna de arts het middel via een slang in
de neus toediende. Ten aanzien van de toepasselijkheid van ‘nemo tenetur’ stelde het Europese Hof
evenals in Saunders voorop dat het beginsel “is commonly understood (…) to be primarily concerned
with respecting the will of the defendant to remain silent in the face of questioning and not to be
compelled to provide a statement.”35Vervolgens wijst de Grote Kamer er evenwel op dat het Hof bij
gelegenheid in eerdere uitspraken aan het principe een “broader meaning” heeft gegeven om ook
gevallen te omvatten waarin de verdachte werd gedwongen om “real evidence” aan de autoriteiten te
overhandigen. Het Hof verwijst in dat verband naar zijn uitspraken in de zaken Funke tegen Frankrijk
en J.B. tegen Zwitserland, waarin de verdachte werd gedwongen documenten over te dragen die hem
zouden kunnen belasten. Aansluitend overweegt het Hof dat het van Jalloh met behulp van
braakmiddel afgedwongen bewijsmateriaal zou kunnen worden beschouwd als materiaal dat
onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat, “the use of which is generally not prohibited in
criminal proceedings” (par. 112-113). De Grote Kamer wijst op drie verschillen die de zaak van Jalloh
onderscheiden van de opsomming van wilsonafhankelijk materiaal (documenten, adem, bloed, urine,
DNA-materiaal) waaraan het EHRM in het Saunders-arrest refereerde. Ten eerste ziet het EHRM een
overeenkomst met de gang van zaken in de zaken Funke en J.B., die erin bestaat dat “real evidence”
is verkregen tegen de wil van de klager in plaats van materiaal dat gebruikt wordt in het kader van
forensisch onderzoek met het oog op onderzoek naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van alcohol of
drugs (par. 113). Daarnaast acht het Hof van belang dat de mate van geweld die is gebruikt
aanzienlijk verschilde van de mate van dwang die normaliter is vereist om de typen materiaal te
verkrijgen die in het Saunders-arrest van het toepassingsbereik van het ‘nemo tenetur’-beginsel
waren uitgezonderd (par. 114). Ten derde acht het EHRM van belang dat de procedure waarmee het
materiaal van Jalloh was verkregen in strijd was met art. 3 EVRM en daarmee “in striking contrast” met
bijvoorbeeld een ademanalyse of een bloedproef (par. 115). Het EHRM acht het ‘nemo tenetur’-
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beginsel in de zaak Jalloh van toepassing (par. 116).36Vervolgens constateert het Europese Hof aan de
hand van de eerder genoemde factoren een schending van art. 6 EVRM. Daarbij neemt het Hof in
aanmerking dat de aard en mate van dwang dusdanig waren geweest dat art. 3 EVRM was
geschonden, dat het publieke belang de inbreuk op de fysieke en mentale integriteit niet kon
rechtvaardigen, dat de klager de procedure had ondergaan zonder dat van tevoren goed was
onderzocht of hij deze (fysiek) kon verdragen en dat het verkregen bewijs beslissend was voor de
veroordeling van de klager (par. 117-121).

36. Ook in zijn arrest in de zaak O’Halloran en Francis tegen het Verenigd Koninkrijk heeft de Grote
Kamer van het EHRM de scherpte en het belang van het onderscheid tussen wilsafhankelijk en
wilsonafhankelijk materiaal gerelativeerd:

“Even if a clear distinction could be drawn in every case between the use of compulsion to obtain
incriminatory statements on the one hand and “real” evidence of an incriminatory nature on the other,
the Court observes that the Jalloh case was not treated as one falling within the “real” evidence
exception in Saunders; on the contrary, the Court held that the case was to be treated as one of self-
incrimination according to the broader meaning given to that term in Funke and J.B. v. Switzerland to
encompass cases in which coercion to hand over incriminatory evidence was in issue”.37

37. Het EHRM wijst erop dat deze “broader meaning” van het ‘nemo tenetur’-beginsel in eerdere
arresten al was te herkennen. In Funke tegen Frankrijk was sprake van een boete wegens het niet
verstrekken van documenten (bankafschriften) door een verdachte, terwijl de autoriteiten niet zeker
wisten of deze documenten bestonden. Het Hof overwoog:

“The Court notes that the customs secured Mr Funke’s conviction in order to obtain certain documents
which they believed must exist, although they were not certain of the fact. Being unable or unwilling to
procure them by some other means, they attempted to compel the applicant himself to provide the
evidence of offences he had allegedly committed. The special features of customs law (see paragraphs
30-31 above) cannot justify such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal
offence", within the autonomous meaning of this expression in Article 6 (art. 6), to remain silent and
not to contribute to incriminating himself.”38

38. Het EHRM constateerde ook een schending van art. 6 EVRM in de zaak J.B. tegen Zwitserland,
waarin de autoriteiten J.B. herhaaldelijk hadden verzocht documenten te overhandigen die betrekking
hadden op de bedrijven waarin hij geld had geïnvesteerd. J.B. was meermalen beboet omdat hij niet
aan de vorderingen voldeed. Het Hof overwoog dat “while it is not for the Court to speculate as to
what the nature of such information would have been, the applicant could not exclude that, if it
transpired from these documents that he had received additional income which had not been taxed,
he might be charged with the offence of tax evasion”.39 Het Hof overwoog onder verwijzing naar de
Saunders-uitspraak voorts dat “the present case does not involve material (…) which, like that
considered in Saunders, has an existence independent of the person concerned and is not, therefore,
obtained by means of coercion and in defiance of the will of that person”.40In beide zaken werd een
inspanning van de betrokkene gevraagd die kon worden gezien als het verklaren over het bestaan
van – in beginsel wilsonafhankelijke – informatie of op het zodanig ordenen van dergelijke informatie,
dat daarmee een belastende lezing kon ontstaan.41

39. In zijn arrest in de zaak Chambaz tegen Zwitserland42 was een belastingaanslag opgelegd vanwege
de groei van het vermogen van Chambaz, die niet kon worden verklaard aan de hand van de door
hem verstrekte gegevens. Toen Chambaz tegen deze aanslag bezwaar maakte, werd hij in het kader
van die procedure verplicht nadere informatie, waaronder bankafschriften, te overhandigen. Hij
weigerde die gegevens te verstrekken, waarop boetes werden opgelegd. Die boetes bleven in stand,
ook nadat een onderzoek naar belastingontduiking was gestart. Het EHRM nam een schending van
art. 6 EVRM aan en nam daarbij in aanmerking dat Chambaz onder druk was gezet om documenten te
overhandigen die informatie over zijn inkomen en/of vermogen zouden bieden, terwijl hij niet kon
uitsluiten dat die informatie zou worden gebruikt om hem te beschuldigen van belastingontduiking. De
bestuurlijke boeten bleven in stand toen het onderzoek naar belastingontduiking al geruime tijd liep.
Het Hof wees er voorts op dat nieuwe Zwitserse wetgeving voorzag in een verbod om in een fiscale
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procedure verkregen informatie te gebruiken in een onderzoek naar belastingontduiking en dat
Chambaz zich gedurende de gehele procedure had beroepen op zijn zwijgrecht.

40. De Grote Kamer van het EHRM heeft in het arrest in de zaak Ibrahim e.a. tegen het Verenigd
Koninkrijk benadrukt dat het ‘nemo tenetur’-beginsel niet beschermt tegen het afleggen van
belastende verklaringen als zodanig, maar tegen het verkrijgen van bewijsmateriaal door middel van
“coercion or oppression”. De aard en mate van dwang zijn relevante factoren. De Grote Kamer
overweegt vervolgens:

“The Court, through its case-law, has identified at least three kinds of situations which give rise to
concerns as to improper compulsion in breach of Article 6. The first is where a suspect is obliged to
testify under threat of sanctions and either testifies in consequence (see, for example, Saunders, cited
above; and Brusco v. France, no. 1466/07, 14 October 2010) or is sanctioned for refusing to testify
(see, for example, Heaney and McGuinness, cited above; and Weh v. Austria, no. 38544/97, 8 April
2004). The second is where 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 (see, for
example, Jalloh, Magee and Gäfgen, all cited above). The third is where the authorities use subterfuge
to elicit information that they were unable to obtain during questioning (see Allan v. the United
Kingdom, no. 48539/99, ECHR 2002‑IX).”43

41. Over de uitleg van de Straatsburgse rechtspraak sinds het arrest in de zaak Chambaz verschillen
de meningen.44 Ik volsta met het weergeven van twee afwijkende meningen. Zeeman leidt uit de
rechtspraak van het EHRM af dat na het bestaan van een verdenking geen verplichting meer bestaat
om actief mee te werken aan de vordering tot het uitleveren van ‘real evidence’. Als er toch – in het
kader van regulier toezicht – ‘real evidence’ wordt gevorderd, moet volgens Zeeman worden
gegarandeerd dat dit materiaal van de boeteprocedure wordt uitgesloten.45 Volgens Van Toor ligt het
meer voor de hand dat het EHRM het onderscheid uit Saunders tussen wilsafhankelijk en
wilsonafhankelijk materiaal niet als beslissend beschouwt, maar als een belangrijke factor in de
beoordeling of de toegepaste aard en mate van dwang nog geoorloofd is. Wanneer het om
wilsonafhankelijk materiaal gaat, ziet hij in de Straatsburgse rechtspraak meer ruimte om de
verdachte te dwingen aan de verkrijging daarvan mee te werken.46 Die uitleg acht ik plausibel. Uit de
bespreking van de rechtspraak van het EHRM na Saunders volgt dat het uitgangspunt dat in dit arrest
wordt geformuleerd nadien wel is genuanceerd, maar niet is verlaten.

42. Onder verwijzing naar het Saunders-arrest kent de Hoge Raad in zijn rechtspraak over nemo
tenetur veel gewicht toe aan het in die uitspraak te lezen onderscheid tussen wilsafhankelijk en
wilsonafhankelijk materiaal.47 In HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, NJ 2013/435 m.nt.
Zwemmer overwoog de belastingkamer van de Hoge Raad als volgt:

“3.6.

In zijn uitspraak van 17 december 1996, no. 43/1994/490/572, ECLI:NL:XX:1996:ZB6862, NJ 1997/699
(Saunders tegen Verenigd Koninkrijk), heeft het EHRM overwogen 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). Uit latere
rechtspraak van het EHRM blijkt niet dat het van dit uitgangspunt is teruggekomen. Dit brengt mee dat
de verkrijging van wilsonafhankelijk materiaal langs de weg van een in kort geding gegeven bevel
geen schending van art. 6 EVRM oplevert, ook niet als aan dat bevel een dwangsom wordt verbonden.

3.7.

Voor zover sprake is van bewijsmateriaal waarvan het bestaan afhankelijk is van de wil van de
belastingplichtige (hierna: wilsafhankelijk materiaal), geldt het volgende. Voorop staat dat de
verkrijging van zodanig materiaal mag worden afgedwongen voor heffingsdoeleinden. Indien niet kan
worden uitgesloten dat het materiaal tevens in verband met een “criminal charge” tegen de
belastingplichtige zal worden gebruikt (vgl. EHRM 3 mei 2001, no. 31827/96,

Nemo tenetur in de rechtspraak van de Hoge Raad
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ECLI:NL:XX:2001:AN6999, NJ 2003/354 (J.B. tegen Zwitserland)), zullen de nationale autoriteiten
moeten waarborgen dat de belastingplichtige zijn recht om niet mee te werken aan zelfincriminatie
effectief kan uitoefenen. Aangezien hierop gerichte regelgeving in Nederland ontbreekt, dient de
rechter in de vereiste waarborgen te voorzien.

(…)

3.9.

Het bovenstaande betekent dat in gevallen waarin van een belastingplichtige op grond van art. 47
AWR afgifte van materiaal wordt verlangd met het oog op een juiste belastingheffing, en deze
belastingplichtige een beroep doet op het nemo-teneturbeginsel, het volgende onderscheid moet
worden gemaakt.

a)

In een civielrechtelijk kort geding kan de belastingplichtige onder last van een dwangsom worden
veroordeeld al het materiaal te verschaffen dat van belang kan zijn voor een juiste belastingheffing,
ongeacht of het gaat om wilsonafhankelijk of wilsafhankelijk materiaal, zulks echter onder de restrictie
dat materiaal van deze laatste soort uitsluitend mag worden gebruikt ten behoeve van de
belastingheffing.

b)

Voldoet de belastingplichtige niet aan dit bevel, dan verbeurt hij de daaraan verbonden dwangsom.
Indien partijen van mening verschillen of de belastingplichtige aan het bevel heeft voldaan, rusten in
een eventueel executiegeschil op de Staat de stelplicht en bewijslast terzake. Dit brengt mee dat de
Staat in geval van betwisting zal moeten bewijzen — in de zin van aannemelijk maken — dat de
belastingplichtige daadwerkelijk het van hem verlangde, maar niet door hem afgestane, materiaal kon
verschaffen.

c)

Wilsafhankelijk materiaal dat door de belastingplichtige ingevolge het bevel van de
voorzieningenrechter is verstrekt, mag niet worden gebruikt voor fiscale beboeting of strafvervolging
van de belastingplichtige. Zou dit laatste toch gebeuren, dan dient de belastingrechter of de
strafrechter te bepalen welk gevolg aan dit gebruik moet worden verbonden.”

43. In een eerder arrest had de Hoge Raad overwogen dat “beslissend voor de vraag of het nemo-
tenetur-beginsel is geschonden, is of het gebruik tot het bewijs van een al dan niet in een document
vervatte verklaring van de verdachte in een strafzaak zijn recht om te zwijgen en daarmee zijn recht
om zichzelf niet te belasten van zijn betekenis zou ontdoen. Het antwoord op deze vraag hangt af van
de aard van de in het document vervatte verklaring (…).” De enkele omstandigheid dat de verdachte
de verklaring zelf heeft vervaardigd, achtte de (strafkamer van de) Hoge Raad niet beslissend,48

evenmin als de enkele omstandigheid dat de medewerking van de verdachte nodig is ter verkrijging
van documenten waarin een verklaring van de verdachte is vervat.49 In HR 24 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1130, NJ 2015/265 m.nt. Zwemmer (KB-Lux) overwoog de Hoge Raad in dit
verband:50

“4.4.2

Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel van het hof dat de door de Staat gevorderde bescheiden, in
het bijzonder bankafschriften, in de gegeven omstandigheden zijn aan te merken als wilsafhankelijk
materiaal. Dit onderdeel slaagt. Het arrest van 12 juli 2013 definieert onder 3.6 ‘wilsonafhankelijk
materiaal’, onder verwijzing naar het arrest Saunders, als ‘materiaal dat weliswaar onder dwang is
verkregen, maar bestaat onafhankelijk van de wil van de verdachte’. Hieruit volgt 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).

Het hof verbindt ten onrechte de wils(on)afhankelijkheid aan het antwoord op de vraag of de
gevorderde bescheiden zonder medewerking van de betrokkene kunnen worden verkregen. Deze
verbinding maakt het onderscheid dat is gemaakt in het arrest van 12 juli 2013 en in het arrest
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Saunders zinledig, aangezien het afgeven van bescheiden op grond van een veroordeling in kort
geding nimmer zonder medewerking van de betrokkene kan plaatsvinden.”

44. In de zogenoemde KB-Lux zaken vorderde de Staat van de belastingplichtige in een civielrechtelijk
kort geding onder last van een dwangsom bepaalde gegevens en inlichtingen te verstrekken. Een
dergelijke vordering kan worden toegewezen, ongeacht of het wilsafhankelijk of wilsonafhankelijk
materiaal betreft, maar daarbij geldt de restrictie dat wilsafhankelijk materiaal alleen mag worden
gebruikt voor de belastingheffing. Daarbij komt dat vorderingen tot het verstrekken van de gegevens
die onvoldoende zijn onderbouwd of ‘fishing expeditions’ inhouden niet toewijsbaar zijn. Alleen
materiaal waarvan de Staat aannemelijk heeft gemaakt dat het bestaat en dat de belastingplichtige
daarover beschikt of dat hij met de van hem redelijkerwijze te verwachten inspanning kan verkrijgen,
kan van hem worden gevorderd.51

45. De strafkamer van de Hoge Raad wees in 1997 een arrest in een zaak waarin een vordering ex
art. 19 WED om inzage te geven in administratieve bescheiden tot de verdachte was gericht. De Hoge
Raad oordeelde dat, ook al zou sprake zijn geweest van een verdenking, geen sprake was van strijd
met art. 6 EVRM. Uit de overwegingen blijkt dat de Hoge Raad in dit verband het in het Saunders-
arrest gemaakte verschil tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal doorslaggevend
achtte.52 In een zaak uit 2006 waren bedrijfsafvalwaterrapportages door de verdachte verstrekt en
verzameld toen jegens haar nog geen sprake was van een ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 EVRM.
De Hoge Raad oordeelde het gebruik van die gegevens als bewijsmateriaal in de strafzaak niet in
strijd met art. 6, eerste lid, van het EVRM. De Hoge Raad verwijst ook in dit verband naar de uitspraak
van het EHRM in de zaak Saunders.53

46. In de rechtspraak van de Hoge Raad neemt het in het arrest in de zaak Saunders te lezen
onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal aldus een centrale plaats in. De
“broader meaning” van het beginsel, zoals die onder meer blijkt uit het arrest van het EHRM in de
zaak Jalloh, en waarin ook de verkrijging onder dwang van ‘real evidence’ een zekere bescherming
geniet, is in de rechtspraak van de Hoge Raad tot op heden op de achtergrond gebleven.

Het gedwongen ontgrendelen van een smartphone door middel van een vingerafdruk en ‘nemo
tenetur’

47. Na deze algemene schets van de uitleg die het EHRM en de Hoge Raad aan het ‘nemo tenetur’-
beginsel geven, kan de aandacht worden gericht op de wijze waarop het bewijsmateriaal in de
onderhavige zaak is vergaard. Daarbij staat centraal het biometrisch ontgrendelen van de smartphone
door de duim van de verdachte tegen zijn wil op de smartphone te plaatsen. Het daaraan
voorafgaand tweemaal (voor en na een bevel tot medewerking) vragen aan de verdachte om zijn
toegangscode te geven, laat ik verder buiten bespreking. De verenigbaarheid van het biometrisch
ontgrendelen van de smartphone door de duim van de verdachte tegen zijn wil op de smartphone te
plaatsen, is in de rechtspraak van de Hoge Raad en van het EHRM nog niet aan de orde gekomen. Wel
is in de literatuur relatief veel aandacht aan deze vraag besteed.

48. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een bevel de toegangscode te geven aan de
ene kant en het dulden dat een vinger op de smartphone wordt geplaatst aan de andere kant. Zo
stelt Van Toor dat het met enige mate van dwang verkrijgen van een vingerafdruk ten behoeve van de
ontgrendeling van een telefoon toelaatbaar is, omdat een vingerafdruk onafhankelijk van de wil van
de verdachte bestaat, terwijl hetzelfde geldt voor de via de ontgrendeling verkregen gegevens, die al
in ‘fysieke’ zin bestaan. Voor een toegangscode geldt dat niet.54 In de literatuur tekent zich als
duidelijke meerderheidsopvatting af dat het met (proportionele) dwang verkrijgen van een
vingerafdruk ten behoeve van de ontgrendeling van een telefoon niet in strijd is met het ‘nemo
tenetur’-beginsel.55 Ik kan mij in die meerderheidsopvatting vinden. Daartoe wijs ik op het volgende.

49. De rechtbank heeft geoordeeld dat met het plaatsen van de duim van de verdachte op de
smartphone toegang wordt verkregen tot mogelijk wilsafhankelijke en voor de verdachte belastende
gegevens. Die overweging lijkt mij niet in overeenstemming met de uitleg die de Hoge Raad geeft aan
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het in de rechtspraak van het EHRM voorkomende onderscheid tussen wilsafhankelijk en
wilsonafhankelijk. Daarin is wilsonafhankelijk materiaal nader omschreven als “materiaal dat
weliswaar onder dwang is verkregen, maar bestaat onafhankelijk van de wil van de verdachte”.
Hieruit volgt dat de kwalificatie van materiaal als ‘wilsonafhankelijk’ dan wel ‘wilsafhankelijk’ – welk
onderscheid samenhangt met het zwijgrecht van de betrokkene – in de benadering van de Hoge Raad
is verbonden aan de aard van het materiaal, te weten of het in fysieke zin ‘bestaat’ onafhankelijk van
de wil van de betrokkene. De wils(on)afhankelijkheid hangt in deze benadering niet af van het
antwoord op de vraag of de verlangde informatie met medewerking van de betrokkene kan worden
verkregen.56 In het licht van het voorafgaande, meen ik dat de inhoud van de – op vliegtuigstand
gezette – smartphone niet als wilsafhankelijk in de bedoelde zin kan worden aangemerkt. Nan merkt
in dit verband terecht op dat ook verklaringen of gegevens die oorspronkelijk van de wil van de
verdachte afhankelijk waren in een situatie als de onderhavige niet langer als wilsafhankelijk kunnen
worden aangemerkt.57 Voor de omgekeerde route, te weten dat wilsonafhankelijke informatie alsnog
als wilsafhankelijk moet worden aangemerkt omdat deze niet zonder medewerking van de verdachte
kan worden verkregen, vind ik geen steun in de rechtspraak van de Hoge Raad.

50. Doorslaggevend is het bovenstaande niet. De dwang die in de onderhavige zaak is uitgeoefend,
ziet immers op het gebruik van de vingerafdruk van de verdachte. Dat heeft de rechtbank bij haar
beoordeling terecht centraal gesteld. Bij het gebruik van de vingerafdruk gaat het om materiaal dat
van de wil van de verdachte onafhankelijk is. Van de verdachte wordt in dit verband geen actieve
medewerking vereist, maar slechts gevergd dat hij de toepassing duldt.

51. Het voorafgaande laat onverlet dat (onder meer) uit het arrest van het EHRM in de zaak Jalloh
blijkt dat ook ingeval ten aanzien van wilsonafhankelijk materiaal dwang wordt toegepast onder
omstandigheden sprake kan zijn van strijd met het ‘nemo tenetur’-beginsel. Daarbij moet evenwel
worden bedacht dat het in die zaak ging om een dusdanig ingrijpende mate van dwang, dat het EHRM
een schending van art. 3 EVRM vaststelde. Die situatie zette het EHRM af tegen de voorbeelden die in
het Saunders-arrest werden genoemd van het verkrijgen van wilsonafhankelijk materiaal waarbij het
‘nemo tenetur’-beginsel niet van toepassing werd geacht (“documents acquired pursuant to a
warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the purpose of DNA testing”). De aard
van het materiaal en de mate van dwang die in de onderhavige zaak is uitgeoefend om dat te
verkrijgen, vertonen meer gelijkenis met de voorbeelden die het EHRM in het arrest Saunders noemt
dan met de situatie die zich in Jalloh voordeed. De rechtbank heeft vastgesteld dat de vingerafdruk
met een zeer geringe mate van dwang is verkregen en dat (uiteindelijk) geen geweld is toegepast bij
het plaatsen van de vinger van de verdachte op het beeldscherm van de smartphone, al moet daarbij
wel de kanttekening worden geplaatst dat de verdachte daartoe is geboeid.

52. Ook doet zich niet een situatie voor zoals in de Straatsburgse zaken Funke, J.B. en Chambaz,
waarin van de verdachte onder bedreiging van een bestraffende sanctie werd gevorderd dat hij zelf
informatie aan de autoriteiten zou verstrekken. Daarbij verdient opmerking dat een bevel tot het
geven van een toegangscode of tot andersoortige actieve medewerking in deze vordering niet aan de
orde is; het gaat om een plicht te dulden dat de opsporingsambtenaren met behulp van de
vingerafdruk van de verdachte zijn telefoon ontgrendelen. Die mate van dwang staat ver af van de
gevallen die de Grote Kamer van het EHRM in het arrest in de zaak Ibrahim noemt waarin het EHRM
ten aanzien van wilsonafhankelijk materiaal een schending van art. 6 EVRM heeft aangenomen. Het
met enige dwang gebruikmaken van de vingerafdruk van de verdachte ter ontgrendeling van de
smartphone kan worden geschaard onder de overweging in het Jalloh-arrest, inhoudende dat bij de
verkrijging van het in Saunders bedoelde wilsonafhankelijke materiaal van de verdachte normaliter
slechts wordt gevraagd “to endure passively a minor interference with his physical integrity”. Daartoe
strekt het ‘nemo tenetur’-beginsel zich niet uit.

53. Voor een rechtsvergelijkend zijpad kan ten slotte worden verwezen naar de situatie in
Noorwegen, waarin een wettelijke basis voor het gedwongen biometrisch ontgrendelen van
gegevensdragers is gecreëerd. Bruce wijst er in dit verband op dat in het wetgevingsproces naar
voren kwam dat het gebruikmaken van de vingerafdruk van de verdachte “helps the police overcome a
physical obstacle to information already legally available to them through the measures of search or
seizure, not unlike the forcing of a suspect to give up the key to a lock”.58
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De vingerafdruk kan aldus worden gezien als de biometrische pendant van de sleutel die de
opsporingsambtenaar toegang verschaft tot de locatie waarin hij nader onderzoek kan doen. Dat
onderzoek is aan nadere voorwaarden verbonden. De rechtbank heeft dat niet miskend.

De voorafgaande beschouwingen leiden niet tot de conclusie dat het oordeel van de rechtbank getuigt
van een onjuiste rechtsopvatting. Uitsluitend om de hiervoor besproken rechtsvragen aan de Hoge
Raad voor te leggen, stel ik in het belang der wet de volgende middelen van cassatie voor:

I.

Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht, in het bijzonder van de artikelen 94, 95,
96, 141 en 148 Sv, doordat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat
opsporingsambtenaren op grond van het samenstel van de genoemde wettelijke bepalingen zich
de toegang tot een in beslag genomen voorwerp mogen verschaffen door dit tegen de wil van de
verdachte met gebruikmaking van diens vingerafdruk biometrisch te ontgrendelen.

II.

Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht, in het bijzonder van de artikelen 6 EVRM
en 14 IVBPR, doordat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het onder dwang
gebruikmaken van de vingerafdruk van de verdachte ter ontgrendeling van de bij hem in gebruik
zijnde smartphone met het oog op bewijsgaring geen inbreuk op het ‘nemo tenetur’-beginsel
oplevert.

55. Op grond van het voorafgaande vorder ik dat de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank Noord-
Holland van 28 februari 2019 in het belang der wet zal vernietigen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Art. 78, eerste lid, RO in verbinding met art. 456, eerste lid, Sv.

Zie hierover nader L. Stevens, Het nemo tenetur-beginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar
containerbegrip, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 77 e.v.

HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, NJ 2017/229 en HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, NJ
2017/230, m.nt. Kooijmans.

Kamerstukken II 1999/2000, 26 983, nr. 3, p. 26.

Kamerstukken II 1999/2000, 26 983, nr. 3, p. 21. Vgl. ook HR 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:612, NJ
2018/336, m.nt. Reijntjes.

Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,

Cassatiemiddelen

Vordering
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Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 345 en p. 354.

Wet van 18 juli 2009, Stb. 2009/317, in werking getreden op 1 oktober 2010.

Zie nader S. Visser, in: A.L. Melai, e.a., Het Wetboek van Strafvordering, voortgezet onder redactie van
M.S. Groenhuijsen, F.G.H. Kristen en T. Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer, aant. 3.2 bij art. 61a.

Kamerstukken II 2007/08, 31 436, nr. 3, p. 76.

Kamerstukken II 2007/08, 31 436, nr. 8, p. 27-28.
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NJ 2017/229, m.nt. Kooijmans, onder 7-14.

Vgl. W. Albers, T. Beekhuis & C.M. Taylor Parkins-Ozephius, ‘Geef mij toegang tot uw smartphone!
Een zoektocht naar de wettelijke grondslag van de gedwongen biometrische ontgrendeling van de
smartphone’, TBS&H 2019, 3, p. 173-181. Ook deze auteurs achten het samenstel van wettelijke
bepalingen over de bevoegdheid tot inbeslagneming de meest geëigende wettelijke grondslag.

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.

Zie in dit verband ook (kritisch) D.A.G. van Toor, ‘Het decryptiebevel en het nemo tenetur-beginsel’,
NJB 2013/385.

Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 4, p. 30-31. De Raad van State verwijst naar EHRM 21
december 2000, nr. 34720/97 (Heaney en McGuinness tegen Ierland) en EHRM 21 december 2000, nr.
36887/97 (Quinn tegen Ierland).

Memorie van toelichting bij Boek 2, p. 205-206.

Memorie van toelichting bij Boek 2, p. 160-161.

Rapport Commissie-Koops, Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving, Den
Haag: WODC 2018, p. 105. Verwezen wordt in dit verband naar het Noorse recht, waarin een
dergelijke bevoegdheid in de wet is opgenomen. Zie daarover nader I. Bruce, ‘Forced biometric
authentication – on a recent amendment in the Norwegian Code of Criminal Procedure’, Digital evidence
and electronic signature law review 2017, p. 26-30.

Rapport Commissie-Koops 2018, p. 106. Zie anders A. Bood, ‘Geef ze een vinger… Gedwongen
ontgrendeling van een smartphone en het nemo tenetur-beginsel’, NJB 2019, p. 2744-2748, p. 2747.

Rapport Commissie-Koops 2018, p. 106.

Toelichting bij de ambtelijke eindversie Wetboek van Strafvordering van juli 2020, p. 425.

Toelichting bij de ambtelijke eindversie Wetboek van Strafvordering van juli 2020, p. 425. Voor een
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Wjsg ter implementatie van de Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen.

Zie onder meer Corstens/Borgers & Kooijmans 2018, p. 322 en Stevens 2005, p. 1.

Zie o.a. HR 15 februari 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC3994, NJ 1977/557, m.nt. Mulder; HR 26 oktober
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Corstens/Borgers/Kooijmans 2018, p. 322. Zie hierover L. Stevens, ‘De reikwijdte van het nemo-
teneturbeginsel buiten de verklaringsvrijheid. Noot bij Hoge Raad 19-09-2006’, NJCM-bulletin 2007, p.
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EHRM (GK) 17 december 1996, nr. 19187/91 (Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk); EHRM 25
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Zie o.a. EHRM (GK) 13 september 2016, nrs. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09, NJ
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nr. 10828/84 (Funke tegen Frankrijk) en EHRM (GK) 8 februari 1996, nr. 18731/91 (John Murray tegen
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EHRM 25 februari 1993, nr. 10828/84 (Funke tegen Frankrijk), par. 44.
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ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 

2 maart 2021 (*) 

„Prejudiciële verwijzing – Verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie 
– Richtlijn 2002/58/EG – Aanbieders van elektronische-communicatiediensten – Vertrouwelijkheid van

communicatie – Beperkingen – Artikel 15, lid 1 – Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Wettelijke regeling die voorziet in de

algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten – Toegang van de nationale instanties tot gegevens die worden
bewaard voor onderzoeksdoeleinden – Bestrijding van criminaliteit in het algemeen – Toestemming
van het openbaar ministerie – Gebruik van gegevens als bewijs in het kader van de strafrechtelijke 

procedure – Toelaatbaarheid” 

In zaak C-746/18, 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door 
de Riigikohus (hoogste rechterlijke instantie, Estland) bij beslissing van 12 november 2018, ingekomen 
bij het Hof op 29 november 2018, in de strafzaak tegen 

H. K.,

in tegenwoordigheid van: 

Prokuratuur 

wijst 

HET HOF (Grote kamer), 

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, 
A. Arabadjiev, A. Prechal en L. Bay Larsen, kamerpresidenten, T. von Danwitz (rapporteur), M. Safjan,
K. Jürimäe, C. Lycourgos en P. G. Xuereb, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella, 

griffier: C. Strömholm, administrateur, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 15 oktober 2019, 

gelet op de opmerkingen van: 

– H. K., vertegenwoordigd door S. Reinsaar, vandeadvokaat,

– de Prokuratuur, vertegenwoordigd door T. Pern en M. Voogma als gemachtigden,

– de Estse regering, vertegenwoordigd door N. Grünberg als gemachtigde,

– de Deense regering, vertegenwoordigd door J. Nymann-Lindegren en M. S. Wolff als
gemachtigden,

– Ierland, vertegenwoordigd door M. Browne, G. Hodge, J. Quaney en A. Joyce als gemachtigden,
bijgestaan door D. Fennelly, barrister,
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–        de Franse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door D. Dubois, D. Colas, E. de Moustier en 
A.-L. Desjonquères, vervolgens door D. Dubois, E. de Moustier en A.-L. Desjonquères als 
gemachtigden, 

–        de Letse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door V. Kalniņa en I. Kucina, vervolgens door 
V. Soņeca en V. Kalniņa als gemachtigden, 

–        de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér en A. Pokoraczki als gemachtigden, 

–        de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde, 

–        de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros 
en I. Oliveira als gemachtigden, 

–        de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde, 

–        de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Brandon en Z. Lavery als 
gemachtigden, bijgestaan door G. Facenna, QC, en C. Knight, barrister, 

–        de Europese Commissie, aanvankelijk vertegenwoordigd door H. Kranenborg, M. Wasmeier, 
P. Costa de Oliveira en K. Toomus, vervolgens door H. Kranenborg, M. Wasmeier en E. Randvere 
als gemachtigden, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 januari 2020, 

het navolgende 

Arrest 

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB 2002, L 201, blz. 37), 
zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2009 (PB 2009, L 337, blz. 11) (hierna: „richtlijn 2002/58”), gelezen tegen de achtergrond van de 
artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(hierna: „Handvest”). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen H. K. wegens diefstal, 
gebruik van de bankpas van een ander en geweldpleging tegen betrokkenen bij een gerechtelijke 
procedure. 

 Toepasselijke bepalingen 

 Unierecht 

3        De overwegingen 2 en 11 van richtlijn 2002/58 luiden als volgt: 

„(2)      Deze richtlijn strekt tot eerbiediging van de grondrechten en beginselen die tot uitdrukking zijn 
gebracht in met name het [Handvest]. In het bijzonder strekt deze richtlijn tot volledige 
eerbiediging van de in de artikelen 7 en 8 [van dit Handvest] bedoelde rechten. 

[...] 
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(11)      Deze richtlijn is evenmin als richtlijn [95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB 1995, 
L 281, blz. 31)] van toepassing op vraagstukken met betrekking tot de bescherming van 
fundamentele rechten en vrijheden in verband met niet onder het [Unierecht] vallende 
activiteiten. Zij verandert bijgevolg niets aan het bestaande evenwicht tussen het recht van 
personen op een persoonlijke levenssfeer en de mogelijkheid voor de lidstaten om de in 
artikel 15, lid 1, van deze richtlijn bedoelde maatregelen te nemen, die nodig zijn voor de 
bescherming van de openbare veiligheid, defensie, staatsveiligheid (met inbegrip van het 
economisch welzijn van de staat wanneer de activiteit verband houdt met de staatsveiligheid) 
en de wetshandhaving op strafrechtelijk gebied. Bijgevolg doet deze richtlijn geen afbreuk aan 
de mogelijkheid voor de lidstaten om wettelijk toegestane interceptie van elektronische 
communicatie uit te voeren of andere maatregelen vast te stellen, wanneer dat voor één van 
voornoemde doeleinden noodzakelijk is, mits zij daarbij het [op 4 november 1950 te Rome 
ondertekende] Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, zoals geïnterpreteerd in de uitspraken van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, in acht nemen. Zulke maatregelen dienen passend te zijn voor, en strikt 
evenredig met, het beoogde doel en noodzakelijk in een democratische samenleving en moeten 
adequate waarborgen bevatten overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

4        Artikel 2 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Definities”, bepaalt: 

„Tenzij anders is bepaald, zijn de definities van richtlijn [95/46] en richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) [(PB 2002, L 108, blz. 33)] van 
toepassing. 

Daarnaast wordt in deze richtlijn verstaan onder: 

a)      ‚gebruiker’: natuurlijke persoon die gebruikmaakt van een openbare elektronische-
communicatiedienst voor particuliere of zakelijke doeleinden zonder noodzakelijkerwijze op die 
dienst te zijn geabonneerd; 

b)      ‚verkeersgegevens’: gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatie over 
een elektronische-communicatienetwerk of voor de facturering ervan; 

c)      ‚locatiegegevens’: gegevens die in een elektronische-communicatienetwerk of door een 
elektronische-communicatiedienst worden verwerkt, waarmee de geografische positie van de 
eindapparatuur van een gebruiker van een openbare elektronische-communicatiedienst wordt 
aangegeven; 

d)      ‚communicatie’: informatie die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen een eindig aantal 
partijen door middel van een openbare elektronische-communicatiedienst. Dit omvat niet de 
informatie die via een omroepdienst over een elektronische-communicatienetwerk wordt 
overgebracht, behalve wanneer de informatie kan worden gerelateerd aan de identificeerbare 
abonnee of gebruiker die de informatie ontvangt; 

[...]” 

5        In artikel 5 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Vertrouwelijk karakter van de communicatie”, wordt 
bepaald: 

„1.      De lidstaten garanderen via nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de 
communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens via openbare 
communicatienetwerken en via openbare elektronische-communicatiediensten. Zij verbieden met 
name het afluisteren, aftappen, opslaan of anderszins onderscheppen of controleren van de 
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communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens door anderen dan de gebruikers, 
indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben toegestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan 
overeenkomstig artikel 15, lid 1. Dit lid laat de technische opslag die nodig is voor het overbrengen van 
informatie onverlet, onverminderd het vertrouwelijkheidsbeginsel. 

[...] 

3.      De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot 
informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen is 
toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker toestemming heeft verleend, na te 
zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig richtlijn [95/46], onder meer over 
de doeleinden van de verwerking. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of 
toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een 
elektronische- communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat de 
aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de 
informatiemaatschappij deze dienst levert.” 

6        Artikel 6 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Verkeersgegevens”, bepaalt: 

„1.      Verkeersgegevens met betrekking tot abonnees en gebruikers die worden verwerkt en 
opgeslagen door de aanbieder van een openbaar elektronische-communicatienetwerk of -dienst, 
moeten, wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel van de transmissie van communicatie, worden 
gewist of anoniem gemaakt, onverminderd de leden 2, 3 en 5, alsmede artikel 15, lid 1. 

2.      Verkeersgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de facturering van abonnees en 
interconnectiebetalingen mogen worden verwerkt. Die verwerking is slechts toegestaan tot aan het 
einde van de termijn waarbinnen de rekening in rechte kan worden aangevochten of de betaling kan 
worden afgedwongen. 

3.      De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst mag ten behoeve van de 
marketing van elektronische-communicatiediensten of voor de levering van diensten met toegevoegde 
waarde de in lid 1 bedoelde gegevens verwerken voor zover en voor zolang dat nodig is voor dergelijke 
diensten of marketing, indien de abonnee of de gebruiker waarop de gegevens betrekking hebben 
daartoe zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven. Gebruikers of abonnees kunnen hun 
toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde intrekken. 

[...] 

5.      De verwerking van verkeersgegevens overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 mag alleen worden 
uitgevoerd door personen die werkzaam zijn onder het gezag van de aanbieders van de openbare 
communicatienetwerken of -diensten voor facturering of verkeersbeheer, behandeling van verzoeken 
om inlichtingen van klanten, opsporing van fraude en marketing van elektronische-
communicatiediensten van de aanbieder of de levering van diensten met toegevoegde waarde, en 
moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is om die activiteiten te kunnen uitvoeren. 

[...]” 

7        Artikel 9 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Andere locatiegegevens dan verkeersgegevens”, 
bepaalt in lid 1: 

„Wanneer andere locatiegegevens dan verkeersgegevens die betrekking hebben op gebruikers of 
abonnees van elektronische-communicatienetwerken of -diensten verwerkt kunnen worden, mogen 
deze gegevens slechts worden verwerkt wanneer zij anoniem zijn gemaakt of wanneer de gebruikers 
of abonnees daarvoor hun toestemming hebben gegeven, voor zover en voor zolang zulks nodig is 
voor de levering van een dienst met toegevoegde waarde. De dienstenaanbieder moet de gebruikers 
of abonnees, voorafgaand aan het verkrijgen van hun toestemming, in kennis stellen van de soort 
locatiegegevens anders dan verkeersgegevens, die zullen worden verwerkt, en van de doeleinden en 
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de duur van die verwerking, en hun meedelen of deze gegevens aan een derde zullen worden 
doorgegeven ten behoeve van de levering van de dienst met toegevoegde waarde. [...]” 

8        Artikel 15 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Toepassing van een aantal bepalingen van richtlijn 
[95/46]”, bepaalt in lid 1: 

„De lidstaten kunnen wettelijke maatregelen treffen ter beperking van de reikwijdte van de in de 
artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en artikel 9 van deze richtlijn bedoelde rechten en plichten, 
indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ter waarborging 
van de nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, of het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik van 
het elektronische-communicatiesysteem als bedoeld in artikel 13, lid 1, van richtlijn [95/46]. Daartoe 
kunnen de lidstaten o.a. wetgevingsmaatregelen treffen om gegevens gedurende een beperkte 
periode te bewaren om de redenen die in dit lid worden genoemd. Alle in dit lid bedoelde maatregelen 
dienen in overeenstemming te zijn met de algemene beginselen van het [Unierecht], met inbegrip van 
de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.” 

 Ests recht 

 Wet inzake elektronische communicatie 

9        § 1111 van de elektroonilise side seadus (wet inzake elektronische communicatie, RT I 2004, 87, 593; 
RT I, 22.05.2018, 3), in de versie die van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding (hierna: „wet 
inzake elektronische communicatie”), met als opschrift „Verplichting tot gegevensbewaring”, bepaalt: 

„[...] 

(2)      Aanbieders van vaste- en mobieletelefoniediensten en van vaste- en 
mobieletelefonienetwerkdiensten zijn verplicht de volgende gegevens te bewaren: 

1)      het oproepende nummer alsmede de naam en het adres van de abonnee; 

2)      het opgeroepen nummer alsmede de naam en het adres van de abonnee; 

3)      bij het gebruik van aanvullende diensten, zoals het doorsturen of doorschakelen van gesprekken: 
het gekozen nummer alsmede de naam en het adres van de abonnee; 

4)      de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de telefonische oproep; 

5)      de gebruikte vaste- of mobieletelefoniedienst; 

6)      de International Mobile Subscriber Identity (IMSI) (internationaal identificatienummer voor 
mobieletelefoongebruikers) van de oproepende en de opgeroepen persoon; 

7)      de International Mobile Equipment Identity (IMEI) (internationaal identificatienummer voor 
mobiele apparaten) van de oproepende en de opgeroepen persoon; 

8)      de locatieaanduiding bij het begin van de oproep; 

9)      gegevens voor het bepalen van de geografische locatie van cellulaire toegangspunten middels 
verwijzing naar de locatieaanduidingen ervan gedurende de periode dat 
communicatiegegevens worden bewaard; 

10)      in geval van prepaid anonieme diensten, de datum en het tijdstip van de eerste activering van 
de dienst en aanduiding van de locatie vanwaaruit de dienst is geactiveerd. 

[...] 
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(4)      De in de leden 2 en 3 van deze paragraaf genoemde gegevens worden gedurende een periode 
van een jaar vanaf het tijdstip van de communicatie bewaard, indien deze gegevens zijn gegenereerd 
of verwerkt in het kader van de levering van een communicatiedienst. [...] 

[...] 

(11)      De in de leden 2 en 3 van deze paragraaf genoemde gegevens worden doorgegeven 

1)      volgens het kriminaalmenetluse seadustik [(wetboek van strafvordering)], aan de met het 
onderzoek belaste instantie, de voor observatiemaatregelen gemachtigde dienst, het openbaar 
ministerie en de rechter; 

[...]” 

 Wetboek van strafvordering 

10      § 17 van het wetboek van strafvordering (RT I 2003, 27, 166; RT I, 31.05.2018, 22) bepaalt: 

„(1)      Partijen in de procedure zijn het openbaar ministerie, [...]. 

[...]” 

11      § 30 van dat wetboek luidt als volgt: 

„(1)      Het openbaar ministerie leidt de onderzoeksprocedure, waarborgt de rechtmatigheid en 
geldigheid daarvan en treedt op als openbaar aanklager tijdens het proces. 

(2)      De bevoegdheden van het openbaar ministerie in de strafprocedure worden in naam van het 
openbaar ministerie uitgeoefend door een openbaar aanklager, die onafhankelijk handelt en 
uitsluitend gebonden is aan de wet.” 

12      § 901 van voornoemd wetboek bepaalt: 

„[...] 

(2)      De met het onderzoek belaste instantie kan in de onderzoeksprocedure met toestemming van 
het openbaar ministerie of in de gerechtelijke procedure met toestemming van de rechter bij een 
aanbieder van elektronische-communicatiediensten de in § 1111, leden 2 en 3, van de wet inzake 
elektronische communicatie bedoelde gegevens opvragen die in lid 1 van de onderhavige paragraaf 
niet worden genoemd. Die toestemming vermeldt de periode waarvoor de gegevens mogen worden 
opgevraagd, met opgave van de precieze data. 

(3)      Overeenkomstig de onderhavige paragraaf mogen gegevens alleen worden opgevraagd indien 
dit absoluut noodzakelijk is om het met de strafprocedure beoogde doel te bereiken.” 

13      § 211 van dit wetboek bevat de volgende bepaling: 

„(1)      Het doel van de onderzoeksprocedure is het verzamelen van bewijzen en het vaststellen van de 
overige noodzakelijke voorwaarden voor het voeren van een proces. 

(2)      Tijdens de onderzoeksprocedure worden door de onderzoeksinstantie en het openbaar 
ministerie de voor de verdachte of vervolgde persoon ontlastende en belastende omstandigheden 
onderzocht.” 

 Wet inzake het openbaar ministerie 
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14      § 1 van de prokuratuuriseadus (wet inzake het openbaar ministerie, RT I 1998, 41, 625; RT I, 06.07.2018, 
20), in de op de feiten van het hoofdgeding toepasselijke versie, bepaalt: 

„(1)      Het openbaar ministerie is een overheidsinstantie die valt onder de verantwoordelijkheid van 
het ministerie van justitie en die betrokken is bij de planning van de voor de bestrijding en opsporing 
van strafbare feiten noodzakelijke observatiemaatregelen, het strafrechtelijk onderzoek leidt, de 
rechtmatigheid en doeltreffendheid daarvan waarborgt, als openbaar aanklager in rechte optreedt en 
de overige bij wet aan het openbaar ministerie toegewezen taken vervult. 

(11)      Het openbaar ministerie is bij het vervullen van zijn wettelijke taken onafhankelijk en handelt in 
overeenstemming met de onderhavige wet, met overige wetten en met op basis van deze wetten 
vastgestelde regelingen. 

[...]” 

15      In § 2, lid 2, van die wet wordt bepaald: 

„De openbaar aanklager handelt bij het vervullen van zijn taken onafhankelijk en uitsluitend in 
overeenstemming met de wet en zijn eigen overtuiging.” 

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen 

16      Op 6 april 2017 heeft de Viru Maakohus (rechter in eerste aanleg Viru, Estland) H. K. veroordeeld tot 
een vrijheidsstraf van twee jaar wegens het plegen, tussen 17 januari 2015 en 1 februari 2016, van 
meerdere diefstallen van goederen (ter waarde van 3 tot 40 EUR) en van contant geld (te weten 
bedragen tussen 5,20 en 2 100 EUR), wegens het gebruiken van de bankkaart van een ander ‐ die 
daardoor schade leed ten belope van 3 941,82 EUR ‐ en wegens het plegen van geweld tegen 
betrokkenen bij de gerechtelijke procedure tegen haar. 

17      Om H. K. schuldig te verklaren aan deze feiten, heeft de Viru Maakohus zich onder meer gebaseerd op 
meerdere processen-verbaal die waren opgesteld op basis van elektronische-communicatiegegevens 
in de zin van § 1111, lid 2, van de wet inzake elektronische communicatie. Deze gegevens waren door 
de met het onderzoek belaste instantie in de loop van de onderzoeksprocedure verzameld bij een 
aanbieder van elektronische-communicatiediensten. Die opsporingsinstantie had daarvoor telkens op 
grond van § 901 van het wetboek van strafvordering toestemming verkregen van de Viru 
Ringkonnaprokuratuur (openbaar ministerie van het arrondissement Viru, Estland). Die toestemming, 
die was verleend op 28 januari, 2 februari en 2 november 2015 en op 25 februari 2016, had betrekking 
op gegevens betreffende meerdere telefoonnummers en verschillende IMEI-codes van H. K. voor de 
periode van 1 januari tot en met 2 februari 2015, voor 21 september 2015, en voor de periode van 
1 maart 2015 tot en met 19 februari 2016. 

18      H. K. heeft tegen het vonnis van de Viru Maakohus hoger beroep ingesteld bij de Tartu Ringkonnakohus 
(rechter in tweede aanleg Tartu, Estland), die dat hoger beroep bij beslissing van 17 november 2017 
heeft verworpen. 

19      H. K. heeft tegen deze laatste beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Riigikohus (hoogste rechterlijke 
instantie, Estland), waarbij zij onder meer de toelaatbaarheid betwistte van de processen-verbaal die 
waren opgesteld op basis van de gegevens die waren verkregen van de aanbieder van de 
elektronische-communicatiediensten. Volgens haar volgt uit het arrest van 21 december 2016, Tele2 
Sverige en Watson e.a. (C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970; hierna: „arrest Tele2”), dat de regels van 
§ 1111 van de wet inzake elektronische communicatie die aanbieders van diensten verplichten om 
communicatiegegevens te bewaren, alsook het gebruik van deze gegevens om haar te veroordelen, in 
strijd zijn met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en 
artikel 52, lid 1, van het Handvest. 
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20      Volgens de verwijzende rechter rijst de vraag of processen-verbaal die zijn opgesteld op basis van de in 
§ 1111, lid 2, van de wet inzake elektronische communicatie bedoelde gegevens, kunnen worden 
aangemerkt als toelaatbaar bewijs. Deze rechter merkt op dat het antwoord op de vraag of de 
processen-verbaal die in het hoofdgeding aan de orde zijn, kunnen worden toegelaten als 
bewijsmiddel, afhangt van de vraag in hoeverre de gegevens op basis waarvan die processen-verbaal 
zijn opgesteld, werden verzameld in overeenstemming met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, 
gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest. 

21      De verwijzende rechter is van oordeel dat er, om antwoord te kunnen geven op deze vraag, moet 
worden vastgesteld of voornoemd artikel 15, lid 1, gelezen in het licht van het Handvest, aldus moet 
worden uitgelegd dat de toegang van nationale instanties tot gegevens die het mogelijk maken om de 
plaats van verzending en ontvangst van een communicatie vanaf een vaste of mobiele telefoon van 
een verdachte te identificeren, alsmede om de datum, het tijdstip, de duur en de aard van deze 
communicatie, de gebruikte communicatieapparatuur en de locatie van de gebruikte mobiele-
communicatieapparatuur vast te stellen, een dusdanig ernstige inmenging vormt in de betrokken 
grondrechten, dat deze toegang moet worden beperkt tot gevallen waarin zware criminaliteit wordt 
bestreden, ongeacht de periode waarvoor die nationale instanties om toegang tot de bewaarde 
gegevens hebben verzocht. 

22      De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat de duur van deze periode van wezenlijk belang is 
voor de beoordeling van de ernst van de inmenging die bestaat in de toegang tot de verkeers- en 
locatiegegevens. Wanneer die periode zeer kort, of de hoeveelheid verzamelde gegevens zeer beperkt 
is, rijst dus de vraag of het doel van bestrijding van de criminaliteit in het algemeen, en niet enkel de 
bestrijding van zware criminaliteit, een dergelijke inmenging kan rechtvaardigen. 

23      Ten slotte betwijfelt de verwijzende rechter of het Estse openbaar ministerie kan worden beschouwd 
als een onafhankelijke bestuurlijke entiteit in de zin van punt 120 van het arrest Tele2 die de met het 
onderzoek belaste instantie toegang kan verlenen tot gegevens over elektronische communicatie als 
bedoeld in § 1111, lid 2, van de wet inzake elektronische communicatie. 

24      Het openbaar ministerie leidt de onderzoeksprocedure en waarborgt de wettigheid en 
doeltreffendheid daarvan. Het doel van deze procedure is met name het verzamelen van 
bewijsmateriaal, en de met het onderzoek belaste instantie en het openbaar ministerie onderzoeken 
de belastende en ontlastende gegevens die over een verdachte of vervolgde persoon zijn verzameld. 
Indien het openbaar ministerie ervan overtuigd is dat alle noodzakelijke bewijzen zijn verzameld, kan 
het strafvervolging tegen de verdachte instellen. De bevoegdheden van het openbaar ministerie 
worden uitgeoefend door een openbaar aanklager, die zijn taken onafhankelijk uitvoert, zoals volgt uit 
§ 30, leden 1 en 2, van het wetboek van strafvordering en de §§ 1 en 2 van de wet inzake het openbaar 
ministerie. 

25      In deze context merkt de verwijzende rechter op dat zijn twijfels over de door het Unierecht vereiste 
onafhankelijkheid hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan het feit dat het openbaar ministerie niet alleen 
de onderzoeksprocedure leidt, maar tijdens het proces ook optreedt als openbaar aanklager, 
aangezien deze instantie volgens het nationale recht partij is in de strafprocedure. 

26      In deze omstandigheden heeft de Riigikohus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht 
om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: 

„1)      Dient artikel 15, lid 1, van richtlijn [2002/58], in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, 
lid 1, van het [Handvest], aldus te worden uitgelegd dat de toegang van overheidsinstanties, in 
het kader van een strafprocedure, tot gegevens die het mogelijk maken om de plaats van 
verzending en ontvangst van een telefonische communicatie vanaf de vaste of mobiele telefoon 
van een verdachte te traceren en te identificeren, alsmede om de datum, het tijdstip, de duur 
en de aard van die communicatie, de gebruikte communicatieapparatuur en de locatie van de 
gebruikte mobiele-communicatieapparatuur vast te stellen, een dusdanig ernstige inmenging 
vormt in de grondrechten, zoals gewaarborgd door de voornoemde artikelen van het Handvest, 
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dat, bij het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, deze toegang 
moet worden beperkt tot gevallen waarin zware criminaliteit wordt bestreden, ongeacht de 
periode waarop de bewaarde gegevens waartoe de nationale instanties toegang hebben 
betrekking hebben? 

2)      Dient artikel 15, lid 1, van richtlijn [2002/58], uitgaande van het in het arrest [van 2 oktober 2018, 
Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788)], punten 55 tot en met 57, geformuleerde 
evenredigheidsbeginsel, aldus te worden uitgelegd dat, als de hoeveelheid van de in de eerste 
vraag bedoelde gegevens waartoe de overheidsinstanties toegang hebben, (zowel naar de aard 
van de gegevens als gezien de betrokken periode) niet groot is, de inmenging in de grondrechten 
die deze toegang met zich brengt in het algemeen gerechtvaardigd kan zijn door de doelstelling 
van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en dat, naarmate 
de hoeveelheid van de gegevens waartoe de overheidsinstanties toegang hebben groter is, de 
strafbare feiten die met deze inmenging moeten worden bestreden ernstiger moeten zijn? 

3)      Betekent het in punt 2 van het dictum van [het arrest Tele2] gestelde vereiste dat de toegang van 
de bevoegde overheidsinstanties tot gegevens wordt onderworpen aan een voorafgaande 
toetsing door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit, dat 
artikel 15, lid 1, van richtlijn [2002/58] aldus dient te worden uitgelegd dat het openbaar 
ministerie, dat de onderzoeksprocedure leidt ‐ waarbij het krachtens de wet verplicht is tot 
onafhankelijk handelen, uitsluitend gebonden is aan de wet en in het kader van die procedure 
zowel de voor de verdachte belastende als ontlastende omstandigheden onderzoekt ‐ maar dat 
in de latere gerechtelijke procedure optreedt als openbaar aanklager, kan worden beschouwd 
als een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit?” 

 Beantwoording van de prejudiciële vragen 

 Eerste en tweede vraag 

27      Met zijn eerste en tweede prejudiciële vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de 
verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht 
van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het 
zich verzet tegen een nationale regeling die de mogelijkheid biedt om overheidsinstanties met het oog 
op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten toegang te verlenen tot 
een reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen over de communicaties van 
een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel of over de locatie van de door hem 
gebruikte eindapparatuur en waaruit precieze conclusies kunnen worden getrokken over zijn 
persoonlijke levenssfeer – zonder dat die toegang beperkt is tot procedures ter bestrijding van zware 
criminaliteit ‐, en dit ongeacht de duur van de periode waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens 
wordt verzocht en ongeacht de hoeveelheid en de aard van de gegevens die voor die periode 
beschikbaar zijn. 

28      In dit verband blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat, zoals de Estse regering ter 
terechtzitting heeft bevestigd, de gegevens waartoe de met het onderzoek belaste nationale instantie 
in het hoofdgeding toegang heeft gehad, gegevens zijn die waren verzameld krachtens § 1111, leden 2 
en 4, van de wet inzake elektronische communicatie, welke bepaling aanbieders van elektronische-
communicatiediensten verplicht om de verkeers- en locatiegegevens met betrekking tot vaste en 
mobiele telefonie gedurende een jaar algemeen en ongedifferentieerd te bewaren. Deze gegevens 
maken het met name mogelijk om de plaats van verzending en ontvangst van een communicatie vanaf 
de vaste of mobiele telefoon van een persoon te traceren en te identificeren, alsmede om de datum, 
het tijdstip, de duur en de aard van die communicatie, de gebruikte communicatieapparatuur en de 
locatie van de mobiele telefoon vast te stellen, zonder dat er noodzakelijkwijs een communicatie moet 
zijn verzonden. Bovendien bieden zij de mogelijkheid om de frequentie van de communicaties van de 
gebruiker met bepaalde personen gedurende een bepaalde periode vast te stellen. Bovendien kan, 
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zoals de Estse regering ter terechtzitting eveneens heeft bevestigd, op het gebied van de bestrijding 
van criminaliteit worden verzocht om toegang tot die gegevens voor alle soorten strafbare feiten. 

29      Met betrekking tot de voorwaarden waaronder bij een krachtens artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 
genomen maatregel aan overheidsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen 
en vervolgen van strafbare feiten toegang kan worden verleend tot verkeers- en locatiegegevens die 
zijn opgeslagen door aanbieders van elektronische-communicatiediensten, heeft het Hof al geoordeeld 
dat een dergelijke toegang alleen kan worden verleend voor zover die gegevens door deze aanbieders 
zijn bewaard op een wijze die in overeenstemming is met voornoemd artikel 15, lid 1 (zie in die zin 
arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, 
punt 167). 

30      In dit verband heeft het Hof tevens geoordeeld dat genoemd artikel 15, lid 1, gelezen in het licht van de 
artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, zich verzet tegen wettelijke maatregelen die 
voor dergelijke doeleinden, als preventieve maatregel, voorzien in de algemene en ongedifferentieerde 
bewaring van verkeers- en locatiegegevens (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du 
Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 168). 

31      Wat de doelstellingen betreft die kunnen rechtvaardigen dat overheidsinstanties toegang krijgen tot de 
gegevens die door aanbieders van elektronische-communicatiediensten op grond van een maatregel 
die in overeenstemming is met die bepalingen worden bewaard, volgt uit de rechtspraak van het Hof 
enerzijds dat een dergelijke toegang enkel kan worden gerechtvaardigd door de doelstelling van 
algemeen belang met het oog waarop de verplichting tot bewaring van die gegevens aan die 
aanbieders is opgelegd (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, 
C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 166). 

32      Anderzijds heeft het Hof geoordeeld dat er bij de beoordeling of de lidstaten een beperking van de 
omvang van de met name in de artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 bedoelde rechten en plichten 
kunnen rechtvaardigen, moet worden bepaald wat de ernst is van de inmenging die een dergelijke 
beperking met zich brengt, en moet worden nagegaan of het belang van de met die beperking 
nagestreefde doelstelling van algemeen belang in verhouding staat tot die ernst (arrest van 6 oktober 
2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 131 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak). 

33      Wat de doelstelling van voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten betreft 
die door de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling wordt nagestreefd, kunnen overeenkomstig 
het evenredigheidsbeginsel alleen de bestrijding van zware criminaliteit en het voorkomen van 
ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid een rechtvaardiging vormen voor ernstige 
inmengingen in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest erkende grondrechten, zoals inmengingen 
die voortvloeien uit de bewaring van verkeers- en locatiegegevens, ongeacht of deze algemeen en 
ongedifferentieerd dan wel gericht zijn. Derhalve kunnen met de door de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde regeling nagestreefde doelstelling om strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te 
onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, enkel niet-ernstige inmengingen in die grondrechten 
worden gerechtvaardigd (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, 
C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punten 140 en 146). 

34      In dit verband is met name geoordeeld dat wettelijke maatregelen met betrekking tot de verwerking 
van gegevens inzake de burgerlijke identiteit van gebruikers van elektronische-communicatiemiddelen 
als zodanig, met name de bewaring ervan en de toegang daartoe, uitsluitend met het oog op de 
identificatie van de betrokken gebruiker en zonder dat deze gegevens verband kunnen houden met 
informatie over de verrichte communicaties, kunnen worden gerechtvaardigd door de in artikel 15, 
lid 1, eerste volzin, van richtlijn 2002/58 genoemde doelstelling om strafbare feiten in het algemeen te 
voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Met die gegevens alleen is het immers niet 
mogelijk om de datum, het tijdstip, de duur en de ontvangers van de communicaties, de plaats waar 
die communicaties hebben plaatsgevonden of het aantal malen dat in een specifieke periode met 
bepaalde personen is gecommuniceerd te achterhalen. Zij verschaffen dus, afgezien van de 
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contactgegevens van de gebruikers van elektronische-communicatiemiddelen, zoals hun adressen, 
geen enkele informatie over bepaalde communicaties en, bijgevolg, ook niet over hun persoonlijke 
levenssfeer. De inmenging die een maatregel strekkende tot bewaring van die gegevens met zich 
brengt, kan derhalve niet als „ernstig” worden aangemerkt (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La 
Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punten 157 en 158 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak). 

35      In die omstandigheden kunnen alleen de doelstellingen van bestrijding van zware criminaliteit en van 
voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid rechtvaardigen dat 
overheidsinstanties toegang hebben tot een reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen 
verschaffen over de communicaties van een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel of 
over de locatie van de door die gebruiker gehanteerde eindapparatuur en op grond waarvan precieze 
conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen (zie in die 
zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, EU:C:2018:788, punt 54), zonder dat andere 
factoren die de evenredigheid van een verzoek om toegang bepalen, zoals de duur van de periode 
waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht, tot gevolg kunnen hebben dat de 
doelstelling van voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen 
een dergelijke toegang rechtvaardigt. 

36      Opgemerkt zij dat de toegang tot een reeks verkeers- of locatiegegevens zoals die welke krachtens 
§ 1111 van de wet inzake elektronische communicatie worden bewaard, het inderdaad mogelijk maakt 
precieze, ja zelfs zeer nauwkeurige conclusies te trekken over de persoonlijke levenssfeer van de 
personen van wie de gegevens zijn bewaard, bijvoorbeeld met betrekking tot hun dagelijkse 
gewoonten, hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, hun dagelijkse of andere verplaatsingen, de 
activiteiten die zij uitoefenen, hun sociale relaties en de sociale kringen waarin zij verkeren (zie in die 
zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, 
EU:C:2020:791, punt 117). 

37      Het is juist dat, zoals de verwijzende rechter suggereert, hoe langer de bovengenoemde periode 
waarvoor om toegang wordt gevraagd is, des te groter in beginsel de hoeveelheid gegevens over de 
elektronische communicaties, verblijfplaatsen en verplaatsingen van de gebruiker van een 
elektronisch-communicatiemiddel zal zijn die door de aanbieders van elektronische-
communicatiediensten kan worden bewaard, zodat uit de geraadpleegde gegevens over de 
persoonlijke levenssfeer van die gebruiker meer conclusies kunnen worden getrokken. Een soortgelijke 
vaststelling kan ook worden getrokken voor wat betreft de categorieën van de gevraagde gegevens. 

38      Om te voldoen aan het evenredigheidsvereiste, dat inhoudt dat afwijkingen van en beperkingen op de 
bescherming van persoonsgegevens binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke moeten worden 
gehandhaafd (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, 
EU:C:2020:791, punt 130 en aldaar aangehaalde rechtspraak), is het derhalve aan de bevoegde 
nationale instanties om er in elk afzonderlijk geval voor te zorgen dat zowel de categorie of categorieën 
gegevens waarnaar wordt verwezen als de duur waarvoor om toegang tot die gegevens is verzocht, 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval, beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is 
voor het betrokken onderzoek. 

39      De inmenging in de grondrechten die zijn verankerd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest, welke 
inmenging voortvloeit uit de toegang van een overheidsinstantie tot een reeks verkeers- of 
locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen over de communicaties van een gebruiker van een 
elektronische-communicatiemiddel of over de locatie van de door hem gebruikte eindapparatuur, is 
echter hoe dan ook ernstig van aard, ongeacht de duur van de periode waarvoor toegang wordt 
gevraagd tot die gegevens en ongeacht de hoeveelheid of de aard van de gegevens die voor een 
dergelijke periode beschikbaar zijn, wanneer, zoals in het hoofdgeding, uit deze gegevens nauwkeurige 
conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene(n). 
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40      In dit verband kan zelfs de toegang tot een beperkte hoeveelheid verkeers- of locatiegegevens of de 
toegang tot gegevens voor een korte periode nauwkeurige informatie over de persoonlijke levenssfeer 
van een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel verschaffen. Bovendien zijn de 
hoeveelheid beschikbare gegevens en de daaruit voortvloeiende concrete informatie over de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene omstandigheden die pas na inzage van die gegevens 
kunnen worden beoordeeld. De door de rechterlijke instantie of de bevoegde onafhankelijke instantie 
verleende toestemming vindt echter noodzakelijkerwijs plaats voordat de daaruit voortvloeiende 
gegevens en informatie kunnen worden geraadpleegd. De beoordeling van de ernst van de inmenging 
die de toegang voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen met zich brengt, gebeurt 
dus noodzakelijkerwijs aan de hand van het algemene risico dat verband houdt met de categorie van 
de gevraagde gegevens, waarbij het overigens niet van belang is of de daaruit voortvloeiende 
informatie betreffende de persoonlijke levenssfeer al dan niet concreet gevoelig is. 

41      Ten slotte moet ‐ gelet op het feit dat de verwijzende rechter is verzocht de op basis van verkeers- en 
locatiegegevens opgestelde processen-verbaal niet toelaatbaar te verklaren omdat de bepalingen van 
§ 1111 van de wet inzake elektronische communicatie, wat zowel de bewaring van als de toegang tot 
gegevens betreft, in strijd zijn met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 ‐ in aanmerking worden 
genomen dat het bij de huidige stand van het Unierecht in beginsel uitsluitend aan het nationale recht 
staat om de regels vast te stellen betreffende de toelaatbaarheid en de beoordeling, in het kader van 
strafprocedures tegen personen die van strafbare feiten worden verdacht, van informatie en 
bewijsmateriaal die zijn verkregen door de algemene en ongedifferentieerde bewaring van dergelijke 
gegevens, in strijd met het recht van de Unie (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., 
C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 222), of door een met dat recht strijdige toegang 
van de nationale instanties tot die gegevens. 

42      Volgens vaste rechtspraak is het, bij gebreke van regels van de Unie ter zake, aan de nationale 
rechtsorde van elke lidstaat om, overeenkomstig het beginsel van procedurele autonomie, de 
procedurele regelingen voor gerechtelijke procedures vast te stellen ter vrijwaring van de rechten die 
de justitiabelen aan het recht van de Unie ontlenen, op voorwaarde evenwel dat zij niet minder gunstig 
zijn dan die welke gelden voor soortgelijke situaties die onder het nationale recht vallen 
(gelijkwaardigheidsbeginsel) en dat zij de uitoefening van de door het recht van de Unie verleende 
rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (arrest van 
6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 223 
en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

43      Wat meer in het bijzonder het doeltreffendheidsbeginsel betreft, zij eraan herinnerd dat de nationale 
regels inzake aanvaarding en gebruik van informatie en bewijzen tot doel hebben om in 
overeenstemming met de in het nationale recht gemaakte keuzen te voorkomen dat onrechtmatig 
verkregen informatie en bewijzen ongerechtvaardigd nadeel toebrengen aan een persoon die ervan 
wordt verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd. Dit doel kan volgens het nationale recht niet alleen 
worden bereikt door een verbod op het gebruik van dergelijke informatie en bewijselementen, maar 
ook door nationale regels en praktijken met betrekking tot de beoordeling en de weging van de 
informatie en de bewijzen, of door de inaanmerkingneming van het onrechtmatige karakter ervan bij 
de straftoemeting (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en 
C-520/18, EU:C:2020:791, punt 225). 

44      Bij de beoordeling of informatie en bewijzen die in strijd met de voorschriften van het Unierecht zijn 
verkregen, moeten worden uitgesloten, moet met name worden nagegaan of de aanvaarding van 
dergelijke informatie en bewijzen schending van het beginsel van hoor en wederhoor en dus ook van 
het recht op een eerlijk proces tot gevolg kan hebben. Een rechterlijke instantie die van oordeel is dat 
een partij niet in de gelegenheid is om doeltreffend commentaar te leveren op een bewijsmiddel dat 
betrekking heeft op een gebied waarvan de rechters geen kennis hebben en dat een doorslaggevende 
invloed kan hebben op de beoordeling van de feiten, moet vaststellen dat het recht op een eerlijk 
proces hierdoor wordt geschonden, en moet dat bewijsmiddel uitsluiten om die schending te 
voorkomen. Bijgevolg brengt het doeltreffendheidsbeginsel voor de nationale strafrechter de 
verplichting mee om informatie en bewijzen die door middel van een met het Unierecht onverenigbare 
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algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens dan wel via toegang 
daartoe door de bevoegde instantie in strijd met dit recht zijn verkregen, in het kader van een 
strafrechtelijke procedure tegen personen die worden verdacht van strafbare handelingen buiten 
beschouwing te laten indien die personen niet in de gelegenheid zijn om doeltreffend commentaar te 
leveren op die informatie en die bewijzen, die betrekking hebben op een gebied waarvan de rechter 
geen kennis heeft en een doorslaggevende invloed kunnen hebben op de beoordeling van de feiten 
(zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, 
EU:C:2020:791, punten 226 en 227). 

45      Gelet op het voorgaande moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 15, 
lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het 
Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de 
mogelijkheid biedt om overheidsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en 
vervolgen van strafbare feiten toegang te verlenen tot een reeks verkeers- of locatiegegevens die 
informatie kunnen verschaffen over de communicaties van een gebruiker van een elektronische-
communicatiemiddel of over de locatie van de door hem gebruikte eindapparatuur en waaruit precieze 
conclusies kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke levenssfeer ‐ welke toegang niet beperkt 
is tot procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming van ernstige bedreigingen 
van de openbare veiligheid ‐, en dit ongeacht de duur van de periode waarvoor om toegang tot 
dergelijke gegevens wordt verzocht en ongeacht de hoeveelheid en de aard van de gegevens die voor 
die periode beschikbaar zijn. 

 Derde vraag 

46      Met zijn derde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, 
van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het 
Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die het 
openbaar ministerie, dat tot taak heeft de strafprocedure in te leiden en, in voorkomend geval, in een 
latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de bevoegdheid toekent om een 
overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang te verlenen tot verkeers- en 
locatiegegevens. 

47      De verwijzende rechter preciseert in dit verband dat het Estse openbaar ministerie overeenkomstig het 
nationale recht weliswaar onafhankelijk moet handelen, uitsluitend onderworpen is aan de wet en 
tijdens de onderzoeksprocedure de belastende en ontlastende gegevens moet onderzoeken, maar dat 
het doel van deze procedure gelegen blijft in het verzamelen van bewijs en het vaststellen van de 
overige noodzakelijke voorwaarden voor het voeren van een proces. Het is diezelfde instantie die 
tijdens het proces optreedt als openbaar aanklager en dus ook partij is in de procedure. Bovendien 
blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt dat het Estse openbaar ministerie hiërarchisch is 
georganiseerd, dat verzoeken om toegang tot verkeers- en locatiegegevens niet aan een bijzonder 
vormvereiste zijn onderworpen en door de openbare aanklager zelf kunnen worden ingediend, en dat 
de personen tot wier gegevens toegang kan worden verleend niet enkel personen zijn die ervan 
worden verdacht betrokken te zijn bij een strafbaar feit, zoals ook de Estse regering en de Prokuratuur 
ter terechtzitting hebben bevestigd. 

48      Het is juist dat het, zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, aan het nationale recht staat om de 
voorwaarden vast te stellen waaronder de aanbieders van elektronische-communicatiediensten de 
bevoegde nationale instanties toegang moeten verlenen tot de gegevens waarover zij beschikken. Om 
aan het evenredigheidsvereiste te voldoen, dient een regeling evenwel duidelijke en nauwkeurige 
regels te bevatten die de reikwijdte en de toepassing van de betrokken maatregel vastleggen en 
minimumvereisten opleggen, zodat degenen van wie de persoonsgegevens aan de orde zijn, over 
voldoende waarborgen beschikken dat die gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico 
van misbruik. Die regeling moet wettelijk verbindend zijn naar nationaal recht en in het bijzonder 
aangeven in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden een maatregel die voorziet in de 
verwerking van dergelijke gegevens kan worden genomen, en aldus waarborgen dat de inmenging tot 
het strikt noodzakelijke wordt beperkt (zie in die zin arrest Tele2, punten 117 en 118, alsmede arresten 
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van 6 oktober 2020, Privacy International, C-623/17, EU:C:2020:790, punt 68, en 6 oktober 2020, La 
Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 132 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak). 

49      Met name mag een nationale regeling die de toegang van de bevoegde instanties tot bewaarde 
verkeers- en locatiegegevens regelt, en die is vastgesteld op grond van artikel 15, lid 1, van richtlijn 
2002/58, zich er niet toe beperken te eisen dat de instanties toegang tot de gegevens wordt verleend 
voor het doel dat met die regeling wordt nagestreefd, maar moet zij ook de materiële en procedurele 
voorwaarden voor dit gebruik bepalen (arresten van 6 oktober 2020, Privacy International, C-623/17, 
EU:C:2020:790, punt 77, en 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, 
EU:C:2020:791, punt 176 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

50      Aangezien een algemene toegang tot alle bewaarde gegevens los van enig – zelfs ook maar indirect – 
verband met het nagestreefde doel niet kan worden geacht tot het strikt noodzakelijke te zijn beperkt, 
moet de betrokken nationale regeling dus aan de hand van objectieve criteria bepalen in welke 
omstandigheden en onder welke voorwaarden aan de bevoegde nationale instanties toegang tot de 
gegevens van de abonnees of de geregistreerde gebruikers moet worden verleend. In dit verband kan 
in beginsel voor het doel van bestrijding van de criminaliteit slechts toegang worden verleend tot de 
gegevens van personen die ervan worden verdacht een ernstig misdrijf te plannen, te plegen of te 
hebben gepleegd of op de een of andere wijze betrokken te zijn bij een dergelijk misdrijf. In bijzondere 
situaties, zoals die waarin vitale belangen van nationale veiligheid, landsverdediging of openbare 
veiligheid door terroristische activiteiten worden bedreigd, zou echter ook toegang tot de gegevens 
van andere personen kunnen worden verleend, wanneer op grond van objectieve elementen kan 
worden geoordeeld dat deze gegevens in het concrete geval een daadwerkelijke bijdrage tot de 
bestrijding van dergelijke activiteiten zouden kunnen leveren (zie in die zin arrest Tele2, punt 119, en 
arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, 
punt 188). 

51      Om te waarborgen dat deze voorwaarden in de praktijk ten volle in acht worden genomen, is het van 
wezenlijk belang dat de toegang van de bevoegde nationale instanties tot de bewaarde gegevens wordt 
onderworpen aan voorafgaande toetsing door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke 
bestuurlijke entiteit, en dat deze rechterlijke instantie of deze entiteit haar beslissing geeft op een met 
redenen omkleed verzoek van deze instanties dat met name wordt ingediend in het kader van 
procedures ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. In naar behoren 
gemotiveerde urgente gevallen dient die toetsing op korte termijn plaats te vinden (zie in die zin arrest 
van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, 
punt 189 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

52      Die voorafgaande toetsing vereist onder meer, zoals de advocaat-generaal in wezen heeft opgemerkt 
in punt 105 van zijn conclusie, dat de rechterlijke instantie of de entiteit die belast is met die toetsing, 
over alle bevoegdheden beschikt en alle noodzakelijke waarborgen biedt om ervoor te zorgen dat de 
verschillende betrokken belangen en rechten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. In het 
specifieke geval van een strafrechtelijk onderzoek vereist een dergelijke toetsing dat die rechterlijke 
instantie of entiteit in staat is een juist evenwicht te verzekeren tussen, enerzijds, de belangen die 
verband houden met de behoeften van het onderzoek in het kader van de bestrijding van criminaliteit, 
en, anderzijds, de fundamentele rechten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op 
bescherming van de persoonsgegevens van de personen op wier gegevens de toegang betrekking 
heeft. 

53      Wanneer een dergelijke toetsing niet door een rechterlijke instantie maar door een onafhankelijke 
bestuurlijke entiteit wordt uitgeoefend, moet deze laatste een zodanige status hebben dat zij bij de 
uitoefening van haar taken objectief en onpartijdig kan handelen, en moet zij daartoe vrij zijn van elke 
invloed van buitenaf [zie in die zin arrest van 9 maart 2010, Commissie/Duitsland, C-518/07, 
EU:C:2010:125, punt 25, en advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 2017, 
EU:C:2017:592, punten 229 en 230]. 
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54      Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het vereiste van onafhankelijkheid waaraan moet worden 
voldaan door de instantie die de in punt 51 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte 
voorafgaande toetsing moet verrichten, impliceert dat deze instantie de hoedanigheid van derde moet 
hebben ten opzichte van degene die om toegang tot de gegevens verzoekt, zodat eerstgenoemde de 
toetsing objectief en onpartijdig en zonder beïnvloeding van buitenaf kan verrichten. In het bijzonder 
impliceert het vereiste van onafhankelijkheid op strafrechtelijk gebied, zoals de advocaat-generaal in 
wezen in punt 126 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de instantie die belast is met die 
voorafgaande toetsing enerzijds niet betrokken mag zijn bij de uitvoering van het betrokken 
strafrechtelijk onderzoek en anderzijds neutraal moet zijn ten opzichte van de partijen in de 
strafprocedure. 

55      Dat is niet het geval bij een openbaar ministerie dat de onderzoeksprocedure leidt en, in voorkomend 
geval, optreedt als openbaar aanklager. Het openbaar ministerie heeft immers niet tot taak om een 
geschil in volledige onafhankelijkheid te beslechten, maar om het, in voorkomend geval, als 
procespartij die de strafvordering instelt, voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

56      De omstandigheid dat het openbaar ministerie overeenkomstig de regels inzake zijn bevoegdheden en 
zijn statuut gehouden is om de belastende en ontlastende elementen te onderzoeken, de 
rechtmatigheid van de onderzoeksprocedure te waarborgen en uitsluitend op te treden in 
overeenstemming met de wet en zijn eigen overtuiging, kan niet volstaan om het ten aanzien van de 
betrokken belangen de hoedanigheid van derde in de zin van punt 52 van het onderhavige arrest te 
verlenen. 

57      Hieruit volgt dat het openbaar ministerie niet in staat is om de in punt 51 van het onderhavige arrest 
bedoelde voorafgaande toetsing te verrichten. 

58      Aangezien de verwijzende rechter bovendien de vraag heeft opgeworpen of het ontbreken van controle 
door een onafhankelijke instantie kan worden verholpen aan de hand van een latere, door een 
rechterlijke instantie verrichte toetsing van de rechtmatigheid van de toegang van een nationale 
instantie tot verkeers- en locatiegegevens, moet worden opgemerkt dat de onafhankelijke toetsing, 
zoals de in punt 51 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak vereist, 
voorafgaand aan elke toegang moet plaatsvinden, behalve in naar behoren gemotiveerde urgente 
gevallen. In laatstgenoemde gevallen dient de toetsing op korte termijn plaats te vinden. Zoals de 
advocaat-generaal in punt 128 van zijn conclusie heeft vastgesteld, kan met een dergelijke latere 
toetsing niet worden tegemoetgekomen aan het doel van een voorafgaande toetsing, dat erin bestaat 
te verhinderen dat tot de betrokken gegevens een toegang wordt verleend die verder gaat dan strikt 
noodzakelijk is. 

59      In die omstandigheden moet op de derde prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, 
van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het 
Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die het 
openbaar ministerie, dat tot taak heeft de strafprocedure in te leiden en, in voorkomend geval, in een 
latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de bevoegdheid toekent om een 
overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang te verlenen tot verkeers- en 
locatiegegevens. 

 Kosten 

60      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door 
anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 
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1)      Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 
2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen in het licht van de 
artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale 
regeling die de mogelijkheid biedt om overheidsinstanties met het oog op het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten toegang te 
verlenen tot een reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen 
over de communicaties van een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel of 
over de locatie van de door hem gebruikte eindapparatuur en waaruit precieze conclusies 
kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke levenssfeer ‐ welke toegang niet 
beperkt is tot procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming van 
ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid ‐, en dit ongeacht de duur van de 
periode waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht en ongeacht de 
hoeveelheid en de aard van de gegevens die voor die periode beschikbaar zijn. 

2)      Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136, gelezen in het 
licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten, 
moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die het 
openbaar ministerie, dat tot taak heeft de strafprocedure in te leiden en, in voorkomend 
geval, in een latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de bevoegdheid 
toekent om een overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek 
toegang te verlenen tot verkeers- en locatiegegevens. 

ondertekeningen 

 

*      Procestaal: Ests. 
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 06-07-2021

Datum publicatie 06-07-2021

Zaaknummer 20/00180

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:88

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 19,5 miljoen euro van 3
buitenlandse handelsbanken op Schiphol t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl
centrale bank van dat buitenland ‘shipper’ is van Suriname naar China. Heeft
centrale bank immuniteit? Centrale bank en handelsbanken hebben gezamenlijk
klaagschrift ingediend, waarna Rb beklag gegrond heeft verklaard vanwege
immuniteit centrale bank. HR geeft o.m. uitleg aan art. 8d Sr. In eerdere arresten
heeft civiele kamer van HR geoordeeld dat VN-Verdrag codificatie behelst van
internationaal gewoonterecht m.b.t. immuniteit van jurisdictie en immuniteit van
executie en daaraan gestelde grenzen. Hoewel in art. 2 van resolutie 59/38 tot
uitdrukking is gebracht dat VN-Verdrag geen betrekking heeft op “criminal
proceedings” moet worden aangenomen dat immuniteit in strafzaken in ieder geval
niet beperkter is dan in civiele zaken. Niet alle bepalingen van VN-Verdrag kunnen
als internationaal gewoonterecht worden aangemerkt (vgl. HR:2016:2236). Mede
in het licht van totstandkomingsgeschiedenis van VN-Verdrag kan niet worden
aangenomen dat art. 21.1.c. VN-Verdrag als vastlegging van internationaal
gewoonterecht kan worden aangemerkt. Daarbij speelt rol dat in wetgeving en
rechtspraak van veel andere staten wordt uitgegaan van minder vergaande
immuniteit van centrale banken. Mede in het licht van rechtsvergelijkend onderzoek
kan hooguit worden aangenomen dat als algemeen geldende, ongeschreven regel
van internationaal gewoonterecht kan worden aangemerkt de regel dat centrale
bank aanspraak kan maken op immuniteit van inbeslagneming en executie v.zv. het
“property” van centrale bank betreft dat bestemd is of wordt aangewend voor
taakuitoefening van centrale bank i.v.m. monetair politiek en valutabeleid. Hoewel
deze bepalingen, mede gelet op wat is overwogen over toepassingsbereik, hier niet
van toepassing zijn, biedt ook art. 19.c jo. 21.1.c VN-Verdrag steun voor
opvatting dat immuniteit in ieder geval is beperkt tot “property” van centrale bank.
Rb heeft klaagschrift gegrond verklaard, omdat naar haar oordeel regels van
internationaal gewoonterecht m.b.t. immuniteit in de weg staan aan inbeslagneming
van het in eigendom van handelsbanken zijnde geldbedrag. Dat oordeel is niet
begrijpelijk in het licht van wat is overwogen m.b.t. eis dat sprake is van “property”
van centrale bank, in aanmerking genomen dat Rb heeft vastgesteld dat
handelsbanken rechthebbende waren en bleven m.b.t. inbeslaggenomen geld en dat
uit vaststellingen van Rb over betrokkenheid van centrale bank bij dat geld niet
meer blijkt dan dat zij een faciliterende rol had bij voorgenomen omzetting van
geldbedrag door handelsbanken.

ECLI:NL:HR:2021:1042
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Volgt vernietiging en verwijzing (teneinde gezamenlijk klaagschrift opnieuw te
behandelen). CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0224 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/2082 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/00180 B

Datum 6 juli 2021

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 24 december
2019, nummer RK 19/005737; RK 19/005740; RK 19/005742; RK 19/005747, op een klaagschrift als
bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend

door

CENTRALE BANK VAN SURINAME,

[bank 3] N.V.,

[bank 1] N.V.,

[bank 2] N.V.,

allen gevestigd te Paramaribo (Suriname)

hierna: de klagers.
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3.1

3.2

Het beroep, dat blijkens de daarvan opgemaakte akte onbeperkt is ingesteld, is ingesteld door het
openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan deze
beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
De raadsman van de klagers, A.J.F. Gonesh, advocaat te ’s-Gravenhage, heeft het beroep van het
openbaar ministerie tegengesproken.
De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Op 17 april 2018 heeft de FIOD een geldzending van bijna 19,5 miljoen euro inbeslaggenomen. Deze
geldzending was een paar dagen daarvoor per vliegtuig uit Suriname aangekomen op de luchthaven
Schiphol. Het geld is eigendom van drie Surinaamse banken (hierna: de handelsbanken). De Centrale
Bank van Suriname is de ‘shipper’ van het geld. De handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname
hebben een klaagschrift tegen de inbeslagneming ingediend. De rechtbank heeft geoordeeld dat de
inbeslagneming strijdig is met de immuniteit die de Centrale Bank van Suriname op grond van
internationaal gewoonterecht geniet, en heeft de teruggave van het geldbedrag gelast. Het openbaar
ministerie is tegen die beslissing in cassatie gekomen.

De beschikking van de rechtbank houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“3. Feiten en omstandigheden

Project “Vespasianus"

Naar aanleiding van de opdracht van voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het
arrondissementsparket Noord-Holland, mr. J. Steenbrink, om onderzoek te doen naar
onregelmatigheden in zendingen contant geld via de vrachtlijnen van de luchthaven Schiphol is het
project “Vespasianus” opgestart. Bij dit project zijn de ketenpartners Douane, Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee betrokken. Het
onderzoek behelst ook het beschrijven van strafrechtelijk relevante indicatoren ten aanzien van
deze zendingen.

Geldzendingen

In het kader van het project Vespasianus viel het de Douane op dat contante geldzendingen
plaatsvonden vanuit Suriname via de luchthaven Schiphol naar Hong Kong.

Zendingen 1 tot en met 4 
Op achtereenvolgens 15 december 2017, 10 januari 2018, 26 januari 2018 en 31 januari 2018
heeft de Douane een dergelijke geldzending - in de stukken aangeduid als zendingen 1 tot en met
4 - aan een controle onderworpen. Bij elk van deze zendingen stond op de bijgevoegde
vrachtpapieren als “shipper” vermeld: Centrale Bank van Suriname. In het kader van deze
controles hebben er geen inbeslagnemingen plaatsgevonden.

Zending 5 
Op 13 april 2018 heeft de Douane een vijfde geldzending aan een controle onderworpen. Deze
zending was afkomstig uit Suriname (vluchtnummer KL 0714) en had als bestemming Hong Kong.
Volgens de vrachtpapieren bestond de zending uit 24 colli met “bank notes” met een gewicht van

1 Procesverloop in cassatie

2 Waar het in deze zaak om gaat

3 De beschikking van de rechtbank
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3.3

3.4

553 kilogram. Op de vrachtpapieren stond als “shipper” vermeld: Centrale Bank van Suriname. Bij
de vrachtpapieren was verder documentatie gevoegd inzake de inhoud van de zending.

Volgens deze documentatie betrof de totale inhoud € 19.500.000 afkomstig van:
[bank 1]
(...)

[bank 2] 
(...)
[bank 3]
(...)

Stopzetting geldzending 
In het door hen opgemaakte overzicht proces-verbaal AMB-001 relateren verbalisanten
[verbalisant 1] en [verbalisant 2], ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane en
tevens buitengewoon opsporingsambtenaren, dat zij op 13 april 2018 een fysieke controle van de
zending hebben uitgevoerd, althans daar een begin mee hebben gemaakt.

Verder houdt dit proces-verbaal in:

‘’Ik, verbalisant [verbalisant 1], heb aan de hand van de indicatorenlijst onze bevindingen en de eerder
opgedane bevindingen in het kort beoordeeld. Ik (...) heb ook omwille van de tijdsdruk van de fysieke
controle op dat moment besloten dat het raadzaam was om deze zending douane-technisch stop te
zetten voor verder onderzoek en wellicht nog ontvangen van aanvullende documentatie.” 
Uit het overzicht proces-verbaal AMB-001 en de daarbij gevoegde bijlagen 5 en 6 – alsmede uit de
e-mailcorrespondentie die door klaagsters als bijlage 2 van de bij het klaagschrift gevoegde brief
van 22 augustus 2018 is overgelegd – blijkt dat hierna per e-mail is gecorrespondeerd tussen de
Douane, in de persoon van verbalisant [verbalisant 1], en de Centrale Bank van Suriname, in de
persoon van [betrokkene 1] (‘Head Foreign Department’). Daarbij heeft de Douane CBvS diverse
vragen gesteld en om documenten gevraagd. CBvS heeft daarop gereageerd.

De Douane heeft vervolgens haar bevindingen, voorzien van een opgestelde indicatorenlijst,
overgedragen aan de FIOD en deze opsporingsinstantie heeft de zending op 17 april 2018
strafrechtelijk in beslag genomen. Vervolgens is de douane-technische stopzetting opgeheven.

Inbeslagneming 
De handgeschreven kennisgevingen van inbeslagneming zijn opgemaakt op 17 april 2018 (IBN-
001-01). Deze kennisgevingen houden in dat in het dossier met nummer 62764 de volgende
voorwerpen zijn in beslag genomen (met tussen haakjes de codenummers):

- 12 plastic zakken inhoudende vermoedelijk geld voorzien van seals ([bank 3]);

- 7 plastic zakken inhoudende vermoedelijk geld voorzien van seals ([bank 1]);

- 5 plastic zakken inhoudende vermoedelijk geld voorzien van seals ([bank 2]).

De later, op 28 mei 2018, geregistreerde kennisgevingen van inbeslagneming (IBN-A-001 tot en
met IBN-A-003) houden in dat op 17 april 2018 onder de hierna vermelde beslagenen de volgende
voorwerpen zijn inbeslaggenomen:

beslagene [bank 2]:

- een totaal contant geldbedrag van € 4.500.000

- grondslag: artikel 94 Sv - Waarheid aan de dag te brengen / Wederrechtelijk verkregen voordeel
aan te tonen.

(De rechtbank stelt vast dat de samenstelling van het contant geldbedrag overeenkomstig de
documentatie bij de vrachtbrieven is.)

beslagene [bank 3]:
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- een totaal contant geldbedrag van € 10.000.000

- grondslag: artikel 94 Sv - Waarheid aan de dag te brengen / Wederrechtelijk verkregen voordeel
aan te tonen.

(De rechtbank stelt vast dat de samenstelling van het contant geldbedrag overeenkomstig de
documentatie bij de vrachtbrieven is.)

beslagene [bank 1]:

- een contant geldbedrag van € 4.999.000

- grondslag: artikel 94 Sv - Waarheid aan de dag te brengen / Wederrechtelijk verkregen voordeel
aan te tonen.

(De rechtbank stelt vast dat de samenstelling van het contant geldbedrag - afgezien van twee
biljetten van 500 Euro - overeenkomstig de documentatie bij de vrachtbrieven is.)

beslagene [bank 1]:

- twee valse coupures van 500 Euro

- grondslag: artikel 94 Sv - Vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer.

De telling van de geldzending heeft plaatsgevonden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Op 1 juni
2018 werd door DNB een bedrag ter grootte van in totaal € 19.499.000 gestort op een
bankrekening ten name van de Belastingdienst.

4. Standpunt officieren van justitie

Onder verwijzing naar het aanvangsproces-verbaal AMB-002 en het proces-verbaal van
verdenking AMB-002B stellen de officieren van justitie zich op het standpunt dat sprake is van een
(ernstig) vermoeden van witwassen. Gelet op de in deze processen-verbaal vermelde indicatoren
en naar aanleiding van (onderzoek aan) de van de [bank 3], [bank 1] en de [bank 2] - hierna
gezamenlijk ook als handelsbanken aan te duiden - verkregen informatie, bestaat het (ernstig)
vermoeden dat een groot gedeelte van het inbeslaggenomen geldbedrag (on)middellijk van
misdrijf afkomstig is.

De handelsbanken, de rechthebbenden op de gelden, hebben inmiddels de verdachten-status,
evenals een vijftal in Suriname gevestigde “Cambio’s” (wisselkantoren). Een groot deel van de
gelden zou afkomstig zijn van deze Cambio’s. Op grond van de verkregen informatie zou wat
betreft de [bank 3] € 9.352.893, wat betreft [bank 1] € 1.181.786 en wat betreft de [bank 2] €
1.550.000 van de inbeslaggenomen gelden van de Cambio’s afkomstig zijn. De officieren van
justitie plaatsen, kort gezegd, de nodige vraagtekens bij de herkomst van die gelden. Verder is
een deel van de gelden van de handelsbanken afkomstig van contante stortingen bij deze banken
door natuurlijke personen en bedrijven. Daarbij gaat het ook om grote geldbedragen. Zo blijkt uit
informatie van de [bank 2] dat één natuurlijke persoon binnen twee dagen in totaal een
geldbedrag van één miljoen euro contant bij deze bank heeft gestort. De officieren van justitie
plaatsen ook vraagtekens bij de herkomst van deze gelden, zoals nader uiteengezet in de
vermelde processen-verbaal.

Op pagina 4 van het proces-verbaal van verdenking AMB-002B is verwoord dat het beeld is
ontstaan dat verdachten (de handelsbanken en de Cambio’s) geen of onvoldoende toezicht
hebben gehouden op de daadwerkelijke herkomst van de contante gelden. “De door verdachten
uitgeoefende manier van toezicht houden maakt het witwassen van crimineel geld dan wel het
faciliteren ervan mogelijk, en het is zeer waarschijnlijk dat dit ook heeft plaatsgevonden”, aldus dit
proces-verbaal.

De officieren van justitie hebben in raadkamer toegelicht dat het beslag nog altijd is gegrond op
artikel 94 Sv, maar thans met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring van het geldbedrag. De
officieren van justitie hebben zich gemotiveerd verzet tegen opheffing van het beslag. Op de
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argumenten van de officieren van justitie zal, zo nodig, hierna bij de beoordeling worden
ingegaan.

5. Standpunt klaagsters

Klaagsters hebben in de eerste plaats aandacht gevraagd voor de achtergrond van de contante
geldzendingen vanuit Suriname via de luchthaven Schiphol naar Hong Kong, zoals die achtergrond
ook eerder richting de Douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie is geschetst. Het klaagschrift
houdt hierover het volgende in:

“Sinds jaar en dag komen meer contante euro’s (‘EUR’) Suriname binnen dan het land (spontaan)
verlaten. Hoewel de euro, naast de officiële Surinaamse munteenheid, de Surinaamse dollar (‘SRD’), en
de Amerikaanse dollar (‘USD’) een niet-ongebruikelijk betaalmiddel is in Suriname, overstijgen de
instroom en het aanbod de hoeveelheid die benodigd is om die functie te vervullen. De overtollige
contante euro ’s komen - hetzij direct, hetzij door tussenkomst van lokale wisselkantoren (cambio ’s) -
terecht bij de banken.

Om die contante middelen weer op bruikbare wijze toe te voegen aan de liquide middelen van de bank,
dienen deze giraal te worden gemaakt. Dit vond decennialang plaats doordat de banken deze contanten
in het kader van een banknote trading agreement overbrachten naar een bank in het eurogebied,
waarna de rekening die de Surinaamse banken aanhielden bij die bank, werd gecrediteerd. Toen veel
banken in het eurogebied de banknote trading agreements met de Surinaamse banken beëindigden in
het kader van ‘de-risking’, werd het vervoer van de cash euro’s gecentraliseerd. De Centrale Bank van
Suriname (‘CBvS’) nam, gelet op het belang van de omwisseling voor een stabiele, monetaire economie,
die coördinerende rol op zich met ingang van 2014. Zij sloot daartoe een overeenkomst met de Bank of
China (‘BOC’) te Hong Kong, die bereid was de contante euro’s van CBvS in ontvangst te nemen. Zo
vonden er sinds 2014 vele transporten van cash euro’s plaats.

Directe vluchten vanuit Suriname naar Hong Kong zijn er (uiteraard) niet. Schiphol is de enige Europese
bestemming waarop vanuit Paramaribo wordt gevlogen. Steevast wordt dus hier een tussenlanding
gemaakt, waarna de euro’s verder worden vervoerd naar Hong Kong. Al die jaren vond dit zonder enig
(noemenswaardig) probleem plaats.” 
Het klaagschrift vervolgt ermee dat dit drastisch veranderde toen het Openbaar Ministerie medio
april 2018 zonder enige concrete aanleiding - laat staan een valide reden of titel - beslag legde op
een partij van € 19.500.000, toebehorende aan de [bank 3], [bank 1] en de [bank 2]. Volgens
klaagsters werd deze geldzending onder verantwoordelijkheid van CBvS op de gebruikelijke wijze
vervoerd, was deze zending voorzien van alle benodigde papieren en week deze zending in niets
af van de vele eerdere geldzendingen.

Klaagsters voeren primair aan dat met de inbeslagname inbreuk is gemaakt op de immuniteit van
de Centrale Bank van Suriname als staatsorgaan. Op dit punt zal hierna onder 6.2 worden
ingegaan.

(...)

6. Oordeel rechtbank
(...)

Beroep op (staats)immuniteit

Klaagsters hebben betoogd dat aan de Centrale Bank van Suriname als staatsorgaan
(absolute) immuniteit toekomt ten aanzien van (ook) de onderhavige geldzending van €
19.500.000 die vanuit Suriname via Nederland naar de Bank of China in Hong Kong werd
vervoerd. Hiertoe hebben klaagsters een beroep gedaan op het (nog niet in werking
getreden) Verdrag van de Verenigde Naties van 2 december 2014 inzake de immuniteit van
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3.4.3

rechtsmacht van staten en hun eigendommen (VN-Verdrag), in het bijzonder de artikelen 18
tot en met 21 van dat verdrag. Klaagsters hebben aangevoerd dat CBvS de geldzending ter
uitvoering van een wettelijke taak heeft verricht en dat met deze zending een publiek belang
is gediend. Klaagsters stellen zich op het standpunt dat met de inbeslagneming van de €
19.500.000 het volkenrechtelijke beginsel van de staatsimmuniteit is geschonden. “Met de
beslaglegging door het OM op gelden die CBvS als staatsorgaan van Suriname onder zich had,
heeft Nederland Suriname (...) zonder grondslag aan zijn rechtsmacht onderworpen. Dit is in
strijd met de soevereine gelijkheid van staten ”, aldus het klaagschrift onder punt 21.

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat CBvS als staatsorgaan
van Suriname weliswaar immuniteit geniet, maar alleen ten aanzien van staatseigendommen
en voor zover deze goederen een publieke, niet-commerciële bestemming hebben. Aan die
twee vereisten is in deze zaak niet voldaan. Het inbeslaggenomen geld behoort immers toe
aan de handelsbanken en is geen eigendom van CBvS. Verder volgt uit artikel 16.3 van de
tussen CBvS en de Bank of China gesloten overeenkomst (‘Banknotes Trading Agreement’) -
overgelegd bij het klaagschrift, als bijlage 5 bij de brief van 22 augustus 2018 - dat de
overeenkomst en de ter uitvoering daarvan verrichte geldzendingen een commercieel doel
dienden (‘private commercial purposes ’). Bovendien hebben CBvS en Bank of China in deze
bepaling afstand gedaan van aan hen toekomende immuniteiten. Ook los van deze
overeenkomst, is volgens de officieren van justitie duidelijk dat met de geldzending niet een
publiek belang wordt gediend, omdat dergelijke geldzendingen ook door andere,
commerciële banken kunnen en in de praktijk ook worden verricht. De officieren van justitie
hebben gevorderd het beroep op (staats)immuniteit af te wijzen.

De rechtbank overweegt het volgende.
Onder 6.1 is vastgesteld dat het beslag is gelegd onder de Centrale Bank van Suriname.
Deze rechtspersoon is ingesteld bij Wet van 10 oktober 1956, tot regeling van het Centrale
Bankwezen in Suriname (G.B. 1956 No. 97) (hierna: Surinaamse Bankwet 1956) en moet als
officieel staatsorgaan van de staat Suriname worden aangemerkt. De FIOD heeft dus beslag
gelegd onder een andere staat, namelijk Suriname.

Zoals de officieren van justitie in raadkamer hebben toegelicht, is het (klassieke) beslag op
grond van artikel 94 Sv gelegd met het oog op de waarheidsvinding, maar wordt het thans
door het Openbaar Ministerie gehandhaafd met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring
van het geldbedrag. Verbeurdverklaring is een bijkomende straf, waarbij het te verbeurd
verklaren voorwerp vervalt aan de (Nederlandse) Staat.

Artikel 8d van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de toepasselijkheid van de
Nederlandse strafwet wordt beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend. Deze
bepaling heeft een strekking gelijk aan artikel 13a van de Wet Algemene Bepalingen (Wet
AB) en bevat een wettelijke erkenning van aan het volkenrecht ontleende immuniteit van
jurisdictie. Wat die laatste bepaling betreft, heeft de (civiele kamer van de) Hoge Raad in zijn
prejudiciële beslissing van 30 september 2016 in de zaak Morning Star/Gabon en Staat
(ECLI:NL:HR:2016:2236) het volgende overwogen:

“3.4.2 De uitvoerbaarheid van rechterlijke uitspraken wordt beperkt door de uitzonderingen in het
volkenrecht erkend (art. 13a Wet AB). Voor zover hierin niet is voorzien in een verdrag, zoals in de
verhouding tussen Gabon en Nederland, gaat het daarbij om ongeschreven internationaal
publiekrecht.

Naar de thans in Nederland als ongeschreven internationaal publiekrecht geldende regels
genieten vreemde staten immuniteit van executie, maar is deze niet absoluut.
Staatseigendommen met een publieke bestemming zijn echter in elk geval niet vatbaar voor
gedwongen executie (vgl. HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1387, NJ 2010/525 (Azeta/JCR
en Staat), en HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45, NJ 2014/453 (Ahmad/Staat)).
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(...)

Het is in overeenstemming met de - op het respecteren van de soevereiniteit van vreemde
staten gerichte - strekking van de immuniteit van executie om tot uitgangspunt te nemen dat
eigendommen van vreemde staten niet vatbaar zijn voor beslag en executie tenzij en voor
zover is vastgesteld dat deze een bestemming hebben die daarmee niet onverenigbaar is.
Dit strookt met art. 19 onderdeel c VN-Verdrag dat, zoals hiervoor in 3.4.6 is overwogen, op
dit punt valt aan te merken als een regel van internationaal gewoonterecht. Het past voorts
bij de vermelde strekking van de immuniteit van executie dat vreemde staten niet gehouden
zijn om gegevens aan te dragen waaruit volgt dat hun eigendommen een bestemming
hebben die zich tegen beslag en executie verzet.

Met het hiervoor in 3.5.2 overwogene strookt dat de stelplicht en bewijslast met betrekking
tot de vatbaarheid voor beslag en executie rusten op de schuldeiser die beslag legt of wil
leggen op goederen van de vreemde staat en dat, ook indien de vreemde staat in rechte
verstek laat gaan, steeds vastgesteld moet worden dat de desbetreffende goederen
vatbaar zijn voor beslag. De schuldeiser zal derhalve steeds gegevens moeten aandragen
aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de goederen door de vreemde staat
worden gebruikt of zijn bestemd voor, kort gezegd, andere dan publieke doeleinden.”

Deze beslissing van de Hoge Raad is gewezen in een civiele zaak over een op grond van de
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gelegd (conservatoir)
(derden)beslag. De rechtbank ziet zich dan ook in de eerste plaats gesteld voor de vraag of
de overwegingen uit deze beslissing ook van toepassing zijn in de onderhavige
strafrechtelijke procedure.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van het VN-
Verdrag dat de bepalingen uit dit verdrag geen betrekking hebben op strafrechtelijke
procedures. De rechtbank wijst in dit verband met name op:
- Resolutie 59/38 van 2 december 2004 van de ‘General Assembly’, voor zover inhoudende:
“The General Assembly
(...)

Taking into account the. statement of the Chairman of the Ad Hoc Committee introducing the
report of the Ad Hoc Committee,

(...)

2. Agrees with the general understanding reached in the Ad Hoc Committee that the United
Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property does not cover
criminal proceedings

- De samenvatting van de (dertiende) vergadering van de ‘Sixth Committee’ van 25 oktober
2004 (A/C.6/59/SR.13) met betrekking tot agenda item 142: Convention on jurisdictional
immunities of States and their property (A/59/22).

Ook de door klaagsters ingeschakelde deskundige, prof. dr. C.M.J. Ryngaert, hoogleraar
internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, geeft in zijn bericht van 19 juni 2019
(bijlage 7 bij het klaagschrift) aan dat wordt uitgegaan van een ‘general understanding’ dat
het Verdrag in beginsel geen betrekking heeft op strafzaken (pagina 4, tweede alinea).

Naast het VN-Verdrag, dat dus als zodanig niet op strafrechtelijke procedures van
toepassing is, zijn er ook geen andere verdragen die betrekking hebben op het leggen van
strafvorderlijk beslag door de ene staat onder de andere staat.

Diverse internationale verdragen bevatten daarentegen wel regels omtrent de immuniteit die
bepaalde staatsfunctionarissen genieten tegen strafrechtelijke procedures in andere dan
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hun eigen, dat wil zeggen vreemde staten (vgl. het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek
verkeer (18 april 1961, Trb. 1962, 101 en 159) en het Verdrag van Wenen inzake de
consulaire betrekkingen (24 april 1963, Trb. 1965, 40 en Trb. 1981, 143)).

Het feit dat er - anders dan voor civiele procedures - voor strafrechtelijke procedures geen
verdrag is dat in algemene zin de immuniteit van staatsorganen tegen de rechtsmacht van
een vreemde staat regelt, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat een
staatsorgaan als CBvS geen immuniteit kan genieten tegen strafrechtelijke acties
ondernomen door een vreemde staat. De vraag of en zo ja, in hoeverre dit het geval is, moet
worden beantwoord aan de hand van publieke opvattingen die volgens het internationaal
gewoonterecht gelden.

Het internationaal recht kent hoofdzakelijk twee vormen van immuniteit tegen strafrechtelijk
optreden door vreemde staten, te weten: ‘immuniteit ratione personae’ (persoonlijke
immuniteit) en ‘immuniteit ratione materiae ’ (functionele immuniteit). Voor beide vormen geldt
dat de toegekende immuniteit niet een persoonlijk voorrecht is, maar ertoe strekt te
waarborgen dat de betrokken persoon of het betrokken orgaan zijn functie op een effectieve
manier kan uitoefenen ten behoeve van zijn staat. Immuniteit ratione personae wordt vaak
aangemerkt als ‘absoluut’, omdat deze zich niet beperkt tot handelingen verricht in het kader
van de officiële functie-uitoefening, maar zich uitstrekt tot alle handelingen, inclusief
privéhandelingen. Deze immuniteit komt thans enkel nog toe aan een gelimiteerd aantal
staatsfunctionarissen, te weten: aan staatshoofden, regeringsleiders en ministers van
buitenlandse zaken (allen op grond van internationaal gewoonterecht), als ook aan
diplomaten, vertegenwoordigers van zendstaten in speciale missies en het hoofd van een
missie en de leden van de diplomatieke staf in missies van een internationale, universele
organisatie (allen op grond van verdragen). 
Immuniteit ratione materiae strekt minder ver en beperkt zich tot handelingen verricht in de
uitoefening van de publieke functie. 
De immuniteit tegen strafrechtelijk optreden door vreemde staten heeft zich de afgelopen
eeuw ontwikkeld van een absolute immuniteit tot een relatieve, functionele immuniteit.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen en toegespitst op de onderhavige
zaak heeft naar het oordeel van de rechtbank in Nederland als ongeschreven regel van
internationaal publiekrecht (volkenrecht) te gelden dat vreemde staten, in deze zaak
Suriname, immuniteit van strafvorderlijk beslag genieten voor zover dat beslag betrekking
heeft op voorwerpen die de vreemde staat onder zich heeft ten behoeve van de uitoefening
van haar publieke taak.

De Centrale Bank van Suriname, zoals reeds opgemerkt een officieel staatsorgaan van de
staat Suriname, heeft op grond van artikel 9 van de Surinaamse Bankwet 1956 tot taak:
a. het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname;
b. het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande,
alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer;
c. het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname;
d. (...); 
e. het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het
buitenland;
f. het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

Klaagsters hebben aangevoerd dat CBvS ter uitvoering van deze, bij wet aan haar
opgedragen taak de onderhavige geldzending heeft verricht en dat die zending een publiek
belang diende. De rechtbank volgt klaagsters in die opvatting.
Uit hetgeen door klaagsters in het klaagschrift en de toelichting daarop in raadkamer, met
stukken onderbouwd, naar voren is gebracht blijkt genoegzaam dat bestaande overschotten
aan contante euro’s in Suriname die (uiteindelijk), al dan niet via wisselkantoren,
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terechtkomen bij de diverse handelsbanken, giraal moeten worden gemaakt om deze weer
op een bruikbare wijze aan de liquide middelen van een bank toe te voegen. Waar dit
voorheen gebeurde via zogeheten ‘banknote trading agreements’ van de handelsbanken
met banken in het eurogebied, heeft vanaf 2014 CBvS die taak op zich genomen omdat veel
banken in eurolanden deze overeenkomsten met Surinaamse handelsbanken beëindigden in
het kader van de-risking. Klaagsters hebben naar het oordeel van de rechtbank voldoende
aannemelijk gemaakt dat CBvS vanaf 2014 geldzendingen als de onderhavige verzorgt in de
uitoefening van haar wettelijke taken als centrale bank, te weten ‘het verzorgen van de
geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het
vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer’ (b), ‘het bevorderen en vergemakkelijken
van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland’ (e) en ‘het bevorderen van een
evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname’ (f).

Dat, naar de officieren van justitie hebben aangevoerd, in artikel 16.3 van de tussen CBvS
en de Bank of China gesloten overeenkomst (‘Banknotes Trading Agreement’) is vermeld dat
de overeenkomst is entered into for private commercial purposes” en waarbij partijen afstand
doen van immuniteit op grond van soevereiniteit (“irrevocably waives (...) all immunity on the
grounds of sovereignty of similar ground”), brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel.
Klaagsters hebben in raadkamer, desgevraagd, toegelicht dat het gaat om een contractuele
bepaling die alleen tussen CBvS en Bank of China geldt en op initiatief van de Bank of China
aldus in de tussen partijen gesloten overeenkomst is opgenomen omdat zij (kort gezegd) bij
een geschil tussen partijen niet met lege handen wenste te staan. Die toelichting overtuigt.
Daarmee doet deze contractuele bepaling niet af aan het feit dat CBvS met het verrichten
van de geldzendingen een publiek belang diende (ten aanzien waarvan zij zich ten opzichte
van anderen dan de Bank of China op immuniteit mag beroepen).

Ook het argument van de officieren van justitie dat de geldzending niet een publiek belang
dient, omdat dergelijke geldzendingen ook door andere, commerciële banken kunnen en
worden verricht, leidt niet tot een ander oordeel. De enkele omstandigheid dat onderhavig
geldtransport ook door een commerciële bank verricht had kunnen worden, betekent immers
niet dat om die reden CBvS het geldtransport in dit geval niet in de uitoefening van haar
publieke taken heeft verricht. Zoals hiervoor is overwogen, heeft CBvS voldoende
aannemelijk gemaakt dat zij onderhavige geldzending in het kader van de uitoefening van
haar wettelijke taken als bedoeld in de Surinaamse Bankwet 1956 heeft verricht.

Uit het bovenstaande volgt dat, op grond van de hiervoor onder 6.2.9 geformuleerde
rechtsregel van internationaal (gewoonte)recht, CBvS in beginsel immuniteit geniet van het
onderhavige, strafvorderlijk beslag.

De omstandigheid dat CBvS door het Openbaar Ministerie niet als verdachte is aangemerkt
in het (strafrechtelijk) onderzoek, staat er naar het oordeel van de rechtbank niet aan in de
weg dat zij een beroep kan doen op immuniteit voor de handelingen die zij in de uitoefening
van haar publieke taken (heeft) verricht. Algemeen aanvaard in het internationaal recht is
dat de immuniteit van een staatsorgaan zich ook uitstrekt over machtsuitoefening door de
autoriteiten van een vreemde staat, terwijl dat staatsorgaan niet de (directe) verdachte is
van een strafbaar feit. Enkel “voluntary invitations to give evidence” zijn acceptabel onder
internationaal recht, hetgeen betekent dat “binding orders” als dwangmiddelen, zoals een
doorzoeking of een inbeslagneming, niet toelaatbaar zijn.

De officieren van justitie hebben nog aangevoerd dat CBvS geen beroep op immuniteit
toekomt, aangezien het inbeslaggenomen geld eigendom is van de - inmiddels als
verdachten aangemerkte - handelsbanken en CBvS hooguit als (middellijk) houder van het
geld kan worden beschouwd. Het gaat hier niet om staatseigendommen, aldus de officieren
van justitie. De rechtbank volgt de officieren van justitie hierin niet. De vraag welke
voorwerpen de immuniteit van het strafvorderlijk beslag omvat, moet worden beantwoord op
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een wijze die in overeenstemming is met het doel en de strekking van (gecodificeerde en
niet-gecodificeerde) regels waaraan staten (en burgers) zich in het internationale (publieke)
rechtsverkeer hebben te houden. Hoewel de inbeslaggenomen gelden naar het nationale
(civiele) recht van Suriname eigendom zijn van de drie handelsbanken, stelt de rechtbank
vast dat het onder zich nemen en houden door CBvS van deze gelden inherent is aan de
handeling(en) die zij in de vervulling van haar publieke taken verricht. Doel en strekking van
immuniteit is, zoals hiervoor onder 6.2.8 weergegeven, het waarborgen dat een
staatsorgaan zijn taken en bevoegdheden namens zijn staat op effectieve wijze kan
uitoefenen. Toepassing van het strafvorderlijke dwangmiddel van inbeslagneming tegen in
dit geval (onder meer) CBvS - wat erop neer is gekomen dat de gelden aan de feitelijke
beschikkingsmacht van CBvS zijn onttrokken - kan de rechtbank niet anders bestempelen
dan “having the effect of directly hampering his ability to continue to perform his duties” en is
daarom in strijd met de door Nederland te eerbiedigen immuniteit van CBvS.

Dit alles brengt de rechtbank tot de conclusie dat CBvS immuniteit geniet van het gelegde
strafvorderlijk beslag. Het beslag is daarmee in strijd met het internationaal publiekrecht
(volkenrecht). Aan bespreking van al hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd,
komt de rechtbank dan ook niet meer toe.”

In cassatie zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

- artikel 8d van het Wetboek van Strafrecht waarin, kort gezegd, is bepaald dat de
toepasselijkheid van de Nederlandse rechtsmachtbepalingen wordt beperkt door de
uitzonderingen in het volkenrecht erkend. Hoewel deze bepaling naar de letter alleen betrekking
heeft op immuniteit van jurisdictie, moet mede gelet op de wetsgeschiedenis waarin wordt
gesproken over de beperking van de “heerschappij” van de “nederlandsche strafwet”, worden
aangenomen dat deze bepaling ook betrekking heeft op de immuniteit van beslag en executie (vgl.
H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, deel I, 1881, p. 147).

- artikel 13a van de Wet algemene bepalingen:

“De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke
akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend.”

Het door de rechtbank bedoelde VN-Verdrag betreft de bij resolutie 59/38 van 2 december
2004 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen – maar nog niet
in werking getreden - Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property
(hierna: VN-Verdrag), zoals weergegeven in de conclusie van de advocaat-generaal onder
7.2. In het bijzonder is van belang dat in artikel 21 in verbinding met artikel 19 van het VN-
Verdrag een specifieke regeling is opgenomen over de immuniteit van centrale banken,
waarin immuniteit van executie wordt toegekend aan “property of the central bank or other
monetary authority of the State”. Deze bepalingen luiden, voor zover hier van belang:

- artikel 19. (“State immunity from post-judgment measures of constraint”):

“No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against
property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another
State unless and except to the extent that:

(...)

c) it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the
State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State
of the forum, provided that postjudgment measures of constraint may only be taken against
property that has a connection with the entity against which the proceeding was directed.”

- artikel 21. (“Specific categories of property”)

“1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as

4 Juridisch kader
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6.1

property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-
commercial purposes under article 19, subparagraph (c):

(...)

c) property of the central bank or other monetary authority of the State;”

Blijkens zijn totstandkomingsgeschiedenis bevat artikel 21 onderdeel c van het VN-Verdrag
een compromis tussen uiteenlopende internationale opvattingen en gewoonten, waarbij er
op zichzelf wel brede steun was voor de toekenning van immuniteit aan centrale banken en
andere monetaire autoriteiten van staten, maar namens veel staten de wens is
uitgesproken de reikwijdte van de bepaling te beperken tot “property (...) of a State central
bank held by it for central banking purposes”. (Vgl. Yearbook of the International Law
Commission 1985, Vol. II, Part One, p. 43, Yearbook of the International Law Commission
1988, Vol. II, Part One, p. 45 e.v, i.h.b. p. 119, en Yearbook of the International Law
Commission 1990, Vol. II, Part Two, p. 42). Deze beperking is echter niet in de verdragstekst
opgenomen.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van de rechtbank beoordeeld. De uitkomst hiervan
is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat de inbeslagneming van het
contante geldbedrag inbreuk maakt op de aan de Centrale Bank van Suriname toekomende
immuniteit.

In eerdere arresten heeft de civiele kamer van de Hoge Raad geoordeeld dat het VN-Verdrag
een codificatie behelst van het internationale gewoonterecht met betrekking tot de
immuniteit van jurisdictie en de immuniteit van executie en de daaraan gestelde grenzen
(vgl. met betrekking tot de immuniteit van executie zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 onder a
VN-Verdrag: HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45; zie verder onder andere HR 5 februari
2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6673 met betrekking tot immuniteit van jurisdictie en HR 14
oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2371 met betrekking tot immuniteit van executie zoals
bedoeld in artikel 19 aanhef en onder c VN-Verdrag).

Hoewel in artikel 2 van de voormelde resolutie 59/38 van 2 december 2004 tot uitdrukking is
gebracht dat het VN-Verdrag geen betrekking heeft op “criminal proceedings” moet worden
aangenomen dat de immuniteit in strafzaken in ieder geval niet beperkter is dan in civiele
zaken. Dit vindt steun in de geschiedenis van de totstandkoming van het VN-Verdrag,
waarbij werd uitgegaan van een vergaande immuniteit van staten in ‘criminal proceedings’
(zie H. Fox en Ph. Webb, The Law of State Immunity, 3e druk, Oxford International Law
Library 2015, i.h.b. p. 313 en 314).

Niet alle bepalingen van het VN-Verdrag kunnen als internationaal gewoonterecht worden
aangemerkt (vgl. o.a. HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236, rechtsoverweging
3.4.4). Mede in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis, zoals vermeld onder 4.2.2, kan
niet worden aangenomen dat artikel 21 lid 1 onder c van het VN-Verdrag als vastlegging van
internationaal gewoonterecht kan worden aangemerkt. Daarbij speelt een rol dat in de
wetgeving en rechtspraak van veel andere staten wordt uitgegaan van een minder
vergaande immuniteit van centrale banken (vgl. het rechtsvergelijkende onderzoek dat is
opgenomen in M. Bsaisou, Vollstreckungsimmunität von Zentralbanken, Mohr Siebeck 2020;
dit onderzoek heeft betrekking op rechtspraak en regelgeving in tal van staten in en buiten

5.Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

6 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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Europa).

Mede in het licht van dat rechtsvergelijkende onderzoek kan hooguit worden aangenomen
dat als een algemeen geldende, ongeschreven regel van internationaal gewoonterecht kan
worden aangemerkt de regel dat een centrale bank aanspraak kan maken op immuniteit van
inbeslagneming en executie voor zover het “property” van de centrale bank betreft dat
bestemd is of wordt aangewend voor de taakuitoefening van de centrale bank in verband
met monetaire politiek en valutabeleid (Bsaisou, a.w, i.h.b. hoofdstuk 4 en p. 389, 390 en
396). Hoewel deze bepalingen, mede gelet op wat hiervoor is overwogen over het
toepassingsbereik, hier niet van toepassing zijn, biedt ook artikel 19 aanhef en onder c in
samenhang met artikel 21 lid 1 onder c VN-Verdrag steun voor de opvatting dat de
immuniteit in ieder geval is beperkt tot “property” van de centrale bank.

De rechtbank heeft vastgesteld dat naar Surinaams recht het inbeslaggenomen geldbedrag
eigendom is van de onderscheidenlijke handelsbanken. Het geldbedrag zou weer aan de
liquide middelen van de handelsbanken worden toegevoegd nadat het bij de Bank of China
was omgezet in giraal geld. Met betrekking tot de betrokkenheid van de Centrale Bank van
Suriname bij het geldbedrag, heeft de rechtbank vastgesteld dat de Centrale Bank van
Suriname optreedt als ‘shipper’- maar niet als feitelijk vervoerder - van de geldzending en de
omzetting van het geldbedrag zou plaatsvinden op grond van een overeenkomst tussen
haar en de Bank of China. De Centrale Bank van Suriname heeft deze taak op zich genomen
nadat overeenkomsten die met datzelfde doel waren gesloten tussen de Surinaamse
handelsbanken en Europese banken, door de Europese banken werden beëindigd in het
kader van ‘de-risking’.

De rechtbank heeft het klaagschrift gegrond verklaard omdat naar haar oordeel regels van
internationaal gewoonterecht met betrekking tot immuniteit in de weg staan aan de
inbeslagneming van het in eigendom van de handelsbanken zijnde geldbedrag. Dat oordeel
is niet begrijpelijk in het licht van wat hiervoor is overwogen met betrekking tot de eis dat
sprake is van “property” van de centrale bank. De Hoge Raad neemt hierbij in het bijzonder
in aanmerking dat de rechtbank heeft vastgesteld dat de handelsbanken rechthebbende
waren en bleven met betrekking tot het inbeslaggenomen geld en dat uit de vaststellingen
van de rechtbank over de betrokkenheid van de Centrale Bank van Suriname bij dat geld niet
meer blijkt dan dat zij een faciliterende rol had bij de voorgenomen omzetting van het
geldbedrag door de handelsbanken.

Het cassatiemiddel is gelet hierop terecht voorgesteld.

Met het oog op de verdere afdoening van de zaak merkt de Hoge Raad het volgende op. In de
onderhavige zaak hebben de verschillende handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname
gezamenlijk een klaagschrift ingediend dat door de rechtbank in één beschikking is beoordeeld. De
rechtbank heeft daarbij overwogen dat voor zover de handelsbanken “ook een afzonderlijk
klaagschrift hebben willen indienen” deze niet-ontvankelijk zijn in dat klaagschrift. De rechtbank
heeft verder het gezamenlijk ingediende klaagschrift gegrond verklaard, zonder op dat punt een
uitzondering te maken voor de handelsbanken, tegen welke uitspraak door het openbaar
ministerie onbeperkt beroep in cassatie is ingesteld. Gelet hierop dient de zaak na verwijzing ook
wat betreft het door de handelsbanken ingestelde beklag op het bestaande klaagschrift opnieuw
te worden behandeld en afgedaan.

De Hoge Raad:

- vernietigt de beschikking van de rechtbank;

- verwijst de zaak naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak – op het door de door de klagers
gezamenlijk ingediende klaagschrift – opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

7 Beslissing
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Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, de vice-president
M.V. Polak en de raadsheren A.L.J. van Strien, M.T. Boerlage en C. Caminada, in bijzijn van de
waarnemend griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 juli 2021.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

T.N.B.M. Spronken

In de zaak

CENTRALE BANK VAN SURINAME,

gevestigd te Paramaribo (Suriname),

hierna: de klaagster.

De rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Schiphol, heeft bij beschikking van 24 december 2019
het door de klaagster – gezamenlijk met [bank 1] , [bank 2] en [bank 3] , alle eveneens gevestigd
te Paramaribo, Suriname – ingediende klaagschrift op de voet van art. 552a Sv gegrond verklaard,
het beslag op € 19.499.000 en twee valse coupures van 500 euro opgeheven en teruggave
hiervan gelast aan de klaagster Centrale Bank van Suriname. De rechtbank heeft daarbij de [bank
1] . [bank 2] en [bank 3] , voor zover deze banken ook een afzonderlijk klaagschrift hebben willen
indienen niet-ontvankelijk verklaard, wegens gebrek aan belang bij een beslissing daarop.1

Het cassatieberoep is ingesteld door het openbaar ministerie en mr. W.J.V. Spek,
plaatsvervangend officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland, heeft twee
middelen van cassatie voorgesteld. Het cassatieberoep is blijkens de akte van cassatie beperkt
ingesteld en richt zich alleen tegen de gegrondverklaring van het klaagschrift voor zover dat door
de Centrale Bank van Suriname (hierna in deze conclusie ook wel de klaagster genoemd) is
ingediend.

Mr. A.J.F. Gonesh, advocaat te Den Haag, heeft namens de Centrale Bank van Suriname het
cassatieberoep tegengesproken. Hoewel aan de overige banken een kennisgeving van het
instellen van cassatie door het openbaar ministerie en de op de zaak betrekking hebbende
stukken zijn toegezonden, is namens hen niet op dit cassatieberoep gereageerd.

In deze zaak gaat het kortgezegd om de strafvorderlijke inbeslagname ex art. 94 Sv op 17 april
2018 van een contante geldzending (bankbiljetten) ten bedrage van € 19.499.000 en twee valse
coupures van € 500 op de luchthaven Schiphol. Deze geldzending werd in opdracht van de
klaagster, de Centrale Bank van Suriname, vanuit Suriname door KLM via Nederland naar de Bank
of China in Hongkong gevlogen om daar te worden omgezet in giraal geld. Een dergelijk transport
kan alleen via Nederland plaatsvinden omdat er geen directe vluchten vanuit Suriname naar
Hongkong zijn en Nederland de enige Europese bestemming is waarop vanuit Suriname kan
worden gevlogen.

De achtergrond van dit geldtransport en de betrokkenheid van de klaagster hierbij is, dat in
Suriname, waar de euro ook een betaalmiddel is, een groot overschot bestaat aan contante euro’s
die via wisselkantoren terecht komen bij de Surinaamse handelsbanken. Deze banken, zo wordt
gesteld, hebben geen mogelijkheid eurobiljetten om te zetten in girale tegoeden bij zogenaamde
correspondentbanken in eurolanden, omdat deze banken hun ‘banknote trading agreements’ met
Surinaamse handelsbanken hebben beëindigd in het kader van ‘de-risking’. Daarom heeft de
klaagster in 2013 een overeenkomst gesloten met de Bank of China, welke bank het girale
equivalent van de door haar ontvangen eurobiljetten overmaakt naar de rekening die de klaagster
aanhoudt bij De Nederlandsche Bank, waarop de klaagster vervolgens de rekeningen van de

1 Het cassatieberoep
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1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

handelsbanken crediteert. De klaagster stelt deze geldzendingen te verzorgen in het kader van
haar wettelijke taken zoals neergelegd in art. 9 Surinaamse Bankwet 1956 en derhalve in het
publieke belang. Het gaat dan met name om “‘het verzorgen van de geldsomloop in Suriname,
voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het vergemakkelijken van het girale
betalingsverkeer”, “het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname
met het buitenland” en “het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling
van Suriname”. Sinds 2014 verzendt de klaagster in het kader van deze overeenkomst
eurobiljetten van Surinaamse handelsbanken onder haar verantwoordelijkheid naar de Bank of
China in Hongkong.

De inbeslagneming op 17 april 2018 vond plaats vanwege de verdenking van witwassen. Na de
inbeslagneming is deze verdenking uiteindelijk gericht tegen [bank 1] , [bank 2] en [bank 3]
(verder de handelsbanken genoemd), aan wie de in beslag genomen eurobiljetten toebehoren. De
klaagster is door het openbaar ministerie niet als verdachte aangemerkt. Het verwijt aan de
handelsbanken is dat zij geen of onvoldoende toezicht hebben gehouden op de daadwerkelijke
herkomst van de contante gelden.

De rechtbank heeft de klaagster als beslagene aangemerkt en op grond daarvan ontvankelijk
verklaard in de beklagprocedure. Vervolgens heeft de rechtbank het beklag van de klaagster
gegrond verklaard omdat zij als een officieel staatsorgaan van Suriname moet worden aangemerkt
en het beslag dus is gelegd onder de staat Suriname, die volgens het internationale recht
immuniteit geniet ter zake van strafrechtelijke acties van een vreemde staat.

In het onderhavige cassatieberoep wordt, voor zover ik kan nagaan, voor het eerst van de Hoge
Raad een oordeel gevraagd over de uitleg van art 8d Sr, waarin de aan het volkenrecht ontleende
immuniteit van jurisdictie is vastgelegd, in relatie tot de bevoegdheid van het openbaar ministerie
strafvorderlijk beslag onder een vreemde staat te leggen.

Het openbaar ministerie heeft in de beklagprocedure het standpunt ingenomen dat het beslag
niet is gelegd onder de klaagster en dat de klaagster niet als belanghebbende kan worden
aangemerkt en dus niet-ontvankelijk had behoren te worden verklaard (middel 1). Het openbaar
ministerie heeft ook betwist dat de klaagster als Centrale Bank van Suriname in onderhavige zaak
(staats)immuniteit toekomt (middel 2).

Ambtshalve merk ik tot slot nog het volgende op over de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep. Uit het dossier volgt dat de contante geldzending, waarvan de bankbiljetten
afgescheiden waren verpakt en dus herleidbaar waren tot de verschillende handelsbanken, op 1
juni 2018 door De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) is omgezet in giraal geld.2 Door deze
omzetting (met uitzondering, mag ik aannemen, van de twee valse coupures) is het beslag op de
oorspronkelijke ‘voorwerpen’ in feite komen te vervallen. Normaliter leidt verval van beslag tot
niet-ontvankelijkheid van een beklag. In dit geval blijft het strafvorderlijk beslag echter rusten op
het giraal geld dat kennelijk in bewaring is gegeven bij DNB.3 Op grond hiervan was de klaagster
ontvankelijk in haar beklag en is het openbaar ministerie ontvankelijk in cassatie.

In het kader van een gezamenlijk project van het openbaar ministerie, de Koninklijke
Marechaussee, de Douane en de FIOD, onder de naam ‘Vespasianus’, viel het de Douane op dat
contante geldzendingen plaatsvonden vanuit Suriname via de luchthaven Schiphol naar Hongkong.
Op 13 april 2018 werd een geldzending van € 19.500.000 opgehouden voor nader onderzoek.
Daarop werd een strafrechtelijk onderzoek genaamd ‘Juno’ opgestart en vond op 17 april 2018 de
inbeslagneming plaats van deze geldzending, die in de onderhavige zaak centraal staat.

Op 28 juni 2019 hebben de Centrale Bank van Suriname en de betrokken handelsbanken tegen
dit beslag een gezamenlijk klaagschrift ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Het klaagschrift
strekt tot opheffing van het beslag op het geldbedrag (inclusief de twee naar later bleek valse
coupures), met last tot teruggave aan de klaagster (de Centrale Bank van Suriname) – zo nodig
onder zekerheidstelling in de vorm van een borgstelling door de klaagster.

2 Procesverloop
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

Op 5 november 2019 is dit klaagschrift door de rechtbank Noord-Holland in raadkamer behandeld.
Tijdens deze behandeling is door de voorzitter gemeld dat er eveneens kennisgevingen zijn
verzonden aan de vervoerders KLM N.V. en de firma Brinks, die door de klaagster voor het
transport zijn ingeschakeld. Deze vervoerders zijn in de beklagprocedure echter niet verschenen.

De rechtbank heeft op 5 november 2019 de behandeling in raadkamer geschorst tot 10 december
2019 teneinde de klaagsters en de officieren van justitie in de gelegenheid te stellen een schikking
te beproeven, waarbij het inbeslaggenomen geld onder een zekerheidsstelling zou kunnen
worden teruggegeven en partijen zonder beslissing van de rechtbank tot een vergelijk zouden
kunnen komen. Daarbij heeft de rechtbank bepaald dat als op 10 december 2019 geen
overeenstemming zou zijn bereikt, op 24 december 2019 een beschikking zou worden gegeven.

Bij e-mailbericht van 10 december 2019 heeft officier van justitie mr. Van Bree, mede namens zijn
ambtgenoot mr. Sarian, de rechtbank bericht dat zij niet tot een overeenstemming met de
klaagsters zijn gekomen.

De rechtbank heeft vervolgens op 24 december 2019 een beschikking gegeven waarin zij het
beklag gegrond heeft verklaard en de teruggave heeft gelast aan de klaagster.

3. Het eerste middel: is de Centrale Bank van Suriname ontvankelijk in haar beklag?

Het eerste middel komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat de klaagster als beslagene
dan wel anderszins als belanghebbende moet worden aangemerkt en derhalve ontvankelijk is in
haar beklag. Daartoe wordt in de eerste plaats aangevoerd dat de klaagster niet kan worden
aangemerkt als degene onder wie de contante gelden in beslag zijn genomen (deelklacht 1). In de
tweede plaats wordt gesteld dat voor zover de rechtbank de klaagster, anders dan als beslagene,
als belanghebbende heeft aangemerkt, de rechtbank is uitgegaan van een onjuiste
rechtsopvatting omdat uit de stelling van de klaagster dat zij gevolmachtigde is van de
handelsbanken dan wel deze van liquiditeit heeft voorzien, niet zonder meer volgt dat de
klaagster een (beperkt) zakelijk recht of persoonlijk recht op teruggave heeft, c.q. pretendeert
(deelklacht 2).

De rechtbank oordeelt over de ontvankelijkheid van de klaagster als volgt:

‘’3. Feiten en omstandigheden

3.1 Project “Vespasianus"

Naar aanleiding van de opdracht van voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het
arrondissementsparket Noord-Holland, mr. J. Steenbrink, om onderzoek te doen naar
onregelmatigheden in zendingen contant geld via de vrachtlijnen van de luchthaven Schiphol is het
project “Vespasianus” opgestart. Bij dit project zijn de ketenpartners Douane, Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee betrokken. Het
onderzoek behelst ook het beschrijven van strafrechtelijk relevante indicatoren ten aanzien van
deze zendingen.

Volgens het proces-verbaal AMB-002 zijn deze indicatoren opgesteld aan de hand van onder
andere interviews met stakeholders binnen het proces van transport van contanten in de vracht
en door onderzoek te doen in relevante publicaties van intergouvernementele organisaties,
waaronder de Financial Action Task Force (FATF) en Europol. De publicaties die in dit proces-verbaal
worden genoemd zijn:

- ‘Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash’ (FATF, oktober 2015) en

- ‘Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for
money laundering’ (Europol, 2015).

Het proces-verbaal AMB-002 houdt over deze publicaties het volgende in:

‘’Uit de rapporten komt onder andere naar voren dat grensoverschrijdend vervoer van liquide middelen
een veel gebruikte manier is om de criminele herkomst van geld te verhullen. Het FATF-rapport
signaleert dat criminele organisaties mogelijk een manier hebben gevonden om het legitieme bank-
naar-bank contanten geld transportsysteem te misbruiken. Uit het rapport komt verder naar voren dat
zolang crimineel geld op dezelfde wijze als legaal contant geld wordt vervoerd, het verschil tussen beide
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moeilijk te onderkennen is.

Derhalve verdient het grensoverschrijdende vervoer van contant geld extra aandacht.

Het Europol-rapport onderschrijft dat in het criminele circuit contante betalingen nog steeds de
belangrijkste wijze van betaling is. Daar het karakter van georganiseerde criminaliteit voor een
belangrijk deel internationaal is, zijn ook de daarmee samenhangende geldstromen vaak
grensoverschrijdend. Voorts komt naar voren dat Nederland een relatief aantrekkelijke
witwasbestemming is voor crimineel geld uit het buitenland. Oorzaken hiervan zijn de hier aanwezige
stabiele situatie en een betrouwbaar financieel stelsel. Tevens speelt hierbij mee de geografische
ligging, de aanwezige zee- en luchthavens, migratiestromen en handelsrelaties.’’

3.2 Geldzendingen

In het kader van het project Vespasianus viel het de Douane op dat contante geldzendingen
plaatsvonden vanuit Suriname via de luchthaven Schiphol naar Hong Kong.

Zendingen 1 tot en met 4
Op achtereenvolgens 15 december 2017, 10 januari 2018, 26 januari 2018 en 31 januari 2018
heeft de Douane een dergelijke geldzending - in de stukken aangeduid als zendingen 1 tot en met
4 - aan een controle onderworpen. Bij elk van deze zendingen stond op de bijgevoegde
vrachtpapieren als “shipper” vermeld: Centrale Bank van Suriname.

In het kader van deze controles hebben er geen inbeslagnemingen plaatsgevonden.

Zending 5
Op 13 april 2018 heeft de Douane een vijfde geldzending aan een controle onderworpen. Deze
zending was afkomstig uit Suriname (vluchtnummer KL 0714) en had als bestemming Hong Kong.
Volgens de vrachtpapieren bestond de zending uit 24 colli met “bank notes” met een gewicht van
553 kilogram. Op de vrachtpapieren stond als “shipper” vermeld: Centrale Bank van Suriname. Bij
de vrachtpapieren was verder documentatie gevoegd inzake de inhoud van de zending.

Volgens deze documentatie betrof de totale inhoud € 19.500.000 afkomstig van:
[bank 1]
(…)

[bank 2]
(…)
[bank 3]
(…)
3.3 Stopzetting geldzending
In het door hen opgemaakte overzicht proces-verbaal AMB-001 relateren verbalisanten
[verbalisant 1] en [verbalisant 2] , ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane en
tevens buitengewoon opsporingsambtenaren, dat zij op 13 april 2018 een fysieke controle van de
zending hebben uitgevoerd, althans daar een begin mee hebben gemaakt.

Verder houdt dit proces-verbaal in:

‘’Ik, verbalisant [verbalisant 1] , heb aan de hand van de indicatorenlijst onze bevindingen en de eerder
opgedane bevindingen in het kort beoordeeld. Ik (...) heb ook omwille van de tijdsdruk van de fysieke
controle op dat moment besloten dat het raadzaam was om deze zending douane-technisch stop te
zetten voor verder onderzoek en wellicht nog ontvangen van aanvullende documentatie.”
Uit het overzicht proces-verbaal AMB-001 en de daarbij gevoegde bijlagen 5 en 6 – alsmede uit de
e-mailcorrespondentie die door klaagsters als bijlage 2 van de bij het klaagschrift gevoegde brief
van 22 augustus 2018 is overgelegd – blijkt dat hierna per e-mail is gecorrespondeerd tussen de
Douane, in de persoon van verbalisant [verbalisant 1] , en de Centrale Bank van Suriname, in de
persoon van [betrokkene 1] (‘Head Foreign Department’). Daarbij heeft de Douane CBvS diverse
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vragen gesteld en om documenten gevraagd. CBvS heeft daarop gereageerd.
De Douane heeft vervolgens haar bevindingen, voorzien van een opgestelde indicatorenlijst,
overgedragen aan de FIOD en deze opsporingsinstantie heeft de zending op 17 april 2018
strafrechtelijk in beslag genomen. Vervolgens is de douane-technische stopzetting opgeheven.
3.4 Inbeslagneming
De handgeschreven kennisgevingen van inbeslagneming zijn opgemaakt op 17 april 2018 (IBN-
001-01). Deze kennisgevingen houden in dat in het dossier met nummer 62764 de volgende
voorwerpen zijn in beslag genomen (met tussen haakjes de codenummers):

- 12 plastic zakken inhoudende vermoedelijk geld voorzien van seals ( [bank 3] );

- 7 plastic zakken inhoudende vermoedelijk geld voorzien van seals (De [bank 1] Bank);

- 5 plastic zakken inhoudende vermoedelijk geld voorzien van seals ( [bank 2] ).

De later, op 28 mei 2018, geregistreerde kennisgevingen van inbeslagneming (IBN-A-001 tot en
met IBN-A-003) houden in dat op 17 april 2018 onder de hierna vermelde beslagenen de volgende
voorwerpen zijn inbeslaggenomen:
beslagene [bank 2] :

- een totaal contant geldbedrag van € 4.500.000

- grondslag: artikel 94 Sv - Waarheid aan de dag te brengen / Wederrechtelijk verkregen

voordeel aan te tonen.

(De rechtbank stelt vast dat de samenstelling van het contant geldbedrag overeenkomstig de
documentatie bij de vrachtbrieven is.)
beslagene [bank 3] :

- een totaal contant geldbedrag van € 10.000.000

- grondslag: artikel 94 Sv - Waarheid aan de dag te brengen / Wederrechtelijk verkregen

voordeel aan te tonen.

(De rechtbank stelt vast dat de samenstelling van het contant geldbedrag overeenkomstig de
documentatie bij de vrachtbrieven is.)

beslagene De [bank 1] Bank:

- een contant geldbedrag van € 4.999.000

- grondslag: artikel 94 Sv - Waarheid aan de dag te brengen / Wederrechtelijk verkregen

voordeel aan te tonen.

(De rechtbank stelt vast dat de samenstelling van het contant geldbedrag - afgezien van twee
biljetten van 500 Euro - overeenkomstig de documentatie bij de vrachtbrieven is.)

beslagene De [bank 1] Bank:

- twee valse coupures van 500 Euro

- grondslag: artikel 94 Sv - Vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer.
3.5 De telling van de geldzending heeft plaatsgevonden bij De Nederlandsche Bank (DNB).
Op 1 juni 2018 werd door DNB een bedrag ter grootte van in totaal € 19.499.000 gestort op een
bankrekening ten name van de Belastingdienst.
4. Standpunt officieren van justitie

4.1 Onder verwijzing naar het aanvangsproces-verbaal AMB-002 en het proces-verbaal van
verdenking AMB-002B stellen de officieren van justitie zich op het standpunt dat sprake is van een
(ernstig) vermoeden van witwassen. Gelet op de in deze processen-verbaal vermelde indicatoren
en naar aanleiding van (onderzoek aan) de van de [bank 3] , De [bank 1] Bank en [bank 2] -
hierna gezamenlijk ook als handelsbanken aan te duiden - verkregen informatie, bestaat het
(ernstig) vermoeden dat een groot gedeelte van het inbeslaggenomen geldbedrag (on)middellijk
van misdrijf afkomstig is.
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De handelsbanken, de rechthebbenden op de gelden, hebben inmiddels de verdachten-status,
evenals een vijftal in Suriname gevestigde “Cambio’s” (wisselkantoren). Een groot deel van de
gelden zou afkomstig zijn van deze Cambio’s. Op grond van de verkregen informatie zou wat
betreft de [bank 3] € 9.352.893, wat betreft De [bank 1] Bank € 1.181.786 en wat betreft [bank 2]
€ 1.550.000 van de inbeslaggenomen gelden van de Cambio’s afkomstig zijn. De officieren van
justitie plaatsen, kort gezegd, de nodige vraagtekens bij de herkomst van die gelden. Verder is
een deel van de gelden van de handelsbanken afkomstig van contante stortingen bij deze banken
door natuurlijke personen en bedrijven. Daarbij gaat het ook om grote geldbedragen. Zo blijkt uit
informatie van [bank 2] dat één natuurlijke persoon binnen twee dagen in totaal een geldbedrag
van één miljoen euro contant bij deze bank heeft gestort. De officieren van justitie plaatsen ook
vraagtekens bij de herkomst van deze gelden, zoals nader uiteengezet in de vermelde processen-
verbaal.

Op pagina 4 van het proces-verbaal van verdenking AMB-002B is verwoord dat het beeld is
ontstaan dat verdachten (de handelsbanken en de Cambio’s) geen of onvoldoende toezicht
hebben gehouden op de daadwerkelijke herkomst van de contante gelden. “De door verdachten
uitgeoefende manier van toezicht houden maakt het witwassen van crimineel geld dan wel het
faciliteren ervan mogelijk, en het is zeer waarschijnlijk dat dit ook heeft plaatsgevonden”, aldus dit
proces-verbaal.

4.2 De officieren van justitie hebben in raadkamer toegelicht dat het beslag nog altijd is gegrond
op artikel 94 Sv, maar thans met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring van het geldbedrag.
De officieren van justitie hebben zich gemotiveerd verzet tegen opheffing van het beslag. Op de
argumenten van de officieren van justitie zal, zo nodig, hierna bij de beoordeling worden
ingegaan. 
5. Standpunt klaagsters

5.1 Klaagsters hebben in de eerste plaats aandacht gevraagd voor de achtergrond van de
contante geldzendingen vanuit Suriname via de luchthaven Schiphol naar Hong Kong, zoals die
achtergrond ook eerder richting de Douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie is geschetst. Het
klaagschrift houdt hierover het volgende in:
“Sinds jaar en dag komen meer contante euro’s (‘EUR’) Suriname binnen dan het land (spontaan)
verlaten. Hoewel de euro, naast de officiële Surinaamse munteenheid, de Surinaamse dollar (‘SRD’), en
de Amerikaanse dollar (‘USD’) een niet-ongebruikelijk betaalmiddel is in Suriname, overstijgen de
instroom en het aanbod de hoeveelheid die benodigd is om die functie te vervullen. De overtollige
contante euro ’s komen - hetzij direct, hetzij door tussenkomst van lokale wisselkantoren (cambio ’s) -
terecht bij de banken.
Om die contante middelen weer op bruikbare wijze toe te voegen aan de liquide middelen van de bank,
dienen deze giraal te worden gemaakt. Dit vond decennialang plaats doordat de banken deze contanten
in het kader van een banknote trading agreement overbrachten naar een bank in het eurogebied,
waarna de rekening die de Surinaamse banken aanhielden bij die bank, werd gecrediteerd. Toen veel
banken in het eurogebied de banknote trading agreements met de Surinaamse banken beëindigden in
het kader van ‘de-risking’, werd het vervoer van de cash euro’s gecentraliseerd. De Centrale Bank van
Suriname (‘CBvS’) nam, gelet op het belang van de omwisseling voor een stabiele, monetaire economie,
die coördinerende rol op zich met ingang van 2014. Zij sloot daartoe een overeenkomst met de Bank of
China (‘BOC’) te Hong Kong, die bereid was de contante euro’s van CBvS in ontvangst te nemen. Zo
vonden er sinds 2014 vele transporten van cash euro’s plaats.

Directe vluchten vanuit Suriname naar Hong Kong zijn er (uiteraard) niet. Schiphol is de enige Europese
bestemming waarop vanuit Paramaribo wordt gevlogen. Steevast wordt dus hier een tussenlanding
gemaakt, waarna de euro’s verder worden vervoerd naar Hong Kong. Al die jaren vond dit zonder enig
(noemenswaardig) probleem plaats.” 
Het klaagschrift vervolgt ermee dat dit drastisch veranderde toen het Openbaar Ministerie medio
april 2018 zonder enige concrete aanleiding - laat staan een valide reden of titel - beslag legde op
een partij van € 19.500.000, toebehorende aan de [bank 3] , De [bank 1] Bank en [bank 2] .
Volgens klaagsters werd deze geldzending onder verantwoordelijkheid van CBvS op de
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gebruikelijke wijze vervoerd, was deze zending voorzien van alle benodigde papieren en week
deze zending in niets af van de vele eerdere geldzendingen.
5.2 Klaagsters voeren primair aan dat met de inbeslagname inbreuk is gemaakt op de immuniteit
van de Centrale Bank van Suriname als staatsorgaan. Op dit punt zal hierna onder

6.2 worden ingegaan.

5.3 Klaagsters betwisten verder gemotiveerd dat er sprake is van een vermoeden van witwassen.
Volgens klaagsters zijn de door Douane, FIOD en Openbaar Ministerie gehanteerde
witwasindicatoren niet van toepassing op een geldzending als de onderhavige, afkomstig van
bonafide banken, en ontbreken ook overigens (voldoende) aanwijzingen voor een
witwasvermoeden. Klaagsters stellen zich op het standpunt dat het beslag onrechtmatig is
(gelegd), alsmede disproportioneel en vexatoir is, en per direct moet worden opgeheven.

6. Oordeel rechtbank

6.1 Ontvankelijkheid CBvS

6.1.1 De officieren van justitie hebben - op de gronden zoals vermeld op pagina’s 7-10 van
de reactie van het Openbaar Ministerie op het klaagschrift - betoogd dat de Centrale Bank
van Suriname niet als belanghebbende in de zin van artikel 552a, eerste lid, Sv kan worden
aangemerkt, en daarom niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar beklag.

Volgens de officieren van justitie is CBvS, anders dan de handelsbanken (de andere
klaagsters), geen beslagene en geen (gesteld) rechthebbende op de gelden. Dat, zoals in
het klaagschrift wordt aangevoerd, CBvS als gevolmachtigde van de drie handelsbanken
heeft gehandeld, naast die banken (ook) beschikkingsbevoegd is, en bovendien twee
banken ( [bank 2] en [bank 3] ) na de inbeslagname van liquiditeit heeft voorzien onder de
voorwaarde (kort gezegd) dat als de gelden worden teruggegeven CBvS wordt gecrediteerd,
betekent niet dat CBvS daardoor belanghebbende is in de zin van artikel 552a Sv. De
officieren van justitie stellen zich op het standpunt dat CBvS niet meer is (geweest) dan
‘houder’ van de gelden. Uit de Aanwijzing inbeslagneming van het Openbaar Ministerie en
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (HR) volgt dat een houder niet als belanghebbende
in de klaagschriftprocedure kan worden ontvangen (HR 18 september 1995, DD 1996/027).

6.1.2 Klaagsters hebben in hun toelichting op het klaagschrift - vanaf punt 2.59 - op dit
betoog van de officieren van justitie gereageerd en geconcludeerd dat CBvS, gelet op de
concrete feiten en omstandigheden, wel degelijk als belanghebbende moet worden
aangemerkt.

6.1.3 De rechtbank overweegt het volgende.

Wat er ook zij van de door de officieren van justitie en klaagsters aangevoerde argumenten,
de rechtbank stelt - gelet op de hiervoor onder 3 weergegeven feiten en omstandigheden en
de onder 5.1 door klaagsters geschetste routing van de gelden - vast dat de gelden op 17
april 2018 feitelijk onder CBvS in beslag zijn genomen.

CBvS stond als “shipper” op de vrachtbrieven van de betreffende geldzending vermeld.

De Douane heeft, blijkens de onder 3.3 genoemde e-mailcorrespondentie, op 13 april 2018
aan CBvS bericht dat de geldzending douane-technisch is stopgezet. De Douane heeft
vervolgens (alleen) CBvS om de achterliggende bescheiden van de zending verzocht en
vragen gesteld. In antwoord op die vragen heeft [betrokkene 1] , ‘Head Foreign Department’
van CBvS, medegedeeld dat de lokale commerciële banken (de rechtbank begrijpt: de
handelsbanken) hun bankpapier aan CBvS aanbieden en dat CBvS zorgt voor de verscheping
naar Bank of China.

In zijn e-mailbericht van 13 april 2018 om 19.42 uur, gericht aan verbalisant [verbalisant 1] ,
vraagt [betrokkene 1] : “Is onze zending aangehouden? Wat moeten wij nu doen? ”.
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3.3.

3.4.

3.5.

Verbalisant [verbalisant 1] reageert: “Nee, niet aangehouden maar is opgehouden voor
controle! (...) Zodra ik meer weet dan hoort u dat van mij.” In zijn e-mails van 15, 16, 17 en 18
april 2018 informeert [betrokkene 1] naar ‘’onze geldzending’’ en of deze al is ‘’vrijgegeven voor
verder transport naar China”. Op 19 april 2018 reageert verbalisant [verbalisant 1] met de
mededelingen, dat de Douane de stopzetting heeft opgeheven, dat de zending echter onder
leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland in beslag is genomen en dat [betrokkene
1] zich voor informatie tot deze instantie kan wenden.

6.1.4 Nu de gelden aldus onder CBvS in beslag zijn genomen, moet CBvS als beslagene
worden aangemerkt. Hieraan doet niet af dat CBvS niet als beslagene op de kennisgevingen
van inbeslagneming is vermeld. De feitelijke situatie is naar het oordeel van de rechtbank
doorslaggevend. Daarbij acht de rechtbank mede van belang dat op de handgeschreven
kennisgevingen van 17 april 2018 in het geheel geen beslagene(n) is (zijn) vermeld. De later
geregistreerde kennisgevingen zijn eerst op 28 mei 2018 opgemaakt en duidelijk is dat
daarin informatie is verwerkt die eerst na de datum van inbeslagneming is verkregen. Zo
houdt één van de twee kennisgevingen van inbeslagneming ten aanzien van De [bank 1]
Bank in dat op 17 april 2018 twee valse coupures van 500 euro in beslag zijn genomen op
grond van artikel 94 Sv wegens “vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer”, terwijl eerst
op 24/25 mei 2018 (tijdens de telling bij DNB) is gebleken dat in de gelden van De [bank 1]
Bank twee valse coupures van 500 euro zaten (AMB-004).
De rechtbank stelt verder vast dat de officieren van justitie in hun brief aan de advocaten
van klaagsters van 28 december 2018 (bijlage 6 bij het klaagschrift) CBvS ook als beslagene
hebben aangemerkt. In deze brief is immers vermeld (pagina 2, boven): “De betreffende
gelden zijn inbeslaggenomen onder de Centrale Bank van Suriname, zodat de betrokkenheid van
deze partij als beslagene duidelijk is. De handelsbanken zijn in een later stadium bij de
onderhandelingen aangesloten (...).” De opmerking van de officieren van justitie in noot 11 van
de reactie van het Openbaar Ministerie op het klaagschrift dat dit abusievelijk is gedaan
overtuigt niet.

Gelet op het bepaalde in artikel 116, eerste lid, Sv moet de beslagene als belanghebbende
in de zin van artikel 552a, eerste lid, Sv worden aangemerkt. CBvS kan dan ook in haar
beklag worden ontvangen.’’

Het middel valt, zoals hiervoor al kort is weergegeven, uiteen in twee deelklachten.

De eerste deelklacht houdt in dat het oordeel van de rechtbank dat de klaagster als beslagene
kan worden aangemerkt, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel onbegrijpelijk is in het
licht van de vastgestelde feiten en hetgeen door het openbaar ministerie is aangevoerd. Hieruit
blijkt namelijk dat de klaagster de inbeslaggenomen gelden tijdens de inbeslagname niet feitelijk
onder zich had en dat door het beslag deze gelden ook niet aan haar feitelijke macht zijn
onttrokken. Daardoor is niet voldaan aan het in de jurisprudentie ontwikkelde criterium om op
grond van art. 552a Sv als belanghebbende in de hoedanigheid van beslagene te worden
aangemerkt.4

Gesteld wordt dat de rechtbank op onjuiste gronden – namelijk vanwege de aanduiding als
“shipper” op de vrachtdocumenten en de emailcorrespondentie tussen de klaagster en de Douane
– de klaagster als beslagene heeft aangemerkt. Deze omstandigheden betekenen nog niet dat er
sprake is van feitelijke macht van de klaagster over het in beslag genomen geld.

Ter onderbouwing van deze stelling wordt verwezen naar hetgeen de officieren van justitie in
raadkamer hebben betoogd:

(i) In de eerste plaats dat namens de klaagster zelf op 16 mei 2018 aan het openbaar ministerie
te kennen is gegeven, dat de Bank of China via de klaagster contante euro’s krijgt en die omzet in
girale euro’s op de bankrekeningen van de handelsbanken en dat de Bank of China, dus niet de
klaagster, de route en het vervoer vanuit Suriname naar China regelt.

(ii) Ten tweede dat uit onderzoek is gebleken dat de Bank of China op 16 april 2018 nog vóór de
ontvangst van de geldzending, geld heeft overgemaakt naar de rekening van de klaagster bij De
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Nederlandsche Bank en dat daaruit volgt dat de Bank of China houder en gerechtigde was van de
geldzending.

(iii) Tot slot dat de klaagster de gelden die zij had ontvangen, heeft overgedragen aan
transportbedrijf Brinks, dat de gelden die Brinks vervoerde, lagen opgeslagen in de kluis bij de KLM
en dat de klaagster het transport heeft laten uitvoeren door Brinks. Hieruit blijkt dat het
houderschap van de klaagster niet onmiddellijk is maar middellijk. Het geld is derhalve niet direct
onder de klaagster in beslag genomen en uit de handgeschreven kennisgevingen van
inbeslagneming blijkt dat het beslag gelegd is ten laste van de handelsbanken en niet ten laste
van de klaagster.

Hieruit volgt volgens de steller van het middel dat de klaagster niet de zeggenschap had over het
transport en de gelden en dat de gelden dus niet onder de feitelijke heerschappij van de klaagster
vielen. Dat laatste geldt ook indien de rechtbank heeft mogen aannemen dat de klaagster wel
verantwoordelijk was voor het transport, aangezien ook dan geldt dat zij niet de feitelijke macht
had over de contanten.

De tweede deelklacht houdt in dat voor zover in het oordeel van de rechtbank besloten ligt dat
de klaagster op andere grond dan als beslagene als belanghebbende kan worden aangemerkt, dit
ook van een onjuiste rechtsopvatting getuigt dan wel niet zonder meer begrijpelijk is.

De steller van het middel voert daarvoor aan dat uit de stelling van de klaagster dat zij
gevolmachtigde is van de handelsbanken van wie het geld afkomstig is, niet zonder meer volgt dat
de klaagster pretendeert een (beperkt) zakelijk recht of persoonlijk recht op teruggave van de
inbeslaggenomen gelden te hebben. Een gevolmachtigde die in het kader van een bepaalde
rechtsbetrekking met een wederpartij enig voorwerp onder zich heeft gehad, kan na afgifte van
dat voorwerp aan een derde niet per definitie een (beperkt) zakelijk recht of persoonlijk recht op
dat voorwerp doen gelden.5 Volgens de steller van het middel is daarvoor een nadere vaststelling
van feiten en motivering vereist, en dat heeft de rechtbank achterwege gelaten. Ook uit de stelling
dat de klaagster de handelsbanken van liquiditeit heeft voorzien kan niet zonder meer volgen dat
de klaagster als belanghebbende aanspraak kan maken op afgifte van de inbeslaggenomen
gelden. Tot slot geldt ditzelfde, aldus de steller van het middel, voor zover de overwegingen van
de rechtbank aldus moeten worden begrepen dat zij van oordeel was dat de klaagster op een
andere grond als belanghebbende moet worden aangemerkt.

Uit de processtukken en vaststellingen van de rechtbank volgt dat op grond van art. 94 Sv beslag
is gelegd op de contante geldbedragen (uiteindelijk) met het oog op een mogelijke
verbeurdverklaring. Aangezien de handelsbanken, evenals een vijftal in Suriname gevestigde
wisselkantoren (cambio’s) hangende de beklagprocedure zijn aangemerkt als verdachten ter zake
van het door de officieren van justitie gestelde witwassen, moet het ervoor worden gehouden dat
het beslag ten laste van hen is gelegd.

In het middel wordt de kwestie of de rechtbank de klaagster ten onrechte heeft aangemerkt als
beslagene dan wel als derde-belanghebbende in de sleutel van de ontvankelijkheidsvraag aan de
orde gesteld. Ik zal mij bij de bespreking van het juridische kader dan ook daartoe beperken.

Het begrip ‘beslagene’

Wat betreft de definitie van het begrip beslagene, is de jurisprudentie omtrent art. 134 Sv van
belang. Art. 134 lid 1 Sv bepaalt dat onder inbeslagneming wordt verstaan:

‘’het onder zich nemen of gaan houden van dat voorwerp ten behoeve van de strafvordering.’’

In 1936 heeft de Hoge Raad bepaald dat sprake is van onder zich nemen:

‘’indien de vrije beschikking over het voorwerp voor hem, onder wien het in beslag wordt
genomen, wordt opgeheven en het voorwerp onder de macht van den beslagleggenden
ambtenaar is gekomen.’’6

4 Het juridisch kader van het eerste middel
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De beslagene is dus degene onder wie het voorwerp in beslag wordt genomen en daardoor de
vrije beschikking over het voorwerp verliest. In een beschikking uit 2009 spreekt de Hoge Raad
over de beslagene als degene aan wie ‘’de feitelijke macht’’ van het voorwerp is onttrokken.7 Uit
de ook door de steller van het middel aangehaalde beschikking uit 2017 kan tot slot worden
afgeleid dat de beslagene degene is onder wie het beslag feitelijk is gelegd, dan wel degene die
de feitelijke macht heeft over het voor het beslag vatbare voorwerp.8

De status van beslagene is voldoende om als belanghebbende in de zin van art. 552a Sv te
worden aangemerkt.9 De beslagene hoeft echter niet noodzakelijkerwijs degene te zijn ten laste
van wie het voorwerp in beslag wordt genomen. In de woorden van de Hoge Raad is dat degene
‘’tegen wie het strafrechtelijk onderzoek is gericht’’.10 Indien bijvoorbeeld de auto van A, waarmee
A strafbare feiten heeft gepleegd, in beslag wordt genomen op het moment dat B erin rijdt, dan is
het beslag feitelijk onder B gelegd maar ten laste van A. De auto wordt immers in beslag genomen
in de strafzaak tegen A, met het oog op bijvoorbeeld latere verbeurdverklaring van de auto. B is
echter de beslagene, omdat hij op het moment van inbeslagname hierover de feitelijke macht
heeft. Daaraan doet dus niet af dat het beslag niet ten laste van hem is gelegd. In de praktijk
wordt in dit geval analoog aan het civiele recht gesproken over ‘derdenbeslag’.11

Bij conservatoir strafvorderlijk beslag (art. 94a Sv) komt aan het begrip ‘beslagene’ volgens de
Hoge Raad een andere betekenis toe: de beslagene is dan altijd de persoon tegen wie het
strafrechtelijk onderzoek is gericht, oftewel ten laste van wie het voorwerp in beslag wordt
genomen, ongeacht onder wie dat feitelijk is gebeurd.12 In het zojuist geschetste voorbeeld is bij
conservatoir beslag dus niet B maar A de beslagene. Dit onderscheid valt te verklaren omdat
conservatoir beslag tot doel heeft verhaalsmogelijkheden te creëren op de verdachte. Het beslag
zal dus, net als bij civielrechtelijk conservatoir (derden)beslag13, worden gelegd op voorwerpen
waarvan in beginsel wordt aangenomen dat die aan de verdachte (in het civiele recht: de
debiteur) toebehoren.14

Bij klassiek beslag is het creëren van een verhaalsmogelijkheid slechts één van de mogelijke
doelen en hoeft het voorwerp voor de overige in art. 94 Sv neergelegde doelen niet
noodzakelijkerwijs aan de verdachte toe te behoren. Andere doelen zijn dan bijvoorbeeld de
waarheidsvinding en de onttrekking aan het verkeer.15 Analoge toepassing van het civielrechtelijke
begrip ‘derdenbeslag’ op klassiek strafvorderlijk beslag op grond van art. 94 Sv is dan ook minder
goed hanteerbaar.

Een nadere wettelijke normering of jurisprudentie over hoe het begrip ‘beslagene’ bij klassiek
beslag verder dient te worden ingevuld is er niet. Wel is duidelijk dat voor de vraag wie als
beslagene kan worden aangemerkt, anders dan bij conservatoir beslag, niet doorslaggevend is
ten laste van wie het voorwerp in beslag wordt genomen of aan wie het voorwerp toebehoort (wie
de eigenaar of rechthebbende is).16 In HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:310617 werd
bijvoorbeeld de partner van de beslagene volgens de Hoge Raad terecht niet-ontvankelijk
verklaard omdat de inbeslaggenomen scooter inmiddels was teruggegeven aan een ander (een
verzekeringsmaatschappij). Dat de scooter van de klager was en zijn vrouw de beslagene, maakte
het nog niet dat zijn beklag kon worden opgevat als een beklag als bedoeld in art. 116 lid 3 Sv om
de simpele reden dat hij niet de beslagene was. Ook de inhoud van een kennisgeving van
inbeslagname (KVI) is niet per definitie doorslaggevend. Dat is mogelijk anders met het bewijs van
ontvangst. Art. 116 lid 3 Sv schrijft namelijk voor dat naast het opmaken van een KVI, aan degene
bij wie een voorwerp is inbeslaggenomen, zoveel mogelijk een (apart) bewijs van ontvangst wordt
afgegeven. Dat betekent dat met betrekking tot degene aan wie door de opsporingsambtenaar
een bewijs van ontvangst wordt afgegeven veelal de presumptie geldt dat hij als beslagene kan
worden aangemerkt.18

Uit het voorgaande blijkt in elk geval dat het begrip ‘beslagene’ beperkt moet worden opgevat.
Dat sluit aan bij het verschil tussen de door de rechter te hanteren maatstaven tussen het beklag
van een beslagene en een derde-belanghebbende (waarover hierna meer). Dat verschil is erin
gelegen dat indien het belang van strafvordering het voortduren van het beslag niet langer meer
vordert, uit (de systematiek van) art. 116 Sv volgt dat het beslag wordt teruggegeven aan de
beslagene. Dat is de hoofdregel, waarop uitzonderingen19 mogelijk zijn. De beslagene heeft
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daarmee in eerste instantie een sterkere positie dan de derde-belanghebbende die stelt
rechthebbende te zijn, omdat met betrekking tot die belanghebbende de rechter telkens nog zal
moeten beoordelen of deze inderdaad redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.
Met betrekking tot de beslagene is dat niet vereist.20

De achtergrond van deze hoofdregel21 is dat het hier gaat om inbeslagneming voor
strafvorderlijke doeleinden. Wanneer deze doeleinden niet meer opgaan, dan dient het voorwerp
te worden teruggegeven aan de beslagene, degene onder wie volgens de Hoge Raad het
voorwerp feitelijk in beslag is genomen.22 Daardoor wordt ten aanzien van het voorwerp zo veel
mogelijk de rechtstoestand hersteld zoals die was vóór de inbeslagneming. Uitgangspunt is zoveel
mogelijk de situatie voorafgaand aan de beslaglegging, waarna het rechtsverkeer weer zijn
normale beloop kan hebben (alsof geen inbeslagneming heeft plaatsgevonden). 23 Uit de
wetsgeschiedenis volgt dat het niet de bedoeling noch de taak van de strafvorderlijke overheid is
om in te grijpen in civielrechtelijke rechtsverhoudingen of de rechten van de civielrechtelijke
rechthebbende te beschermen.24 Dit impliceert dus, zoals gezegd, een nauwe definitie van feitelijk
bezit en wie als beslagene kan worden aangemerkt.25

Kort samengevat zal het telkens aankomen op de vraag wie, gezien alle omstandigheden van
het geval, de feitelijke beschikkingsmacht over het voorwerp had toen dit in beslag werd
genomen. De enkele omstandigheid van feitelijk bezit is daarbij beslissend. Indien de rechter tot
het oordeel komt dat iemand als beslagene kan worden aangemerkt omdat onder diegene het
beslag feitelijk is gelegd, kan dat oordeel in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid worden
getoetst.

Het begrip ‘belanghebbende’ niet zijnde de beslagene

Ingevolge art. 552a Sv kunnen ‘belanghebbenden’ zich schriftelijk beklagen over onder meer de
inbeslagneming van voorwerpen en het uitblijven van een last tot teruggave. Belanghebbenden
zijn natuurlijke of rechtspersonen die op grond van art. 116 Sv een recht op teruggave van het
voorwerp kunnen claimen. Blijft een last tot teruggave uit, dan kunnen zij zich ingevolge art. 552a
Sv hierover schriftelijk beklagen bij de rechtbank. De beslagene is, zoals hiervoor uiteengezet,
altijd belanghebbende. Maar ook derden die menen dat zij redelijkerwijs als rechthebbende
kunnen worden aangemerkt worden als belanghebbenden aangemerkt. Het begrip
‘rechthebbende’ dient op zijn beurt volgens de wetsgeschiedenis ruim te worden opgevat.26 Uit de
invulling die de Hoge Raad daaraan in zijn jurisprudentie heeft gegeven volgt kort samengevat dat
naast de beslagene ieder ander die een (beperkt) zakelijk dan wel persoonlijk recht op het
voorwerp pretendeert als belanghebbende dient te worden aangemerkt.27 Met betrekking tot een
persoonlijk recht wordt ook wel gesproken over iemand die op grond van een overeenkomst stelt
belang te hebben bij de beschikkingsmacht over het voorwerp28 of iemand die uit anderen hoofde
enige aanspraak op beschikkingsmacht over het voorwerp kan doen gelden.29

Zo is als belanghebbende aangemerkt: degene die stelt eigenaar30 of bezitter van het beslagen
voorwerp te zijn, degene die bescherming geniet op grond van art. 3:99 BW e.v., de beperkt
zakelijk gerechtigde31 zoals de pandhouder of hypotheekgerechtigde, de faillissementscurator32,
degene met een retentierecht33 of de directeur enig aandeelhouder van een BV waaronder beslag
is gelegd.34 Daarnaast valt te denken aan de huurder, huurkoper, bruiklener, de
verzekeringsmaatschappij die door uitbetaling van het verzekerd bedrag in de rechten op het
voorwerp is getreden (subrogatie), de maatschappij die het voorwerp heeft gefinancierd35 of
degene die zonder eigenaar te zijn productiemiddelen onder zich heeft.36 Voor de vraag wie als
belanghebbende kan worden aangemerkt is het moment van de inbeslagneming niet
noodzakelijkerwijs beslissend. Ook daarna kan men nog belanghebbende worden, bijvoorbeeld
door eigendomsoverdracht tot zekerheid.37

Waar het om gaat is dat de klager een recht pretendeert op het beslagen voorwerp. Daarvan is
bijvoorbeeld geen sprake in het geval waarin een houder de teruggave verzoekt van een onder
een ander inbeslaggenomen voorwerp, terwijl zijn raadsman heeft verklaard dat het voorwerp
niet aan hem toebehoorde en niet aannemelijk was gemaakt dat hij namens de eigenaar optrad.38

Datzelfde geldt voor een ideële stichting die de belangen van dieren behartigt en (enkel) daarom
opkomt tegen de inbeslagneming van een aantal paarden.39 Ook kan worden gewezen op de bank
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4.15.

4.16.

5.1.

die slachtoffer is geworden van een overval (waarbij geld is buitgemaakt), waarbij onder de
verdachte (waardevolle) voorwerpen in beslag zijn genomen. De bank heeft weliswaar een
vordering uit onrechtmatige daad op de overvaller, maar geen recht op afgifte van het beslag.40 Tot
slot oordeelde de Hoge Raad in gelijke zin ten aanzien van iemand die geld heeft uitgeleend aan
de beslagene. De betrokkene heeft dan een vordering op de beslagene tot terugbetaling van een
bedrag ter hoogte van het bedrag dat hij heeft uitgeleend, maar een aanspraak op afgifte van de
onder de lener inbeslaggenomen gelden levert dat niet op.41 De aanvaarding van algemene
vermogensaanspraken van individuele schuldeisers in de beklagprocedure verhoudt zich namelijk
moeilijk met het karakter van de beklagprocedure waarin in beginsel geen uitspraken worden
gedaan over civielrechtelijke kwesties.42

Anders kan het wat betreft die laatste voorbeelden zijn, als het niet gaat om een vordering tot
betaling, maar om een vordering tot afgifte van een afgescheiden geldbedrag, met name als kan
worden aangenomen dat de eigendom van dat bedrag is blijven berusten bij degene die de
vordering doet. Bijvoorbeeld indien bij een (bank)overval niet beslag is gelegd op waardevolle
spullen of geld van de daders, maar beslag is gelegd op het object dat is gestolen. Dat kan om
juwelen maar ook om afgescheiden/herleidbare (en dus niet vermengde) contante geldbedragen
gaan.43

De ontvankelijkheidstoets

Indien de klager niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, dient hij volgens de Hoge
Raad niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag. Voor de ontvankelijkheid van het beklag
is in beginsel beslissend de stelling van de klager dat hij rechthebbende is. Niet beslissend is
bijvoorbeeld of de klager als eigenaar kan worden aangemerkt maar of hij heeft gesteld eigenaar
te zijn.44 De lat om – als niet-beslagene – als belanghebbende te worden aangemerkt ligt dus niet
hoog.45 Het moet echter wel nadrukkelijk gaan om een recht op afgifte van het in beslaggenomen
voorwerp.46 De beklagrechter zal in dat verband steeds moeten nagaan of hetgeen feitelijk is
aangevoerd, maakt dat het recht dat de klager stelt te hebben, juridisch gezien aangemerkt kan
worden als een zakelijk of persoonlijk recht op het voorwerp.47 Dat oordeel kan vervolgens in
cassatie op begrijpelijkheid worden beoordeeld.

Dan kom ik nu toe aan de beoordeling van de eerste deelklacht. In onderhavige zaak heeft de
rechtbank geoordeeld dat de geldzending feitelijk onder de klaagster in beslag is genomen en de
klaagster daarom als beslagene kan worden aangemerkt. Aan dit oordeel heeft de rechtbank
kortgezegd het volgende ten grondslag gelegd:

(i) De klaagster stond als “shipper” op de vrachtbrieven van de betreffende geldzending vermeld.

(ii) Tijdens de technische stopzetting van de geldzending is door de Douane telkens contact
gezocht met de klaagster om informatie in te winnen over de geldzending.

(iii) In dat contact met de Douane heeft het ‘Head Foreign Department’ van de klaagster
medegedeeld dat de handelsbanken hun bankpapier aan de klaagster aanbieden en dat de
klaagster zorgt voor de verscheping naar Bank of China. Tevens spreekt deze persoon in het
contact met de Douane telkens over ‘’onze geldzending”.

(iv) Dat de klaagster niet als beslagene op de kennisgevingen is vermeld doet volgens de
rechtbank niet af aan haar oordeel. De feitelijke situatie is naar het oordeel van de rechtbank
doorslaggevend. Daarbij acht de rechtbank mede van belang dat op de handgeschreven
kennisgevingen van 17 april 2018 in het geheel geen beslagene(n) is (zijn) vermeld en de later
geregistreerde kennisgevingen eerst op 28 mei 2018 zijn opgemaakt en duidelijk is dat daarin
informatie is verwerkt die eerst na de datum van inbeslagneming is verkregen.

(v) De officieren van justitie hebben tot slot zelf in hun brief aan de advocaten van de klaagsters
van 28 december 2018, de klaagster als beslagene aangemerkt. De opmerking van de officieren

5 Beoordeling van het eerste middel

De eerste deelklacht
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

van justitie in noot 11 van de reactie van het openbaar ministerie op het klaagschrift dat dit
abusievelijk is gedaan overtuigt niet.

Uit het hiervoor onder 4 geschetste juridisch kader blijkt dat voor het antwoord op de vraag wie
als beslagene dient te worden aangemerkt doorslaggevend is onder wie het beslag ‘’feitelijk’’ is
gelegd. In de overweging van de rechtbank onder 6.1.3. van haar beschikking waarin zij vaststelt
dat de gelden op 17 april 2018 feitelijk onder de klaagster in beslag zijn genomen ligt besloten dat
de rechtbank de juiste maatstaf heeft gehanteerd. Het daaropvolgende oordeel onder 6.1.4 van
de beschikking dat de klaagster als beslagene moet worden aangemerkt is naar mijn mening
echter niet zonder meer begrijpelijk.

Uit de feitelijke vaststellingen van de rechtbank en het dossier volgt dat in opdracht van en onder
verantwoordelijkheid van de klaagster een transport heeft plaatsgevonden van afgescheiden
geldbedragen die toebehoorden aan de handelsbanken. De gelden zijn in opdracht van de
klaagster in Suriname overgedragen aan een vervoerder en via de luchthaven ‘Johan Adolf Pengel
(Zanderij)’ in Suriname door de KLM naar de luchthaven Schiphol in Nederland gevlogen, waar de
zending in beslag is genomen.

Daaruit blijkt dat de gelden bij de inbeslagname op de luchthaven Schiphol in ieder geval niet
feitelijk in het bezit waren van klaagster. Het openbaar ministerie heeft onder andere aangevoerd
dat de geldzending werd vervoerd door de KLM en/of Brinks, en dat de Bank of China
zeggenschap had over de zending, terwijl de geldzending in beslag is genomen toen deze lag
opgeslagen in een kluis van de KLM. Steun daarvoor kan worden gevonden in de vaststellingen
van de rechtbank en in het dossier, zoals de inhoud van de door rechtbank genoemde
handgeschreven kennisgeving van inbeslagneming die is opgemaakt op 17 april 2018 (IBN-001-
01).48 De feitelijke beschikkingsmacht lag daarmee dus niet meer bij de klaagster, maar bij de KLM
die de geldzending vervoerde en in zijn kluis had opgeslagen.

Het oordeel van de rechtbank dat de klaagster als beslagene dient te worden aangemerkt, is dan
ook niet zonder meer begrijpelijk. In elk geval kunnen de overwegingen van de rechtbank dat de
klaagster als ‘shipper’ staat vermeld van de geldzending en dat door de Douane telkens contact is
gezocht met de klaagster om informatie te verstrekken over de geldzending, het oordeel dat de
geldzending feitelijk onder de klaagster in beslag is genomen, zonder nadere motivering, die
ontbreekt, niet dragen.

Daarbij kan de – op zichzelf nog wel interessante – kwestie in het midden worden gelaten wie of
welke instantie dan wél als beslagene zou kunnen worden aangemerkt. Het ligt voor de hand dat
dit KLM is die de gelden in een kluis op de luchthaven Schiphol heeft gestald, of wellicht de
luchthaven zelf?

De eerste deelklacht slaagt. Tot cassatie leidt dit echter naar mijn mening niet omdat de
rechtbank de klaagster hoe dan ook terecht ontvankelijk heeft verklaard in haar beklag. Daarvoor
is van belang hetgeen ik hierna bespreek ten aanzien van de tweede deelklacht.

De tweede deelklacht

De tweede deelklacht komt op tegen het kennelijke oordeel van de rechtbank dat de klaagster
ook op andere grond dan als beslagene als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Ik meen dat deze deelklacht faalt. Hoewel de rechtbank op een ander spoor zat en de klaagster
als beslagene heeft aangemerkt – en dus niet expliciet heeft overwogen dat de klaagster ook als
derde belanghebbende kan worden beschouwd – kon de rechtbank gelet op de feitelijke
vaststellingen en hetgeen namens de klaagster is aangevoerd naar mijn mening niet anders dan
de klaagster als belanghebbende aanmerken. Het volgende is daarbij van belang.

Anders dan de steller van het middel betoogt, heeft de klaagster gesteld een recht op afgifte
van de contanten te hebben, nu zij niet alleen krachtens overeenkomst gebonden is de
geldzending, die bestaat uit afgescheiden geldbedragen, te leveren aan de Bank of China, maar
ook vanuit haar publieke taak als centrale bank een belang heeft bij afgifte van de
inbeslaggenomen gelden teneinde deze giraal te kunnen maken. Zij heeft in dat verband
onbestreden gesteld dat het economisch en monetair stelsel van Suriname afhankelijk is van de
uitvoering van deze geldzending en daarop betrekking hebbende overeenkomsten. Bovendien
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

pretendeert zij, anders dan de steller van het middel meent, weldegelijk een recht op afgifte van
de inbeslaggenomen gelden door te stellen dat zij als gevolmachtigde optreedt namens de
handelsbanken. Anders dan de steller van het middel meent, behoeft dit mijns inziens geen
nadere motivering vanwege het enkele feit dat de klaagster de geldzending heeft overgedragen
aan een derde (het transportbedrijf of de luchtvaartmaatschappij). Ik meen dat in de
overwegingen van de rechtbank als niet onbegrijpelijk oordeel besloten ligt dat – in tegenstelling
wat door het openbaar ministerie is aangevoerd – de rol van de klaagster met betrekking tot de
geldzending nog niet was uitgespeeld.49

Die pretentie van recht op afgifte geldt ook voor de krachtens overeenkomst verschafte
liquiditeit aan de handelsbanken d.d. 24 mei 2018, waarmee de klaagster na de inbeslagneming
krachtens subrogatie in de plaats is gekomen van twee van de drie oorspronkelijke eigenaren van
de geldzending ( [bank 3] N.V. met betrekking tot 10 miljoen euro en [bank 2] N.V. met betrekking
tot 4,5 miljoen euro).50 Dat deze geldzending inmiddels door De Nederlandsche Bank is omgezet in
giraal geld, op grond waarvan zou kunnen worden betoogd dat de klaagster slechts een
geldvordering heeft op de handelsbanken (en dus geen recht op afgifte van het beslagen
voorwerp, dat inmiddels niet meer bestaat uit contanten), doet daaraan niet af. De klaagster was
immers gehouden zorg te dragen dat de contante geldzending zou toekomen aan de Bank of
China, die deze contante euro’s wilde overnemen. Dat door toedoen van de beslaglegger de
oorspronkelijke contante geldbedragen waarop het recht op afgifte bestond zijn komen te
vervallen, kan mijn inziens niet aan de belanghebbende worden tegengeworpen. Het beslag is
daardoor immers ook niet vervallen.

Tot slot memoreer ik nog een keer dat het begrip belanghebbende volgens de wetsgeschiedenis
en de jurisprudentie van de Hoge Raad ruim dient te worden uitgelegd. Voldoende is dat de
belanghebbende een recht op afgifte pretendeert. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals het geval
dat de klager slechts stelt dat hij houder is van de inbeslaggenomen voorwerpen terwijl hij niet
voor de eigenaren optreedt, of het geval dat er slechts sprake is van een (geld)vordering of lening
die niet specifiek betrekking heeft op het (oorspronkelijk) inbeslaggenomen voorwerp, kan een
klager niet als belanghebbende in de zin van art. 552a Sv worden aangemerkt. Een dergelijk
uitzonderlijk geval doet zich naar mijn mening hier niet voor, waarbij ik nog opmerk dat de Hoge
Raad niet heeft uitgesloten dat ook een tussenhandelaar als belanghebbende kan worden
aangemerkt.51

Ik meen dan ook dat het ervoor moet worden gehouden dat in de overwegingen van de
rechtbank als niet onbegrijpelijk oordeel besloten ligt dat de klaagster namens de handelsbanken,
de eigenaren van de inbeslaggenomen afgescheiden geldbedragen, optrad en de klaagster niet
alleen krachtens overeenkomst een belang heeft bij de beschikkingsmacht over de in beslag
genomen geldbedragen, maar dat ook heeft vanuit haar publieke en wettelijke taak als centrale
bank. Daarbij betrek ik tevens wat de rechtbank heeft overwogen ten aanzien van de
staatsimmuniteit. Daarover gaat het tweede middel.

De tweede deelklacht stuit op het voorgaande af.

Het eerste middel is tevergeefs voorgesteld.

Het tweede middel komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat aan de klaagster
(staats)immuniteit toekomt met betrekking tot de inbeslagneming van de geldzending. Gesteld
wordt dat de rechtbank art. 8d Sr heeft geschonden evenals de toepasselijke regels van
internationaal (gewoonte)recht met betrekking tot staatsimuniteit en bij de gegrondverklaring van
het beklag is uitgegaan van een verkeerde rechtsopvatting.

De rechtbank heeft haar oordeel als volgt gemotiveerd:52

‘’6.2 Beroep op (staats)immuniteit

6.2.1 Klaagsters hebben betoogd dat aan de Centrale Bank van Suriname als staatsorgaan

6 Het tweede middel
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(absolute) immuniteit toekomt ten aanzien van (ook) de onderhavige geldzending van €
19.500.000 die vanuit Suriname via Nederland naar de Bank of China in Hong Kong werd
vervoerd. Hiertoe hebben klaagsters een beroep gedaan op het (nog niet in werking
getreden) Verdrag van de Verenigde Naties van 2 december 2014 inzake de immuniteit van
rechtsmacht van staten en hun eigendommen (VN-Verdrag), in het bijzonder de artikelen 18
tot en met 21 van dat verdrag. Klaagsters hebben aangevoerd dat CBvS de geldzending ter
uitvoering van een wettelijke taak heeft verricht en dat met deze zending een publiek belang
is gediend. Klaagsters stellen zich op het standpunt dat met de inbeslagneming van de €
19.500.000 het volkenrechtelijke beginsel van de staatsimmuniteit is geschonden. “Met de
beslaglegging door het OM op gelden die CBvS als staatsorgaan van Suriname onder zich had,
heeft Nederland Suriname (...) zonder grondslag aan zijn rechtsmacht onderworpen. Dit is in
strijd met de soevereine gelijkheid van staten ”, aldus het klaagschrift onder punt 21.

6.2.2 De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat CBvS als
staatsorgaan van Suriname weliswaar immuniteit geniet, maar alleen ten aanzien van
staatseigendommen en voor zover deze goederen een publieke, niet-commerciële
bestemming hebben. Aan die twee vereisten is in deze zaak niet voldaan. Het
inbeslaggenomen geld behoort immers toe aan de handelsbanken en is geen eigendom van
CBvS. Verder volgt uit artikel 16.3 van de tussen CBvS en de Bank of China gesloten
overeenkomst (‘Banknotes Trading Agreement’) - overgelegd bij het klaagschrift, als bijlage 5
bij de brief van 22 augustus 2018 - dat de overeenkomst en de ter uitvoering daarvan
verrichte geldzendingen een commercieel doel dienden (‘private commercial purposes ’).
Bovendien hebben CBvS en Bank of China in deze bepaling afstand gedaan van aan hen
toekomende immuniteiten. Ook los van deze overeenkomst, is volgens de officieren van
justitie duidelijk dat met de geldzending niet een publiek belang wordt gediend, omdat
dergelijke geldzendingen ook door andere, commerciële banken kunnen en in de praktijk ook
worden verricht. De officieren van justitie hebben gevorderd het beroep op
(staats)immuniteit af te wijzen.

6.2.3 De rechtbank overweegt het volgende.
Onder 6.1 is vastgesteld dat het beslag is gelegd onder de Centrale Bank van Suriname.
Deze rechtspersoon is ingesteld bij Wet van 10 oktober 1956, tot regeling van het Centrale
Bankwezen in Suriname (G.B. 1956 No. 97) (hierna: Surinaamse Bankwet 1956) en moet als
officieel staatsorgaan van de staat Suriname worden aangemerkt. De FIOD heeft dus beslag
gelegd onder een andere staat, namelijk Suriname.

Zoals de officieren van justitie in raadkamer hebben toegelicht, is het (klassieke) beslag op
grond van artikel 94 Sv gelegd met het oog op de waarheidsvinding, maar wordt het thans
door het Openbaar Ministerie gehandhaafd met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring
van het geldbedrag. Verbeurdverklaring is een bijkomende straf, waarbij het te verbeurd
verklaren voorwerp vervalt aan de (Nederlandse) Staat.

6.2.4 Artikel 8d van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de toepasselijkheid van de
Nederlandse strafwet wordt beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend. Deze
bepaling heeft een strekking gelijk aan artikel 13a van de Wet Algemene Bepalingen (Wet
AB) en bevat een wettelijke erkenning van aan het volkenrecht ontleende immuniteit van
jurisdictie. Wat die laatste bepaling betreft, heeft de (civiele kamer van de) Hoge Raad in zijn
prejudiciële beslissing van 30 september 2016 in de zaak Morning Star/Gabon en Staat
(ECLI:NL:HR:2016:2236) het volgende overwogen53:

“3.4.2 De uitvoerbaarheid van rechterlijke uitspraken wordt beperkt door de uitzonderingen in het
volkenrecht erkend (art. 13a Wet AB). Voor zover hierin niet is voorzien in een verdrag, zoals in de
verhouding tussen Gabon en Nederland, gaat het daarbij om ongeschreven internationaal
publiekrecht. 
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3.4.3 Naar de thans in Nederland als ongeschreven internationaal publiekrecht geldende regels
genieten vreemde staten immuniteit van executie, maar is deze niet absoluut.
Staatseigendommen met een publieke bestemming zijn echter in elk geval niet vatbaar voor
gedwongen executie (vgl. HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1387, NJ 2010/525 ( […] /JCR en
Staat), en HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45, NJ 2014/453 . ( […] /Staat)).

3.4.4 In het arrest […] /Staat is overwogen dat het hiervoor in 3.4.3 vermelde oordeel steun vindt
in de op 2 december 2004 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen,
maar door Nederland niet geratificeerde en nog niet in werking getreden Convention on
Jurisdictional Immunities of States and their Property (hierna: VN-Verdrag) en dat dit verdrag een
codificatie behelst van het internationale gewoonterecht met betrekking tot de immuniteit van
jurisdictie en de immuniteit van executie en de aan een en ander gestelde grenzen. (...) 
Uit het voorgaande volgt niet dat alle bepalingen van het VN-Verdrag als internationaal
gewoonterecht kunnen worden aangemerkt. In dit verband is van belang dat het arrest […] /Staat
moet worden gelezen in de context van de daarin aan de orde zijnde vraag of beslag op
eigendommen met een publieke bestemming is uitgesloten. Daarbij ging het om eigendommen
als bedoeld in art. 21 VN-Verdrag, welke bepaling in deze zaak niet speelt.

3.4.5 De immuniteit van staten is geregeld in de art. 18 en 19 van het VN-Verdrag. Art. 19 sluit
executiemaatregelen tegen eigendommen van een vreemde staat uit, tenzij en voor zover
(onderdeel a) de staat op de daar vermelde wijze uitdrukkelijk heeft ingestemd met het nemen
van zodanige maatregelen, (onderdeel b) de staat eigendommen heeft aangewezen of
gereserveerd ter voldoening van de desbetreffende vordering, of (onderdeel c) vastgesteld is dat
de eigendommen in het bijzonder worden gebruikt of beoogd zijn voor gebruik door de staat voor
andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden en zich bevinden op het grondgebied van het
forum (met dien verstande dat executiemaatregelen uitsluitend mogen worden getroffen tegen
eigendommen die verband houden met de entiteit waartegen het geding zich richtte). 
Art. 18 VN-Verdrag maakt conservatoire maatregelen in de hiervoor genoemde, in art. 19
onderdelen a en b VN-Verdrag vermelde gevallen van instemming door de vreemde staat mogelijk.
De hiervoor genoemde, in art. 19 onderdeel c VN-Verdrag vermelde uitzondering ontbreekt
evenwel in art. 18 VN-Verdrag.

3.4.6 Zoals volgt uit de hiervoor in de aanvang van 3.4.4 vermelde overweging van het arrest
Abmad/Staat, kan art. 19 VN-Verdrag als vastlegging van internationaal gewoonterecht worden
aangemerkt. In deze zaak kan in het midden blijven of dit ook geldt voor het zogenoemde
samenhangvereiste dat aan het slot van onderdeel c van die bepaling wordt gesteld en dat
hiervoor in 3.4.5 tussen haakjes is weergegeven.

3.4.7 Art. 18 VN-Verdrag kan echter, voor zover daarin de in art. 19 VN-Verdrag onderdeel c
vermelde uitzondering ontbreekt, niet als vastlegging van internationaal gewoonterecht worden
aangemerkt, nu in veel staten het treffen van conservatoire maatregelen tegen een vreemde
staat in de in art. 19 onderdeel c bedoelde situatie toelaatbaar wordt geacht.

3.4.8 Gelet op het voorgaande, wordt de uitvoerbaarheid in Nederland van zowel conservatoire als
executoriale maatregelen ingevolge art. 13a Wet AB door het internationaal publiekrecht beperkt
in die zin dat dergelijke maatregelen zijn uitgesloten tenzij en voor zover sprake is van een geval
als bedoeld in art. 19 onderdelen a-c VN-Verdrag (...)

3.5.2 Het is in overeenstemming met de - op het respecteren van de soevereiniteit van vreemde
staten gerichte - strekking van de immuniteit van executie om tot uitgangspunt te nemen dat
eigendommen van vreemde staten niet vatbaar zijn voor beslag en executie tenzij en voor zover
is vastgesteld dat deze een bestemming hebben die daarmee niet onverenigbaar is. Dit strookt
met art. 19 onderdeel c VN-Verdrag dat, zoals hiervoor in 3.4.6 is overwogen, op dit punt valt aan
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te merken als een regel van internationaal gewoonterecht. Het past voorts bij de vermelde
strekking van de immuniteit van executie dat vreemde staten niet gehouden zijn om gegevens
aan te dragen waaruit volgt dat hun eigendommen een bestemming hebben die zich tegen beslag
en executie verzet.

3.5.3 Met het hiervoor in 3.5.2 overwogene strookt dat de stelplicht en bewijslast met betrekking
tot de vatbaarheid voor beslag en executie rusten op de schuldeiser die beslag legt of wil leggen
op goederen van de vreemde staat en dat, ook indien de vreemde staat in rechte verstek laat
gaan, steeds vastgesteld moet worden dat de desbetreffende goederen vatbaar zijn voor beslag.
De schuldeiser zal derhalve steeds gegevens moeten aandragen aan de hand waarvan kan
worden vastgesteld dat de goederen door de vreemde staat worden gebruikt of zijn bestemd voor,
kort gezegd, andere dan publieke doeleinden.’’

Deze beslissing van de Hoge Raad is gewezen in een civiele zaak over een op grond van de
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gelegd (conservatoir)
(derden)beslag. De rechtbank ziet zich dan ook in de eerste plaats gesteld voor de vraag of
de overwegingen uit deze beslissing ook van toepassing zijn in de onderhavige
strafrechtelijke procedure.

6.2.5 Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van het
VN-Verdrag dat de bepalingen uit dit verdrag geen betrekking hebben op strafrechtelijke
procedures. De rechtbank wijst in dit verband met name op:

- Resolutie 59/38 van 2 december 2004 van de ‘General Assembly’54, voor zover inhoudende:
“The General Assembly 
(...)

Taking into account the. statement of the Chairman of the Ad Hoc Committee introducing the
report of the Ad Hoc Committee,

(...)

2. Agrees with the general understanding reached in the Ad Hoc Committee that the United
Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property does not cover
criminal proceedings

- De samenvatting van de (dertiende) vergadering van de ‘Sixth Committee’ van 25 oktober
2004 (A/C.6/59/SR.13) met betrekking tot agenda item 142: Convention on jurisdictional
immunities of States and their property (A/59/22).55

Ook de door klaagsters ingeschakelde deskundige, prof. dr. C.M.J. Ryngaert, hoogleraar
internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, geeft in zijn bericht van 19 juni 2019
(bijlage 7 bij het klaagschrift) aan dat wordt uitgegaan van een ‘general understanding’ dat
het Verdrag in beginsel geen betrekking heeft op strafzaken (pagina 4, tweede alinea).

6.2.6 Naast het VN-Verdrag, dat dus als zodanig niet op strafrechtelijke procedures van
toepassing is, zijn er ook geen andere verdragen die betrekking hebben op het leggen van
strafvorderlijk beslag door de ene staat onder de andere staat.
Diverse internationale verdragen bevatten daarentegen wel regels omtrent de immuniteit die
bepaalde staatsfunctionarissen genieten tegen strafrechtelijke procedures in andere dan
hun eigen, dat wil zeggen vreemde staten (vgl. het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek
verkeer (18 april 1961, Trb. 1962, 101 en 159) en het Verdrag van Wenen inzake de
consulaire betrekkingen (24 april 1963, Trb. 1965, 40 en Trb. 1981, 143)).

6.2.7 Het feit dat er - anders dan voor civiele procedures - voor strafrechtelijke procedures
geen verdrag is dat in algemene zin de immuniteit van staatsorganen tegen de rechtsmacht
van een vreemde staat regelt, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat een
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staatsorgaan als CBvS geen immuniteit kan genieten tegen strafrechtelijke acties
ondernomen door een vreemde staat. De vraag of en zo ja, in hoeverre dit het geval is, moet
worden beantwoord aan de hand van publieke opvattingen die volgens het internationaal
gewoonterecht gelden.

6.2.8 Het internationaal recht kent hoofdzakelijk twee vormen van immuniteit tegen
strafrechtelijk optreden door vreemde staten, te weten: ‘immuniteit ratione personae’
(persoonlijke immuniteit) en ‘immuniteit ratione materiae ’ (functionele immuniteit).56 Voor
beide vormen geldt dat de toegekende immuniteit niet een persoonlijk voorrecht is, maar
ertoe strekt te waarborgen dat de betrokken persoon of het betrokken orgaan zijn functie
op een effectieve manier kan uitoefenen ten behoeve van zijn staat.57 Immuniteit ratione
personae wordt vaak aangemerkt als ‘absoluut’, omdat deze zich niet beperkt tot
handelingen verricht in het kader van de officiële functie-uitoefening, maar zich uitstrekt tot
alle handelingen, inclusief privéhandelingen.58 Deze immuniteit komt thans enkel nog toe aan
een gelimiteerd aantal staatsfunctionarissen, te weten: aan staatshoofden, regeringsleiders
en ministers van buitenlandse zaken (allen op grond van internationaal gewoonterecht), als
ook aan diplomaten, vertegenwoordigers van zendstaten in speciale missies en het hoofd
van een missie en de leden van de diplomatieke staf in missies van een internationale,
universele organisatie (allen op grond van verdragen).59

Immuniteit ratione materiae strekt minder ver en beperkt zich tot handelingen verricht in de
uitoefening van de publieke functie.60

De immuniteit tegen strafrechtelijk optreden door vreemde staten heeft zich de afgelopen
eeuw ontwikkeld van een absolute immuniteit tot een relatieve, functionele immuniteit.61

6.2.9 Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen en toegespitst op de
onderhavige zaak heeft naar het oordeel van de rechtbank in Nederland als ongeschreven
regel van internationaal publiekrecht (volkenrecht) te gelden dat vreemde staten, in deze
zaak Suriname, immuniteit van strafvorderlijk beslag genieten voor zover dat beslag
betrekking heeft op voorwerpen die de vreemde staat onder zich heeft ten behoeve van de
uitoefening van haar publieke taak.

6.2.10 De Centrale Bank van Suriname, zoals reeds opgemerkt een officieel staatsorgaan
van de staat Suriname, heeft op grond van artikel 9 van de Surinaamse Bankwet 1956 tot
taak:
a. het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname;
b. het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande,
alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer;
c. het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname;
d. (...); 
e. het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het
buitenland;
f. het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.
6.2.11 Klaagsters hebben aangevoerd dat CBvS ter uitvoering van deze, bij wet aan haar
opgedragen taak de onderhavige geldzending heeft verricht en dat die zending een publiek
belang diende. De rechtbank volgt klaagsters in die opvatting.
Uit hetgeen door klaagsters in het klaagschrift en de toelichting daarop in raadkamer, met
stukken onderbouwd, naar voren is gebracht blijkt genoegzaam dat bestaande overschotten
aan contante euro’s in Suriname die (uiteindelijk), al dan niet via wisselkantoren,
terechtkomen bij de diverse handelsbanken, giraal moeten worden gemaakt om deze weer
op een bruikbare wijze aan de liquide middelen van een bank toe te voegen. Waar dit
voorheen gebeurde via zogeheten ‘banknote trading agreements’ van de handelsbanken
met banken in het eurogebied, heeft vanaf 2014 CBvS die taak op zich genomen omdat veel
banken in eurolanden deze overeenkomsten met Surinaamse handelsbanken beëindigden in
het kader van de-risking. Klaagsters hebben naar het oordeel van de rechtbank voldoende
aannemelijk gemaakt dat CBvS vanaf 2014 geldzendingen als de onderhavige verzorgt in de
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uitoefening van haar wettelijke taken als centrale bank, te weten ‘het verzorgen van de
geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het
vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer’ (b), ‘het bevorderen en vergemakkelijken
van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland’ (e) en ‘het bevorderen van een
evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname’ (f).

6.2.12 Dat, naar de officieren van justitie hebben aangevoerd, in artikel 16.3 van de tussen
CBvS en de Bank of China gesloten overeenkomst (‘Banknotes Trading Agreement’) is
vermeld dat de overeenkomst is entered into for private commercial purposes” en waarbij
partijen afstand doen van immuniteit op grond van soevereiniteit (“irrevocably waives (...) all
immunity on the grounds of sovereignty of similar ground”), brengt de rechtbank niet tot een
ander oordeel.
Klaagsters hebben in raadkamer, desgevraagd, toegelicht dat het gaat om een contractuele
bepaling die alleen tussen CBvS en Bank of China geldt en op initiatief van de Bank of China
aldus in de tussen partijen gesloten overeenkomst is opgenomen omdat zij (kort gezegd) bij
een geschil tussen partijen niet met lege handen wenste te staan. Die toelichting overtuigt.
Daarmee doet deze contractuele bepaling niet af aan het feit dat CBvS met het verrichten
van de geldzendingen een publiek belang diende (ten aanzien waarvan zij zich ten opzichte
van anderen dan de Bank of China op immuniteit mag beroepen).

6.2.13 Ook het argument van de officieren van justitie dat de geldzending niet een publiek
belang dient, omdat dergelijke geldzendingen ook door andere, commerciële banken kunnen
en worden verricht, leidt niet tot een ander oordeel. De enkele omstandigheid dat
onderhavig geldtransport ook door een commerciële bank verricht had kunnen worden,
betekent immers niet dat om die reden CBvS het geldtransport in dit geval niet in de
uitoefening van haar publieke taken heeft verricht. Zoals hiervoor is overwogen, heeft CBvS
voldoende aannemelijk gemaakt dat zij onderhavige geldzending in het kader van de
uitoefening van haar wettelijke taken als bedoeld in de Surinaamse Bankwet 1956 heeft
verricht.

6.2.14 Uit het bovenstaande volgt dat, op grond van de hiervoor onder 6.2.9 geformuleerde
rechtsregel van internationaal (gewoonte)recht, CBvS in beginsel immuniteit geniet van het
onderhavige, strafvorderlijk beslag.

6.2.15 De omstandigheid dat CBvS door het Openbaar Ministerie niet als verdachte is
aangemerkt in het (strafrechtelijk) onderzoek, staat er naar het oordeel van de rechtbank
niet aan in de weg dat zij een beroep kan doen op immuniteit voor de handelingen die zij in
de uitoefening van haar publieke taken (heeft) verricht. Algemeen aanvaard in het
internationaal recht is dat de immuniteit van een staatsorgaan zich ook uitstrekt over
machtsuitoefening door de autoriteiten van een vreemde staat, terwijl dat staatsorgaan niet
de (directe) verdachte is van een strafbaar feit. Enkel “voluntary invitations to give evidence”
zijn acceptabel onder internationaal recht, hetgeen betekent dat “binding orders” als
dwangmiddelen, zoals een doorzoeking of een inbeslagneming, niet toelaatbaar zijn.62

6.2.16 De officieren van justitie hebben nog aangevoerd dat CBvS geen beroep op
immuniteit toekomt, aangezien het inbeslaggenomen geld eigendom is van de - inmiddels als
verdachten aangemerkte - handelsbanken en CBvS hooguit als (middellijk) houder van het
geld kan worden beschouwd. Het gaat hier niet om staatseigendommen, aldus de officieren
van justitie. De rechtbank volgt de officieren van justitie hierin niet. De vraag welke
voorwerpen de immuniteit van het strafvorderlijk beslag omvat, moet worden beantwoord op
een wijze die in overeenstemming is met het doel en de strekking van (gecodificeerde en
niet-gecodificeerde) regels waaraan staten (en burgers) zich in het internationale (publieke)
rechtsverkeer hebben te houden. Hoewel de inbeslaggenomen gelden naar het nationale
(civiele) recht van Suriname eigendom zijn van de drie handelsbanken, stelt de rechtbank
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vast dat het onder zich nemen en houden door CBvS van deze gelden inherent is aan de
handeling(en) die zij in de vervulling van haar publieke taken verricht. Doel en strekking van
immuniteit is, zoals hiervoor onder 6.2.8 weergegeven, het waarborgen dat een
staatsorgaan zijn taken en bevoegdheden namens zijn staat op effectieve wijze kan
uitoefenen. Toepassing van het strafvorderlijke dwangmiddel van inbeslagneming tegen in
dit geval (onder meer) CBvS - wat erop neer is gekomen dat de gelden aan de feitelijke
beschikkingsmacht van CBvS zijn onttrokken - kan de rechtbank niet anders bestempelen
dan ‘’having the effect of directly hampering his ability to continue to perform his duties’’63 en is
daarom in strijd met de door Nederland te eerbiedigen immuniteit van CBvS.

6.2.17 Dit alles brengt de rechtbank tot de conclusie dat CBvS immuniteit geniet van het
gelegde strafvorderlijk beslag. Het beslag is daarmee in strijd met het internationaal
publiekrecht (volkenrecht). Aan bespreking van al hetgeen partijen overigens nog hebben
aangevoerd, komt de rechtbank dan ook niet meer toe.

6.3 Slotsom 
Hetgeen onder 6.2 is overwogen, leidt tot de slotsom dat het klaagschrift gegrond moet
worden verklaard en dat het beslag moet worden opgeheven zoals hierna onder 7 is
vermeld. Klaagsters hebben in de toelichting op het klaagschrift vermeld dat teruggave van
de (girale) gelden kan geschieden door overboeking van de gelden naar de rekening die
CBvS bij DNB aanhoudt.
De rechtbank heeft het klaagschrift opgevat als een gezamenlijk klaagschrift van klaagsters.
Voor zover de [bank 3] , De [bank 1] Bank en [bank 2] hebben beoogd om ieder ook een
afzonderlijk klaagschrift in te dienen - hetgeen na ontvangst op de griffie van de rechtbank
op die manier is geregistreerd door toekenning van aparte registratienummers - zal de
rechtbank hen daarin niet-ontvankelijk verklaren wegens gebrek aan belang bij een
beslissing daarop.
7. Beslissing
De rechtbank:
verklaart het klaagschrift gegrond, heft op het beslag op € 19.499.000 en twee valse
coupures van 500 euro en gelast de teruggave daarvan aan de Centrale Bank van Suriname,
waarbij teruggave van eerstgenoemd bedrag kan geschieden door overboeking naar de
rekening van CBvS bij DNB;
verklaart, voor zover deze banken ook een afzonderlijk klaagschrift hebben willen indienen,
de [bank 3] , De [bank 1] Bank en [bank 2] niet-ontvankelijk in dat klaagschrift.’’

Het middel bevat twee deelklachten:

In de eerste deelklacht wordt voortgebouwd op hetgeen ook in verband met het eerste middel is
aangevoerd, namelijk dat het beslag niet onder de klaagster is gelegd en het immuniteitsoordeel
van de rechtbank in essentie daarop steunt, zodat dit (zonder nadere motivering) onbegrijpelijk is.

Volgens de tweede deelklacht miskent de rechtbank de reikwijdte van volkenrechtelijke immuniteit
omdat deze zich niet verzet tegen een strafvorderlijk beslag van zich in Nederland bevindende
voorwerpen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen derden (in onderhavige zaak de
handelsbanken). Daaraan doet niet af dat de klaagster, als orgaan van een vreemde staat,
opdracht tot verzending van de inbeslaggenomen gelden heeft gegeven in het kader van de
uitoefening van haar publieke taak. Van belang is dat de klaagster die verzending niet zelf heeft
uitgevoerd en geen eigenaar is van de gelden. De taakuitoefening van de klaagster is geen
voorwerp van het strafrechtelijk onderzoek en het beslag vindt ook zijn oorzaak niet in deze
taakuitoefening. Ook daarom is het oordeel van de rechtbank onbegrijpelijk, althans onvoldoende
gemotiveerd.

7 Het juridisch kader van het tweede middel
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Relevante regelgeving

Hierna worden de meest relevante wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen weergegeven die
ten grondslag liggen aan het oordeel van de rechtbank en waarnaar ook in de cassatieschriftuur
wordt verwezen:

(i) Art. 8d Sr:

“De toepasselijkheid van de artikelen 2 tot en met 8c wordt beperkt door de uitzonderingen in het
volkenrecht erkend.”

(ii) Artikel 13a Wet algemene bepalingen:

“De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke
akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend.”

(iii) Het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen de United Nations Convention on
Jurisdictional Immunities of States and Their Property (Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen, hierna: VN-Verdrag). Dit verdrag is
niet in werking getreden, omdat daarvoor het vereiste aantal van dertig ratificaties nog niet is
gehaald. Het VN-Verdrag is door het Koninkrijk der Nederlanden vooralsnog niet ondertekend. In
art. 18 t/m 21 VN-Verdrag zijn bepalingen opgenomen in verband met immuniteit van executie. In
de Nederlandse vertaling luiden deze bepalingen als volgt:

“Artikel 18. Immuniteit van staten van conservatoire maatregelen

Tegen eigendommen van een staat mogen geen conservatoire maatregelen worden getroffen,
zoals beslag of zekerheidsstelling in verband met een geding voor een rechter van een andere
staat, tenzij en voor zover:

a.de staat uitdrukkelijk heeft ingestemd met het nemen van maatregelen als vermeld:

i. in een internationale overeenkomst;

ii. in een arbitrageovereenkomst of in een schriftelijke overeenkomst; of

iii. in een verklaring voor de rechter of een schriftelijke mededeling na het ontstaan van een
geschil tussen de partijen; of

b.de staat eigendommen heeft aangewezen of gereserveerd ter voldoening van de vordering die
onderwerp is van dat geding.
Artikel 19. Immuniteit van staten van executiemaatregelen
Tegen eigendommen van een staat mogen geen executiemaatregelen worden getroffen zoals
beslag, zekerheidsstelling of executie in verband met een geding voor een rechter van een andere
staat, tenzij en voor zover:
a.de staat uitdrukkelijk heeft ingestemd met het nemen van maatregelen als vermeld:

i. in een internationale overeenkomst;

ii. in een arbitrageovereenkomst of in een schriftelijke overeenkomst; of

iii. in een verklaring voor de rechter of een schriftelijke mededeling na het ontstaan van een
geschil tussen partijen; of
b. de staat eigendommen heeft aangewezen of gereserveerd ter voldoening van de vordering die
onderwerp is van dat geding; of

c. vastgesteld is dat de eigendommen in het bijzonder worden gebruikt of beoogd zijn voor
gebruik door de staat voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden en zich bevinden op
het grondgebied van de staat van het forum, met dien verstande dat executiemaatregelen
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uitsluitend mogen worden getroffen tegen eigendommen die verband houden met de entiteit
waartegen het geding zich richtte.

Artikel 20. Gevolgen van instemming met rechtsmacht ter zake van dwangmaatregelen

Voor zover instemming met de dwangmaatregelen uit hoofde van de artikelen 18 en 19 vereist is,
behelst instemming met de uitoefening van rechtsmacht uit hoofde van artikel 7 geen instemming
met het nemen van dwangmaatregelen.

Artikel 21. Specifieke categorieën van eigendommen

1. Met name de volgende categorieën van eigendommen van een staat worden niet aangemerkt
als eigendommen die in het bijzonder worden gebruikt of beoogd zijn voor gebruik door de staat
voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden uit hoofde van artikel 19, onderdeel c:

a. eigendommen, met inbegrip van banktegoeden, die worden gebruikt of beoogd zijn voor
gebruik bij de uitoefening van de taken van diplomatieke vertegenwoordigingen van de staat of
zijn consulaire posten, speciale missies, vertegenwoordigingen bij internationale organisaties of
delegaties bij organen van internationale organisaties of bij internationale conferenties;
b. eigendommen met een militair karakter die worden gebruikt of beoogd zijn voor de uitoefening
van militaire taken;
c. eigendommen van de centrale bank of een andere monetaire autoriteit van de staat;
d. eigendommen die deel uitmaken van het cultureel erfgoed van de staat of van zijn archieven en
die niet te koop worden aangeboden of beoogd zijn om te koop te worden aangeboden;
e. eigendommen die deel uitmaken van een tentoonstelling van objecten van wetenschappelijk,
cultureel of historisch belang en die niet te koop worden aangeboden of beoogd zijn om te koop te
worden aangeboden.

2. Het eerste lid laat artikel 18 en artikel 19, onderdelen a en b, onverlet.”

(iv) Art. 9 van de Surinaamse Bankwet 1956 luidt voor zover van belang:

“De Bank heeft tot taak:

a. het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname;

b. het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande,
alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer;

c. het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname'

d. (...); ’

e. het bevorderen en vergemakkelijken van 'het betalingsverkeer van Suriname met het
buitenland;

f. het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.”

Algemeen juridisch kader van rechtsmacht en immuniteit in strafzaken

In onderhavige zaak gaat het niet om de immuniteit van individuele buitenlandse ambtsdragers64

maar om de immuniteit van een vreemde staat, inclusief zijn staatsorganen, verschoond te blijven
van strafrechtelijk handelen van een vreemde staat bij de uitoefening van zijn publieke taak.
Centraal staat daarbij de vraag hoe conform het bepaalde in art. 8d Sr de volkenrechtelijke
uitgangspunten met betrekking tot immuniteit van executie van een vreemde staat door de
rechter moeten worden toegepast in een strafrechtelijke context. Ik neem hierbij tot uitgangspunt
dat het bij immuniteit van executie kan gaan om civielrechtelijk of strafrechtelijk conservatoir
beslag dan wel om executoriaal beslag en dat een beslag gelegd op de voet van art. 94 Sv onder
de immuniteit van executie moet worden gecategoriseerd.65

In de processtukken is uitvoerig verwezen naar uiteenlopende bronnen van internationaal
gewoonterecht waar immuniteiten op zijn gebaseerd. In dit verband kan ook gewezen worden op
het deskundigenadvies van prof. dr. C.M.J. Ryngaert dat als bijlage 7 bij het klaagschrift van de

509



7.5.

7.6.

klaagster is gevoegd. Het gaat het bestek van deze conclusie te buiten om een uitvoerig overzicht
te geven van al deze verschillende immuniteiten. Het is mijns inziens voor de beantwoording van
de vragen die in onderhavige zaak centraal staan ook niet nodig. Ik meen dat het voldoende is om
hier te volstaan met een weergave op hoofdlijnen van de stand van zaken met betrekking tot
staatsimmuniteit van strafvervolging door een vreemde staat. Daar waar dat mijns inziens
noodzakelijk is zal ik de bronnen aanhalen waaraan bepaalde uitgangspunten zijn ontleend.

Een goede samenvatting van de algemene ontwikkeling van het volkenrecht in relatie tot
staatsimmuniteit is te vinden in het Advies inzake de immuniteit van buitenlandse ambtsdragers
dat in 2011 is uitgebracht door de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken66:

“2.1 Rechtsmacht en staatsimmuniteit

Het internationaal recht heeft zich ontwikkeld tegen de achtergrond van de opkomst van een
gemeenschap van soevereine en territoriaal begrensde staten, die vanuit het beginsel van
soevereine gelijkheid ten opzichte van elkaar respect dienen te betrachten. Binnen deze
gemeenschap van staten werd het internationaal recht in eerste instantie vooral gebruikt als een
instrument voor de afbakening van de grenzen van het staatsgezag. Deze afbakeningsfunctie is
nog steeds van groot belang. Dit komt onder andere naar voren in de regels die de rechtsmacht
van staten bepalen om nationale rechtsregels te maken en op te treden ter handhaving en
berechting van nationale en internationale rechtsregels. De reikwijdte van deze rechtsmacht is
vooral territoriaal bepaald, maar kan ook van toepassing zijn op gebeurtenissen of handelingen
buiten het grondgebied van de staat, zoals op schepen en in vliegtuigen die in de staat
geregistreerd staan, of op handelingen van onderdanen en soms niet-onderdanen buiten het
grondgebied van de staat. Het internationaal recht geeft hierbij aan, waar de grenzen van de
rechtsmacht van een staat liggen, zodat wordt voorkomen dat de uitoefening van rechtsmacht
leidt tot onaanvaardbare aantasting van de rechten van andere staten. Een belangrijke regel bij
de begrenzing van de rechtsmacht van staten is, dat het handelen van een staat in beginsel niet
aan de rechtsmacht van een andere staat kan worden onderworpen: par in parem non habet
imperium (zijn gelijken mag men niet berechten). Dit betekent onder meer dat
overheidshandelingen niet onderworpen zijn aan het straf-, civiel- en administratiefrechtelijk
oordeel van een nationale rechter van een andere staat. 
De staatsimmuniteit heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld van absolute immuniteit (geen
enkel handelen van de staat kon worden onderworpen aan de rechtsmacht van een andere staat)
tot een relatieve staatsimmuniteit, waarbij het van belang is te kijken naar de handeling zelf. Voor
bijvoorbeeld puur commerciële handelingen van een staat wordt niet langer aangenomen dat de
staat civielrechtelijke immuniteit van rechtsmacht van een vreemde rechter heeft. 
Internationale regels betreffende staatsimmuniteit zijn vooral gebaseerd op gewoonterecht. In
het kader van de Verenigde Naties is in 2004 het Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht
van staten en hun eigendommen aangenomen. Dit Verdrag weerspiegelt op hoofdlijnen het
gewoonterecht. Het is nog niet in werking.”’67

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat vreemde staten volgens het internationale
gewoonterecht in beginsel immuniteit van jurisdictie en executie genieten, zijn er verder, afgezien
van het bepaalde in art. 8d Sr, zijn er nauwelijks handvatten voor de invulling van de
strafrechtelijke immuniteit in een concreet geval, anders dan dat in de literatuur gesteld wordt dat
deze immuniteit absoluut is.68 Het VN-Verdrag waarnaar in het hiervoor aangehaalde citaat en in
de civielrechtelijke jurisprudentie veelvuldig wordt verwezen, is in de eerste plaats van toepassing
op civielrechtelijke procedures en aangenomen wordt dat het Verdrag geen betrekking heeft op
strafrechtelijke procedures of handelingen zoals het leggen van strafvorderlijk beslag door de ene
staat onder de andere staat.69 Zoals de rechtbank in haar beschikking heeft vastgesteld zijn er
ook geen andere verdragen die hier specifiek betrekking op hebben.70 Rechtspraak hierover is in
Nederland, voor zo ver ik heb kunnen nagaan, ook niet voorhanden en volgens prof. dr. C.M.J.
Ryngaert, die ten behoeve van klaagster een deskundigenrapport heeft uitgebracht, geldt dat
eveneens voor het buitenland. Hij merkt wel op dat het gegeven dat het VN-Verdrag (slechts)
betrekking heeft op civiele procedures geenszins betekent dat vreemde staten geen recht zouden
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kunnen doen gelden op immuniteit van executie in strafzaken71:

“Integendeel: een strafprocedure heeft een grotere impact op de soevereiniteit van vreemde
staten omdat het strafrecht morele schuld toewijst aan een aansprakelijk persoon. Er wordt
daarom van uitgegaan dat staten in beginsel niet strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden
gehouden krachtens het nationale recht van een andere staat. Een en ander impliceert dat
vreemde staten verondersteld worden absolute immuniteit in strafzaken te genieten.”

Hij ziet wel mogelijke aanknopingspunten voor de beperking van deze absolute immuniteit in de
wijze waarop de immuniteit in civiele zaken is ingekaderd, door te vervolgen:

“De beperkte immuniteit van executie in civiele zaken - waarbij, zoals hoger gesteld, immuniteit
niet geldt ten aanzien van staatseigendommen bestemd voor commercieel gebruik - zou dan niet
van toepassing zijn op executieprocedures in strafzaken. Toch is dat geenszins zeker. Volgens Fox
en Webb is het weliswaar onwaarschijnlijk dat vreemde staten zullen worden vervolgd voor
activiteiten die een misdrijf naar nationaal recht vormen, maar als dat toch gebeurt, kan men zich
voorstellen dat ontwikkelingen wat betreft immuniteit in civiele zaken ‘might indirectly point the
way, should occasion so require, to the fashioning of an exception to immunity from criminal
proceedings.’ Een en ander betekent dat de uitzonderingen die voor civiele procedures relevant
zijn, evengoed relevant kunnen zijn voor strafprocedures.”72

Fox en Webb exploreren in hun handboek The Law of State Immunity in welke gevallen de
absolute immuniteit in strafzaken door een analoge toepassing van de uitzonderingen die gelden
voor civiele procedures zouden kunnen worden ingeperkt. Zij achten het voorstelbaar dat de
vreemde staat in een civiele procedure wel gehouden kan worden geacht de schade van
slachtoffers te vergoeden ten gevolgen van strafbare feiten waarbij deze vreemde staten zijn
betrokken. Maar dan blijft het in essentie wel gaan om een civiele vordering op een vreemde
staat:

“So far as the exercises of criminal jurisdiction against a State is concerned, our conclusion in this
section is that, while it is highly improbable that municipal courts will directly prosecute foreign
States for conduct which constitutes a crime under municipal law, it is to be expected that the
application of the restrictive doctrine [geldend in civiele procedures, AG TS] will permit claims for
compensation where a foreign State has committed in the forum State or authorized the
commission there of acts of a criminal nature.”73

Samenvattend kan gesteld worden dat algemeen aanvaard is dat vreemde staten volgens het
internationale gewoonterecht in strafzaken in beginsel absolute immuniteit van jurisdictie en
executie genieten. Of en in hoeverre deze immuniteit in strafzaken zou kunnen worden beperkt,
vergelijkbaar met de restricties die in civiele zaken gelden, blijft speculatief. Daarvoor heb ik in de
rechtspraak in ieder geval geen precedenten gevonden.

Bij de voorbereiding van deze conclusie heb ik een aantal collega’s van hoogste gerechten in de
EU de vraag voorgelegd of zij informatie kunnen verstrekken over regelgeving, jurisprudentie of
literatuur in hun nationale rechtstelsel aangaande de staatsimmuniteit in relatie tot het leggen van
strafvorderlijk beslag van de ene staat onder de andere staat. Het is bij lange na geen EU-brede
inventarisatie, maar de antwoorden op de vraag leveren een indicatie op in hoeverre de
strafrechtelijke immuniteit van executie van staten in de nationale regelgeving en/of jurisprudentie
van andere EU-lidstaten aan de orde is (geweest). Ik heb uit Frankrijk, België, het Verenigd
Koninkrijk, Tsjechië, Duitsland en Finland informatie gekregen.

De Franse respondent meldde één uitspraak van het Cour de Cassation op 5 maart 201474, die
wel interessant is omdat de feiten die hieraan ten grondslag liggen enige gelijkenis vertonen met
onderhavige zaak. Het ging om een strafzaak tegen de zoon van de president van Equatoriaal
Guinea waarin beslag was gelegd op een gebouw dat door hem was aangekocht en welke
aankoop in verband werd gebracht met een witwasoperatie. Equatoriaal Guinea stelde dat dit
gebouw reeds lange tijd in gebruik was ten behoeve van zijn diplomatieke zending en deed een
beroep op art. 22 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.75 Het Cour de Cassation
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bevestigde het oordeel van het hof in hoger beroep dat het betreffende gebouw nooit feitelijk
door Equatoriaal Guinea voor zijn diplomatiek verkeer is gebruikt en dat het hier om een
schijnconstructie ging met als doel het gebouw onder de bescherming van art. 22 van het Verdrag
van Wenen te brengen. Het beroep op staatsimmuniteit werd afgewezen. Equatoriaal Guinea
legde de zaak voor aan het Internationaal Gerechtshof dat op 11 december 2020 heeft
geoordeeld dat het betreffende gebouw nooit de status van “premises of mission” heeft bereikt in
de betekenis van art. 1 (i) van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en Frankrijk zijn
verplichtingen op grond van het Verdrag niet heeft geschonden.76 Uit de vaststellingen van het
Internationaal Gerechtshof blijkt dat het gebouw pas na de inbeslagneming door de Franse
justitiële autoriteiten door Equatoriaal Guinea is geclaimd als gebouw van de diplomatieke zending
van Equatoriaal Guinea en dat dit gebouw nooit als zodanig door Frankrijk is erkend. Deze zaak
verschilt in zo verre van de onderhavige, dat het gaat om een beroep op diplomatieke immuniteit,
dat getoetst kan worden aan het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Dit Verdrag
bevat een gedetailleerde regeling over welke gebouwen gelden als ambassades of consulaten en
dus onschendbaar zijn ex art. 22 van het Verdrag. Dergelijke verdragsrechtelijke
aanknopingspunten zijn er in de onderhavige zaak niet.

De respondenten vanuit het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Duitsland, België en Finland konden
geen melding maken van relevante strafrechtelijke zaken of nationale regelgeving. Ook in deze
landen zijn de kwesties van immuniteit van executie als het gaat om handelingen van een staat in
het kader van zijn publieke taak beperkt tot civiele procedures en de immuniteit van executie
wordt ook in de daar voorhanden zijnde literatuur vanuit de civielrechtelijke invalshoek besproken.

Kortom, het is pionieren hoe de strafrechtelijke immuniteit van staten in een concreet geval moet
worden ingevuld en in hoeverre daarbij inspiratie kan worden gevonden in de rechtspraak en
regelgeving met betrekking tot de civielrechtelijke immuniteit van staten.

Dan ga ik nu nader in op de wijze waarop de rechtbank en het openbaar ministerie het
juridische kader van strafrechtelijke immuniteit hebben geïnterpreteerd.

De benadering van de rechtbank

In eerste instantie heeft de rechtbank voor de invulling van art. 8d Sr, dat bepaalt dat de
toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet wordt beperkt door uitzonderingen die in het
volkenrecht zijn erkend, gekeken naar de uitleg die de civiele kamer van de Hoge Raad heeft
gegeven aan de civielrechtelijke pendant van art. 8d Sr, namelijk art. 13a van de Wet algemene
bepalingen. De rechtbank citeert in haar beschikking een aantal overwegingen uit de prejudiciële
beslissing van 30 september 2016 in de zaak Morning Star/Gabon en Staat.77 Daarin heeft de
Hoge Raad kort samengevat bepaald dat art. 19 van het VN-Verdrag executiemaatregelen tegen
eigendommen van een vreemde staat in beginsel78 uitsluit, indien die eigendommen worden
gebruikt, of beoogd zijn voor gebruik, door de staat voor andere dan niet commerciële
overheidsdoeleinden. In zoverre kan art. 19 van het VN-verdrag volgens de Hoge Raad als
vastlegging van internationaal gewoonterecht worden aangemerkt.

Vervolgens gaat de rechtbank na of de overwegingen van de Hoge Raad in de zaak Morning
Star/Gabon en Staat ook van toepassing zijn op de onderhavige strafrechtelijke procedure. Uit de
beschikking van de rechtbank wordt gaandeweg duidelijk dat de rechtbank deze vraag negatief
beantwoordt. In de eerste plaats stelt zij vast dat het VN-Verdrag als zodanig niet van toepassing
is op strafrechtelijke procedures en lijkt de rechtbank de overwegingen van de Hoge Raad in de
zaak Morning Star/Gabon en Staat verder in haar beschikking te laten voor wat ze zijn. De
rechtbank zoekt vervolgens aansluiting bij de opvattingen die volgens het internationaal
gewoonterecht (volkenrecht) gelden aan de hand van de twee vormen van immuniteit die bij
strafrechtelijk optreden door vreemde staten relevant zijn, te weten: ‘immuniteit ratione personae’
(persoonlijke immuniteit) en ‘immuniteit ratione materiae’ (functionele immuniteit). Deze
immuniteiten strekken er volgens de rechtbank toe “te waarborgen dat de betrokken persoon of
het betrokken orgaan zijn functie op een effectieve manier kan uitoefenen ten behoeve van zijn
staat’’.79

Het voorgaande brengt de rechtbank ertoe voor de beoordeling van onderhavige zaak als
uitgangspunt te nemen, dat in Nederland als ongeschreven regel van volkenrecht heeft te gelden
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dat vreemde staten, in casu Suriname, immuniteit van strafvorderlijke beslag genieten voor zover
dat beslag betrekking heeft op voorwerpen die de vreemde staat onder zich heeft ten behoeve
van de uitoefening van zijn publieke taak. Wat opvalt is dat de rechtbank het niet heeft over
voorwerpen die de staat in eigendom toebehoren of waarop de staat anderszins een zakelijk
recht kan doen gelden, maar de woorden “onder zich heeft” gebruikt.

Onder verwijzing naar de taken van de klaagster ingevolge art. 9 van de Surinaamse Bankwet
1956, met name wat in dit artikel onder (b), (e) en (f) is bepaald, en de – op zichzelf niet door het
openbaar ministerie bestreden – stelling van de klaagster dat zij vanwege deze bij wet aan haar
opgedragen taak de geldzending heeft verricht, komt de rechtbank tot het oordeel dat klaagster
met die zending een publiek belang diende.

Dat het in casu niet om staatseigendom gaat, maar om gelden die toebehoren aan de
handelsbanken doet daar volgens de rechtbank niet aan af, omdat het onder zich nemen en
houden van de gelden door de klaagster inherent is aan de handelingen die zij in de vervulling van
haar publieke taken verricht.

De rechtbank maakt haar redenering rond door te overwegen dat het doel en strekking van
immuniteit is te waarborgen dat een staatsorgaan zijn taken en bevoegdheden namens zijn staat
op effectieve wijze kan uitoefenen. Het toepassen van het strafvorderlijke dwangmiddel van
inbeslagneming tegen de klaagster – wat er in het onderhavige geval op neerkomt dat de gelden
aan de feitelijke beschikkingsmacht de klaagster zijn onttrokken – heeft het effect dat klaagster
haar taak niet meer kan vervullen. Deze inbeslagneming is daarom in strijd met de door Nederland
te eerbiedigen immuniteit van de klaagster. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat het beslag
in strijd is met het internationaal publiekrecht oftewel het volkenrecht en het beklag daartegen
dus gegrond is.

De benadering van het openbaar ministerie

Zoals hiervoor onder 6.3 aangegeven heeft het openbaar ministerie twee klachten geformuleerd
tegen het oordeel van de rechtbank dat de klaagster immuniteit van executie toekomt. Ik zal mijn
samenvatting daarvan voor het lezersgemak hier nog een keer herhalen:

In de eerste deelklacht wordt voortgebouwd op hetgeen ook in verband met het eerste middel is
aangevoerd, namelijk dat het beslag niet onder de klaagster is gelegd en het immuniteitsoordeel
van de rechtbank in essentie daarop steunt, zodat dit (zonder nadere motivering) onbegrijpelijk is.

Volgens de tweede deelklacht miskent de rechtbank de reikwijdte van volkenrechtelijke immuniteit
omdat deze zich niet verzet tegen een strafvorderlijk beslag van zich in Nederland bevindende
voorwerpen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen derden (in onderhavige zaak de
handelsbanken). Daaraan doet niet af dat de klaagster, als orgaan van een vreemde staat,
opdracht tot verzending van de inbeslaggenomen gelden heeft gegeven in het kader van de
uitoefening van haar publieke taak. Van belang is dat de klaagster die verzending niet zelf heeft
uitgevoerd en geen eigenaar is van de gelden. De taakuitoefening van de klaagster is geen
voorwerp van het strafrechtelijk onderzoek en het beslag vindt ook zijn oorzaak niet in deze
taakuitoefening. Ook daarom is het oordeel van de rechtbank onbegrijpelijk, althans onvoldoende
gemotiveerd.

In de toelichting op het tweede middel wordt een algemene uiteenzetting over staatsimmuniteit
gegeven. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de immuniteit van bepaalde ambtsdragers
van een vreemde staat80, oftewel diplomatieke immuniteit, waarbij het gaat om specifieke
functionarissen van een vreemde staat en de door hen gebruikte faciliteiten
(ambassadegebouwen, voertuigen en archieven)81 en de uit internationaal gewoonterecht
volgende immuniteit van soevereine staten die inhoudt dat zij niet aan de strafrechtelijke
rechtsmacht van een andere staat kunnen worden onderworpen. Deze immuniteit wordt door de
steller van het middel als volgt gedefinieerd:

“Door vreemde staten gepleegde strafbare feiten waarover Nederland in beginsel rechtsmacht zou
hebben op de voet van art. 2 tot en met 8c Sr, kunnen in Nederland dus niet worden onderzocht
en vervolgd. Ook de inzet van strafvorderlijke dwangmiddelen - voor zover verband houdend met
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een strafrechtelijk onderzoek tegen een ander dan de vreemde staat - kan worden beperkt door
de aan de vreemde staat (en zijn organen) toekomende immuniteit (…). Art. 8d Sr stelt buiten
twijfel dat de betrokken volkenrechtelijke uitgangspunten door de Nederlandse rechter en het
Nederlandse openbaar ministerie worden gerespecteerd.”

Vervolgens wordt ingegaan op de civielrechtelijke immuniteit van executie die met name ziet op
conservatoire en executoriale beslagen op staatseigendommen waarbij immuniteit alleen voor
typische overheidshandelingen geldt en niet voor handelingen waarbij een staat optreedt op
dezelfde wijze als een private partij. Op grond hiervan geldt immuniteit van executie volgens de
steller van het middel uitsluitend voor staatseigendommen die gebruikt worden voor publieke
doeleinden en/of voor zodanig gebruik zijn bestemd. De ratio voor het aannemen van immuniteit
van executie als het gaat om dit soort goederen is, dat beslag daarop direct het gebruik van die
goederen voor de overheidstaak raakt.

Uit de algemene uiteenzetting van strafrechtelijke staatsimmuniteit in de cassatieschriftuur van
het openbaar ministerie kan worden opgemaakt dat deze immuniteit volgens de steller van het
middel pas in zicht komt als een vreemde staat zelf als verdachte wordt aangemerkt (en dat is
zeldzaam omdat het uitgangspunt is dat staten niet door andere staten vervolgd kunnen worden)
of als de vreemde staat wordt geraakt door dwangmiddelen die worden toegepast in een
strafrechtelijk onderzoek tegen een ander. Als voorbeelden hiervan worden onder andere
genoemd een doorzoeking in een onroerende zaak die eigendom is van een vreemde staat of de
inbeslagneming van een aan de vreemde staat toebehorende auto, waarvan de verdenking
bestaat dat met deze auto, voorafgaand aan de verwerving daarvan door de vreemde staat,
strafbare feiten zijn begaan. Als deze zaken worden gebruikt voor diplomatieke doelen, vallen zij
onder de bescherming van art. 22 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, en wordt door
het strafrechtelijk handelen de immuniteit van de vreemde staat geschonden.

Onderkend wordt dat een beslag ex art. 94 Sv niet (volledig) gelijk te stellen is met civiele
executiemaatregelen, maar bij gebreke van duidelijke strafrechtelijke precedenten, wordt door de
steller van het middel aansluiting gezocht, althans inspiratie geput, uit het leerstuk van de
immuniteit van civiele executie. Daaruit wordt afgeleid dat voor een geslaagd beroep op immuniteit
vereist is dat de betrokken goederen gebruikt worden of bestemd zijn voor publieke doeleinden
en dat die goederen eigendom zijn van de vreemde staat, althans moet de vreemde staat een
goederenrechtelijke aanspraak op de betrokken goederen hebben.

Gelet op de in onderhavige zaak in cassatie vaststaande feiten en omstandigheden, namelijk:

(i) de inbeslaggenomen contanten zijn eigendom van de handelsbanken en niet van de klaagster;

(ii) de klaagster heeft weliswaar opdracht gegeven voor de verzending naar Hongkong, maar het
transport niet zelf uitgevoerd. Dit is gebeurd door Brinks en KLM;

(iii) het beslag is aanvankelijk gelegd met het oog op waarheidsvinding en gehandhaafd met het
oog op verbeurdverklaring en

(iv) het beslag is gelegd in verband met een verdenking van witwassen en een strafrechtelijk
onderzoek daarnaar welk onderzoek zich richt tegen de handelsbanken. Klaagster is geen
verdachte in dit onderzoek en het onderzoek richt zich ook niet op het transport door klaagster
ten behoeve van de Surinaamse handelsbanken;

is de conclusie dat nu de klaagster niet als verdachte is aangemerkt, het strafrechtelijk onderzoek
als zodanig geen reden kan zijn voor een geslaagd beroep op staatsimmuniteit.

Ook indien aansluiting wordt gezocht bij de regels voor immuniteit van civielrechtelijke executie
komt de klaagster een beroep op immuniteit niet toe, wederom omdat de klaagster geen eigenaar
is van de gelden, deze niet met eigen transportmiddelen heeft vervoerd82 en de betrokken gelden
geen publieke bestemming hebben.

Nu het strafvorderlijk optreden van het openbaar ministerie er niet op is gericht de
rechtmatigheid van geldzendingen als zodanig ter discussie te stellen heeft de rechtbank ten
onrechte aangenomen dat er sprake is geweest van een belemmering van de taakuitoefening van
de klaagster. Het uitgangspunt van volkenrechtelijke immuniteit verzet zich volgens het openbaar
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ministerie niet tegen een inbeslagneming van gelden in Nederland van derden die aanleiding
geven voor een witwasverdenking.

Uit de beschikking van de rechtbank en de stellingname van het openbaar ministerie in de
cassatieschriftuur komt naar voren dat de rechtbank en het openbaar ministerie de
uitgangspunten voor strafrechtelijke staatsimmuniteit heel verschillend invullen.

De rechtbank leidt uit de voorwaarden die gelden voor ‘immuniteit ratione personae’ (persoonlijke
immuniteit) en ‘immuniteit ratione materiae’ (functionele immuniteit) af dat de deze immuniteiten
ertoe strekken “te waarborgen dat de betrokken persoon of het betrokken orgaan zijn functie op
een effectieve manier kan uitoefenen ten behoeve van zijn staat”. In de cassatieschriftuur van het
openbaar ministerie wordt aangevoerd, dat de rechtbank hierbij miskent dat het in het
onderhavige geval niet gaat om immuniteit van ambtsdragers van een vreemde staat en dat deze
immuniteiten in casu dus niet van toepassing zijn. Ik lees deze overweging van de rechtbank
echter anders. In mijn optiek trekt de rechtbank, door het gebruik van de woorden “het betrokken
orgaan” in de hiervoor geciteerde zinsnede, de ratio van de functionele immuniteit van
ambtsdragers door naar de immuniteit van staten of staatsorganen. Voor de rechtbank is bij de
beantwoording van de vraag of aan de klaagster, als staatsorgaan van Suriname, immuniteit van
executie toekomt bepalend of de handelingen van de klaagster hebben plaatsgevonden in het
kader van de uitoefening van haar publieke functie.

Het openbaar ministerie ziet dat heel anders en stelt voor een beroep op immuniteit de
voorwaarde voorop dat de klaagster zelf als verdachte van een strafbaar feit moet zijn
aangemerkt en/of dat haar handelen onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. De
uitzondering die het openbaar ministerie hierop maakt geldt slechts in de situatie dat in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek tegen een derde, de diplomatieke immuniteit van een vreemde
staat wordt geschonden, zoals bijvoorbeeld bij een doorzoeking van een ambassade of de
inbeslagneming van een auto die door de diplomatieke dienst van een vreemde staat wordt
gebruikt.

In de benadering van de rechtbank doet het er niet toe dat de klaagster zelf niet als verdachte is
aangemerkt en is het evenmin van belang of de in beslag genomen gelden al dan niet aan de
klaagster toebehoren. Volgens de rechtbank ligt het publieke belang, op grond waarvan de
immuniteit van executie van de klaagster moet worden gewaarborgd, in de uitoefening van de
taken van de klaagster als staatsorgaan zoals is vastgelegd in art. 9 Surinaamse bankwet. Nu
klaagster een centrale bank is, gaat het daarbij niet om de vraag of klaagster eigenaar is van de
gelden of wat de bestemming van deze gelden is. Het is zoals de rechtbank overweegt immers
inherent aan de taak van de klaagster dat zij gelden van derden, in casu de handelsbanken,
onder zich neemt en houdt ten behoeve van de vervulling van haar publieke taak. Tot die taak
behoort het omzetten van contante geldvoorraden in giraal geld. Wat de uiteindelijke bestemming
van deze gelden is, staat hier buiten.

Het openbaar ministerie acht het, analoog redenerend aan de vereisten die gesteld worden aan
een beroep op civielrechtelijke immuniteit, wel van belang of de in beslag genomen gelden aan de
klaagster toebehoren (dan wel de klaagster daarop anderszins als rechthebbende kan worden
aangemerkt) en of deze gelden zelf een publieke bestemming hebben in die zin dat zij bedoeld
zijn om te worden gebruikt voor publieke bestedingen. Doordat aan deze vereisten in casu niet is
voldaan, is er in de visie van het openbaar ministerie in feite helemaal geen beslag gelegd ten
laste van de klaagster, maar ten laste van de handelsbanken die de eigenaar zijn van de gelden
en als verdachten van witwassen zijn aangemerkt, zodat ook op grond daarvan niet kan worden
ingezien waarom aan de klaagster een beroep op immuniteit van executie zou kunnen toekomen.

In de kern komt het verschil in benadering tussen de rechtbank en het openbaar ministerie erop
neer dat het openbaar ministerie ervan uitgaat dat een vreemde staat slechts een beroep kan
doen op strafrechtelijke immuniteit van executie, indien deze staat zelf als verdachte is
aangemerkt en/of beslag is gelegd op goederen die eigendom zijn van de vreemde staat en
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bestemd zijn voor diens publieke bestedingen, terwijl de rechtbank een veel ruimer criterium
hanteert, namelijk dat een vreemde staat niet door strafrechtelijk optreden van een andere staat
mag worden belemmerd in de uitoefening van zijn publieke functie.

Ik geef toe dat de argumentatie van de kant van het openbaar ministerie de schoonheid van de
eenvoud heeft: de klaagster is niet aangemerkt als verdachte, haar handelen zelf is geen
voorwerp van strafrechtelijk onderzoek en het beslag is gelegd op Nederlandse bodem op gelden
die in eigendom toebehoren aan de Surinaamse handelsbanken, die als verdachten zijn
aangemerkt. Dus waaraan kan de klaagster een beroep op immuniteit van executie ontlenen?

Wat ik problematisch vind aan de benadering van het openbaar ministerie is, dat daarmee in feite
de klaagster als staatsorgaan van Suriname die in het kader van haar taak op grond van art. 9
Surinaamse bankwet een overeenkomst heeft gesloten met de Bank of China en in dat verband
het betreffende geldtransport heeft uitgevoerd of laten uitvoeren, buiten spel wordt gezet.

Zijdelings wil ik opmerken dat uiteraard op de achtergrond het beeld speelt, althans de
verdenking bestaat, dat de handelsbanken de klaagster gebruiken – en de klaagster zich laat
gebruiken – om ongestoord te kunnen witwassen. Zonder tussenkomst van de klaagster zou er
immers geen beroep op staatsimmuniteit mogelijk zijn geweest. Weliswaar wordt door het
openbaar ministerie zorgvuldig vermeden een dergelijke verdenking jegens de klaagster te uiten,
het openbaar ministerie heeft wel gesteld dat de geldzendingen direct tussen de handelsbanken
en buitenlandse banken hadden kunnen plaatsvinden en dat er geen noodzaak was voor de
klaagster om hierbij als coördinator op te treden.83 Dit is echter, zoals ook Ryngaert in zijn
deskundigenrapport opmerkt84, niet relevant voor de beantwoording van de vragen die in cassatie
voorliggen. Bij een beroep op immuniteit en het daaraan ten grondslag liggende idee van
staatssoevereinitiet, mag de ene staat niet oordelen over de wijze waarop de andere staat haar
taken uitvoert.

Dat het geldtransport in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de klaagster is
uitgevoerd wordt in cassatie niet bestreden. Evenmin wordt opgekomen tegen de vaststelling van
de rechtbank dat deze geldzending door de klaagster in het kader van de uitvoering van haar
publieke taak heeft plaatsgevonden. Dat op grond hiervan aan de klaagster immuniteit van
executie toekomt, zoals de rechtbank heeft geconcludeerd, kan niet worden weerlegd met het
argument dat de vervolging in het kader waarvan de beslaglegging heeft plaatsgevonden niet
tegen de klaagster is gericht. Dit laat immers onverlet dat door de strafvorderlijke beslaglegging
de klaagster geen uitvoering meer kan geven aan haar publieke taak. Ook de omstandigheid dat
de klaagster geen eigenaar is van de inbeslaggenomen gelden is in dit verband, zoals de
rechtbank ook overweegt, niet relevant omdat de klaagster een centrale bank is en in die
hoedanigheid uit hoofde van haar taak en functie gelden beheert en houdt ten behoeve van
derden (de nationale handelsbanken).85 In mijn optiek heeft de rechtbank dan ook terecht geen
aansluiting gezocht bij de restricties die gelden voor de civiele immuniteit van executie en het VN-
Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. De hieraan ten
grondslag liggende uitgangspunten zijn op de onderhavige casus simpelweg niet van toepassing.
Het gaat hier niet om de vraag of gelden of goederen die aan een vreemde staat in eigendom
toebehoren al dan niet worden gebruikt voor commerciële doelen.

Ook het feit dat de klaagster niet als beslagene kan worden aangemerkt heeft mijns inziens
geen invloed op de vraag of aan de klaagster staatsimmuniteit toekomt. Het belang van de
klaagster is immers duidelijk nu de rechtbank heeft vastgesteld dat de klaagster de eurobiljetten
voor derden – handelsbanken – houdt en beheert tot de aankomst bij de Bank of China, waarna
de klaagster de rekeningen van de handelsbanken dient te crediteren.

Ik ben dan ook van mening dat de rechtbank bij de beoordeling of aan de klaagster immuniteit
van executie toekomt, terecht de publieke functie van de klaagster als staatsorgaan van Suriname
centraal heeft gesteld. Ik kan mij ook vinden in de vaststelling dat het door het openbaar
ministerie gelegde beslag het effect heeft dat de klaagster haar taak niet meer kan vervullen en
dit beslag vanwege de schending van de immuniteit van de klaagster in strijd is met het
internationaal publiekrecht.

Het tweede middel faalt.
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De middelen falen.

Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De rechtbank heeft deze niet-ontvankelijkverklaring niet uitgebreid gemotiveerd maar mogelijk is
deze er in gelegen dat in het op 28 juni 2019 ingediende klaagschrift de vier betrokken Surinaamse
handelsbanken verzoeken om teruggave van het beslag aan de Centrale Bank van Suriname.

Toelichting op klaagschrift, p. 3. En zie proces-verbaal AMB-004, opgemaakt op 7 juni 2018.

Vergelijk de verkoop of (onrechtmatige) vernietiging van inbeslaggenomen voorwerpen, het beslag
rust dan op de opbrengst dat het voorwerp heeft of redelijkerwijs zou hebben opgebracht bij de
verkoop ervan, art. 117 lid 4 en 119 lid 2 Sv.

Verwezen wordt o.a. naar HR 27 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG6151 en HR 3 januari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3.

Daarbij wordt verwezen naar HR 18 september 1995, DD 96/027 waarin is bepaald dat een houder,
die niet stelt namens de eigenaar op te treden, niet-ontvankelijk is omdat deze niet als
belanghebbende kan worden aangemerkt.

HR 2 juni 1936, ECLI:NL:HR:1936:75, NJ 1936/1015 (Schorseneren-arrest).

HR 27 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG6151, rov. 3.4: ‘’De beschikking van de Rechter-Commissaris
houdt als - klaarblijkelijk tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming als bedoeld in art. 110 Sv
genomen - beslissing in om "de ongeordende stapel papieren mee te nemen naar het kabinet om daar
te bezien wat wel en niet voor beslag vatbaar is". Aangenomen moet worden dat die papieren aldus -
met het oog op het in art. 94, eerste lid, Sv bedoelde aan de dag brengen van de waarheid in te
stellen onderzoek - aan de feitelijke macht van de beslagene/klager zijn onttrokken en in de macht
van de Rechter-Commissaris zijn gekomen. Gelet daarop getuigt het oordeel van de Rechtbank dat
geen sprake is van een inbeslagneming als bedoeld in art. 134 Sv, van een onjuiste rechtsopvatting.’’

HR 3 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:3, rov. 2.7. Vgl. ook T&C Sv, art. 116 Sv: De enkele
omstandigheid van feitelijk bezit is beslissend.

Zie Vennix 1998, p. 268-269: ‘’Dit hangt samen met het uitgangspunt dat bij de teruggave in
beginsel dezelfde rechtstoestand als vóór de inbeslagneming moet worden bereikt. Zelfs als duidelijk
is dat hij geen enkele aanspraak op het voorwerp heeft, is de beslagene belanghebbende.’’ Tenzij hij
afstand heeft gedaan van het voorwerp op de voet van art. 116 lid 2 Sv, dan is de beslagene niet-
ontvankelijk zijn beklag.

Zie HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823 rov. 2.11 en 2.15. Belangrijk is om op te
merken dat rov. 2.11 is gecorrigeerd door het bepaalde in HR 3 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:3, rov.
2.7. Bij klassiek beslag kan iemand onder wie het beslag feitelijk is gelegd door die correctie nimmer
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als ‘derde’ worden aangemerkt.

Vergelijk art. 475 en 718 Rv. Daarbij moet worden bedacht dat het in de zojuist genoemde artikelen
gaat om civielrechtelijk executoriaal respectievelijk civielrechtelijk conservatoir beslag. Dat is iets
anders dan strafvorderlijk klassiek beslag (art. 94 Sv) zoals hier bedoeld. Strikt genomen kan het
begrip ‘derdenbeslag’ daarom niet altijd één op één worden overgenomen bij klassiek beslag. Zie ook
hierna onder 4.6.

Zie HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823 rov. 2.14-2.15, in het bijzonder het volgende
in 2.15: ‘’Indien een derde - als zodanig kan ook gelden degene onder wie het beslag feitelijk is
gelegd, maar tegen wie het strafrechtelijk onderzoek niet is gericht - die stelt eigenaar te zijn,(…).’’

Een voorbeeld van (civielrechtelijk) derdenbeslag betreft de beslaglegging van een banktegoed. Het
beslagen voorwerp (banktegoed) rust immers in feite bij een ander, namelijk de bank. Vgl. reeds HR 7
juni 1929, NJ 1929/1285 (Girobeslag). Voor klassiek strafvorderlijk beslag betekent dit dat de bank
dan als beslagene geldt en dus niet de ‘eigenaar/rechthebbende’ van het banktegoed.

Later kan dat onjuist blijken te zijn, vandaar de beklagmogelijkheid voor de derde die stelt (in plaats
van de verdachte) rechthebbende te zijn op het conservatoir inbeslaggenomen voorwerp. Zie in dat
verband nog wel art. 94a lid 4 Sv voor het geval het om een schijnconstructie gaat: het voorwerp
moet niet te kwader trouw zijn gaan toebehoren aan die derde om verhaalsmogelijkheden bij de
verdachte te kunnen frustreren.

Ik laat in het midden of de verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a lid 2 Sr daar ook onder valt
omdat deze grond van verbeurdverklaring veel gelijkenis toont met de schijnconstructie als bedoeld in
art. 94a lid 4 Sv.

Conclusie AG Spronken 26 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1210, onder 3.7.

NJ 2015/38, m.nt. Vellinga-Schootstra.

De praktijk leert echter dat in het dossier zich vaak geen kopie van een (apart) bewijs van
ontvangst bevindt. In dat verband is het vaak ook praktijk dat op KVI’s als beslagene staat vermeld
degene tegen wie het strafrechtelijk onderzoek is gericht, dat wil dus zeggen ten laste van wie het
beslag is gelegd. Zoals gezegd is bij klassiek beslag (art. 94 Sv) de beslagene echter lang niet altijd
degene ten laste van wie het beslag is gelegd. Dit lijkt bij het opmaken van de KVI’s dan ook wel eens
te worden vergeten en kan in voorkomende gevallen leiden tot verwarring wie als beslagene dient te
worden aangemerkt, te meer als geen apart bewijs van ontvangst zoals bedoeld in art. 94 lid 3 Sv
zich bevindt in het dossier.

Indien bijvoorbeeld positief wordt vastgesteld dat de beslagene niet redelijkerwijs als
rechthebbende kan worden aangemerkt.

Vgl. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, rov. 2.8 en HR 3 januari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3, rov. 2.7.

Deze hoofdregel geldt sinds 1886 maar ook daarvoor werd de opvatting wel gehanteerd dat
voorwerpen in principe aan de beslagene moesten worden teruggegeven omdat de stafrechter niet
zou gaan over civielrechtelijke kwesties, zie R.M. Vennix, Boef en beslag. De strafvorderlijke
inbeslagneming van voorwerpen (proefschrift), Ars Aequi Libri: 1998, p. 223-224.

HR 3 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:3, rov. 2.7. Hieruit volgt dat de beslagene degene is onder wie
het beslag feitelijk is gelegd, dan wel degene die de feitelijke macht heeft over het voor het beslag
vatbare voorwerp.

Vgl. Vennix 1998, p. 222-223. Zie ook de wetsgeschiedenis van art. 219 oud Sv, een bepaling die ten
grondslag heeft gelegen aan art. 353 en 116 (voorheen nog art. 118) Sv: ‘’Het strafvonnis als het
ware incidenteel te laten beslissen over quaesties van burgerlijk recht verdient geene aanbeveling.
Om die reden is de teruggave van de overtuigingsstukken in dier voege geregeld, dat in den regel
alles weder in denzelfden stand wordt teruggebracht als vóór den aanvang van het strafproces.’’ En:
‘’Uit een politiair oogpunt verdient deze regeling bovendien daarom aanbeveling omdat zij den houder
van een zaak die als overtuigingsstuk belangrijk is niet behoeft terug te houden haar tijdelijk voor dat
doel aan de justitie af te staan uit vrees van haar daardoor wellicht voor altijd te moeten missen.’’ Zie
tot slot de noot Vellinga-Schootstra bij HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3106, NJ 2015/38.
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28

29

Daarmee zouden de strafvorderlijke autoriteiten (openbaar ministerie en strafrechter) niet moeten
worden belast en te gemakkelijk zouden civielrechtelijke waarborgen kunnen worden omzeild. De
beslissing tot teruggave is dan ook een voorlopige maatregel die geen wijziging brengt in de
vermogensrechtelijke verhoudingen aangaande het voorwerp (art. 116 lid 6 Sv). Omdat het
consequent toepassen van de hoofdregel ‘teruggave aan de beslagene’ kan leiden tot apert
onredelijke resultaten (bijvoorbeeld teruggave van de buit aan de dader in plaats van het slachtoffer),
zijn in de loop van de wetsgeschiedenis echter uitzonderingen op de hoofdregel geformuleerd, zie
hierover o.a. Vennix 1998, p. 227-228.

Vgl. ook de conclusie AG Knigge van 9 september 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1940, onder 4.12.

Kamerstukken II 1993/94, 23692, 3, p. 3-4.

Exemplarisch is HR 18 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3305, rov. 3.4. Zie ook R. Kuiper, ‘Beklag tegen
beslag, NJB 2005, afl. 4, p. 205 en R. Kuiper, ‘552a-beklag tegen 94(a)-beslag’, Strafblad 2008, 11, p.
98: ‘’Samenvattend kan worden gezegd dat behalve (a) degene onder wie het voorwerp in beslag is
genomen, als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt (b) degenen die stellen een zakelijk
recht op het inbeslaggenomen voorwerp te hebben en (c) degenen die op grond van een
overeenkomst er voor in aanmerking komen de beschikkingsmacht over het inbeslaggenomen
voorwerp (terug) te krijgen.

Vennix 1998, p. 269-270

Conclusie AG Vellinga voor HR 26 maart 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ5406, onder 5. Ik merk ten
overvloede op dat de daarin genomen stelling dat een tussenpersoon bij de handel in vis niet als
belanghebbende kan worden aangemerkt, onjuist is. Dat volgt mijns inziens niet zonder meer uit de
door Vellinga aangehaalde beschikking van de Hoge Raad. De HR verwierp namelijk het
cassatieberoep omdat het gepretendeerd belang als tussenpersoon niet voor het eerst in cassatie
kon worden aangevoerd. AG Fokkens sloot het belang als tussenpersoon niet uit in zijn daaraan
voorafgaande conclusie.
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43

44

Zie bijv. reeds HR 23 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC9904, NJ 1988/43, rov. 5.2-5.3.2 en vgl. meer
recentelijk HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5406.

HR 21 mei 1996, DD 96/328.

HR 9 januari 1996, DD 96/164 en HR 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1164, NJ 1998/834 m.nt. ‘t
Hart.

HR 21 mei 1996, DD 96/328 en HR 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB8980.

HR 24 september 1996, DD 97/012.

Vgl. HR 11 oktober 1955, NJ 1956/24.

Vgl. ook conclusie AG Meijers voor NJ 1990/612, onder 5; Vennix 1998, p. 269-270 en

Vgl. HR 3 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AB8453, NJ 1987/174 m.nt. Van Veen.

HR 18 september 1995, DD 96/027.

HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5406.

HR 27 februari 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8487, NJ 1990/612.

HR 3 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4253 en HR 19 augustus 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9701, NJ
2003/661. Zoals mijn ambtgenoot Knigge ook stelt (zie voetnoot 12 in ECLI:NL:PHR:2019:1460), kan
men zich afvragen hoe deze jurisprudentie zich verhoudt tot de eerdere beschikking van HR 15 mei
2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1599, NJ 2001/553. In die zaak ging het ook om een geldlening, maar de
Hoge Raad vernietigde de bestreden beschikking omdat de rechtbank het klaagschrift ten onrechte
had aangemerkt als een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv in plaats van een klaagschrift als
bedoeld in art. 552b Sv. De Hoge Raad wees de zaak vervolgens terug in plaats van, doende wat de
rechtbank had moeten doen, de klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klaagschrift.

Vennix 1998, p. 270.

Vgl. conclusie AG Knigge 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1460, onder 4.2.

Zie HR 31 maart 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1166, NJ 1998/575; HR 6 januari 2004,
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ECLI:NL:HR:2004:AN8586, NJ 2004/179; HR 8 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO2962.

Zie R. Kuiper, ‘Beklag tegen beslag, NJB 2005, afl. 4, p. 205.

Zie ook P.C. Verloop. Handboek Strafzaken, hoofdstuk 77 Klaagschrift tegen inbeslagneming (online
actueel t/m 16 juni 2016), meer specifiek paragraaf 77.1.2.b ‘Rechthebbenden’.

Vgl. de niet-ontvankelijkheid HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5406 om een stichting die wilde
opkomen voor de belangen van een aantal inbeslaggenomen paarden.

Op pagina 1 daarvan staat vermeld: ‘’De Belastingdienst/FIOD heeft voorwerpen in beslag genomen
en in ontvangst genomen van ‘’[naam onleesbaar/AG TS], S.L. Secure KLM’’ op grond van art. 96 Sv.’’
Op de volgende pagina’s worden vervolgens de verschillende aangetroffen zakken met geld genoemd
en daarbij vermeld dat de vindplaats de ‘’KLM-kluis’’ is.

Het gaat om deze overwegingen: ‘’De Douane heeft vervolgens (alleen) CBvS om de achterliggende
bescheiden van de zending verzocht en vragen gesteld. In antwoord op die vragen heeft [betrokkene
1] , ‘Head Foreign Department’ van CBvS, medegedeeld dat de lokale commerciële banken (de
rechtbank begrijpt: de handelsbanken) hun bankpapier aan CBvS aanbieden en dat CBvS zorgt voor
de verscheping naar Bank of China.’’

Vgl. HR 3 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AB8453, NJ 1987/174.

Zie HR 11 juni 1991, DD 91/355, ECLI:NL:HR:1991:ZC8814 (niet gepubliceerd) en de bijbehorende
conclusie van AG Fokkens. Zie anders de conclusie van AG Vellinga, 26 maart 2013,
ECLI:NL:PHR:2013:BZ5406, onder 5, die mijns inziens een te verstrekkende en daardoor onjuiste
conclusie verbindt aan voorgaande beschikking van de Hoge Raad. De door Vellinga ingenomen
stelling dat op grond van de voormelde beschikking een tussenpersoon bij de handel in vis niet als
belanghebbende kan worden aangemerkt, volgt mijns inziens niet zonder meer uit die beschikking. De
Hoge Raad verwierp daarin namelijk het cassatieberoep omdat het gepretendeerd belang als
tussenpersoon niet voor het eerst in cassatie kon worden aangevoerd. Dit was in lijn met de
voorafgaande conclusie van AG Fokkens die niet uitsloot dat een tussenpersoon als belanghebbende
kan worden aangemerkt.

De door de rechtbank gehanteerde voetnoten zijn in deze conclusie overgenomen, waardoor de
nummering niet synchroon loopt met de nummering in de beschikking.

Voor de leesbaarheid is het citaat in de beschikking van de rechtbank uit de beslissing van de Hoge
Raad in de zaak Morning Star door mij gecursiveerd.

Te raadplegen via:
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_l_2004_resolution.pdf.

Te raadplegen via: https://undocs.Org/A/C.6/59/SR.13.

Zie p. 52-115 van het rapport van 'UN General Assembly' (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7 July-8
August 2008), document A/CN.4/596. Zie ook par. 2.1-2.2 van het Advies inzake de immuniteit van
buitenlandse ambtsdragers dat in 2011 is uitgebracht door de Commissie van Advies inzake
Volkenrechtelijke Vraagstukken.

Zie p. 53-54 van het rapport van 'UN General Assembly' (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7 July-8
August 2008), document A/CN.4/596.

Zie p. 89-90 en 101 van het rapport van 'UN General Assembly' (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7
July-8 August 2008), document A/CN.4/596. Zie ook p. 5-6 en 10 van het Advies inzake de immuniteit
van buitenlandse ambtsdragers dat in 2011 is uitgebracht door de Commissie van Advies inzake
Volkenrechtelijke Vraagstukken.

Zie p. 58 van het rapport van 'UN General Assembly' (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7 July-8
August 2008), document A/CN.4/596. Zie ook p. 30 e.v. van het Advies inzake de immuniteit van
buitenlandse ambtsdragers dat in 2011 is uitgebracht door de Commissie van Advies inzake
Volkenrechtelijke Vraagstukken).

AG TS: De rechtbank merkt op: ‘’Vgl. voetnoot 4’’, in deze conclusie als voetnoot nummer 57
weergegeven.

Zie p. 10 van het Advies inzake de immuniteit van buitenlandse ambtsdragers dat in 2011 is
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80

uitgebracht door de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken.

Zie p. 154-161 van het rapport van het 'UN General Assembly' (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7
July-8 August 2008), document A/CN.4/596.

Zie p. 54 e.v. van het rapport van het 'UN General Assembly' (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7
July-8 August 2008), document A/CN.4/596.

Te weten immuniteit ratione personae of immuniteit ratione materiae. Deze immuniteiten wordt ook
wel aangeduid als persoonlijke en functionele immuniteit. Grosso modo komt het onderscheid erop
neer dat persoonlijke immuniteit (immuniteit ratione personae) ruimer is dan de functionele (immuniteit
ratione materiae) omdat de persoonlijke immuniteit ook geldt voor strafbare feiten die door de
ambtsdrager als privépersoon zijn begaan. Over deze immuniteiten is, mede in het licht van de Wet
internationale misdrijven, uitgebreide literatuur en jurisprudentie voorhanden. Zie bijvoorbeeld het
overzicht van R. van Elst, Rechtsmacht, in R. van Elst & E. van Sliedregt (red.), Hanboek internationaal
strafrecht 2015, p. 146 e.v. en verder het in de beschikking van de rechtbank geciteerde Rapport van
de International Law Commission, Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, UN
General Assembly (Sixtieth session, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2008), document A/CN.4/596 en
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, Advies inzake de immuniteit van
buitenlandse ambtsdragers mei 2011 (Advies No. 20).

Zie het deskundigenrapport van prof. dr. Ryngaert dat als bijlage 7 bij het klaagschrift van de
klaagster is gevoegd, p. 3.

Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, Advies inzake de immuniteit van
buitenlandse ambtsdragers mei 2011 (Advies No. 20), p. 10.

De voetnoten zijn in het citaat weggelaten.

R. van Elst, Rechtsmacht, in R. van Elst & E. van Sliedregt (red.), Handboek internationaal strafrecht
2015, p. 132-133; H. Fox en P. Webb, The Law of State Immunity, 3rd ed. (OUP 2013), p. 91, 95, p.310

Zie ook overweging 6.2.5 van de bestreden beschikking en de door de rechtbank genoemde
bronnen.

Overweging 6.2.6 van de bestreden beschikking.

De voetnoten zijn uit het citaat weggelaten.

Deskundigenbericht Prof. Dr. C.M.J. Ryngaert, Hoogleraar internationaal publiekrecht Universiteit
Utrechtd.d.19 juni 2019, Bijlage 7 bij het klaagschrift van de klaagster, p. 4. Verwezen wordt in de
voetnoten bij dit citaat naar H. Fox en P. Webb, The Law of State Immunity, 3rd ed. (OUP 2013), p. 310
met de opmerking “Er is weinig tot geen rechtspraak ter zake. Wel is er een uitspraak van een Franse
rechtbank die een autoriteit van een vreemde staat immuniteit toekende in een strafzaak. Hof van
Beroep Parijs, Erika - Judicial Agent of the Treasury v Malta Maritime Authority GP (2005) 1160 (met
betrekking tot de Maritieme Autoriteit van Malta, die elementen van overheidsgezag uitoefende, en
dus immuniteit van strafrechtsmacht genoot; zoals geciteerd in Fox en Webb).”

Fox en Webb, a.w. p. 95.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2014, no. 13-84.977,
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00990.

Trb. 1962, 101 en 159.

International Court of Justice, 11 December 2020, Immunities and Criminal Proceedings, Equatorial
Guinea v. France, General List No. 163.

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236, prejudiciële beslissing MSI -Gabon, NJ 2017/190,
m.nt. De Boer.

Behoudens de in dit artikel onder a-c vermelde uitzonderingen.

De rechtbank verwijst hierbij naar het Rapport van de International Law Commission, Immunity of
State officials from foreign criminal jurisdiction, UN General Assembly (Sixtieth session, 5 May-6 June
and 7 July-8 August 2008), document A/CN.4/596, p. 53-54.

Gebaseerd op internationaal gewoonterecht. Verwezen wordt naar het Rapport van de International
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Law Commission, Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, UN General Assembly
(Sixtieth session, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2008), document A/CN.4/596.

Gecodificeerd in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 18 april 1961, Trb. 1962, 101 en
159.

Dan zou een beroep kunnen worden gedaan op diplomatieke immuniteit.

Zie rov. 6.2.13 van de bestreden beschikking en p. 13 en 16 van de reactie van het openbaar
ministerie d.d. 1 november 2019 op het klaagschrift.

P. 8-9 waarin hij schrijft: “De centrale bank heeft in Suriname de taak op zich genomen om aan
Surinaamse handelsbanken toebehorende gelden, verzameld in één zending, te exporteren
aangezien het niet mogelijk is voor de handelsbanken om dit zelf te doen. Het is niet aan Nederland
om deze uitoefening van een aan haar toegewezen staatstaak te betwisten zelfs al is deze
handelwijze niet gebruikelijk in Nederland zelf. Over de precieze wijze waarop de centrale bank de
staatstaken uitvoert , gaat immers de vreemde staat, niet Nederland.

Ik verwijs in dit verband ook naar de Belgische regelgeving en Engelse jurisprudentie die door
Ryngaert in zijn deskundigenrapport (bijlage 7 bij het klaagschrift) op p. 8 en 9 wordt aangehaald en
waaruit kan worden afgeleid dat immuniteit van exectutie ook geldt voor goederen die een centrale
bank voor derden aanhoudt of beheert.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Enschedese voogdijmoord. Medeplegen moord door samen met haar nieuwe
vriend (A), die bij uitvoering is geholpen door een derde (B), haar ex-man (C)
meermalen met mes in lichaam te steken, omdat C via rechter heeft afgedwongen
dat verdachte met hun dochtertje moet terugverhuizen naar Enschede, art. 289 Sr.
1. Bewijsklacht medeplegen. Kan verdachte worden veroordeeld voor
medeplegen van moord met A, terwijl het mogelijk B is geweest die dodelijke
messteken heeft toegediend? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij
schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474 m.b.t.
vereisten voor kwalificatie medeplegen. In bewezenverklaring n.a.v. op medeplegen
toegespitste tll. hoeft niet te worden vermeld of en zo ja welke feitelijke handelingen
verdachte zelf dan wel zijn mededader(s) hebben verricht (vgl.
ECLI:NL:HR:2004:AO9905). Aan bewezenverklaring van medeplegen staat niet
in de weg enkele omstandigheid dat naast de in tll. en bewezenverklaring genoemde
persoon of personen ook nog andere persoon of andere personen betrokken zijn
geweest bij strafbaar feit. Hof heeft in bewijsvoering gemotiveerd op grond
waarvan naar zijn oordeel tlgd. medeplegen door verdachte bewezen is. ’s Hofs
oordeel dat door hem in aanmerking genomen f&o in hun onderling verband en
samenhang voldoende zijn om te kunnen spreken van de voor medeplegen vereiste
bewuste en nauwe samenwerking door verdachte, geeft niet blijk van onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij wordt o.m. in aanmerking
genomen dat hof heeft vastgesteld dat verdachte initiërende rol heeft gehad en
tegen diverse personen heeft gezegd dat C maar beter dood kon zijn, uit sms-
contacten tussen verdachte en A blijkt dat er iets met C moest gebeuren, verdachte
samen met o.a. A goederen heeft aangeschaft waarvan gedeelte bestemd was voor
uitvoering van het tegen C te gebruiken geweld en verdachte A bij woning van C
heeft uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Hof heeft verder vastgesteld dat
verdachte wist dat A en B op avond van moord samen naar Enschede gingen, zij
na uitvoering van moord onderdak heeft geboden aan A en B en zij heeft ingestemd
met betaling aan B. Hieraan doet gelet op wat hiervoor is vooropgesteld niet af
enkele omstandigheid dat blijkens bewezenverklaring verdachte moord tezamen en
in vereniging “met een ander” heeft begaan, terwijl uit ’s hofs bewijsvoering volgt
dat bij uitvoering van die moord niet alleen A maar ook B betrokken was, zonder
dat hof heeft vastgesteld wie van hen dodelijke messteek heeft toegebracht. Uit ‘s

ECLI:NL:HR:2020:1606
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hofs bewijsvoering volgt immers dat, ongeacht wie van hen dodelijke messteek
heeft toegebracht, verdachte met haar hiervoor genoemde gedragingen bijdrage
van voldoende gewicht aan moord op C heeft geleverd.

Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten
behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aantal dagen
hechtenis. HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen v.zv. daarbij
vervangende hechtenis is toegepast overeenkomstig hetgeen is beslist in
ECLI:NL:HR:2020:914. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0324 met annotatie van J.S. Nan 
NJB 2020/2519 
RvdW 2020/1133 
NJ 2021/30 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/00490

Datum 13 oktober 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 januari
2019, nummer 21/003852-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.
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2.2.1

2.2.2

2.1

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben K. Canatan en M. Berndsen, beiden
advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf en voor zover bij de
schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer vervangende
hechtenis is toegepast, vermindering van de duur van de opgelegde gevangenisstraf naar de
gebruikelijke maatstaf, bepaling dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve
van het slachtoffer met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast
en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadslieden van de verdachte hebben daarop schriftelijk gereageerd.

Het derde en het vierde cassatiemiddel klagen over de bewezenverklaring door het hof van het
medeplegen. De cassatiemiddelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“zij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging
met een ander, [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft
beroofd, door die [slachtoffer] meermalen met een mes in het lichaam te steken.”

Het arrest van het hof houdt, voor zover voor de beoordeling van de cassatiemiddelen van
belang, het volgende in:

“De feiten en omstandigheden

[slachtoffer] en verdachte hebben een relatie gehad waaruit op 1 mei 2013 een dochtertje
genaamd [betrokkene 2] is geboren. [slachtoffer] en verdachte woonden samen aan de [a-
straat 1] te Enschede. Op enig moment - in april 2014 - is de relatie tussen [slachtoffer] en
verdachte geëindigd. Begin juli 2014 is verdachte met [betrokkene 2] bij haar moeder -
[betrokkene 3] - aan de [b-straat] in [plaats] gaan wonen. Omdat [slachtoffer] het niet eens
was met een permanent verblijf van [betrokkene 2] buiten Enschede, heeft hij in augustus
2014 een kort geding aangespannen tegen verdachte.

Medio augustus 2014 hebben verdachte en [betrokkene 1] voor het eerst contact met elkaar
en spreken zij samen af. Uit dit contact komt een liefdesrelatie voort.

Op 4 september 2014 is in de Rechtbank te Breda het door [slachtoffer] aangespannen kort
geding behandeld. Bij vonnis van 18 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in kort
geding bepaald dat verdachte met [betrokkene 2] binnen een week na betekening van het
vonnis diende terug te keren naar Enschede op straffe van verbeurte van een dwangsom
van € 250,- per dag dat zij daarin in gebreke zou blijven.

Verdachte heeft in de week na dat vonnis meermalen gezegd dat [slachtoffer] maar beter
dood kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet meer was/dood was. Van dergelijke uitlatingen is
ook de nieuwe vriend van verdachte, [betrokkene 1], getuige geweest.

[betrokkene 4] (hierna: [betrokkene 4]) - een vriendin van verdachte - heeft verklaard dat zij
heeft gehoord dat verdachte zei dat “ze wilde dat [slachtoffer] dood was” en [betrokkene 1]
hier aanvankelijk eigenlijk niets op zei, maar [betrokkene 1] toen verdachte dit voor de
derde of vierde keer zei zelf zei dat “het inderdaad wel het beste zou zijn, dat [verdachte]

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het derde en het vierde cassatiemiddel
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dan overal van af zou zijn”. Voorts heeft [betrokkene 4] verklaard dat verdachte op
dinsdagavond opnieuw zei dat ze vond dat [slachtoffer] “gewoon dood moest”. Nadat
[betrokkene 4] had gezegd dat verdachte haar dochter daarmee haar vader zou afnemen en
zij vroeg wat verdachte zou doen als zij door de politie zou worden aangehouden, zei
verdachte dat het dan “janken, janken, janken zou worden of gewoon haar hoofd koel
houden”.

[betrokkene 1] heeft in de week na het kort geding vonnis diverse personen benaderd met
het verzoek een wapen te leveren of een “gevaarlijke man”. Daarbij wordt onder andere
gesproken over “een blaffer met een demper”, “pangpang” en “valse nummerplaten”. Voorts
maakt [betrokkene 1] op 19 september 2014 een notitie in de mobiele telefoon die op dat
moment bij hem in gebruik is met de inhoud: “[a-straat 1], Enschede [slachtoffer] Turk”.

Op 21 september 2014 wordt in de avond op de mobiele telefoon die op dat moment in
gebruik is bij [betrokkene 1] op Google gezocht naar “vermommings masker te koop”.

Op 22 september 2014 tussen 11.00 uur en 15.45 uur heeft [betrokkene 1] de volgende
sms’jes naar verdachte gestuurd:

- “stuur eens het nummer van die kutturk ” en

- “in welk casino zit hij schatke als ik het regel is er geen weg trg en moet je beseffen dat als
[betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader hoop ik dat je ermee kunt leven eh” en

- “wat ga je haar dan wijsmaken” en

- “wat ga je haar dan wijsmaken” en

- “en we zullen er 9 van de 10 900 euro voor moeten neerleggen heb ik al bij een paar
mensen gehoord” en

- “je wilt dan dat ik het regel”

.

Diezelfde dag stuurt verdachte een sms-bericht aan [betrokkene 1] met de inhoud: “Daar
weetje zelf het antwoord op maar sms en is niet zo handig nu schat”. Waarop [betrokkene
1] reageert met het bericht: “Oke en dan verwijder je die berichten maar ”.

Op 23 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen met [betrokkene 4] naar
Rotterdam en [plaats] gegaan. In Rotterdam zijn diverse kledingstukken (een donker blauwe
trui met lichte letters erop en een lichtgrijze joggingbroek), een zwart petje en donkere
schoenen gekocht voor [betrokkene 1]. Verdachte en/of [betrokkene 1] hebben aan
[betrokkene 4] laten weten dat zij over de aankoop van deze goederen niet mocht praten
met haar vriend [betrokkene 5] (hierna: [betrokkene 5]). In [plaats] is diezelfde dag een
messenset bij de [A] gekocht. Verdachte heeft deze messen contant betaald. In een
carnavalswinkel in [plaats] heeft [betrokkene 1] een masker uitgezocht, dat vervolgens door
verdachte is afgerekend.

Op 24 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen naar Enschede gereden in
de auto van een vriendin van verdachte - [betrokkene 6] (hierna: [betrokkene 6]) - omdat de
auto die in gebruik was bij [betrokkene 1] te veel op zou vallen in verband met de Belgische
kentekenplaten. In het Diabelli II-onderzoek is nader onderzoek verricht naar wat er die dag
precies is gebeurd in Enschede. Uit het onderzoek naar het navigatiesysteem waar die dag
gebruik van werd gemaakt door verdachte en [betrokkene 1] blijkt dat zij niet alleen twee
keer langs de voorzijde van de woning van [slachtoffer] zijn gereden, maar dat zij ook langs
de achterzijde zijn gereden en daar mogelijk zeer langzaam hebben gereden of kort hebben
stilgestaan. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat verdachte en [betrokkene 1] in totaal iets
meer dan een uur in Enschede zijn geweest. In die tijd is er een bezoek gebracht aan een
telefoonwinkel gevestigd aan de [a-straat] te Enschede en aan de Praxis (van 15.15.48 uur
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tot en met 15.31.21 uur). In de telefoonwinkel zijn twee Lebara simkaarten gekocht. Bij de
Praxis zijn een schroevendraaier, montagetape, een schroefverwijderaar en een liter
terpentine gekocht.

Op 25 september 2014 heeft er in de avonduren sms-contact plaatsgevonden tussen de
telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] en de telefoon die in gebruik was bij
[betrokkene 7]. Met de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de telefoon die
in gebruik was bij [betrokkene 7] ge-sms’t: “kun jij aan een pang pang geraken of
gevaarlijke mannen”. Vervolgens is er op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht
binnengekomen met de tekst: “ja bel is man” en “ik heb pang pang hier bij mij liggen en
zware manne ben ik en ken er veel dus bel is makker wat is er aan de hand”. Hierna heeft er
tussen deze toestellen een belcontact van 228 seconden plaatsgevonden.

Op 26 september 2014 heeft [betrokkene 1] ’s ochtends bij de [A] onder andere een mes
met/in een foedraal gekocht. Uit diverse verklaringen volgt dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] een groot deel van die dag samen hebben doorgebracht. Verdachte heeft
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] omstreeks 13.00 uur/13.30 uur samen in de woning van
haar moeder - [betrokkene 3] - in [plaats] gezien. Rond 16.00 uur zijn [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] bij [betrokkene 8] geweest. Rond 19.00 uur zijn zij vervolgens samen
vertrokken vanaf de woning van verdachte en [betrokkene 3] in [plaats] in de zwarte
Volkswagen Golf van de moeder van [betrokkene 1].

Uit onderzoek van de laptop die is aangetroffen in de woning van [betrokkene 3] in [plaats]
blijkt dat er op 26 september 2014 omstreeks 13.32 uur via Google Maps is gezocht op
“[plaats]” en “Enschede”.

Op 27 september 2016 omstreeks 01.20 uur is [betrokkene 9] (hierna: [betrokkene 9]), die
woonachtig in dezelfde flat als [slachtoffer], wakker geworden van autoportieren die
meerdere keren hard werden dichtgeslagen. [betrokkene 9] heeft aan de achterzijde van de
flat, ter hoogte van haar balkon, een zwarte of donkerkleurige Volkswagen Golf hatchback of
daarop lijkende auto met haaientand-/haaienvinantenne op het dak en sportvelgen gezien.
Er stonden twee jongens of mannen bij de auto die bij de achterbank van de auto bezig
waren alsof ze de achterbank opklapten of wat met de voorstoel deden. De mannen waren
opvallend nerveus, aldus [betrokkene 9]. Ze keken steeds schichtig om zich heen en keken
voorts omhoog naar de flatwoningen. Ze praatten niet met elkaar, maar maakten elkaar
dingen duidelijk met hun handen. Op een gegeven moment liepen zij om de flat heen. De
ene man was ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg donkere kleding, een donker shirt met glitters
er op en een zwarte baseballpet. De andere man had een blanke huidskleur. Hij droeg een
lichtgekleurde joggingbroek en een lichtgekleurd shirt met lange mouwen. Ook hij droeg een
zwarte baseballpet.

Omstreeks 01.15/01.20 uur heeft [betrokkene 10] - die op dat moment zijn hond uitliet -
gezien dat er bij de achterzijde van de flat twee, hem onbekende personen, naast een
donkerkleurige auto stonden, waarvan het portier aan de passagierszijde openstond. Kort
daarop heeft hij de mannen voor de flat aan de [a-straat] in Enschede zien staan, nabij de
flat van de hem bekende [slachtoffer]. Hij heeft gehoord dat beide mannen fluisterden. Na
ongeveer vijf à zes minuten na terugkomst in zijn woning hoorde hij geschreeuw uit de
richting van de voorzijde van de flat. Vanuit zijn slaapkamerraam heeft hij gezien dat de door
hem genoemde auto met hoge snelheid en gierende banden vanaf de oprit wegreed in de
richting van de [c-straat].

Op 27 september 2014 om 01.44 uur heeft getuige [betrokkene 11] een laatste bericht van
[slachtoffer] ontvangen via Facebook. Daarna heeft zij geen bericht meer van hem
ontvangen.
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In de nacht van 26 op 27 september 2014 heeft [betrokkene 12] - de zus van [slachtoffer] -
heel vaak de deurbel horen gaan en heeft zij gehoord dat [slachtoffer] via de intercom sprak
met iemand die vroeg wie daar was. Vervolgens heeft zij hem naar zijn slaapkamer horen
gaan, waarna de deurbel opnieuw ging en zij hem via de intercom heeft horen praten.
[slachtoffer] zei: “Ik ken je niet, ik kom naar beneden”. Ze heeft gehoord dat [slachtoffer]
naar beneden liep. Ze is na ongeveer vijf minuten naar beneden gelopen. Toen zij de trap
afkwam en richting de toegangsdeur van het portiek keek, zag zij [slachtoffer] met zijn rug
rechts tegen de muur. Zij heeft een persoon die zij herkende als de nieuwe vriend van
verdachte heel dicht voor [slachtoffer] zien staan. Zij heeft gezien dat die nieuwe vriend
breed stond, alsof hij [slachtoffer] wat aan wilde doen. Zij zag aan het gezicht van
[slachtoffer] dat hij angstig was. [betrokkene 12] vond de situatie dreigend en was bang. Zij
heeft gezien dat een andere man die zij niet kende, de deur openhield. Hij stond half in de
deuropening en half in de hal. Deze man stond heel dicht bij de vriend van verdachte.
[slachtoffer] heeft naar haar toe bevestigd dat één van die mannen de nieuwe vriend van
verdachte was en heeft haar in het Turks gevraagd of zij de politie wilde bellen. Toen zij de
trap op rende om de politie te bellen, hoorde zij haar broer schreeuwen en meermalen “au”
roepen. Zij is daarop direct naar beneden gerend en zag dat [slachtoffer] buiten op straat in
elkaar zakte. Tijdens het verhoor van [betrokkene 12] is aan haar een foto getoond van
[betrokkene 1]. Zij heeft de persoon op deze foto herkend als de nieuwe vriend van
verdachte, één van de mannen die zij had gezien in het portiek. Tijdens de Foslo-
confrontatie bij de politie heeft [betrokkene 12] [betrokkene 7] niet herkend, echter na
afloop van deze confrontatie heeft zij verklaard dat de persoon op foto 4 (op deze foto was
[betrokkene 7] te zien) veel leek op de persoon die zij in de nacht van 26 op 27 september
2014 in de hal van haar flatwoning heeft gezien en waarover zij heeft verklaard. Tijdens de
pro forma behandeling op 25 maart 2015 bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft
[betrokkene 12] gezegd [betrokkene 7] te herkennen als de man die zij samen met de
nieuwe vriend van verdachte in de nacht van 26 op 27 september 2014 in de hal van haar
flatwoning heeft gezien.

[betrokkene 1] heeft bekend dat hij één van de mannen was in de nacht van 26 op 27
september 2014 in het portiek bij de woning van [slachtoffer] in Enschede. [betrokkene 1]
heeft voorts verklaard dat hij [slachtoffer] op enig moment heeft vastgepakt.

[betrokkene 13] heeft om 01.51 uur het alarmnummer gebeld, nadat [betrokkene 12] voor
zijn auto was gesprongen en hem toeschreeuwde de hulpdiensten te waarschuwen.

Om 01.53 uur heeft de politiemeldkamer aan de politie-eenheid de opdracht gegeven om te
rijden naar de [a-straat] in Enschede, omdat zich daar een steekpartij had voorgedaan.

Omstreeks 01.57 uur zijn de eerste hulpdiensten ter plaatse gearriveerd. Door hen werd een
hevig bloedende man (het hof begrijpt: [slachtoffer]), deels liggend op een parkeervak en
deels op de rijbaan van de [a-straat], ter hoogte van de portiekingang van het flatgebouw
[a-straat 1] te Enschede aangetroffen. Omstreeks 02.10 uur werd door een van de
medewerkers van de ambulancedienst vastgesteld dat [slachtoffer] was overleden.

Bij de sectie op het levenloze lichaam van [slachtoffer] is gebleken dat er sprake was van
twee steekwonden: een steekwond links voor aan de borst met daarmee samenhangend
een steekkanaal waarin de linkerlong en het hart waren geperforeerd en een steekwond
links aan de buik met oppervlakkige perforatie van de buikwand zonder perforatie van de
inwendige organen. Arts en patholoog A. Maes van het Nederlands Forensisch Instituut
(hierna: NFI) heeft geconcludeerd dat [slachtoffer] is overleden als gevolg van
verwikkelingen van een bij leven opgelopen steekwond links aan de borst. Het steekkanaal
van deze verwonding links aan de borst loopt van links naar rechts en iets voetwaarts
(bezien vanuit de rugligging van het slachtoffer) en voorwaarts.
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[betrokkene 1] en [betrokkene 7] zijn op 27 september 2014 omstreeks 04.00/04.30 uur
weer in de woning in [plaats] teruggekeerd. [betrokkene 1] heeft aan verdachte gevraagd of
het goed was dat [betrokkene 7] zou blijven slapen. Verdachte heeft hiermee ingestemd,
waarna er voor [betrokkene 7] een slaapplek is ingericht op zolder.

Op 27 september 2014 vertrokken [betrokkene 1] en [betrokkene 7] naar België. Om 11.19
uur stuurde [betrokkene 1] een sms-bericht naar verdachte met de tekst: “Schat zijn er al
lichtjes gepasseerd daar?”. Diezelfde dag omstreeks 14.20/14.22 uur heeft [betrokkene 1]
sms-berichten aan verdachte gestuurd met de tekst: “Schatje kunnen we 250 euro regelen
voor [betrokkene 7]” en “Want die vraagt da”. Hierop heeft verdachte om 14.23 uur een sms
aan [betrokkene 1] gestuurd met de tekst: “Is goed schatje waar ben jenu?”.

Diezelfde dag omstreeks 17.00 uur zijn [betrokkene 1], verdachte en [betrokkene 7] in
[plaats] aangehouden door de politie. Zij zaten alle drie in de hiervoor genoemde zwarte
Volkswagen Golf. Deze auto had wielen die voorzien waren van sportvelgen. Op het dak van
de auto was een antenne aangebracht in de vorm van een haaientand/haaienvin. Ten tijde
van de aanhouding droeg [betrokkene 7] een zwart T-shirt met daarop glinsterende
chroomkleurige punten die tezamen een afbeelding vormden.

Door de politie is nader onderzoek verricht naar voornoemde zwarte Volkswagen Golf. In de
auto werd onder andere een handschreven briefje aangetroffen met de tekst: “rondhoren
voor een blaffer” en “vingerafdrukken vijlen”. In de kofferbak werd in de ruimte voor het
reservewiel een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen.

Op aanwijzen van [betrokkene 1] zijn er diverse goederen aangetroffen. Bij de
Parkeerplaats Struik aan de Al zijn twee zwarte baseballpetjes, waarvan één petje met het
opschrift ‘Special Forces’, één gele huishoudhandschoen en twee messen in een sloot en in
een weiland aangetroffen. Bij de parkeerplaats Varakker aan de A15 zijn in een vuilniszak -
die in de boom hing in de bosjes - een mes, een wit masker, een valse Belgische
kentekenplaat, een handdoek, een blauwe hoodie met het opschrift ‘Red bridge NYC’, een
zwart/wit gebreide (kol)trui, een fles met terpentine en een plastic tas van de Praxis
aangetroffen. Bij de Carwash in de gemeente Schelle (in België) zijn in een afvalcontainer in
een zwarte vuilniszak onder andere een zwarte joggingbroek met witte strepen op de
zijkant, een grijze joggingbroek, een grijs T-shirt, een paar schoenen en sokken, een paar
grijze sokken en een verpakking van een Lebara-simkaart aangetroffen. In diezelfde
afvalcontainer werd in een stoffen tas een gas-alarmpistool aangetroffen.

Voornoemde goederen zijn door het team Forensische Opsporing onderzocht op onder meer
biologische sporen. Deze sporen en sporendragers zijn voor nader onderzoek overgedragen
aan het NFI. Door middel van vergelijkend DNA-onderzoek is op de binnenrand van de
zwarte baseballpet met het opschrift ‘Special Forces’ (AAHJ4745NL#01) een DNA-profiel
aangetroffen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1] met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Op de binnenrand van de andere zwarte baseballpet
(AAHF9240NL) is een DNA-mengprofiel aangetroffen van minimaal twee personen, waar het
DNA-profiel van [betrokkene 7] in past, maar waarvan de matchkans niet is berekend. Op de
binnenzijde van de zwarte leren handschoenen (AAHJ4744NL#01 en #02) zijn DNA-sporen
aangetroffen die overeenkomen met het DNA-profiel van [betrokkene 1] met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Ook de buitenzijde van deze zwarte leren handschoenen is
bemonsterd (AAHJ4744N1 #03 tot en met #09). Deze bemonstering bevat celmateriaal van
drie personen. De deskundige van het NFI heeft gerapporteerd dat de bevindingen van het
onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van
[slachtoffer] en [betrokkene 1] en een willekeurig persoon, dan wanneer de bemonstering
celmateriaal bevat van [betrokkene 1] en twee willekeurige onbekende personen. Het hof
leidt hieruit af dat op de buitenzijde van de zwarte leren handschoenen celmateriaal is
aangetroffen van zowel [slachtoffer] als van [betrokkene 1].
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Aan de binnenzijde van de aangetroffen gele huishoudhandschoen (AAHJ4748NL#01) is een
DNA-mengprofiel aangetroffen van minimaal drie personen. De deskundige van het NFI heeft
gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek zeer veel waarschijnlijker zijn als de
bemonstering celmateriaal bevat van verdachte en twee onbekende personen, dan wanneer
de monstering celmateriaal bevat van drie willekeurige onbekende personen.

Voorts heeft de deskundige gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek extreem
veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van de [betrokkene 7] en
twee willekeurige onbekende personen, dan wanneer de bemonstering celmateriaal bevat
van drie willekeurige onbekende personen. Het hof leidt hieruit af dat aan de binnenzijde
van de gele huishoudhandschoen celmateriaal is aangetroffen van zowel [betrokkene 7] als
van verdachte. Op het lemmet van een van de messen die is aangetroffen op de
parkeerplaats Stuik langs de A1 (AABW5351NL#01) is bloed aangetroffen, waaruit een DNA-
mengprofiel is verkregen. De deskundige van het NFI heeft hierover gerapporteerd dat de
bevindingen van het onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering
celmateriaal bevat van [slachtoffer] en een onbekende persoon, dan wanneer de
bemonstering celmateriaal bevat van twee willekeurige onbekende personen. Het hof leidt
hieruit af dat het bloed dat is aangetroffen op het lemmet van dit mes DNA-materiaal bevat
van zowel [slachtoffer] als minimaal een andere persoon. Op de blauwe hoodie die is
aangetroffen in de groenstrook van de parkeerplaats Varakker langs de Al5 is aan de
achterzijde bloed aangetroffen. Vanuit de bloedbemonstering (AAHJ4738NU01) is een DNA-
profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer], met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Daarnaast is deze blauwe hoodie onderzocht op dragersporen.
Zowel vanuit de binnenzijde van de kraag (AAHJ4738NL#02) als vanuit de binnenzijde van
het linker manchet (AAHJ4738NL#03) van deze trui is een DNA-profiel verkregen dat
overeenkomsten vertoont met het DNA-profiel van [betrokkene 1], met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Op de zwart/wit gebreide trui zijn twee DNA-mengprofielen
aangetroffen. De eerste bemonstering (AAHJ4736NL#01) bevat celmateriaal waaruit een
DNA-mengprofiel van minimaal twee personen is verkregen dat overeenkomt met de DNA-
profielen van [betrokkene 1] en verdachte. De tweede bemonstering (AAHJ4736NL#02)
bevat celmateriaal waaruit een DNA-mengprofiel is verkregen van minimaal drie personen dat
overeenkomt met de DNA-profielen van [betrokkene 7], [betrokkene 1] en minimaal één
onbekende persoon. De matchkansen hiervan zijn niet berekend.

Op de grijze joggingbroek die is aangetroffen bij de Carwash in België is op de tailleband
(AAHP5127NL#01) een DNA-profiel aangetroffen dat overeenkomst met dat van [betrokkene
1], met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. Op deze broek werden ook diverse
bloedgelijkende sporen waargenomen. Vanuit de bloedbemonstering aan de voorzijde van
deze broek is ter hoogte van de linker broekzak (AAHP5127NL#02 en AAHP5129NL#01) een
DNA-profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer] met een
matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. Vanuit de bloedbemonstering in de linker broekzak van
deze grijze joggingbroek (AAHP5130#01 en AAHP5131#01) is een DNA-mengprofiel
verkregen. Zowel het DNA-profiel van [betrokkene 1] als dat van [slachtoffer] past binnen dit
mengprofiel. De matchkans hiervan is niet berekend. Vanuit de tailleband (AAHP5130NU01)
van de zwarte joggingbroek die eveneens aldaar is aangetroffen is een DNA-mengprofiel
verkregen. De DNA-profielen van [betrokkene 7] en [betrokkene 1] passen binnen dit
mengprofiel. De matchkans is hiervan niet berekend.

Daarnaast is bij het onderzoek door de politie in de omgeving van de [a-straat] aan de
achterzijde van de flat van [slachtoffer] ter hoogte van de achteruitgang van het portiek een
foedraal (van een mes) aangetroffen. Van de randen van dit foedraal (AAGV6560NL#01)
werd een DNA-profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1],
met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard.

Twee van de aangetroffen messen zijn soortgelijk aan de drie messen die in de keukenla van
[betrokkene 3] zijn aangetroffen, terwijl soortgelijke messen in sets van vijf stuks worden
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verkocht bij de hiervoor genoemde [A]. De [A] verkoopt ook messen in foedraal die
soortgelijk zijn aan het bebloede mes dat bij de parkeerplaats Struik langs de A1 is
aangetroffen en de foedraal die is aangetroffen achter de flat waar [slachtoffer] woonde.

(...)

Uit de bewijsmiddelen leidt het hof met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij
het tenlastegelegde het volgende af.

Vaststaat dat in de nacht van 26 op 27 september 2014 [slachtoffer] om het leven is
gebracht door hem in de buik en de borst te steken met een mes en dat verdachte niet bij
de uitvoering van deze handelingen aanwezig was.

In de week voorafgaand aan het misdrijf en na het bekend worden met de beslissing van de
voorzieningenrechter van 18 september 2014 heeft verdachte meermalen en tegen diverse
personen gezegd dat [slachtoffer] maar beter dood kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet
meer was/dood was, terwijl [betrokkene 1] van dergelijke uitlatingen getuige is geweest en
ook heeft bevestigd dat dat beter zou zijn.

Daarnaast blijkt uit sms-contacten tussen verdachte en [betrokkene 1] (in het bijzonder het
hiervoor genoemde contact op 22 september 2014) dat er iets met [slachtoffer] moest
gebeuren. In dat kader wijst het hof erop dat [betrokkene 3] heeft verklaard dat zij de
verdachte heeft horen zeggen “dat het voor het weekend moest gebeuren”.

Vervolgens heeft [betrokkene 1] bij diverse personen gevraagd om wapen(s) en/of
“gevaarlijke mannen”. Zo heeft op 25 september 2014 er in de avonduren sms-contact
plaatsgevonden tussen de telefoon die in gebruik was bij hem en de telefoon die in gebruik
was bij [betrokkene 7]. Met de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de
telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 7] ge-sms’t: “kun jij aan een pang pang geraken
of gevaarlijke mannen”. Vervolgens is er op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht
binnengekomen van het door [betrokkene 7] gebruikte toestel met de tekst: “ja bel is man ”
en “ik heb pang pang hier bij mij liggen en zware manne ben ik en ken er veel dus bel is
makker wat is er aan de hand”. Hierna heeft er tussen deze toestellen een belcontact van
228 seconden plaatsgevonden.

Op 23 september 2014 heeft verdachte tezamen met [betrokkene 1] (en [betrokkene 4]) in
Rotterdam en [plaats] goederen aangeschaft zoals hiervoor onder feiten en omstandigheden
is vermeld, terwijl vast is komen te staan dat die goederen (of een deel ervan) bestemd
waren voor de uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld en ook is gebruikt
of meegenomen met dat doel. Tegen [betrokkene 4] is gezegd dat zij niet met haar vriend
[betrokkene 5] mocht praten over de aanschaf van deze goederen. Verdachte is bevraagd
tijdens het onderzoek naar de reden voor de aanschaf van deze goederen. De door de
verdachte gegeven verklaring waarom de kledingstukken zijn aangeschaft (namelijk in
verband met sportactiviteiten met [betrokkene 5]) vindt naar het oordeel van het hof geen
steun in het dossier en is dan ook niet geloofwaardig. Ook de door verdachte gegeven
(wisselende) verklaringen voor de aankoop van de messenset bij de [A] vinden naar het
oordeel van het hof geen steun in het dossier, nu zich in het dossier verklaringen bevinden
die de door verdachte gegeven verklaringen op dit punt tegenspreken. De door verdachte
gegeven verklaring voor de aanschaf van het masker (namelijk dat zij dit masker had
gekocht omdat zij ter gelegenheid van haar verjaardag naar Halloween Frightnight zou gaan
in Walibi) is naar het oordeel van het hof eveneens niet aannemelijk geworden.

Op 24 september 2014 is verdachte tezamen met [betrokkene 1] in een onopvallende auto
naar Enschede afgereisd, waarbij de (omgeving van de) woning van [slachtoffer] is bekeken.
Het hof wijst in dat verband op de verklaring van [betrokkene 1], inhoudende dat verdachte
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de woning van [slachtoffer] aanwees en dat zij vertelde hoe je daar binnen kon komen.
Deze verklaring vindt steun in de uitkomsten van het Diabelli II-onderzoek met betrekking tot
het gebruikte navigatiesysteem en de verklaring van verdachte ter terechtzitting bij het hof
op 26 november 2018 inhoudende dat zij inderdaad op die datum met [betrokkene 1] in
Enschede is geweest en dat zij zowel langs de voor- als de achterzijde van de woning van
[slachtoffer] zijn gereden en die woning ook daadwerkelijk hebben bekeken. De eveneens
ter terechtzitting bij het hof van 26 november 2018 gegeven verklaring door verdachte dat
zij op 24 september 2014 naar Enschede gingen om naar huizen te kijken, doet naar het
oordeel van het hof - wat er ook zij van (de aannemelijkheid van) die verklaring - niet af aan
het hiervoor genoemde.

Op 26 september 2014 is verdachte in de woning van [betrokkene 3] aanwezig als
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] tezamen vertrekken naar Enschede. Verdachte heeft
tijdens de verhoren bij de politie in eerste instantie verklaard dat [betrokkene 1] die hele
avond en nacht bij haar was en heeft [betrokkene 1] daarmee een vals alibi verschaft. Pas in
een latere fase van het onderzoek heeft verdachte verklaard dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] rond 04.00 uur weer in de woning van [betrokkene 3] aanwezig waren en er
- nadat [betrokkene 1] had gevraagd of [betrokkene 7] mocht blijven slapen - mede met
haar hulp een slaapplek voor [betrokkene 7] is ingericht op zolder.

Op 27 september 2014 heeft [betrokkene 1] de sms-berichten “Schatje kunnen we 250 euro
regelen voor [betrokkene 7]” en “Want die vraagt da” aan de verdachte gestuurd, waarop
laatgenoemde heeft gereageerd met het bericht “Is goed schatje waar ben je nu?” Naar het
oordeel van het hof kunnen deze berichten bij het ontbreken van enige andere aannemelijke
verklaring voor deze betaling niet anders worden uitgelegd dan verband houdend met het
tenlastegelegde.

Op grond van het voorgaande - in het bijzonder ook de wijze waarop de handelingen elkaar
hebben opgevolgd en/of met elkaar in verband staan - is het hof van oordeel dat de voor
medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de
medeverdachte [betrokkene 1] is komen vast te staan. Hoewel geen sprake is van een
gezamenlijke uitvoering van de uiteindelijke levensberoving, is de bijdrage van verdachte
aan het tenlastegelegde naar het oordeel van het hof van zodanig gewicht dat deze kan
worden aangemerkt als medeplegen. Het zwaartepunt van de door de verdachte geleverde
bijdrage ligt naar het oordeel van het hof in haar initiërende rol, haar intellectuele bijdrage,
die als wezenlijk dient te worden aangemerkt. Zij is degene die [slachtoffer] dood wilde
hebben. Zij heeft meermalen hardop en in het bijzijn van onder meer [betrokkene 1]
[slachtoffer] dood gewenst. Uiteindelijk heeft zij [betrokkene 1] daarvoor ingeschakeld. Dat
blijkt onder meer uit de sms-wisselingen tussen verdachte en [betrokkene 1] van 22
september 2014. Zij is bij de voorbereiding van de dood van [slachtoffer] nauw betrokken
geweest: zij was (op 23 september 2014) aanwezig bij het aanschaffen van kleding die
[betrokkene 1] tijdens het delict moest dragen en zij heeft toen zelf een masker en een
messenset gekocht. Dat niet alle goederen die zijn aangeschaft ook daadwerkelijk zijn
gebruikt bij de uitvoering, doet aan dit onderdeel niet af, te meer niet nu gebleken is dat een
deel van de niet gebruikte goederen wel is meegenomen naar Enschede en op de terugweg
naar [plaats] (of later in België) is weggegooid. Zij is een dag na het aanschaffen van de
spullen samen met [betrokkene 1] naar Enschede gereden en heeft hem toen de woning van
[slachtoffer] getoond en uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Na terugkeer van [betrokkene
1] en [betrokkene 7] heeft zij hen onderdak geboden en later aanvankelijk gelogen om
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] een alibi te geven. Zij heeft later ingestemd met een
betaling aan [betrokkene 7], naar moet worden aangenomen, bij gebreke van enige
aannemelijke andere verklaring, voor verleende diensten. Nadat [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] naar Enschede waren vertrokken, heeft zij zich niet van het plan
gedistantieerd: zij heeft ervan af gezien [slachtoffer] (of de politie) telefonisch te
waarschuwen voor wat stond te gebeuren, terwijl zij dat wel had kunnen doen. Zij was ook
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2.3

2.4

2.5

degene die - in haar eigen beleving - van zijn dood zou profiteren, doordat haar verhuisplicht
op grond van het kortgedingvonnis dan zou komen te vervallen. Dit alles overziend is het hof
van oordeel dat verdachte met haar handelen een aanzienlijke intellectuele rol als
medepleger heeft vervuld, naast een niet onaanzienlijke rol als feitelijk uitvoerder van
voorbereidingshandelingen, en dat daarom heeft te gelden dat sprake is van zodanige
nauwe en bewuste samenwerking tussen haar en [betrokkene 1] dat sprake is van
medeplegen.”

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is geweest van nauwe en bewuste
samenwerking door de verdachte met een ander of anderen. Die kwalificatie is alleen
gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de
verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is
van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening
houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol
in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de
verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een
daartoe geëigend tijdstip. (Vgl. HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474.)

In de bewezenverklaring naar aanleiding van een op medeplegen toegespitste tenlastelegging
hoeft niet te worden vermeld of en zo ja welke feitelijke handelingen de verdachte zelf dan wel
zijn mededader of mededaders hebben verricht (vgl. HR 6 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9905).
Aan de bewezenverklaring van het medeplegen staat niet in de weg de enkele omstandigheid dat
naast de in de tenlastelegging en bewezenverklaring genoemde persoon of personen, ook nog
een andere persoon of andere personen betrokken zijn geweest bij het strafbare feit.

Het hof heeft in de bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel het
tenlastegelegde medeplegen door de verdachte bewezen is. Het oordeel van het hof dat de door
hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in hun onderling verband en samenhang
voldoende zijn om te kunnen spreken van de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe
samenwerking door de verdachte, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Daarbij wordt onder meer in aanmerking genomen dat het hof heeft vastgesteld dat
de verdachte een initiërende rol heeft gehad en tegen diverse personen heeft gezegd dat
[slachtoffer] maar beter dood kon zijn, uit sms-contacten tussen de verdachte en [betrokkene 1]
blijkt dat er iets met [slachtoffer] moest gebeuren, de verdachte samen met onder andere
[betrokkene 1] goederen heeft aangeschaft waarvan een gedeelte bestemd was voor de
uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld, en de verdachte [betrokkene 1] bij de
woning van [slachtoffer] heeft uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Het hof heeft verder
vastgesteld dat de verdachte wist dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] op de avond van de
moord samen naar Enschede gingen, zij na de uitvoering van de moord onderdak heeft geboden
aan [betrokkene 1] en [betrokkene 7] en zij heeft ingestemd met een betaling aan [betrokkene 7].
Het derde cassatiemiddel faalt daarom.

Aan het vorenstaande doet, gelet op wat onder 2.3 is vooropgesteld en anders dan het vierde
cassatiemiddel betoogt, niet af de enkele omstandigheid dat blijkens de bewezenverklaring de
verdachte de moord tezamen en in vereniging “met een ander” heeft begaan, terwijl uit de
bewijsvoering van het hof volgt dat bij de uitvoering van die moord niet alleen [betrokkene 1]
maar ook [betrokkene 7] betrokken was, zonder dat het hof heeft vastgesteld wie van hen de
dodelijke messteek heeft toegebracht. Uit de bewijsvoering van het hof volgt immers dat,
ongeacht wie van hen de dodelijke messteek heeft toegebracht, de verdachte met haar onder 2.4
genoemde gedragingen een bijdrage van voldoende gewicht aan de moord op [slachtoffer] heeft
geleverd. Ook het vierde cassatiemiddel kan daarom niet tot cassatie leiden.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk

3 Beoordeling van het eerste, het tweede en het vijfde cassatiemiddel
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niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf
van dertien jaren.

Het hof heeft de verdachte de verplichting opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten behoeve
van het in het arrest genoemde slachtoffer het in het arrest vermelde bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het arrest genoemde aantal dagen
hechtenis.

De Hoge Raad zal de uitspraak van het hof ambtshalve vernietigen voor zover daarbij
vervangende hechtenis is toegepast, overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 26 mei 2020,
ECLI:NL:HR:2020:914.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel
ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast en wat
betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf;

- bepaalt dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest
genoemde slachtoffer met toepassing van artikel 6:4:20 van het Wetboek van Strafvordering gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast;

- vermindert de duur van de gevangenisstraf in die zin dat deze twaalf jaren en tien maanden
beloopt;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma, M.J. Borgers, J.C.A.M. Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier
S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 oktober 2020.

4 Beoordeling van het zesde cassatiemiddel

5 Ambtshalve beoordeling van de uitspraak van het hof

6 Beslissing
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Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:1606

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Concl. AG. Enschedese voogdijmoord. Medeplegen moord op ex-vriend van
verdachte, waarbij de ontkennende verdachte niet aanwezig was op de plaats
delict en de fatale steek is toegebracht door de medepleger of een ander.

1. Hof heeft toereikend gerespondeerd op uos dat verklaringen van de medepleger
wegens onbetrouwbaarheid niet tot bewijs kunnen worden gebezigd. Oordeel Hof
dat die verklaringen tot het bewijs kunnen worden gebezigd voor zover deze
verklaringen worden ondersteund door andere b.m. dan wel van ondergeschikt
belang zijn voor de bewijsvoering van het tenlastegelegde is gelet op gebezigde
b.m. niet onbegrijpelijk.

2. Hof heeft bewezenverklaarde opzet en afwijking van dienaangaand uos
toereikend gemotiveerd.

3. Hof heeft bewezenverklaarde medeplegen, i.h.b. zijn oordeel dat verdachte een
intellectuele bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd aan het delict,
toereikend gemotiveerd.

4. Hof heeft medeplegen toereikend gemotiveerd. Dat het hof daarbij in het midden
heeft gelaten of de fatale steek is toegebracht door de medepleger of een door hem
meegebrachte derde, maakt dat - gelet op de bewijsvoering van het Hof -- niet
anders.

5. 's Hofs kennelijke oordeel dat er geen aanleiding was gebruik te maken van zijn
bevoegdheid ambtshalve bepaalde belastende getuigen op te roepen en ttz. te
horen getuigt, ook gelet op art. 6 EVRM, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk.

6. Slagende klacht overschrijding redelijke inzendtermijn.

Concl. strekt tot vernietiging w.b. de strafoplegging en tot verwerping van het
beroep voor het overige.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

ECLI:NL:PHR:2020:734
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PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/00490

Zitting 25 augustus 2020 (bij vervroeging)

CONCLUSIE

D.J.M.W. Paridaens

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 18 januari 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens “medeplegen van moord” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
de duur van dertien jaren, met aftrek van voorarrest als bedoeld in art. 27(a) Sr. Verder heeft het
hof beslist op de vordering van de benadeelde partij en de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, zoals bepaald in het bestreden arrest.

2.  Namens de verdachte hebben mr. M. Berndsen en mr. K. Canatan, advocaten te Amsterdam, zes
middelen van cassatie voorgesteld.

3.  De onderhavige zaak staat in de media bekend als de zaak van de Enschedese voogdijmoord en
betreft het volgende. De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van de moord
op haar ex-vriend [slachtoffer] . Ruim een week voor de gepleegde moord heeft de
voorzieningenrechter in een door de ex-vriend aangespannen kort geding uitgesproken dat de
verdachte met haar dochtertje van – op dat moment - anderhalf jaar uit [plaats] moest terugkeren
naar Enschede, zodat haar ex-vriend, die nog in Enschede woonde, niet te ver van hun dochtertje
zou wonen. Dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag dat de verdachte
in gebreke zou blijven, ingaande na het weekend waarin de ex-vriend is vermoord. De rechtbank
had de verdachte vrijgesproken. De verdachte ontkent dat sprake was van een moordplan waar zij
een rol in heeft. In feitelijke aanleg is niet bestreden dat haar huidige vriend [betrokkene 1]
(vergezeld van een ander) aanwezig was op de plaats delict ten tijde van de moord.

Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“zij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met
een ander, [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door
die [slachtoffer] meermalen, met een mes, in het lichaam te steken.”

Deze bewezenverklaring berust op de in de aanvulling op het verkort arrest opgenomen 78
bewijsmiddelen met daarbij als bijlagen foto’s van voorwerpen waarnaar in de bewijsmiddelen
wordt verwezen. Ik verwijs hier naar de inhoud van deze aanvulling.

Blijkens het bestreden arrest heeft het hof de volgende feiten en omstandigheden vastgesteld:1

4 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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“De feiten en omstandigheden

[slachtoffer] en verdachte hebben een relatie gehad waaruit op 1 mei 2013 een dochtertje
genaamd [betrokkene 2] is geboren. [slachtoffer] en verdachte woonden samen aan de [a-straat
1] te Enschede. Op enig moment - in april 2014 - is de relatie tussen [slachtoffer] en verdachte
geëindigd. Begin juli 2014 is verdachte met [betrokkene 2] bij haar moeder - [betrokkene 3] - aan
de [b-straat] in [plaats] gaan wonen. Omdat [slachtoffer] het niet eens was met een permanent
verblijf van [betrokkene 2] buiten Enschede, heeft hij in augustus 2014 een kort geding
aangespannen tegen verdachte.

Medio augustus 2014 hebben verdachte en [betrokkene 1] voor het eerst contact met elkaar en
spreken zij samen af. Uit dit contact komt een liefdesrelatie voort.

Op 4 september 2014 is in de Rechtbank te Breda het door [slachtoffer] aangespannen kort
geding behandeld. Bij vonnis van 18 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in kort geding
bepaald dat verdachte met [betrokkene 2] binnen een week na betekening van het vonnis diende
terug te keren naar Enschede op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag
dat zij daarin in gebreke zou blijven.

Verdachte heeft in de week na dat vonnis meermalen gezegd dat [slachtoffer] maar beter dood
kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet meer was/dood was. Van dergelijke uitlatingen is ook de
nieuwe vriend van verdachte, [betrokkene 1] , getuige geweest.

[betrokkene 4] (hierna: [betrokkene 4] ) - een vriendin van verdachte - heeft verklaard dat zij
heeft gehoord dat verdachte zei dat ‘ze wilde dat [slachtoffer] dood was’ en [betrokkene 1] hier
aanvankelijk eigenlijk niets op zei, maar [betrokkene 1] toen verdachte dit voor de derde of vierde
keer zei zelf zei dat ‘het inderdaad wel het beste zou zijn, dat [verdachte] dan overal van af zou zijn’.
Voorts heeft [betrokkene 4] verklaard dat verdachte op dinsdagavond opnieuw zei dat ze vond
dat [slachtoffer] ‘gewoon dood moest’. Nadat [betrokkene 4] had gezegd dat verdachte haar
dochter daarmee haar vader zou afnemen en zij vroeg wat verdachte zou doen als zij door de
politie zou worden aangehouden, zei verdachte dat het dan ‘janken, janken, janken zou worden of
gewoon haar hoofd koel houden’.

[betrokkene 1] heeft in de week na het kort geding vonnis diverse personen benaderd met het
verzoek een wapen te leveren of een ‘gevaarlijke man’. Daarbij wordt onder andere gesproken
over ‘een blaffer met een demper’, ‘pangpang’ en ‘valse nummerplaten’. Voorts maakt [betrokkene 1]
op 19 september 2014 een notitie in de mobiele telefoon die op dat moment bij hem in gebruik is
met de inhoud: ‘ [a-straat 1] , Enschede [slachtoffer] Turk’.

Op 21 september 2014 wordt in de avond op de mobiele telefoon die op dat moment in gebruik is
bij [betrokkene 1] op Google gezocht naar ‘vermommings masker te koop’.

Op 22 september 2014 tussen 11.00 uur en 15.45 uur heeft [betrokkene 1] de volgende sms’jes
naar verdachte gestuurd:

- ‘stuur eens het nummer van die kutturk’ en

- ‘in welk casino zit hij schatke als ik het regel is er geen weg trg en moet je beseffen dat als
[betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader hoop ik dat je ermee kunt leven eh’ en

- ‘wat ga je haar dan wijsmaken’ en

- ‘wat ga je haar dan wijsmaken’ en

- ‘en we zullen er 9 van de 10 900 euro voor moeten neerleggen heb ik al bij een paar mensen gehoord’
en

- ‘je wilt dan dat ik het regel’.

Diezelfde dag stuurt verdachte een sms-bericht aan [betrokkene 1] met de inhoud: ‘Daar weetje
zelf het antwoord op maar sms’en is niet zo handig nu schat’. Waarop [betrokkene 1] reageert met
het bericht: ‘Oke en dan verwijder je die berichten maar’.

Op 23 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen met [betrokkene 4] naar
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Rotterdam en [plaats] gegaan. In Rotterdam zijn diverse kledingstukken (een donker blauwe trui
met lichte letters erop en een lichtgrijze joggingbroek), een zwart petje en donkere schoenen
gekocht voor [betrokkene 1] . Verdachte en/of [betrokkene 1] hebben aan [betrokkene 4] laten
weten dat zij over de aankoop van deze goederen niet mocht praten met haar vriend [betrokkene
5] (hierna: [betrokkene 5] ). In [plaats] is diezelfde dag een messenset bij de [A] gekocht.
Verdachte heeft deze messen contant betaald. In een carnavalswinkel in [plaats] heeft
[betrokkene 1] een masker uitgezocht, dat vervolgens door verdachte is afgerekend.

Op 24 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen naar Enschede gereden in de auto
van een vriendin van verdachte - [betrokkene 6] (hierna: [betrokkene 6] ) - omdat de auto die in
gebruik was bij [betrokkene 1] te veel op zou vallen in verband met de Belgische kentekenplaten.
In het Diabelli Il-onderzoek is nader onderzoek verricht naar wat er die dag precies is gebeurd in
Enschede. Uit het onderzoek naar het navigatiesysteem waar die dag gebruik van werd gemaakt
door verdachte en [betrokkene 1] blijkt dat zij niet alleen twee keer langs de voorzijde van de
woning van [slachtoffer] zijn gereden, maar dat zij ook langs de achterzijde zijn gereden en daar
mogelijk zeer langzaam hebben gereden of kort hebben stilgestaan. Uit datzelfde onderzoek blijkt
dat verdachte en [betrokkene 1] in totaal iets meer dan een uur in Enschede zijn geweest. In die
tijd is er een bezoek gebracht aan een telefoonwinkel gevestigd aan de [a-straat] te Enschede en
aan de Praxis (van 15.15.48 uur tot en met 15.31.21 uur). In de telefoonwinkel zijn twee Lebara
simkaarten gekocht. Bij de Praxis zijn een schroevendraaier, montagetape, een
schroefverwijderaar en een liter terpentine gekocht.

Op 25 september 2014 heeft er in de avonduren sms-contact plaatsgevonden tussen de telefoon
die in gebruik was bij [betrokkene 1] en de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 7] . Met de
telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de telefoon die in gebruik was bij
[betrokkene 7] ge-sms’t: ‘kun jij aan een pang pang geraken of gevaarlijke mannen’. Vervolgens is er
op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht binnengekomen met de tekst: ‘ja bel is man’ en
‘ik heb pang pang hier bij mij liggen en zware manne ben ik en ken er veel dus bel is makker wat is
er aan de hand’. Hierna heeft er tussen deze toestellen een belcontact van 228 seconden
plaatsgevonden.

Op 26 september 2014 heeft [betrokkene 1] ’s ochtends bij de [A] onder andere een mes met/in
een foedraal gekocht. Uit diverse verklaringen volgt dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] een
groot deel van die dag samen hebben doorgebracht. Verdachte heeft [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] omstreeks 13.00 uur/13.30 uur samen in de woning van haar moeder -
[betrokkene 3] - in [plaats] gezien. Rond 16.00 uur zijn [betrokkene 1] en [betrokkene 7] bij
[betrokkene 8] geweest. Rond 19.00 uur zijn zij vervolgens samen vertrokken vanaf de woning
van verdachte en [betrokkene 3] in [plaats] in de zwarte Volkswagen Golf van de moeder van
[betrokkene 1] .

Uit onderzoek van de laptop die is aangetroffen in de woning van [betrokkene 3] in [plaats] blijkt
dat er op 26 september 2014 omstreeks 13.32 uur via Google Maps is gezocht op ‘ [plaats] ’ en
‘Enschede’.

Op 27 september 2016 omstreeks 01.20 uur is [betrokkene 9] (hierna: [betrokkene 9] ), die
woonachtig in dezelfde flat als [slachtoffer] , wakker geworden van autoportieren die meerdere
keren hard werden dichtgeslagen. [betrokkene 9] heeft aan de achterzijde van de flat, ter hoogte
van haar balkon, een zwarte of donkerkleurige Volkswagen Golf hatchback of daarop lijkende auto
met haaientand-/haaienvinantenne op het dak en sportvelgen gezien. Er stonden twee jongens of
mannen bij de auto die bij de achterbank van de auto bezig waren alsof ze de achterbank
opklapten of wat met de voorstoel deden. De mannen waren opvallend nerveus, aldus
[betrokkene 9] . Ze keken steeds schichtig om zich heen en keken voorts omhoog naar de
flatwoningen. Ze praatten niet met elkaar, maar maakten elkaar dingen duidelijk met hun handen.
Op een gegeven moment liepen zij om de flat heen. De ene man was ongeveer 20 jaar oud. Hij
droeg donkere kleding, een donker shirt met glitters er op en een zwarte baseballpet. De andere
man had een blanke huidskleur. Hij droeg een lichtgekleurde joggingbroek en een lichtgekleurd
shirt met lange mouwen. Ook hij droeg een zwarte baseballpet.

Omstreeks 01.15/01.20 uur heeft [betrokkene 10] - die op dat moment zijn hond uitliet - gezien
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dat er bij de achterzijde van de flat twee, hem onbekende personen, naast een donkerkleurige
auto stonden, waarvan het portier aan de passagierszijde openstond. Kort daarop heeft hij de
mannen voor de flat aan de [a-straat] in Enschede zien staan, nabij de flat van de hem bekende
[slachtoffer] . Hij heeft gehoord dat beide mannen fluisterden. Na ongeveer vijf à zes minuten na
terugkomst in zijn woning hoorde hij geschreeuw uit de richting van de voorzijde van de flat.
Vanuit zijn slaapkamerraam heeft hij gezien dat de door hem genoemde auto met hoge snelheid
en gierende banden vanaf de oprit wegreed in de richting van de [c-straat] .

Op 27 september 2014 om 01.44 uur heeft getuige [betrokkene 11] een laatste bericht van
[slachtoffer] ontvangen via Facebook. Daarna heeft zij geen bericht meer van hem ontvangen.

In de nacht van 26 op 27 september 2014 heeft [betrokkene 12] - de zus van [slachtoffer] - heel
vaak de deurbel horen gaan en heeft zij gehoord dat [slachtoffer] via de intercom sprak met
iemand die vroeg wie daar was. Vervolgens heeft zij hem naar zijn slaapkamer horen gaan,
waarna de deurbel opnieuw ging en zij hem via de intercom heeft horen praten. [slachtoffer] zei:
‘Ik ken je niet, ik kom naar beneden’. Ze heeft gehoord dat [slachtoffer] naar beneden liep. Ze is na
ongeveer vijf minuten naar beneden gelopen. Toen zij de trap afkwam en richting de
toegangsdeur van het portiek keek, zag zij [slachtoffer] met zijn rug rechts tegen de muur. Zij
heeft een persoon die zij herkende als de nieuwe vriend van verdachte heel dicht voor
[slachtoffer] zien staan. Zij heeft gezien dat die nieuwe vriend breed stond, alsof hij [slachtoffer]
wat aan wilde doen. Zij zag aan het gezicht van [slachtoffer] dat hij angstig was. [betrokkene 12]
vond de situatie dreigend en was bang. Zij heeft gezien dat een andere man die zij niet kende, de
deur openhield. Hij stond half in de deuropening en half in de hal. Deze man stond heel dicht bij de
vriend van verdachte. [slachtoffer] heeft naar haar toe bevestigd dat één van die mannen de
nieuwe vriend van verdachte was en heeft haar in het Turks gevraagd of zij de politie wilde bellen.
Toen zij de trap op rende om de politie te bellen, hoorde zij haar broer schreeuwen en meermalen
‘au’ roepen. Zij is daarop direct naar beneden gerend en zag dat [slachtoffer] buiten op straat in
elkaar zakte. Tijdens het verhoor van [betrokkene 12] is aan haar een foto getoond van
[betrokkene 1] . Zij heeft de persoon op deze foto herkend als de nieuwe vriend van verdachte,
één van de mannen die zij had gezien in het portiek. Tijdens de Foslo- confrontatie bij de politie
heeft [betrokkene 12] [betrokkene 7] niet herkend, echter na afloop van deze confrontatie heeft
zij verklaard dat de persoon op foto 4 (op deze foto was [betrokkene 7] te zien) veel leek op de
persoon die zij in de nacht van 26 op 27 september 2014 in de hal van haar flatwoning heeft
gezien en waarover zij heeft verklaard. Tijdens de pro forma behandeling op 25 maart 2015 bij de
rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft [betrokkene 12] gezegd [betrokkene 7] te herkennen als
de man die zij samen met de nieuwe vriend van verdachte in de nacht van 26 op 27 september
2014 in de hal van haar flatwoning heeft gezien.

[betrokkene 1] heeft bekend dat hij één van de mannen was in de nacht van 26 op 27 september
2014 in het portiek bij de woning van [slachtoffer] in Enschede. [betrokkene 1] heeft voorts
verklaard dat hij [slachtoffer] op enig moment heeft vastgepakt.

[betrokkene 13] heeft om 01.51 uur het alarmnummer gebeld, nadat [betrokkene 12] voor zijn
auto was gesprongen en hem toeschreeuwde de hulpdiensten te waarschuwen.

Om 01.53 uur heeft de politiemeldkamer aan de politie-eenheid de opdracht gegeven om te rijden
naar de [a-straat] in Enschede, omdat zich daar een steekpartij had voorgedaan.

Omstreeks 01.57 uur zijn de eerste hulpdiensten ter plaatse gearriveerd. Door hen werd een
hevig bloedende man (het hof begrijpt: [slachtoffer] ), deels liggend op een parkeervak en deels
op de rijbaan van de [a-straat] , ter hoogte van de portiekingang van het flatgebouw [a-straat 1]
te Enschede aangetroffen. Omstreeks 02.10 uur werd door een van de medewerkers van de
ambulancedienst vastgesteld dat [slachtoffer] was overleden.

Bij de sectie op het levenloze lichaam van [slachtoffer] is gebleken dat er sprake was van twee
steekwonden: een steekwond links voor aan de borst met daarmee samenhangend een
steekkanaal waarin de linkerlong en het hart waren geperforeerd en een steekwond links aan de
buik met oppervlakkige perforatie van de buikwand zonder perforatie van de inwendige organen.
Arts en patholoog A. Maes van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) heeft
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geconcludeerd dat [slachtoffer] is overleden als gevolg van verwikkelingen van een bij leven
opgelopen steekwond links aan de borst. Het steekkanaal van deze verwonding links aan de borst
loopt van links naar rechts en iets voetwaarts (bezien vanuit de rugligging van het slachtoffer) en
voorwaarts.

[betrokkene 1] en [betrokkene 7] zijn op 27 september 2014 omstreeks 04.00/04.30 uur weer in
de woning in [plaats] teruggekeerd. [betrokkene 1] heeft aan verdachte gevraagd of het goed
was dat [betrokkene 7] zou blijven slapen. Verdachte heeft hiermee ingestemd, waarna er voor
[betrokkene 7] een slaapplek is ingericht op zolder.

Op 27 september 2014 vertrokken [betrokkene 1] en [betrokkene 7] naar België. Om 11.19 uur
stuurde [betrokkene 1] een sms-bericht naar verdachte met de tekst: ‘Schat zijn er al lichtjes
gepasseerd daar?’. Diezelfde dag omstreeks 14.20/14.22 uur heeft [betrokkene 1] sms-berichten
aan verdachte gestuurd met de tekst: ‘Schatje kunnen we 250 euro regelen voor [betrokkene 7] ’ en
‘Want die vraagt da’. Hierop heeft verdachte om 14.23 uur een sms aan [betrokkene 1] gestuurd
met de tekst: ‘Is goed schatje waar ben je nu?’

Diezelfde dag omstreeks 17.00 uur zijn [betrokkene 1] , verdachte en [betrokkene 7] in [plaats]
aangehouden door de politie. Zij zaten alle drie in de hiervoor genoemde zwarte Volkswagen Golf.
Deze auto had wielen die voorzien waren van sportvelgen. Op het dak van de auto was een
antenne aangebracht in de vorm van een haaientand/haaienvin. Ten tijde van de aanhouding
droeg [betrokkene 7] een zwart T-shirt met daarop glinsterende chroomkleurige punten die
tezamen een afbeelding vormden.

Door de politie is nader onderzoek verricht naar voornoemde zwarte Volkswagen Golf. In de auto
werd onder andere een handschreven briefje aangetroffen met de tekst: ‘rondhoren voor een
blaffer’ en ‘vingerafdrukken vijlen’. In de kofferbak werd in de ruimte voor het reservewiel een op
een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen.

Op aanwijzen van [betrokkene 1] zijn er diverse goederen aangetroffen. Bij de Parkeerplaats
Struik aan de A1 zijn twee zwarte baseballpetjes, waarvan één petje met het opschrift ‘Special
Forces’, één gele huishoudhandschoen en twee messen in een sloot en in een weiland
aangetroffen. Bij de parkeerplaats Varakker aan de A15 zijn in een vuilniszak - die in de boom hing
in de bosjes - een mes, een wit masker, een valse Belgische kentekenplaat, een handdoek, een
blauwe hoodie met het opschrift ‘Red bridge NYC’, een zwart/wit gebreide (kol)trui, een fles met
terpentine en een plastic tas van de Praxis aangetroffen. Bij de Carwash in de gemeente Schelle
(in België) zijn in een afvalcontainer in een zwarte vuilniszak onder andere een zwarte
joggingbroek met witte strepen op de zijkant, een grijze joggingbroek, een grijs T-shirt, een paar
schoenen en sokken, een paar grijze sokken en een verpakking van een Lebara-simkaart
aangetroffen. In diezelfde afvalcontainer werd in een stoffen tas een gas-alarmpistool
aangetroffen.

Voornoemde goederen zijn door het team Forensische Opsporing onderzocht op onder meer
biologische sporen. Deze sporen en sporendragers zijn voor nader onderzoek overgedragen aan
het NFI. Door middel van vergelijkend DNA-onderzoek is op de binnenrand van de zwarte
baseballpet met het opschrift ‘Special Forces ’ (AAHJ4745NL#01) een DNA-profiel aangetroffen dat
overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1] met een matchkans kleiner dan 1 op 1
miljard.2 Op de binnenrand van de andere zwarte baseballpet (AAHF9240NL) is een DNA-mengprofiel
aangetroffen van minimaal twee personen, waar het DNA-profiel van [betrokkene 7] in past, maar
waarvan de matchkans niet is berekend. Op de binnenzijde van de zwarte leren handschoenen
(AAHJ4744NL#01 en #02) zijn DNA-sporen aangetroffen die overeenkomen met het DNA-profiel
van [betrokkene 1] met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. Ook de buitenzijde van deze
zwarte leren handschoenen is bemonsterd (AAHJ4744N1 #03 tot en met #09). Deze bemonstering
bevat celmateriaal van drie personen. De deskundige van het NFI heeft gerapporteerd dat de
bevindingen van het onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering
celmateriaal bevat van [slachtoffer] en [betrokkene 1] en een willekeurig persoon, dan wanneer
de bemonstering celmateriaal bevat van [betrokkene 1] en twee willekeurige onbekende
personen. Het hof leidt hieruit af dat op de buitenzijde van de zwarte leren handschoenen
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celmateriaal is aangetroffen van zowel [slachtoffer] als van [betrokkene 1] .

Aan de binnenzijde van de aangetroffen gele huishoudhandschoen (AAHJ4748NL#01) is een DNA-
mengprofiel aangetroffen van minimaal drie personen. De deskundige van het NFI heeft
gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek zeer veel waarschijnlijker zijn als de
bemonstering celmateriaal bevat van verdachte en twee onbekende personen, dan wanneer de
monstering celmateriaal bevat van drie willekeurige onbekende personen.

Voorts heeft de deskundige gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek extreem veel
waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van de [betrokkene 7] en twee
willekeurige onbekende personen, dan wanneer de bemonstering celmateriaal bevat van drie
willekeurige onbekende personen. Het hof leidt hieruit af dat aan de binnenzijde van de gele
huishoudhandschoen celmateriaal is aangetroffen van zowel [betrokkene 7] als van verdachte. Op
het lemmet van een van de messen die is aangetroffen op de parkeerplaats Stuik langs de A1
(AABW5351NL#01) is bloed aangetroffen, waaruit een DNA-mengprofiel is verkregen. De
deskundige van het NFI heeft hierover gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek
extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van [slachtoffer] en een
onbekende persoon, dan wanneer de bemonstering celmateriaal bevat van twee willekeurige
onbekende personen. Het hof leidt hieruit af dat het bloed dat is aangetroffen op het lemmet van
dit mes DNA-materiaal bevat van zowel [slachtoffer] als minimaal een andere persoon. Op de
blauwe hoodie die is aangetroffen in de groenstrook van de parkeerplaats Varakker langs de A15 is
aan de achterzijde bloed aangetroffen. Vanuit de bloedbemonstering (AAHJ4738NU01) is een DNA-
profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer] , met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Daarnaast is deze blauwe hoodie onderzocht op dragersporen. Zowel
vanuit de binnenzijde van de kraag (AAHJ4738NL#02) als vanuit de binnenzijde van het linker
manchet (AAHJ4738NL#03) van deze trui is een DNA-profiel verkregen dat overeenkomsten
vertoont met het DNA-profiel van [betrokkene 1] , met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard.
Op de zwart/wit gebreide trui zijn twee DNA-mengprofielen aangetroffen. De eerste bemonstering
(AAHJ4736NL#01) bevat celmateriaal waaruit een DNA-mengprofiel van minimaal twee personen is
verkregen dat overeenkomt met de DNA-profielen van [betrokkene 1] en verdachte. De tweede
bemonstering (AAHJ4736NL#02) bevat celmateriaal waaruit een DNA-mengprofiel is verkregen van
minimaal drie personen dat overeenkomt met de DNA-profielen van [betrokkene 7] , [betrokkene
1] en minimaal één onbekende persoon. De matchkansen hiervan zijn niet berekend. Op de grijze
joggingbroek die is aangetroffen bij de Carwash in België is op de tailleband (AAHP5127NL#01) een
DNA-profiel aangetroffen dat overeenkomst met dat van [betrokkene 1] , met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Op deze broek werden ook diverse bloedgelijkende sporen
waargenomen. Vanuit de bloedbemonstering aan de voorzijde van deze broek is ter hoogte van de
linker broekzak (AAHP5127NL#02 en AAHP5129NL#01) een DNA-profiel verkregen dat
overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer] met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard.
Vanuit de bloedbemonstering in de linker broekzak van deze grijze joggingbroek (AAHP5130#01 en
AAHP5131#01) is een DNA-mengprofiel verkregen. Zowel het DNA-profiel van [betrokkene 1] als
dat van [slachtoffer] past binnen dit mengprofiel. De matchkans hiervan is niet berekend. Vanuit de
tailleband (AAHP5130NU01) van de zwarte joggingbroek die eveneens aldaar is aangetroffen is een
DNA-mengprofiel verkregen. De DNA-profielen van [betrokkene 7] en [betrokkene 1] passen
binnen dit mengprofiel. De matchkans is hiervan niet berekend.

Daarnaast is bij het onderzoek door de politie in de omgeving van de [a-straat] aan de achterzijde
van de flat van [slachtoffer] ter hoogte van de achteruitgang van het portiek een foedraal (van
een mes) aangetroffen. Van de randen van dit foedraal (AAGV6560NL#01) werd een DNA-profiel
verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1] , met een matchkans kleiner
dan 1 op 1 miljard.

Twee van de aangetroffen messen zijn soortgelijk aan de drie messen die in de keukenla van
[betrokkene 3] zijn aangetroffen, terwijl soortgelijke messen in sets van vijf stuks worden
verkocht bij de hiervoor genoemde [A] . De [A] verkoopt ook messen in foedraal die soortgelijk zijn
aan het bebloede mes dat bij de parkeerplaats Struik langs de A1 is aangetroffen en de foedraal
die is aangetroffen achter de flat waar [slachtoffer] woonde.”
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5.1.

5.2.

Het middel klaagt dat het hof onvoldoende redenen heeft opgegeven waarom het is afgeweken
van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt van de verdediging dat de verklaringen van
medeverdachte [betrokkene 1] wegens onbetrouwbaarheid niet tot het bewijs kunnen worden
gebezigd, terwijl die redenen ook niet in voldoende mate blijken uit de inhoud van de gebezigde
bewijsmiddelen.

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 en 27 november
2018 gehechte pleitnota heeft de raadsman van de verdachte aldaar een ongeveer veertig
pagina’s tellend verweer gevoerd betreffende de onbetrouwbaarheid van de door de
medeverdachte [betrokkene 1] afgelegde verklaringen. Voor de inhoud van dat verweer verwijs ik
naar deze pleitnota. Het verweer betreft “een analyse van de verklaringen van [betrokkene 1]
uitgesplitst in die onderdelen waarover hij aantoonbaar niet naar waarheid, ongeloofwaardig of
inconsistent heeft verklaard en de daarbij behorende onderbouwing”. Daarbij wordt erop gewezen
dat [betrokkene 1] ook zelf heeft erkend dat hij in zijn verklaringen verhalen heeft verzonnen. De
in het verweer besproken onderwerpen betreffen: 1) de betrokken uitvoerders en de wijze van
uitvoeren, 2) de geldbedragen die betaald zouden worden, 3) de aan de verdachte toegedichte rol
en wat zij op welk moment aan [betrokkene 1] gevraagd zou hebben, 4) wie er bij besprekingen
waren en waar die over gingen, 5) de rit naar Enschede op woensdag 24 september 2014 inclusief
de aankoop van de simkaarten en de aankoop van de goederen bij de Praxis, 6) zijn wetenschap
over de woning van [slachtoffer] , 7) (de aanschaf van) de verschillende relevante voorwerpen, 8)
(de locatie van) het masker, 9) het schrijven van het briefje en 10) het knippen van het haar van
[betrokkene 7] . Daarbij wordt ook het overige bewijs ten aanzien deze onderwerpen besproken.
Het verweer eindigt met een conclusie over de betrouwbaarheid van [betrokkene 1] die ik hier
integraal weergeef:3

“Betrouwbaarheid

Dat enkele (ondergeschikte) onderdelen van de verklaringen juist blijken te zijn, maken deze niet
in zijn geheel betrouwbaar. De officier van justitie vond in het aantreffen van de voorwerpen op
aanwijzen van [betrokkene 1] steun, maar dat is slechts een klein deel van zijn verklaringen. Een
deel dat relatief onschuldig is, waarover hij geen druk voelt om te verklaren, omdat het juist om
feitelijkheden gaat en om de schijn op te houden dat hij een meewerkende verdachte is. Alle
andere antwoorden die hij in die verhoren geeft zijn echter nog wel kennelijk leugenachtig zijn,
omdat hij dan nog steeds blijft bij het verhaal dat hij door [betrokkene 7] en [betrokkene 14]
onder schot is gehouden. Eigenlijk elke leugenachtige verklaring bevat ook onderdelen die waar
zijn, juist om de leugenachtigheid kracht bij te zetten. Immers, daarmee probeert de leugenaar
juist de ander te overtuigen dat hij naar waarheid verklaart. Het feit dat de officier van justitie dit
aangreep om te betogen dat [betrokkene 1] in belastende zin wel de waarheid spreekt is niet zo
verwonderlijk, want van vrijwel elk ander onderdeel ontbreekt de steun. Bovendien klopt die
redenering, die de advocaat-generaal ook volgt, niet. Want als dat betekent dat zijn verklaring wel
betrouwbaar is, waarom geldt dat dan niet voor de ontlastende delen (die ook nog eens veel
talrijker zijn)? Dus dat cliënte helemaal niet aan hem had gevraagd om [slachtoffer] te
vermoorden, maar dat - zoals zij dat zelf ook heeft verklaard - zij dacht dat [betrokkene 1] alleen
maar het plan had om [slachtoffer] een pak rammel te geven en hem te bedreigen. Dat is ook
precies wat hij in zijn eerste verklaring zegt waarin hij geconfronteerd wordt met de sms-
contacten die hij met cliënte heeft. Hij verklaart dan immers wat ik eerder reeds citeerde (p. 2065):

‘ [verdachte] wilde dat ik hem iets aan deed maar ik heb dat niet gedaan [...] [verdachte] wilde dat ik
hem iets gaan doen. Daarmee bedoel ik hem in elkaar slaan, maar ik heb dat niet gedaan’

En uit de verklaringen bij de rechter-commissaris:

‘Ik heb tegen [verdachte] gezegd dat ik hem wel een lesje zou leren wilde leren en bang wilde maken,
maar de intentie was nooit om hem dood te maken […] Het ging dus over in elkaar slaan. Dat is ook in
het begin door [verdachte] gezegd. Later heb ik haar niet meer over in elkaar slaan horen praten [...]
Het klopt niet dat er bij [betrokkene 3] in de woning plannen zijn gemaakt [...] U vraagt mij of u het
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5.3.

goed zegt dat er in deze hele zaak geen moordplannen zijn beraamd. Voor mij niet [...] In al die
besprekingen werd er nooit van een moordplan gesproken. U houdt mij voor dat wij de woensdag er
voor naar Enschede gingen om woningen te bekijken. Dat klopt. Het was niet onderdeel van een
moordplan.’

[betrokkene 1] heeft zichzelf volledig gediskwalificeerd als betrouwbare getuige. Stel hem 10 keer
dezelfde vraag en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Zijn verklaringen gaan alle kanten op. De
excuses dat het allemaal om grootspraak gaat, dat hij zo goed mogelijk heeft geprobeerd aan het
onderzoek mee te werken, dat hij niet naar waarheid heeft verklaard juist met als doel niet
leugenachtig over te komen, ze overtuigen geen van allen. We hebben hier te maken met iemand
die het onderscheid tussen waarheid en fictie helemaal niet kan maken. Noem hem een fantast,
noem hem een leugenaar of noem hem een beïnvloedbare of kwetsbare verdachte, feit is dat
geen enkel gebruik van zijn verklaringen een betrouwbaarheidstoets kan doorstaan. Dat de
advocaat-generaal stelt dat [betrokkene 1] slecht ‘op enkele punten’ niet naar waarheid heeft
verklaard is toch echt willens en wetens de ogen sluiten voor wat hier aan de orde is en het
uitsluitend toeredeneren naar een veroordeling. Ik noem dat geen waarheidsvinding. Het gaat
hier steeds om kennelijke leugenachtige en tegenstrijdige verklaringen over wezenlijke
onderdelen uit het dossier die bepalend zijn voor de vraag of de tenlastegelegde gedragingen
bewezen kunnen worden.

De Hoge Raad is duidelijk, een onbetrouwbare of ongeloofwaardige getuigenverklaring mag niet
tot het bewijs […] worden gebezigd (NJ 2008, 525) Ik citeer:

‘Nu het Hof de [...] verklaring van de getuige C. als ongeloofwaardig heeft aangemerkt, heeft het Hof die
verklaring ten onrechte als bewijsmiddel gebezigd, aangezien dit niet strookt met het wettelijk
bewijsstelsel waarin ervan wordt uitgegaan dat een getuigenverklaring door de rechter slechts tot het
bewijs kan worden gebezigd wanneer deze naar zijn oordeel betrouwbaar en overeenkomstig de
waarheid is afgelegd (vgl HR 14 september 1992, NJ 1993, 54).’

Betrouwbaar zijn ze nooit, overeenkomstig de waarheid niet vast te stellen en in strijd met de
waarheid vaak juist wel. De conclusie is dan ook dat alle verklaringen van [betrokkene 1] voor het
bewijs dienen te worden uitgesloten. Het ‘behoedzaam omgaan’ met verklaringen van
[betrokkene 1] is geen toverformule om alsnog verklaringen van een onbetrouwbare getuige tot
het bewijs te bezigen. Of een getuige is betrouwbaar of hij is dat niet. Hij is niet alleen
betrouwbaar op die onderdelen die het openbaar ministerie dienstig acht voor een
bewezenverklaring. Bovendien is dus helemaal geen sprake van voldoende steunbewijs voor een
bepaalde versie, omdat ook voor de andere versies steun te vinden is. Een selectie is pas mogelijk
als je eerst vaststelt dat de verklaringen betrouwbaar zijn en niet door te gaan zoeken naar steun
voor uitsluitend een belastende verklaring en het negeren van ontlastend bewijs.

(…)

Ik meen dat het uitsluiten van de verklaringen van [betrokkene 1] reeds tot een integrale
vrijspraak moet leiden, omdat zijn verklaringen noodzakelijk zijn om tot een veroordeling te komen
voor alle alternatieven. Immers alle handelingen die aan cliënte kunnen worden toegerekend
kunnen alleen dan redengevend zijn indien zij in samenhang met [betrokkene 1] verklaringen tot
het bewijs worden gebezigd. De aanschaf van voorwerpen zoals de kleding en de messen, de
autorit naar Enschede op woensdag, de onderlinge communicatie via Whatsapp en sms, het
uitspreken van de wens dat [slachtoffer] dood zou zijn, het is al niet overweldigend, maar
uitsluitend in onderling verband met de belastende onderdelen uit de verklaringen van
[betrokkene 1] kunnen zij als steunbewijs gelden. Vallen zijn verklaringen weg, dan is het als een
kaartenhuis dat ineenstort. Beter gezegd, als [betrokkene 1] nooit enige verklaring had afgelegd
dan ben ik ervan overtuigd dat cliënte nooit zo lang in voorlopige hechtenis gezeten en dan was
het zelfs de vraag geweest of zij vervolgd zou zijn. Het uitsluiten van de verklaringen van
[betrokkene 1] staat daaraan gelijk en dat betekent dan ook reeds daarom dat vrijspraak dient te
volgen.”

Blijkens het bestreden arrest heeft het hof dit verweer als volgt samengevat en verworpen:4
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5.4.

5.5.

5.6.

“Overwegingen met betrekking tot het bewijs

(…)

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken
van de gehele tenlastelegging.

In de eerste plaats heeft de raadsman aangevoerd dat de door [betrokkene 1] afgelegde
verklaringen niet voor het bewijs gebezigd mogen worden, omdat deze verklaringen
onbetrouwbaar zijn. De door de advocaat-generaal voorgestelde wijze waarop de door
[betrokkene 1] afgelegde verklaringen dienen te worden beoordeeld is onjuist. Bij het wegvallen
van de door [betrokkene 1] afgelegde verklaringen bevat het dossier onvoldoende wettig en
overtuigend bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen van zowel het primair, subsidiair als
meer subsidiair tenlastegelegde.

(…)

Het oordeel van het hof

De door [betrokkene 1] afgelegde verklaringen

De raadsman heeft verweren gevoerd met betrekking tot de bruikbaarheid van de door
[betrokkene 1] afgelegde verklaringen. Zo heeft de raadsman aangevoerd dat de door
[betrokkene 1] afgelegde verklaringen niet voor het bewijs gebezigd mogen worden, omdat deze
verklaringen onbetrouwbaar zijn. (…)

Zowel naar aanleiding van het gevoerde verweer als ambtshalve overweegt het hof met
betrekking tot de bruikbaarheid voor het bewijs van de door [betrokkene 1] afgelegde
verklaringen als volgt.

[betrokkene 1] heeft veelvuldig en zeer uitgebreid verklaard. Het hof stelt vast dat [betrokkene 1]
op vele punten inconsistent en op onderdelen - naar eigen zeggen - zelfs (bewust) leugenachtig
heeft verklaard aangaande het tenlastegelegde en zijn eigen rol daarin. Gelet hierop dient naar
het oordeel van het hof met de nodige behoedzaamheid met deze verklaringen te worden
omgegaan. Dit betekent echter niet dat de verklaringen van [betrokkene 1] in zijn geheel terzijde
moeten worden geschoven. Het hof is van oordeel dat de verklaringen van [betrokkene 1] in ieder
geval gebruikt kunnen worden voor het bewijs, indien en voor zover die verklaringen voldoende
steun vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij in voorkomende gevallen een uitzondering kan
worden gemaakt voor ondergeschikte onderdelen van de tenlastelegging.”

Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden voorop gesteld. Het is
voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, om voor het bewijs te bezigen wat deze
uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen
wat deze voor het bewijs van geen waarde acht. De motiveringsplicht van de tweede volzin van
artikel 359, tweede lid, Sv doet aan dit uitgangspunt niet af. Wel brengt die bepaling mee dat de
feitenrechter onder omstandigheden zijn beslissing nader zal dienen te motiveren. Dat is onder
meer het geval indien door of namens de verdachte een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is
ingenomen ten aanzien van het gebruikte bewijsmateriaal en de rechter daarvan afwijkt. Omtrent
de aan de mate van motivering te stellen eisen komt onder meer betekenis toe aan de inhoud en
indringendheid van de aangevoerde argumenten. De motiveringsplicht gaat voorts niet zo ver dat
bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op ieder detail van de
argumentatie moet worden ingegaan.5

Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd met betrekking tot
de betrouwbaarheid van de verklaringen van [betrokkene 1] kan bezwaarlijk anders worden
verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een
ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het hof naar voren is gebracht.

De stellers van het middel merken op dat “hoewel het hof heeft gerespondeerd op het gevoerde
betrouwbaarheidsverweer, de verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt
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5.7.

ontoereikend is gemotiveerd terwijl het hof ook onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn
gedachtegang”. Gesteld wordt dat niet zonder meer begrijpelijk is dat het hof, dat geen inzicht
geeft welke (onderdelen van de) verklaringen het onbetrouwbaar acht, verklaringen van
[betrokkene 1] bezigt voor het bewijs na daar behoedzaam mee om te zijn gegaan. Het hof
motiveert ook niet waar die behoedzaamheid uit bestaat en legt niet uit welke delen van de
verklaringen van [betrokkene 1] het wel betrouwbaar en bruikbaar acht voor het bewijs en welke
niet. De stellers van het middel merken verder het volgende op:

“Het hof legt ook niet uit door welke bewijsmiddelen de verklaringen van [betrokkene 1] worden
ondersteund en voor welke ondergeschikte onderdelen van de tenlastelegging dat niet geldt en
waarom zulks, in het licht van het gevoerde verweer, niet vereist is terwijl ook die onderdelen als
redengevend voor het bewijs zijn aangemerkt. Die redenen blijken ook niet in voldoende mate uit
de gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder niet ten aanzien van de rol van verzoekster. Die
bewijsmiddelen ondersteunen immers niet de door het hof in de bewijsoverwegingen bij het
medeplegen als wezenlijk aangemerkte intellectuele bijdrage en initiërende rol, in het bijzonder
niet de volgende onderdelen uit de door het hof voor het bewijs gebezigde verklaringen van
[betrokkene 1] voor zover deze betrekking hebben op (de rol van) verzoekster:

Bewijsmiddel 11: ‘2 weken geleden ging ik op zoek naar iemand die een ander kon laten verdwijnen of
vermoorden [...] [verdachte] wilde dat ik hem iets aan deed’

Bewijsmiddel 20: ‘Ja, inderdaad wat ik bij een paar mensen moest gaan horen [voor verzoekster,
KC/MB]6, voor iemand te kunnen laten vermoorden of niet.’

Bewijsmiddel 21: ‘Ze vertelde hoe wij erin konden komen via die deuren. [...] Maandag had [verdachte]
al gezegd dat zij daar 250 euro voor over had. Zij wist waarvoor dat was’

Bewijsmiddel 22: ‘[verdachte] vertelde me dat ik in die steeg mijn auto kon parkeren. Zij liet mij dit
allemaal zien omdat ik haar vertelde voor het geval ik later met een ander naar Enschede zou gaan om
[slachtoffer] te vermoorden. [verdachte] heeft daar ook de telefoonkaarten gekocht. [verdachte]
vertelde alles voor het geval ik daar naartoe zou gaan. [...] Zij wilde het [naar huizen kijken, KC/MB]
laten lijken dat zij wel op zoek was. V: Wat heeft [verdachte] beloofd als je het zou doen? Dat zij in
België na bepaalde tijd met [betrokkene 2] met mij zou gaan samenwonen en een bepaalde geldsom’

Bewijsmiddel 23: ‘Ik had een Lebara kaart in mijn sporttas bij [verdachte] liggen [...] [verdachte] wilde
dat omdat het anoniem bleef.’

Voor zover de bewijsmiddelen één of meer onderdelen van de verklaringen van [betrokkene 1]
ondersteunen ziet dat steeds niet op verzoekster, terwijl een wezenlijk onderdeel van het
betrouwbaarheidsverweer is dat de rechtstreekse betrokkenheid van verzoekster alleen uit de
verklaringen van [betrokkene 1] is af te leiden.”

Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd, komt erop neer dat
de verklaringen van de getuige en de medeverdachte [betrokkene 1] onbetrouwbaar zijn en
daarom niet voor het bewijs kunnen worden gebezigd. In dat verband is door de raadsman
uiteengezet dat en waaruit blijkt dat [betrokkene 1] niet naar waarheid, ongeloofwaardig of
inconsistent heeft verklaard. Het hof is in zijn arrest van dit uitdrukkelijk onderbouwde standpunt
afgeweken door een deel van de verklaringen van [betrokkene 1] tot het bewijs te bezigen. Het
hof heeft ter motivering van die afwijking geoordeeld dat [betrokkene 1] op vele punten
inconsistent en op onderdelen zelfs (bewust) leugenachtig heeft verklaard aangaande het
tenlastegelegde en zijn eigen rol daarin, dat gelet hierop met de nodige behoedzaamheid met
deze verklaringen dient te worden omgegaan, maar dat dit niet betekent dat zijn verklaringen in
zijn geheel terzijde moeten worden geschoven. Het hof heeft vervolgens geoordeeld “dat de
verklaringen van [betrokkene 1] in ieder geval gebruikt kunnen worden voor het bewijs, indien en
voor zover die verklaringen voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij in
voorkomende gevallen een uitzondering kan worden gemaakt voor ondergeschikte onderdelen
van de tenlastelegging”. Ik ga er vanuit dat het hof hier heeft bedoeld aan te geven dat
verklaringen die van ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het tenlastegelegde, ook
zonder dat zij voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen, voor het bewijs kunnen worden
gebruikt.7 Ik zal het laatste deel van het oordeel van het hof dan ook hier en hierna zo lezen. Een
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5.8.

5.9.

en ander laat natuurlijk onverlet dat het hof ook deze verklaringen slechts mag gebruiken voor
zover het deze voldoende betrouwbaar acht, bijvoorbeeld omdat de verdachte daarover vrij
consistent heeft verklaard.

Uit de in de aanvulling op het verkorte arrest opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat de hiervoor
onder 5.6 weergegeven verklaringen van [betrokkene 1] (vanzelfsprekend zonder de door de
stellers van het middel aangebrachte toevoegingen) inderdaad door het hof als bewijsmiddelen
zijn gebezigd en daarmee kennelijk door het hof voldoende betrouwbaar zijn geacht. Van deze
verklaringen, voor zover inhoudende dat de verdachte hem heeft verteld hoe hij in de flat waarin
[slachtoffer] woonde kon komen, dat hij in de steeg zijn auto kon parkeren en dat zij hem dit
allemaal liet zien voor het geval hij naar Enschede zou gaan om [slachtoffer] te vermoorden, kan
niet gezegd worden dat deze van ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het
tenlastegelegde, omdat zij betrekking hebben op informatie die de verdachte heeft verstrekt die
van belang was voor de uitvoering van het tenlastegelegde. Ook van de onder 5.6 weergegeven
verklaringen van [betrokkene 1] voor zover inhoudende dat de verdachte [slachtoffer] wilde laten
vermoorden, kan niet gezegd worden dat deze van ondergeschikt belang zijn. Verder blijkt uit de
door het hof gebezigde bewijsmiddelen inderdaad niet dat deze verklaringen direct, dat wil zeggen
vrijwel woordelijk worden ondersteund door andere gebezigde bewijsmiddelen, zijnde geen
verklaringen van [betrokkene 1] , maar dat hoeft ook niet. Waar het om gaat, is dat andere
bewijsmiddelen elementen bevatten die zodanig aansluiten bij de betreffende verklaring dat
daaruit kan worden afgeleid dat deze verklaring voldoende betrouwbaar is om voor het bewijs te
gebruiken. Zo heeft het hof kunnen oordelen dat de verklaring van [betrokkene 1] , inhoudende
dat de verdachte de woning van [slachtoffer] aanwees en dat zij vertelde hoe je daar binnen kon
komen, steun vindt in de uitkomsten van het Diabelli II-onderzoek met betrekking tot het
gebruikte navigatiesysteem en de verklaring van verdachte ter terechtzitting bij het hof op 26
november 2018 inhoudende dat zij inderdaad op die datum met [betrokkene 1] in Enschede is
geweest en dat zij zowel langs de voor- als de achterzijde van de woning van [slachtoffer] zijn
gereden en die woning ook daadwerkelijk hebben bekeken.8

Alle onder 5.8. genoemde verklaringen waarvan niet gezegd kan worden dat deze van
ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het tenlastegelegde worden ondersteund
door andere gebezigde bewijsmiddelen. Daartoe wijs ik op de volgende bewijsmiddelen:

- De als bewijsmiddel 26 gebezigde verklaring van [betrokkene 3] , de moeder van de verdachte.
Zij verklaart onder meer:

“Ik heb de hele week wel dingen opgevangen. Ik heb van [verdachte] bijvoorbeeld gehoord dat ze mij
vroeg of zij de voogdij zou krijgen als [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer] ) dood zou zijn. Ze
had nog zo’n opmerking. Die opmerking ging in ieder geval ook over moord en dood. ‘Het moet voor het
weekend gebeuren!’ Dat zei [verdachte] tegen mij. [verdachte] heeft mij dit in de week, voorafgaand
aan de moord gezegd. [verdachte] was toen alleen met mij thuis. [verdachte] zei dat tegen mij, dat
[slachtoffer] voor het weekend weg moest. Dat moet op woensdag of donderdag geweest zijn.
[verdachte] zei dit heel kordaat. Op woensdag 24 september 2014 zouden [betrokkene 1] en
[verdachte] naar Enschede gaan om te laten zien waar [verdachte] gewoond had. [verdachte] had de
auto van [betrokkene 6] (het hof begrijpt: [betrokkene 6] ) geleend omdat ze niet wilden opvallen met
de auto van [betrokkene 1] , welke een Belgisch kenteken had.”

- Het als bewijsmiddel 27 gebezigde proces-verbaal van bevindingen inhoudende een nader
onderzoek aan de Tom Tom navigatie, afkomstig uit de door de verdachte en [betrokkene 1] op 24
september 2014 gebruikte auto van [betrokkene 6] , voor zover inhoudende:

“De route start in [plaats] en gaat bij binnenkomst in Enschede - [d-straat] , direct via de [e-
straat] naar de [a-straat] . Vervolgens wordt er door de PD, [a-straat 1] Enschede, zijnde een flat,
langs gereden waarna bij de eerste kruising het voertuig wordt gekeerd. Vervolgens wordt achter
de flat, PD, langs gereden waarna bij een torenflat aan de [e-straat] te Enschede een korte stop
plaatsvindt. De route wordt na een oponthoud van ongeveer 7 minuten en 13 seconden vervolgd
van de [e-straat] naar het centrum van Enschede. Bij de rotonde aan de [f-straat] wordt
teruggereden naar de [a-straat] , wederom langs de PD. Aan het einde van de [a-straat] wordt
nabij de kinderboerderij het voertuig gekeerd waarna het wederom langs de PD aan de [a-straat]
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wordt gereden.

(…)

Achterlangs de PD:

Eerder aangegeven in dit proces-verbaal is een opvallende route achter de PD aan de [a-straat 1]
te Enschede langs gereden. (…)

De markers van dit stuk route geven een beeld weer dat achter het pand op een stuk zeer
langzaam is gereden dan wel kort is stilgestaan.”

- De als bewijsmiddel 30 gebezigde verklaring van de verdachte, welke inhoudt:

“U, voorzitter, houdt mij voor dat uit het Diabelli II-onderzoek naar voren komt dat de auto
waarvan ik en [betrokkene 1] gebruik zouden hebben gemaakt in de buurt is geweest van de
woning van mijn ex-partner, [slachtoffer] . Dat klopt.

- De als bewijsmiddel 3 gebezigde verklaring van [betrokkene 4] , welke inhoudt:

“V: Wat had [verdachte] verwacht van die rechtszaak?

A: Ja, dat ze niet naar Enschede hoefde te verhuizen.

V: Hoe reageerde [verdachte] toen ze hoorde dat ze met haar dochter weer naar Enschede moest?

A: Ja, huilen, helemaal overstuur.

V: Heeft [verdachte] toen nog iets over [slachtoffer] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer] ) gezegd?

A: Ja, dat het allemaal zijn schuld is en dat hij haar hele leven kapot maakte. En dat hij alles van haar
afpakt.

V: Hebben jullie toen nog wat besproken?

A: [verdachte] was helemaal overstuur, ze wilde helemaal niet naar Enschede. En ze zei ook dat ze
wilde dat [slachtoffer] dood was.

V: Wat zei [betrokkene 1] (het hof begrijpt telkens: [betrokkene 1] ) daar eigenlijk op?

A: [verdachte] zei dat ze [slachtoffer] dood wilde. In totaal heeft ze het denk ik een stuk of vier keer
gezegd en de derde of de vierde keer zei [betrokkene 1] dat het inderdaad wel het beste zou zijn, dat
[verdachte] dan overal van af zou zijn.

V: Liet [verdachte] nog meer emoties zien?

A: Vooral die eerste dag van de uitspraak heel erg huilen, maar die dagen daarna was ze gewoon meer
kil. Ze kwam heel kil over. Ik zag haar dinsdagavond nog en toen zei ze ook dat ze vond dat [slachtoffer]
gewoon dood moest. En toen zei ik: ‘Je neemt wel [betrokkene 2] haar vader af. En wat moet je dan
toch tegen [betrokkene 2] zeggen’. En toen zei ik ook: ‘Wat nou als je aangehouden wordt door de
politie?’. En toen zei ze: ‘Dan wordt het janken, janken, janken. Of gewoon mijn hoofd koel houden’. En
dat zei ze donderdagavond nog. Ik was daar ongeveer 20 minuten. Toen begon ze er weer over, over
[slachtoffer] . Ik zei nog: ‘Denk je nou echt dat ze jou dan niet gaan aanhouden, dat ze het niet bij jou
gaan zoeken?’”

- De als bewijsmiddel 12 gebezigde verklaring van [betrokkene 15] , de broer van de verdachte,
voor zover inhoudende:

“A: Ik wist wel van tevoren wat hun van plan waren. Ik bedoel met ‘hun’, mijn zusje [verdachte] en
haar vriend [betrokkene 1] . De derde persoon wist ik echt niets van. Ik wist dit ongeveer een week van
tevoren. Ik bedoel daarmee een week voor de moord.

(…)

Ik heb [verdachte] ook horen zeggen dat als [slachtoffer] er niet meer was zij alleen de ouderlijke macht
zou hebben en zij niet meer naar Enschede zou hoeven. Ik heb toen nog iets tegen [verdachte] gezegd
in de trant van: ‘Denk jij nu serieus hiermee weg te komen, het is geen film’. Ik heb tegen haar gezegd
dat mensen omleggen geen optie was. [verdachte] antwoorde toen: ‘Ja, maar wat weet jij dan nog?’”

- Het als bewijsmiddel 6 gebezigde proces-verbaal van bevindingen, inhoudende de op 22
september 2014 door [betrokkene 1] aan de verdachte verstuurde sms-jes, welke inhouden:
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“- ‘ “- ‘Geef de nr (het hof begrijpt: (telefoon)nummer) is van die kut turk schatke?’ en

“- ‘ - ‘In welk casino zit hij Schatje als ik het regel is er geen weg trg en moet je beseffen dat als
[betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader hoop ik dat je ermee kunt leven eh’ en

“- ‘ - ‘Wat ga je haar dan wijsmaken’ en

“- ‘ - ‘En we zullen er 9 van de 10 900 euro voor moeten neerleggen heb ik al bij een paar mensen
gehoord’ en

“- ‘ - Je wilt dan dat ik het regel eh’.”

- Het als bewijsmiddel 7 gebezigde proces-verbaal van bevindingen, waaruit blijkt dat de
verdachte na de hierboven weergegeven laatste sms van [betrokkene 1] naar de verdachte, hem
op 22 september 214 de volgende sms heeft gestuurd:

“Daar weet jezelf het antwoord op maar sms’en is niet zo handig nu schat.”

Daarop heeft [betrokkene 1] blijkens datzelfde bewijsmiddel de volgende sms teruggestuurd:

“Oke en dan verwijder je die berichten maar.”

- De als bewijsmiddel 15 afgelegde verklaring van [betrokkene 16] , inhoudende:

“Op een feestje vroeg [betrokkene 1] eens achter een wapen. Hij zei tegen mij dat hij een vriendin in
Holland had met een kindje. Ik heb tegen hem gezegd dat ik veel vrienden had en dat ik wel eens zou
rondhoren. Hij vroeg aan mij of ik iets kon fixen om het gemakkelijker te maken. Hij zei tegen mij dat
hij door iemand wou laten doen. Hij wou die Turk laten omleggen. Die gevaarlijke mannekes in ons
gesprek, dat ging daarover.”

Met betrekking tot de overige hierboven onder 5.6 weergegeven en tot het bewijs gebezigde
verklaringen van [betrokkene 1] heeft het hof – mede gelet op de overige gebezigde hoeveelheid
sterkere bewijsmiddelen – kunnen oordelen dat deze slechts een ondergeschikte rol voor de
bewijsvoering van het tenlastegelegde vormen. Dat geldt dus voor de verklaringen van
[betrokkene 1] voor zover inhoudende dat de verdachte in Enschede telefoonkaarten heeft
gekocht9, dat [betrokkene 1] een Lebara kaart in zijn sporttas bij de verdachte had liggen en dat
de verdachte dat wilde omdat het anoniem bleef, dat de verdachte maandag al had gezegd dat zij
daar 250 euro voor over had en dat zij wist waarvoor dat was, dat de verdachte het wilde laten
lijken dat zij wel op zoek was [naar een woning] en dat de verdachte [betrokkene 1] had beloofd
dat zij in België na bepaalde tijd met [betrokkene 2] zou gaan samenwonen en hem een bepaalde
geldsom had beloofd als hij “het zou doen”.

Het hof heeft – zoals onder 5.7 aangegeven – geoordeeld dat de verklaringen van [betrokkene
1] in ieder geval gebruikt kunnen worden voor het bewijs, indien en voor zover die verklaringen
voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij in voorkomende gevallen een
uitzondering kan worden gemaakt voor verklaringen die van ondergeschikt belang zijn voor de
bewijsvoering van het tenlastegelegde. Daarmee heeft het hof niet onbegrijpelijk tot uitdrukking
gebracht dat en waarom de omstandigheid dat [betrokkene 1] op vele punten inconsistent en op
onderdelen zelfs leugenachtig heeft verklaard aangaande het tenlastegelegde en zijn eigen rol
daarin, aan ‘s hofs oordeel omtrent de betrouwbaarheid van de tot het bewijs gebezigde
verklaringen van die getuige niet afdoet. Uit de bewijsvoering van het hof blijkt immers dat de voor
het bewijs gebezigde verklaringen van [betrokkene 1] inderdaad, zoals het hof overweegt,
voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen dan wel van ondergeschikt belang zijn voor de
bewijsvoering van het tenlastegelegde. Anders dan de stellers van het middel menen, blijken de
redenen waarom het hof is afgeweken van het voorgedragen uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt behalve uit zijn motivering in voldoende mate uit de inhoud van de gebezigde
bewijsmiddelen. Art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv noopte het hof niet tot een nadere
motivering.10

Het middel faalt.

6 Het tweede middel
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Het middel klaagt, mede gelet op de toelichting, dat het hof zowel op de hoofdlijn als op
onderdelen ontoereikend gemotiveerd is afgeweken van een ter zitting voorgedragen uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt – kort gezegd inhoudende dat de omstandigheden in het dossier die op
opzet wijzen (de verklaringen van [betrokkene 1] ) in te grote mate worden weersproken door
overige bevindingen om het opzet bewezen te kunnen verklaren. Het middel klaagt voorts dat het
bewezenverklaarde opzet niet uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kan worden
afgeleid.

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 en 27 november
2018 gehechte pleitnota heeft de raadsman van de verdachte aldaar met betrekking tot het opzet
van de verdachte het volgende aangevoerd (met weglating van de handgeschreven
opmerkingen):

“Opzet op de dood of zwaar lichamelijk letsel

Alhoewel ik dus meen dat de bewijsconstructie staat of valt met het gebruik van de verklaringen
van [betrokkene 1] kom ik nu toe aan het bespreken van het overige bewijs dat redengevend zou
moeten zijn voor een eventueel motief bij cliënte. Zoals gezegd, zij ontkent het opzet op de dood
of het zwaar lichamelijk letsel, of eigenlijk beter gezegd, zij ontkent dat er sprake was van een
moordplan, in elk geval één waar zij een rol in heeft. Bij de rechter-commissaris heeft zij immers
verklaard te weten dat [betrokkene 1] [slachtoffer] een ‘pak rammel’ wilde geven en hem zou
gaan bedreigen. Dat is in elk geval onvoldoende om het voorwaardelijk opzet op de dood of het
zwaar lichamelijk letsel aan te nemen, niet in de laatste plaats omdat dit alleen iets zegt over het
opzet bij [betrokkene 1] en niet die bij cliënte.

Het enkele feit dat cliënte meermalen had gezegd [slachtoffer] dood te willen, is daarvoor evenmin
voldoende. Dit is immers vrijwel allemaal gezegd in de periode vlak nadat zij geconfronteerd werd
met het voor haar nadelige vonnis van de voorzieningenrechter waarover zij uitermate overstuur
was. Dat betreffen emotionele uitlatingen en niet uitingen van een moordplan. Het is niet zonder
reden dat de getuigen in haar directe omgeving dit ook niet serieus namen. Anders dan de officier
van justitie stelde dat [betrokkene 4] cliënte wel serieus nam vindt dit zijn weerlegging in het feit
dat zij daarop geen actie heeft ondernomen door de politie in te lichten, [slachtoffer] te
waarschuwen of derden in te lichten. Bij de rechter-commissaris ontkent zij bovendien dat zij het
serieus nam en verklaart dat zij nooit een concreet plan van cliënte te hebben gehoord wat zij met
[slachtoffer] wilde.

Een belangrijke contra-indicatie is ook het Whatsapp-gesprek met [betrokkene 6] nadat zij
zaterdagochtend twee nieuwsberichten over de dood van [slachtoffer] heeft doorgestuurd
gekregen (p. 85). De inhoud is oprecht en past in het geheel niet bij eigen betrokkenheid:

[verdachte] 27-09-2014 08:45:24 ‘Ben je al wakker???!’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:45:42 ‘Sinds 7 uur’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:45:47 ‘ [betrokkene 17] maakte mij wakker - -‘

[verdachte] 27-09-2014 08:45:58 ‘Kan je hierheen komen?’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:46:11 ‘Ja ik kom mijn bed uit! Even eten nog’

[verdachte] 27-09-2014 08:49:51 ‘Oke snel ik ben in een halve shock kan amper typen’

[verdachte] 27-09-2014 08:50:17 ‘I need to talk to somebody im Like wtf’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:50:50 ‘Oke is goed’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:50:53 ‘Jk kom gelijk’

En aan [betrokkene 4] :

[verdachte] 10:29:33 ‘You need to come’

[verdachte] 10:29:52 ‘ [website] ’
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[verdachte] 10:29:56 ‘Lees dit!’

[verdachte] 10:30:02 ‘Ben ik fokking shock’

Zie ook de in Diabelli II uitgewerkte tapgesprekken van cliënte (p. 9328 e.v.) waaruit niet bepaald
volgt dat een plan van cliënte is geslaagd. Zo zegt ze bv:

‘ ‘Net als nu weet ik bij god niet wat ik moet doen. Moet ik nou naar Enschede, wat moet ik doen,

‘ moet ik mijn advocaat bellen, moet ik zijn advocaat bellen. Er zit een heel verhaal in mijn hoofd, wat
moet ik überhaupt nou doen?’

In dat tapgesprek bespreekt ze ook wat ze gedaan heeft om aan een woning te komen, maar hoe
lastig dat is en dat ze de advocaat nog gemaild heeft.

Uit het feit dat [slachtoffer] daadwerkelijk om het leven is gebracht, mag ook niet worden afgeleid
dat cliënte daar een plan voor had bedacht. We kunnen immers helemaal niet uitsluiten dat
[betrokkene 1] uit verliefdheid naar cliënte en (daardoor) boosheid naar [slachtoffer] (ook
vanwege het vermeende huiselijke geweld) zelf heeft besloten om [slachtoffer] om het leven te
brengen. Dat is van belang, omdat het dus niet zo is dat enkel cliënte een motief zou kunnen
hebben. [betrokkene 1] was immer begaan met cliënte, heel erg verliefd en haar relaas over het
huiselijk geweld maakte hem ook zelf boos. Dat blijkt ook uit de sms-berichten die hij naar cliënte
stuurt (p. 61). Hij noemt hem een 'vuile turk’ en hoop dat hij hem alleen treft om een 'dikke tuf’ in
zijn gezicht te spugen. Cliëntes reactie (overigens vóór dit laatste bericht) is: ‘Om zo een persoon
moet je je ook niet druk maken schat doe ik ook niet laat hem maar gek worden daar xxxxx’. Ook uit
de verklaring van [betrokkene 5] blijkt dat [betrokkene 1] zelf bij de McDonald's op 18 september
zou hebben gezegd dat hij [slachtoffer] dood wilde om alles wat hij cliënte aandeed (p. 7276). Ook
kan zijn verliefdheid hem er toe hebben gebracht uit eigen beweging te acteren, zoals hij in één
van zijn verhoren zegt (p. 2248 en 2249).

Gelegd naast de objectieve onderzoeksgegevens constateer ik dat het [betrokkene 1] is die
stelselmatig op zoek is naar handlangers, een ‘blaffer’ of andere voorwerpen. Nooit volgt daarover
een terugkoppeling naar cliënte. Daaruit volgt dus een geheel eigen agenda bij [betrokkene 1] en
dus een eigen motief. Uit de mobiele contacten blijkt ook nimmer rechtstreeks een motief bij
cliënte. De sms waarin [betrokkene 1] vraagt hoe cliënte het later moeten uitleggen aan haar
dochter is allereerst niet van haar afkomstig, terwijl zij daar ook niet op reageert, maar bovendien
past deze ook bij cliëntes uitleg bij de RC dat [betrokkene 1] [slachtoffer] zodanig zou bedreigen
dat hij zijn dochter nooit meer zou zien. Of [betrokkene 1] daar al dan niet een andere betekenis
aan gaf is alleen voor zijn opzet van belang, niet die van cliënte tenzij blijkt dat zij die uitleg
kende. Ook uit een andere bron blijkt niet dat zij dat opzet had. Alleen met steunbewijs is deze
sms belastend uit te leggen. [betrokkene 1] verklaart tijdens verschillende verhoren dat hij het
doel had om [slachtoffer] alleen maar bang te maken of ‘schrik aan te jagen’ (o.a. p. 2190, p. 2262)
maar dat hij cliënte in de waan liet dat hij hem zou gaan ombrengen. Het omgekeerde ligt echter
veel meer voor de hand, namelijk dat hij haar liet denken [slachtoffer] alleen te gaan bedreigen en
in elkaar te slaan terwijl hij iets anders van plan was.

Bovendien vindt het motief om [slachtoffer] alleen in elkaar te slaan en/of te bedreigen ook steun
in andere onderzoeksgegevens zodat het niet uitsluitend zo kan zijn dat dit inderdaad het motief
was van [betrokkene 1] , maar ook dat hij dit motief met derden deelden, waaronder cliënte. Zo
heeft [betrokkene 18] verklaard (p. 7091) dat [betrokkene 1] hem had gezegd [slachtoffer] een
‘pak rammel’ te willen geven en dat dit op vrijdag 26 september 2014 zou moeten plaats vinden.
Dat is ook in lijn met de sms van [betrokkene 1] aan [betrokkene 18] dat er 'groen licht' was voor
die vrijdag. [betrokkene 18] herhaalt ook bij de rechter-commissaris dat [betrokkene 1] hem alleen
gevraagd had [slachtoffer] (althans het is duidelijk dat dit [slachtoffer] betrof), zoals hij dat noemt,
'kletsen te geven'.

Wat het meest in het oog springt is echter dat het vuurwapen dat is aangetroffen in de auto van
[betrokkene 1] geen echt wapen is (in de zin om daarmee kogels af te vuren). Dat geldt ook
overigens voor het andere aangetroffen vuurwapen, al staat daar helemaal geen relatie met het
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tenlastegelegde van vast. Dat past dus in het geheel niet bij een voornemen om iemand te doden,
maar juist wel bij het doel om iemand te bedreigen. Er is eigenlijk geen andere goede uitleg
denkbaar waarom dat wapen anders mee moest. Zelfs als pas in het portiek het voornemen om
[slachtoffer] te doden was ontstaan, dan was het vuurwapen voor dat doel ongeschikt. Messen
daarentegen zijn zowel geschikt voor bedreiging als voor het doden of verwonden, zodat uit het
enkele meenemen daarvan niet bij uitsluiting het doel daarvan kan worden vastgesteld. Immers
ook als het plan was om daarmee te bedreigen kan dat in het portiek zijn omgeslagen in de
intentie om te doden. Dat is cliënte dan natuurlijk niet aan te rekenen.

Ook de hoogte van de geldbedragen die betaald moesten worden passen op geen enkele wijze
bij een betaling voor een moord. Het zou dus gaan om EUR 250,-. Hoe geloofwaardig is het dat er
ook maar iemand te vinden is die daadwerkelijk voor zo'n laag bedrag dit zou uitvoeren, zeker als
je dit ook nog moet verdelen onder twee personen? Dit past daarentegen wel bij een vergoeding
voor een 'pak rammel’ en bedreiging. Het zijn allemaal contra-indicaties voor het opzet op de dood
zonder dat het dossier hiertegen voldoende weerlegging biedt.”

Het hof heeft dit verweer als volgt samengevat en verworpen:

“In de tweede plaats heeft de raadsman aangevoerd dat het dossier geen dan wel onvoldoende
bewijs bevat om vast te kunnen stellen dat verdachte opzet heeft gehad op het gronddelict én op
de in de tenlastelegging genoemde deelnemingsvormen, zodat ook om die reden verdachte dient
te worden vrijgesproken. Immers alle handelingen die aan verdachte kunnen worden toegerekend
kunnen alleen dan redengevend zijn indien zij in samenhang met de verklaringen van [betrokkene
1] tot het bewijs worden gebezigd. Verdachte ontkent het opzet op de dood of het zwaar
lichamelijk letsel van [slachtoffer] . Het enkele feit dat verdachte meermalen heeft gezegd
[slachtoffer] dood te willen is daarvoor onvoldoende. Dit geldt temeer nu deze uitlatingen als
emotionele uitlatingen van verdachte dienen te worden beoordeeld, nadat zij was geconfronteerd
met de het voor haar nadelige vonnis van de voorzieningenrechter.

(…)

Opzet

Het hof ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte - al dan niet in voorwaardelijke zin
- opzet heeft gehad op de dood van [slachtoffer] en overweegt daartoe als volgt.

Verdachte heeft na het bekend worden met de inhoud van het vonnis van de voorzieningenrechter
van 18 september 2014 herhaaldelijk bij diverse mensen kenbaar gemaakt dat [slachtoffer] maar
beter dood kon zijn en dat zij wilde dat [slachtoffer] dood was/moest. Uit het dossier komt naar
voren dat verdachte tezamen met [betrokkene 1] heeft nagedacht over de vraag hoe dit
bewerkstelligd kon worden en wat daarvoor nodig zou zijn. In dat kader zijn door [betrokkene 1]
diverse personen benaderd met de vraag naar ‘wapens’ en/of ‘gevaarlijke mannen’. Dat verdachte
meermalen heeft verklaard dat haar uitlatingen over [slachtoffer] moeten worden begrepen tegen
de achtergrond van haar emotionele toestand naar aanleiding van de voor haar nadelige
beslissing van 18 september 2014 en zij niet echt heeft gewild dat de dood van [slachtoffer]
werkelijkheid zouden worden, is naar het oordeel van het hof in strijd met de gedragingen die zij
na haar uitlatingen heeft verricht en de vaststelling dat (en hoe en door wie) [slachtoffer]
uiteindelijk daadwerkelijk om het leven is gebracht. Verdachte was als enige (anders dan
[betrokkene 1] ) ‘gebaat’ bij de dood van [slachtoffer] , gelet op de inhoud van voornoemde
rechterlijke beslissing van 18 september 2014. Dat het opzet van verdachte alleen gericht was op
het ‘bang maken’, ‘bedreigen’ en/of ‘een pak rammel geven’ van [slachtoffer] is op geen enkele wijze
aannemelijk geworden. In dat verband wijst het hof op de frequentie en inhoud van de door
verdachte gedane uitlatingen die op iets anders duiden en de door haar verrichte gedragingen
rondom de aanschaf van goederen drie dagen voor het feit en het afleggen van de woning van
[slachtoffer] twee dagen voor het feit. Daar komt bij dat verdachte geenszins gebaat was bij het
enkel ‘bang maken’, ‘bedreigen’ en/of ‘een pak rammel geven’ van [slachtoffer] , omdat daarmee niet
zou worden voorzien in een ‘oplossing’ van ‘het probleem’ waarvoor zij zich gesteld zag. Verdachte
wist met welk doel [betrokkene 1] in de avond van 26 september 2014 samen met [betrokkene 7]
naar Enschede is vertrokken en dat er wapens meegenomen zijn en heeft op geen enkele wijze
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ingegrepen (door bijvoorbeeld [slachtoffer] en/of de hulpdiensten te informeren/waarschuwen).
Het hof leidt uit genoemde feiten en omstandigheden af dat verdachte vol opzet had op de dood
van [slachtoffer] .”

De vooropstelling inzake de motiveringsplicht van de tweede volzin van artikel 359, tweede lid, Sv
die ik reeds bij de beoordeling van het eerste middel onder randnummer 5.4 heb weergegeven,
kan hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd met betrekking tot
het opzet van de verdachte kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat
duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten
overstaan van het hof naar voren is gebracht.

Voor zover wordt geklaagd dat het opzet niet uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kan
worden afgeleid, merk ik het volgende op. Allereerst heeft de verdachte in de week na de
uitspraak waarin de voorzieningenrechter in kort geding had bepaald dat de verdachte met
[betrokkene 2] binnen een week na betekening van het vonnis diende terug te keren naar
Enschede, tegen meerdere mensen (in sommige gevallen ook meermalen) gezegd dat ze wilde dat
[slachtoffer] dood was.11 Verder wijs ik op de verklaring van de moeder van de verdachte12

inhoudende dat de verdachte aan haar vroeg of zij (verdachte) de voogdij zou krijgen als
[slachtoffer] dood zou zijn, dat de verdachte nog een opmerking over moord en dood maakte en
dat ze tegen haar moeder zei dat “het voor het weekend moest gebeuren”, en ook dat hij “voor
het weekend weg moest” en dat de verdachte dit heel kordaat zei. Ik wijs ook op de verklaring
van [betrokkene 4]13, een vriendin van de verdachte, inhoudende dat de verdachte de eerste dag
van de uitspraak heel erg moest huilen, maar die dagen daarna heel kil overkwam en dat
[betrokkene 4] , nadat de verdachte meermalen had gezegd dat [slachtoffer] dood moest, tegen
de verdachte zei “Je neemt wel [betrokkene 2] haar vader af. En wat moet je dan toch tegen
[betrokkene 2] zeggen” en ook “Wat nou als je aangehouden wordt door de politie?”, waarop de
verdachte zei “Dan wordt het janken, janken, janken. Of gewoon mijn hoofd koel houden”.
Veelzeggend is ook de vraag van [betrokkene 4] aan de verdachte “Denk je nou echt dat ze jou
dan niet gaan aanhouden, dat ze het niet bij jou gaan zoeken?”, waaruit blijkt dat de verdachte
het plan had opgevat om [slachtoffer] daadwerkelijk te (laten) doden (en dat [betrokkene 4] dat
wist). Ook de broer van de verdachte, [betrokkene 15]14, wist wat de verdachte en [betrokkene 1]
van plan waren. Hij heeft aan de verdachte gevraagd of ze serieus dacht hiermee weg te komen,
dat het geen film is, en heeft tegen haar gezegd dat mensen omleggen geen optie was, waarna
zij antwoordde “Ja, maar wat weet jij dan nog?” Ook uit de sms-jes van [betrokkene 1] aan de
verdachte15 blijkt dat zij [slachtoffer] wilde (laten) vermoorden. Hij smst haar “Als ik het regel is er
geen weg terug en moet je beseffen dat als [betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader
hoop ik dat je ermee kunt leven” en “wat ga je haar dan wijsmaken” en “Je wilt dan dat ik het
regel”. Uit de in de aanvulling op het bestreden arrest opgenomen bewijsmiddelen blijkt verder dat
de verdachte actief betrokken was bij het plannen van de moord op [slachtoffer] . Zo wilde ze niet
alleen dat [betrokkene 1] het een en ander voor de moord regelde16 – wat [betrokkene 1] ook
daadwerkelijk heeft gedaan door verschillende personen te benaderen met het verzoek om een
wapen17, valse nummerplaten18 of “een gevaarlijke man”19 te leveren en via de zoekmachine
Google te zoeken op “vermommingsmasker”20 – maar heeft ze ook zelf actief meegeholpen met de
voorbereidingen voor de moord. Dat heeft ze gedaan door op 24 september 2014 samen met
[betrokkene 1] met de auto naar Enschede te gaan21, [betrokkene 1] daar de woning van
[slachtoffer] aan de [a-straat] te laten zien22 door langs de flat van [slachtoffer] te rijden, bij de
eerste kruising het voertuig te keren, vervolgens een “opvallende route” achter de flat (plaats
delict) zeer langzaam te rijden dan wel kort stil te staan en, na in het centrum van Enschede te
zijn geweest, terug te rijden langs de plaats delict, aan het einde van de [a-straat] het voertuig te
keren om wederom langs de plaats delict aan de [a-straat] te rijden23. Ze maakten gebruik van de
auto van een vriendin van de verdachte omdat de auto van [betrokkene 1] Belgische
kentekenplaten had en de verdachte bang was dat dat zou opvallen.24 Verder is de verdachte op
23 september 2014 samen met [betrokkene 1] en [betrokkene 4] naar de markt in Rotterdam
gegaan, waar voor [betrokkene 1] kleren zijn gekocht, waaronder een (donkerblauwe) trui met
aan de voorkant een print van witte letters, een zwart petje, een lichtgrijze joggingbroek en
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zwarte schoenen. [betrokkene 4] mocht niet tegen haar vriend zeggen dat zij met hen naar
Rotterdam was geweest en kleding had gekocht. Op diezelfde dag hebben de verdachte,
[betrokkene 1] en [betrokkene 4] in [plaats] een masker gekocht dat waarschijnlijk is afgerekend
door de verdachte, en bij de [A] een messenset die door de verdachte is afgerekend.25 Na de
moord zijn op aanwijzing van [betrokkene 1] op verschillende plekken langs de snelweg op de
route Enschede – [plaats] onder meer aangetroffen twee zwarte petjes26, een carnavalsmasker27,
een blauwe trui met opschrift28, een grijze joggingbroek29 en twee messen die behoren bij een
messenset van het merk Imperial Collection Switserland, welk type en merk messenset wordt
verkocht bij de [A] , terwijl in de woning van de moeder van de verdachte een dergelijk type en
merk messenset (bestaande uit oorspronkelijk vijf messen, waarvan aanwezig drie messen) is
aangetroffen, waaruit de langs de snelweg gevonden type messen (te weten een koksmes en een
universeel mes) ontbraken.30 Uit deze bewijsmiddelen heeft het hof kunnen afleiden dat de
verdachte vol opzet had op het vermoorden van [slachtoffer] , in het bijzonder dat ze zijn dood
gewild en gepland heeft, ondanks dat zij zich gerealiseerd moet hebben wat daarvan de
consequenties waren voor het dochtertje van haar en [slachtoffer] . Daarmee is het
bewezenverklaarde opzet toereikend gemotiveerd. Het middel faalt in zoverre.

Het middel klaagt voorts dat, hoewel het hof heeft gerespondeerd op het opzetverweer van de
verdediging, het hof zijn verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt ontoereikend
heeft gemotiveerd.

Allereerst wordt geklaagd dat de volgende overweging van het hof niet begrijpelijk is:

“Uit het dossier komt naar voren dat verdachte tezamen met [betrokkene 1] heeft nagedacht over
de vraag hoe dit bewerkstelligd kon worden en wat daarvoor nodig zou zijn. In dat kader zijn door
[betrokkene 1] diverse personen benaderd met de vraag naar ‘wapens’ en/of ‘gevaarlijke mannen’.”

Daartoe wordt gesteld dat uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen niet blijkt dat de
verdachte ‘tezamen met [betrokkene 1] heeft nagedacht’ over de wijze en de benodigde middelen
en dat deze overweging bovendien onbegrijpelijk is in het licht van het uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt voor zover dit inhoudt dat uit de telecommunicatie een bedrag van € 250,- naar voren
komt, nu het een feit van algemene bekendheid is dat voor zulke bedragen geen moorden worden
gepleegd.

Ik meen dat de door de stellers van het middel gewraakte overweging van het hof moet worden
begrepen in het licht van de vaststellingen van het hof zoals die hiervoor onder 6.6 door mij zijn
uiteengezet. Gelet daarop acht ik deze overweging niet onbegrijpelijk. Anders dan de stellers van
het middel menen, is deze overweging evenmin onbegrijpelijk in het licht van het verweer voor
zover inhoudende dat uit de telecommunicatie een bedrag van € 250,- naar voren komt, waarbij ik
in aanmerking neem dat dit bedrag blijkens de door [betrokkene 1] aan de verdachte verstuurde
sms met daarin het verzoek van de medeverdachte [betrokkene 7] om dit bedrag voor hem te
regelen pas ná de moord is verstuurd31 en door het hof, bij gebreke van enige aannemelijke
andere verklaring, is aangenomen dat deze betaling verband hield met “verleende diensten”, maar
dat niet is vastgesteld waaruit die “diensten” hebben bestaan, zodat niet vaststaat dat de
grondslag voor deze betaling gelegen was in het bedreigen en/of het geven van slechts een “pak
rammel”, zoals door de verdediging bij gelegenheid van pleidooi is gesuggereerd.

Voorts wordt gesteld dat het hof de uitlatingen van de verdachte richting derden - kort gezegd
inhoudende dat het beter zou zijn als [slachtoffer] dood zou zijn - redengevend heeft geacht.
Daarbij is het hof niet ingegaan op de argumentatie van de verdediging die inhoudt dat geen van
deze personen de uitlatingen serieus nam. Getuige [betrokkene 4] heeft, zo heeft de raadsman
aangevoerd, bij de rechter-commissaris zelfs expliciet gesteld dat zij dit niet serieus nam.
Niettemin heeft het hof haar eerdere verklaring voor het bewijs gebezigd.

Blijkens de ter terechtzitting overgelegde pleitnota heeft de verdediging ten aanzien van andere
getuigen dan [betrokkene 4] slechts aangevoerd dat “de getuigen in haar directe omgeving” aan
wie de verdachte heeft gezegd dat het beter zou zijn als [slachtoffer] dood zou zijn “dit niet
serieus namen”, zonder dit nader te onderbouwen. Reeds daarom heeft het hof op dit onderdeel
van het verweer niet hoeven te responderen. Voor zover is aangevoerd dat “de stelling van de
officier van justitie dat [betrokkene 4] cliënte wel serieus nam zijn weerlegging vindt in het feit dat
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zij bij de rechter-commissaris heeft ontkend dat zij het serieus nam en heeft verklaard dat zij nooit
een concreet plan van cliënte heeft gehoord wat zij met [slachtoffer] wilde”, heeft het hof door de
als bewijsmiddel 3 gebezigde verklaring van [betrokkene 4] tot het bewijs te bezigen kennelijk de
bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van [betrokkene 4] niet geloofwaardig geacht.
Gelet op het uitgangspunt dat het is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om
voor het bewijs te bezigen wat deze uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig
voorkomt en datgene terzijde te stellen wat deze voor het bewijs van geen waarde acht, en gelet
op de inhoud van de als bewijsmiddel 3 gebezigde verklaring van [betrokkene 4] waaruit blijkt dat
[betrokkene 4] de verdachte juist heel serieus heeft genomen door de verdachte vragen te stellen
als ‘Wat nou als je aangehouden wordt door de politie?’ en ‘Denk je nou echt dat ze jou dan niet
gaan aanhouden, dat ze het niet bij jou gaan zoeken?’, is deze selectie en waardering van de
verklaringen van [betrokkene 4] in het geheel niet onbegrijpelijk en behoefde het hof deze ook
niet nader te motiveren. Dat tevens is aangevoerd dat “de stelling van de officier van justitie dat
[betrokkene 4] cliënte wel serieus nam zijn weerlegging vindt in het feit dat zij geen actie heeft
ondernomen door de politie in te lichten, [slachtoffer] te waarschuwen of derden in te lichten”,
maakt dat niet anders.

Ten slotte wordt geklaagd dat niet is gerespondeerd op de stelling dat ook het bij [betrokkene
1] aangetroffen nepvuurwapen enkel past bij het scenario van bedreigen/een pak rammel geven,
maar niet bij het doden van [slachtoffer] , terwijl bovendien uit het aanschaffen van messen geen
opzet op de dood kan worden afgeleid. Messen, zo luidt het verweer, zijn immers ook geschikt om
te bedreigen of te verwonden.

Gelet op de vaststellingen van het hof, zoals die hiervoor onder 6.6 door mij zijn uiteengezet,
vindt ook dit gedeelte van het verweer zijn weerlegging in de gebezigde bewijsmiddelen. Daaruit
blijkt immers dat het hof niet uit het enkele aanschaffen van de messen heeft afgeleid dat de
verdachte en [betrokkene 1] van plan waren om [slachtoffer] te doden. Gelet op die
bewijsmiddelen heeft het hof evenmin nader hoeven motiveren waarom het enkele aantreffen van
een nepvuurwapen niet tot de conclusie dwingt dat de verdachte en [betrokkene 1] niet van plan
waren om [slachtoffer] te doden, maar slechts om hem te bedreigen of een pak rammel te geven.

Gelet op het voorgaande heeft het hof de verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt toereikend gemotiveerd en faalt het middel in al zijn onderdelen.

Het derde middel klaagt dat het bewezenverklaarde medeplegen niet uit de bewijsvoering kan
volgen nu het hof zijn oordeel dat de verdachte een intellectuele en/of materiële bijdrage van
voldoende gewicht heeft geleverd aan het delict, ontoereikend heeft gemotiveerd. Het vierde
middel klaagt dat het bewezenverklaarde medeplegen ontoereikend is gemotiveerd nu het hof
heeft vastgesteld dat de verdachte het feit heeft gepleegd tezamen en in vereniging met één
persoon, terwijl het hof in het midden heeft gelaten wie het slachtoffer om het leven heeft
gebracht, zodat de mogelijkheid open blijft dat [betrokkene 7] - met wie geen samenwerking met
de verdachte is vastgesteld - het slachtoffer om het leven heeft gebracht. De middelen lenen zich
voor gezamenlijke bespreking.

De bestreden uitspraak houdt, voor zover van belang, het volgende in32:

“Medeplegen

Juridisch kader medeplegen

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

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke
uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met
medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op
de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en

7 Het derde en het vierde middel
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bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het
strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

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

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen in hoofdzaak vóór of ná het
strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het
delict zal in dergelijke gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re)
rol in de voorbereiding.33

Beoordeling door het hof

Uit de bewijsmiddelen leidt het hof met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij het
tenlastegelegde het volgende af.

Vaststaat dat in de nacht van 26 op 27 september 2014 [slachtoffer] om het leven is gebracht
door hem in de buik en de borst te steken met een mes en dat verdachte niet bij de uitvoering van
deze handelingen aanwezig was.

In de week voorafgaand aan het misdrijf en na het bekend worden met de beslissing van de
voorzieningenrechter van 18 september 2014 heeft verdachte meermalen en tegen diverse
personen gezegd dat [slachtoffer] maar beter dood kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet meer
was/dood was, terwijl [betrokkene 1] van dergelijke uitlatingen getuige is geweest en ook heeft
bevestigd dat dat beter zou zijn.

Daarnaast blijkt uit sms-contacten tussen verdachte en [betrokkene 1] (in het bijzonder het
hiervoor genoemde contact op 22 september 2014) dat er iets met [slachtoffer] moest gebeuren.
In dat kader wijst het hof erop dat [betrokkene 3] heeft verklaard dat zij de verdachte heeft horen
zeggen ‘dat het voor het weekend moest gebeuren’.

Vervolgens heeft [betrokkene 1] bij diverse personen gevraagd om wapen(s) en/of ‘gevaarlijke
mannen’. Zo heeft [betrokkene 1] op 25 september 2014 er in de avonduren sms-contact
plaatsgevonden tussen de telefoon die in gebruik was bij hem en de telefoon die in gebruik was
bij [betrokkene 7] . Met de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de telefoon die in
gebruik was bij [betrokkene 7] ge-sms’t: ‘kun jij aan een pang pang geraken of gevaarlijke mannen’.
Vervolgens is er op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht binnengekomen van het door
[betrokkene 7] gebruikte toestel met de tekst: ‘ja bel is man‘ en ‘ik heb pang pang hier bij mij liggen
en zware manne ben ik en ken er veel dus bel is makker wat is er aan de hand’. Hierna heeft er tussen
deze toestellen een belcontact van 228 seconden plaatsgevonden.

Op 23 september 2014 heeft verdachte tezamen met [betrokkene 1] (en [betrokkene 4] ) in
Rotterdam en [plaats] goederen aangeschaft zoals hiervoor onder feiten en omstandigheden is
vermeld, terwijl vast is komen te staan dat die goederen (of een deel ervan) bestemd waren voor
de uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld en ook is gebruikt of meegenomen
met dat doel. Tegen [betrokkene 4] is gezegd dat zij niet met haar vriend [betrokkene 5] mocht
praten over de aanschaf van deze goederen. Verdachte is bevraagd tijdens het onderzoek naar
de reden voor de aanschaf van deze goederen. De door de verdachte gegeven verklaring waarom
de kledingstukken zijn aangeschaft (namelijk in verband met sportactiviteiten met [betrokkene 5] )
vindt naar het oordeel van het hof geen steun in het dossier en is dan ook niet geloofwaardig.
Ook de door verdachte gegeven (wisselende) verklaringen voor de aankoop van de messenset bij
de [A] vinden naar het oordeel van het hof geen steun in het dossier, nu zich in het dossier
verklaringen bevinden die de door verdachte gegeven verklaringen op dit punt tegenspreken. De
door verdachte gegeven verklaring voor de aanschaf van het masker (namelijk dat zij dit masker
had gekocht omdat zij ter gelegenheid van haar verjaardag naar Halloween Frightnight zou gaan
in Walibi) is naar het oordeel van het hof eveneens niet aannemelijk geworden.

Op 24 september 2014 is verdachte tezamen met [betrokkene 1] in een onopvallende auto naar
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Enschede afgereisd, waarbij de (omgeving van de) woning Van [slachtoffer] is bekeken. Het hof
wijst in dat verband op de verklaring van [betrokkene 1] , inhoudende dat verdachte de woning
van [slachtoffer] aanwees en dat zij vertelde hoe je daar binnen kon komen. Deze verklaring vindt
steun in de uitkomsten van het Diabelli II-onderzoek met betrekking tot het gebruikte
navigatiesysteem en de verklaring van verdachte ter terechtzitting bij het hof op 26 november
2018 inhoudende dat zij inderdaad op die datum met [betrokkene 1] in Enschede is geweest en
dat zij zowel langs de voor- als de achterzijde van de woning van [slachtoffer] zijn gereden en die
woning ook daadwerkelijk hebben bekeken. De eveneens ter terechtzitting bij het hof van 26
november 2018 gegeven verklaring door verdachte dat zij op 24 september 2014 naar Enschede
gingen om naar huizen te kijken, doet naar het oordeel van het hof - wat er ook zij van (de
aannemelijkheid van) die verklaring - niet af aan het hiervoor genoemde.

Op 26 september 2014 is verdachte in de woning van [betrokkene 3] aanwezig als [betrokkene 1]
en [betrokkene 7] tezamen vertrekken naar Enschede. Verdachte heeft tijdens de verhoren bij de
politie in eerste instantie verklaard dat [betrokkene 1] die hele avond en nacht bij haar was en
heeft [betrokkene 1] daarmee een vals alibi verschaft. Pas in een latere fase van het onderzoek
heeft verdachte verklaard dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] rond 04.00 uur weer in de woning
van [betrokkene 3] aanwezig waren en er - nadat [betrokkene 1] had gevraagd of [betrokkene 7]
mocht blijven slapen - mede met haar hulp een slaapplek voor [betrokkene 7] is ingericht op
zolder.

Op 27 september 2014 heeft [betrokkene 1] de sms-berichten ‘Schatje kunnen we 250 euro regelen
voor [betrokkene 7] ’ en ‘Want die vraagt da’ aan de verdachte gestuurd, waarop laatgenoemde
heeft gereageerd met het bericht ‘Is goed schatje waar ben je nu?’ Naar het oordeel van het hof
kunnen deze berichten bij het ontbreken van enige andere aannemelijke verklaring voor deze
betaling niet anders worden uitgelegd dan verband houdend met het tenlastegelegde.

Op grond van het voorgaande - in het bijzonder ook de wijze waarop de handelingen elkaar
hebben opgevolgd en/of met elkaar in verband staan - is het hof van oordeel dat de voor
medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de
medeverdachte [betrokkene 1] is komen vast te staan. Hoewel geen sprake is van een
gezamenlijke uitvoering van de uiteindelijke levensberoving, is de bijdrage van verdachte aan het
tenlastegelegde naar het oordeel van het hof van zodanig gewicht dat deze kan worden
aangemerkt als medeplegen. Het zwaartepunt van de door de verdachte geleverde bijdrage ligt
naar het oordeel van het hof in haar initiërende rol, haar intellectuele bijdrage, die als wezenlijk
dient te worden aangemerkt. Zij is degene die [slachtoffer] dood wilde hebben. Zij heeft
meermalen hardop en in het bijzijn van onder meer [betrokkene 1] [slachtoffer] doodgewenst.
Uiteindelijk heeft zij [betrokkene 1] daarvoor ingeschakeld. Dat blijkt onder meer uit de sms-
wisselingen tussen verdachte en [betrokkene 1] van 22 september 2014. Zij is bij de
voorbereiding van de dood van [slachtoffer] nauw betrokken geweest: zij was (op 23 september
2014) aanwezig bij het aanschaffen van kleding die [betrokkene 1] tijdens het delict moest dragen
en zij heeft toen zelf een masker en een messenset gekocht. Dat niet alle goederen die zijn
aangeschaft ook daadwerkelijk zijn gebruikt bij de uitvoering, doet aan dit onderdeel niet af, te
meer niet nu gebleken is dat een deel van de niet gebruikte goederen wel is meegenomen naar
Enschede en op de terugweg naar [plaats] (of later in België) is weggegooid. Zij is een dag na het
aanschaffen van de spullen samen met [betrokkene 1] naar Enschede gereden en heeft hem toen
de woning van [slachtoffer] getoond en uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Na terugkeer van
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] heeft zij hen onderdak geboden en later aanvankelijk gelogen
om [betrokkene 1] en [betrokkene 7] een alibi te geven. Zij heeft later ingestemd met een betaling
aan [betrokkene 7] , naar moet worden aangenomen, bij gebreke van enige aannemelijke andere
verklaring, voor verleende diensten. Nadat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] naar Enschede
waren vertrokken, heeft zij zich niet van het plan gedistantieerd: zij heeft ervan af gezien
[slachtoffer] (of de politie) telefonisch te waarschuwen voor wat stond te gebeuren, terwijl zij dat
wel had kunnen doen. Zij was ook degene die - in haar eigen beleving - van zijn dood zou
profiteren, doordat haar verhuisplicht op grond van het kortgedingvonnis dan zou komen te
vervallen. Dit alles overziend is het hof van oordeel dat verdachte met haar handelen een
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7.3.

7.4.

aanzienlijke intellectuele rol als medepleger heeft vervuld, naast een niet onaanzienlijke rol als
feitelijk uitvoerder van voorbereidingshandelingen, en dat daarom heeft te gelden dat sprake is
van zodanige nauwe en bewuste samenwerking tussen haar en [betrokkene 1] dat sprake is van
medeplegen.”

Ik stel het volgende voorop. De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de
bewezenverklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van
voldoende gewicht is. Indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een
gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te
worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht),
rust op de rechter de taak om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het
medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming
van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste
samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de
samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de
afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op
belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. Daarbij
verdient overigens opmerking dat aan het zich niet distantiëren op zichzelf geen grote betekenis
toekomt. Het gaat er immers om dat de verdachte een wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd
aan het delict. De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan
van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage
kan ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na het
strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bijdrage in hoofdzaak vóór het strafbare feit is
geleverd.34 Zeker in dergelijke, in zekere zin afwijkende of bijzondere, situaties dient in de
bewijsvoering aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is
samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, in het bijzonder
dat en waarom de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht is geweest. Een geringe rol
of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke uitzonderlijke
gevallen wel moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de
voorbereiding.35

De stellers van het derde middel menen dat het oordeel van het hof dat sprake is van
medeplegen in de kern berust op de vaststellingen van het hof ten aanzien van (i) de door de
verdachte geuite wens dat [slachtoffer] niet langer in leven zou zijn en het belang dat zij daar bij
had, (ii) het met [betrokkene 1] aanschaffen van goederen (t.w. kleding, masker en een
messenset) bestemd voor de uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld, (iii) het
aan [betrokkene 1] tonen van de woning van [slachtoffer] en het hem informeren hoe daar binnen
te komen, (iv) het achteraf verschaffen van een alibi en (v) onderdak en (vi) het accorderen van
een verzoek tot betaling van medeverdachte [betrokkene 7] door [betrokkene 1] . In de
toelichting op het middel wordt aan de hand van verschillende argumenten uiteengezet waarom
de conclusies met betrekking tot het medeplegen die het hof uit deze ‘vaststellingen’ trekt,
ontoereikend zijn gemotiveerd. Het is opvallend dat de stellers van het middel bij deze
vaststellingen niet betrekken het door het hof in zijn bewijsoverweging genoemde “zwaartepunt
van de door de verdachte geleverde bijdrage”. Het hof heeft geoordeeld dat “het zwaartepunt van
de door de verdachte geleverde bijdrage ligt in haar initiërende rol, haar intellectuele bijdrage, die
als wezenlijk dient te worden aangemerkt”. Bij zijn oordeel dat de verdachte een initiërende rol
heeft gehad, heeft het hof niet slechts in aanmerking genomen dat de verdachte “degene is die
[slachtoffer] dood wilde hebben en dat zij meermalen hardop en in het bijzijn van onder meer
[betrokkene 1] [slachtoffer] heeft dood gewenst”, zoals de stellers van het middel wel suggereren,
maar heeft het hof ook gewezen op “de – onder meer uit het sms-verkeer tussen haar en
[betrokkene 1] blijkende - omstandigheid dat zij [betrokkene 1] heeft ingeschakeld voor het doden
van [slachtoffer] ”. Het derde middel laat in de toelichting deze - voor ’s hofs oordeel dat de
verdachte het bewezenverklaarde feit heeft medegepleegd essentiële - vaststelling telkens buiten
beschouwing. Daarmee mist het middel, voor zover dat er vanuit gaat dat het hof zijn oordeel
heeft gegrond op de hiervoor onder 7.2 weergegeven vaststellingen, feitelijke grondslag en kan
het reeds daarom niet slagen.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Slechts ten overvloede merk ik daarom het volgende op. Gelet op de door het hof in aanmerking
genomen vastgestelde, uit de bewijsmiddelen blijkende omstandigheden, heeft het hof zijn
oordeel “dat de verdachte met haar handelen een aanzienlijke intellectuele rol als medepleger
heeft vervuld, naast een niet onaanzienlijke rol als feitelijk uitvoerder van
voorbereidingshandelingen, en dat daarom heeft te gelden dat sprake is van zodanige nauwe en
bewuste samenwerking tussen haar en [betrokkene 1] dat sprake is van medeplegen”, niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Voor zover het derde middel – onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad van 20 maart
2012 – nog klaagt dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte achteraf een alibi voor
[betrokkene 1] heeft verschaft, terwijl hof niet het bewijsmiddel heeft aangegeven waaraan de
daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden zijn ontleend, merk ik het volgende op.

In het arrest waarop de stellers van het middel een beroep doen, heeft de Hoge Raad het
volgende opgemerkt:

“Wanneer de rechter zich - al dan niet in reactie op een bewijsverweer - in een nadere overweging
beroept op bepaalde feiten of omstandigheden die door hem redengevend worden geacht voor de
bewezenverklaring, moeten deze feiten of omstandigheden zijn vervat in de gebezigde
bewijsmiddelen. Indien zij niet in de bewijsmiddelen zijn vermeld, moet de rechter met voldoende
mate van nauwkeurigheid in zijn overweging (a) die feiten of omstandigheden aanduiden, en (b)
het wettige bewijsmiddel aangeven waaraan die feiten of omstandigheden zijn ontleend (vgl. HR
23 oktober 2007, LJN BA5858, NJ 2008/80). Een en ander heeft uitsluitend betrekking op feiten of
omstandigheden die redengevend zijn voor de bewezenverklaring, en dus niet op feiten of
omstandigheden en evenmin op verklaringen die de rechter in zijn nadere overweging
onaannemelijk dan wel ongeloofwaardig acht. Die behoren dus niet te worden opgenomen onder
de bewijsmiddelen.”36

Het hof heeft bij zijn oordeel dat het medeplegen kan worden bewezen mede in aanmerking
genomen dat de verdachte “tijdens de verhoren bij de politie in eerste instantie heeft verklaard
dat [betrokkene 1] de hele avond en nacht van 26 september 2014 bij haar was en dat zij
[betrokkene 1] een vals alibi heeft verschaft”. Dit blijkt, zoals de stellers van het middel naar voren
brengen, inderdaad niet uit de gebezigde bewijsmiddelen, terwijl het hof evenmin heeft
aangegeven aan welk bewijsmiddel de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden
zijn ontleend. Als ik het goed begrijp, zijn de stellers van het middel van mening dat het hof de
aanvankelijke verklaring van de verdachte op basis waarvan het hof heeft geoordeeld dat de
verdachte [betrokkene 1] een vals alibi heeft verschaft, als bewijsmiddel had dienen op te nemen
en dat nu dat niet is gebeurd, sprake is van een gebrekkige bewijsvoering. Ik deel die mening
niet. Het hof heeft in zijn bewijsoverweging immers tot uitdrukking gebracht dat het geen geloof
hecht aan de betreffende verklaring. In zo’n geval behoort de verklaring juist niet te worden
opgenomen onder de bewijsmiddelen.

Het derde middel faalt.

De stellers van het vierde middel klagen in het bijzonder over het volgende. Het hof heeft
geoordeeld dat de verdachte het feit heeft gepleegd tezamen en in vereniging met één persoon,
te weten [betrokkene 1] , dat [slachtoffer] om het leven is gebracht door hem in de buik en de
borst te steken met een mes en dat de verdachte niet bij de uitvoering van deze handelingen
aanwezig was. Het hof heeft voorts vastgesteld dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] samen naar
de woning van het slachtoffer [slachtoffer] zijn vertrokken, en na het feit samen bij de woning van
de verdachte kwamen. Het hof heeft echter niet vastgesteld dat [betrokkene 1] degene is
geweest die [slachtoffer] om het leven heeft gebracht. Aldus blijft de mogelijkheid open dat
[betrokkene 7] degene is geweest die [slachtoffer] om het leven heeft gebracht, terwijl niet is
vastgesteld dat de verdachte op enigerlei wijze heeft samengewerkt met die [betrokkene 7] .
Gelet daarop is het bewezenverklaarde medeplegen niet naar de eis der wet met redenen
omkleed, aldus de stellers van het middel.

Ik herhaal dat het hof ten laste van de verdachte heeft bewezenverklaard dat:

“zij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met
een ander, [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

die [slachtoffer] meermalen met een mes in het lichaam te steken.”

Ik stel om te beginnen vast dat in hoger beroep namens de verdachte niet is aangevoerd dat
niet kan worden vastgesteld wie het slachtoffer heeft gestoken en dat dit een beletsel vormt voor
de bewezenverklaring van “tezamen en in vereniging met een ander”. In zoverre hoefde het hof
niet te motiveren waarom het hof medeplegen desalniettemin bewezen acht en faalt het middel.
De bijzondere omstandigheden van dit geval roepen echter de vraag op of een nadere motivering
van het medeplegen toch niet noodzakelijk is om het oordeel daaromtrent begrijpelijk te laten zijn.
Het hof heeft immers inderdaad – zoals de stellers van het middel aanvoeren – vastgesteld dat de
verdachte bewust en nauw heeft samengewerkt met (alleen) [betrokkene 1] , en niet vastgesteld
dat de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, te weten het meermalen met een mes in het
lichaam steken, door hem zijn gepleegd.

Gelet op zijn bewijsoverwegingen, is het hof van oordeel dat de voor medeplegen vereiste
voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en (alleen) [betrokkene 1] is
komen vast te staan en dat – hoewel er geen sprake is van een gezamenlijke uitvoering van de
uiteindelijke levensberoving – de bijdrage van de verdachte van zodanig gewicht is dat deze kan
worden aangemerkt als medeplegen.37 Dat het hof niet is uitgegaan van een nauwe en bewuste
samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene 7] is niet onbegrijpelijk. Immers, uit de
bewijsvoering van het hof blijkt dat [betrokkene 7] niet door de verdachte, maar door [betrokkene
1] voor bijstand is benaderd en niet blijkt dat tussen [betrokkene 7] en de verdachte enig overleg
heeft plaatsgevonden over de uitvoering van de door de verdachte in nauwe en bewuste
samenwerking met [betrokkene 1] geplande moord. Aangenomen mag worden dat dit overleg
alleen tussen [betrokkene 1] en [betrokkene 7] is gevoerd. De vraag is vervolgens of voldoende
begrijpelijk is dat de moord mede aan de verdachte wordt toegerekend terwijl niet vaststaat dat
[betrokkene 1] als medepleger van de verdachte de dodelijke steek aan het slachtoffer heeft
toegebracht. Ik meen, gelet op de omstandigheden van dit geval, van wel en baseer dit op het
navolgende.

Allereerst heeft het hof geoordeeld dat de verdachte de moord heeft geïnitieerd, daaraan een
intellectuele bijdrage heeft geleverd en [betrokkene 1] daarvoor heeft ingeschakeld. Voorts heeft
de verdachte voorbereidingshandelingen voor de moord verricht. Zij heeft voor dat doel onder
meer kleding en messen aangeschaft. Uit de speciaal voor dat doel aangeschafte kleding kan
worden afgeleid dat het moordplan, zoals dat tussen de verdachte en haar medeverdachte
[betrokkene 1] was afgesproken, inhield dat [betrokkene 1] fysiek bij de uitvoering van de moord
aanwezig zou zijn en dat uit de aangeschafte messen blijkt, dat bij die uitvoering een of meer
messen zouden worden gebruikt. Voor het overige zou [betrokkene 1] het allemaal regelen.
Vervolgens wist de verdachte dat [betrokkene 1] samen met [betrokkene 7] richting Enschede
vertrok voor de uitvoering van de moord en heeft zij [betrokkene 7] na afloop onderdak geboden.
Het hof heeft vastgesteld dat [betrokkene 1] in de nacht van 26 op 27 september 2014 vlak voor
het moment van de moord in het portiek onder de woning heel dicht voor het slachtoffer breed
stond, alsof hij het slachtoffer wat aan wilde doen en dat een andere man de toegangsdeur van
het portiek openhield en dicht achter Martien stond. Ook heeft [betrokkene 1] het slachtoffer
vastgepakt. Aan het slachtoffer zijn vervolgens messteken toegebracht, waarvan er één dodelijk
was. Uit de bewijsvoering van het hof blijkt dat de moord naar het oordeel van het hof conform
het door de verdachte en [betrokkene 1] afgesproken moordplan is uitgevoerd. De moord – ook
indien de dodelijke messteek feitelijk door [betrokkene 7] en niet door medepleger [betrokkene 1]
mocht zijn toegebracht – heeft het hof niet onbegrijpelijk mede aan de verdachte toegerekend, nu
haar opzet daarop was gericht en medeverdachte [betrokkene 1] voor de uitvoering strafrechtelijk
(mede)verantwoordelijk moet worden gehouden.38 Of zoals mijn voormalige ambtgenoot Knigge
het verwoordde: de verdachte die zich committeert aan een crimineel plan zonder zich te
bekreunen om de (precieze) wijze waarop het plan tot uitvoering wordt gebracht, heeft weinig te
klagen als dit commitment haar wordt aangerekend.39 Dit gaat naar mijn idee ook op in de
onderhavige zaak.

Het vierde middel faalt derhalve.

Het derde en vierde middel falen.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Het middel klaagt dat het hof art. 6 EVRM heeft geschonden, aangezien de verdachte in eerste
aanleg integraal is vrijgesproken en het hof het vrijsprekende vonnis heeft vernietigd en het onder
1 primair ten laste gelegde - medeplegen van moord - alsnog bewezen heeft verklaard, terwijl het
hof heeft verzuimd de belastende getuigen [betrokkene 1] , [betrokkene 19] , [betrokkene 15] ,
[betrokkene 5] , [betrokkene 4] , [betrokkene 6] en [betrokkene 3] ter terechtzitting te horen.

Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. De nationale
rechter neemt 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.40 In een geval 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.41

Teneinde te kunnen beoordelen of het hof de in het middel bedoelde belastende getuigen (al dan
niet ambtshalve) had moeten horen alvorens tot een bewezenverklaring van het primair
tenlastegelegde te besluiten, geef ik hieronder eerst de daartoe relevante processtukken uit de
eerste en tweede aanleg weer.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg van 17 juni 2015 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De rechtbank wijst de volgende getuigen, hetzij op verzoek van de verdediging, hetzij
ambtshalve toe:

I. de medeverdachten:

1. [betrokkene 1] , verblijvende in de P.I. Zwolle;

2. [betrokkene 3] , per 18 juni 2015 wonende te [plaats] , [b-straat 1] ;

(…)

III de overige getuigen:

6. [betrokkene 15] , wonende te [plaats] , [g-straat 1] ;

7. [betrokkene 19] , wonende te [plaats] , [g-straat 1] ;

8. [betrokkene 6] , wonende te [plaats] , [h-straat 1] ;

(…)

10. [betrokkene 5] , wonende te [plaats] , [i-straat 1] ;

11. [betrokkene 4] , wonende te [plaats] , [i-straat 1] ;

8 Het vijfde middel
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8.5.

8.6.

(…)

De rechtbank acht het noodzakelijk dat voornoemde getuigen door de rechter-commissaris belast
met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank worden gehoord, waartoe het dossier in
handen wordt gesteld van die rechter-commissaris.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg van 20 april 2016 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De raadsman van verdachte heeft hierop aan de hand van een pleitnota het woord gevoerd, die
hij aan de rechtbank heeft overgelegd. Het stuk is aan dit proces-verbaal gehecht en maakt
daarvan deelt uit. In aanvulling op deze pleitnota heeft de raadsman, zakelijk weergegeven, het
volgende aangevoerd:

(…)

Met betrekking tot het horen van medeverdachte [betrokkene 1] ter zitting merk ik op dat hij
weliswaar al door de rechter-commissaris is gehoord waarbij de voormalige raadsman aanwezig
kon zijn, maar op dit moment heb ik het dossier nog onvoldoende bestudeerd waardoor ik niet
uitsluit dat ik nog een aantal vragen aan hem heb. Die zou ik dan graag tijdens de inhoudelijke
behandeling van de zaak aan [betrokkene 1] willen kunnen stellen.

(…)

De rechtbank onderbreekt hierop het onderzoek voor beraad in raadkamer.

(…)

De rechtbank heeft wat betreft het horen van de medeverdachte [betrokkene 1] van de raadsman
geen concreet verzoek daartoe gehoord, zodat zij daarop ook geen beslissing kan nemen.”

In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het primair tenlastegelegde medeplegen van
moord/doodslag.42 De rechtbank heeft deze vrijspraak in haar vonnis van 24 juni 2016 als volgt
gemotiveerd:

“De rechtbank stelt vast dat verdachte niet aanwezig was op het moment dat [slachtoffer] door
messteken om het leven werd gebracht en dat zij geen rol in de feitelijke uitvoering van het doden
van [slachtoffer] heeft gehad. Verdachte is dan ook geen pleger van de moord / doodslag.

De artikelen 47 tot en met 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) bieden diverse mogelijkheden om
iemand, ook als hij niet zelf de gehele delictsomschrijving vervult - al dan niet in zogenoemd
functionele vorm -, onder specifieke voorwaarden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn
betrokkenheid bij een strafbaar feit. In het geval van medeplegen houden de voorwaarden voor
aansprakelijkstelling vooral in dat sprake moet zijn geweest van een voldoende nauwe en
bewuste samenwerking met een ander of anderen. Het accent ligt daarbij op de samenwerking en
minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht.

De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde -
intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is;
de verdachte moet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het delict. De bijdrage van de
medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan van het strafbare feit in de vorm
van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage kan ook zijn geleverd in de vorm
van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na het strafbare feit. Een geringe rol of het
ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal moeten worden gecompenseerd,
bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding (HR 2 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3474).

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier en de behandeling ter terechtzitting
onvoldoende is komen vast te staan dat verdachte een significante en wezenlijke bijdrage heeft
geleverd aan het om het leven brengen van [slachtoffer] . In dat verband merkt de rechtbank het
volgende op.

Verdachte heeft na het kort geding vonnis van 18 september 2014 gezegd, dat zij wilde dat het
slachtoffer dood was, echter het enkele wensen van de dood van [slachtoffer] levert geen
wezenlijke bijdrage aan het delict en dus geen medeplegen op. Weliswaar zijn er in de week
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voorafgaand aan het delict handelingen verricht door verdachte en haar mededader(s) die een
relatie zouden kunnen hebben met het later gepleegde delict - de aanschaf van onder andere
kleding, messen en een masker en de reis op woensdag 24 september 2014 naar Enschede -,
maar ook deze handelingen van [verdachte] zijn van onvoldoende gewicht om een wezenlijke
bijdrage aan het delict op te leveren, met name nu op geen enkele wijze is komen vast te staan
dat zonder genoemde handelingen de uitvoering van het delict geen doorgang zou hebben
kunnen vinden. Daar komt bij dat verdachte voorafgaand aan het delict op 26 september 2014,
rond 19.00 uur voor het laatst contact heeft gehad met [betrokkene 1] en [betrokkene 7] . Tussen
26 september 2014 omstreeks 19.00 uur en 27 september 2014 04.00/04.30 uur is er geen
contact vastgesteld tussen verdachte enerzijds en [betrokkene 1] en [betrokkene 7] anderzijds,
zodat ook niet blijkt van enige rol van verdachte vlak voor, tijdens of direct na het strafbare feit, op
geen enkele wijze is komen vast te staan dat verdachte tussen genoemde tijdstippen enige
invloed heeft kunnen uitoefenen op het al dan niet uitvoeren van het strafbare feit en de wijze
waarop dat zou gebeuren.

De officier van justitie heeft nog aangevoerd dat de bijdrage van verdachte blijkt uit haar eigen
verklaring waarin zij zegt dat zij wist van het bedreigen en aframmelen van [slachtoffer] , dat zij
volgens [betrokkene 1] na het strafbare feit de haren van [betrokkene 7] heeft geknipt, dat zij
een sms van [betrokkene 1] heeft ontvangen waarin staat dat zij haar sim-kaart moest
vernietigen, dat er een kapotte simkaart in haar prullenbak is aangetroffen en dat zij een motief
heeft.

Voor zover deze omstandigheden al bewezen kunnen worden, vormen zij naar het oordeel van de
rechtbank noch afzonderlijk noch samen en ook niet met hetgeen in bovenstaande alinea is
overwogen een wezenlijke en significante bijdrage van verdachte aan de dood van [slachtoffer] .

Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van medeplegen
van moord / doodslag. Reeds om die reden wordt verdachte vrijgesproken van het primair ten
laste gelegde.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 6 maart 2017 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De raadsman van verdachte voert aan, zakelijk weergegeven:

Ik heb per fax d.d. 24 februari 2017 verzocht een negental getuigen te horen. Aan de schriftelijke
motivering van die verzoeken voeg ik het volgende toe. De gevraagde getuigen zijn allen door de
rechter-commissaris gehoord, maar ik was hierbij zelf niet aanwezig. Ik heb deze zaak namelijk
van een confrère overgenomen. De getuigen waarom ik verzocht heb, zijn bij de rechter-
commissaris teruggekomen op hun verklaringen. Zij hadden eerder ten nadele van mijn cliënt
verklaard. Ik heb kort de tijd gehad het omvangrijke dossier te bestuderen. Ik heb over allerlei
elementen uit de verhoren vragen aan de getuigen. Ik wil getuigen confronteren met verklaringen
van andere getuigen. Dat is nu niet gebeurd. Het noodzaakcriterium is van toepassing. Het
criterium moet mijns inziens ruim geïnterpreteerd worden. Het openbaar ministerie heeft
ruimschoots de mogelijkheid gekregen om getuigen te horen. Uit het oogpunt van artikel 6 EVRM
en het rechtsbeginsel ‘equality of arms’ wordt het hof verzocht deze getuigenverhoren toe te
wijzen. In een eerder stadium zouden de medeverdachten hebben aangegeven zich op hun
verschoningsrecht te beroepen. Uiteindelijk hebben zij over veel zaken verklaard.

Daarnaast verzoekt de verdediging om alle verklaringen van de medeverdachten afgelegd in het
kader van de voorlopige hechtenis, bij de rechter-commissaris, in eerste aanleg en appel, voor
zover beschikbaar, aan het dossier toe te voegen en aan de verdediging te verstrekken.

De advocaat-generaal reageert, zakelijk weergegeven:

Het is voorstelbaar dat er bij de verdediging frustratie heerst over het strenge noodzaakcriterium
om bepaalde getuigen te horen. Het overnemen van een strafzaak in een later stadium brengt
soms consequenties met zich mee. Ik verzet me tegen toewijzing van de onderzoekswens om de
getuigen opnieuw te horen. Het verzoek is uiterst summier onderbouwd. Daarnaast is er geen
sprake geweest van getuigen die wezenlijk anders zijn gaan verklaren en daarom wederom
gehoord dienen te worden. Tot slot heeft medeverdachte [betrokkene 7] zich bij de rechter-
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commissaris op zijn verschoningsrecht beroepen, deze getuige toont zich niet bereidwillig om te
worden gehoord.

De laatste onderzoekswens van de raadsman om het dossier te complementeren en de
verdediging afschriften te verstrekken, met de verklaringen van de medeverdachten tot dusver
afgelegd in het strafproces, zal voor zover mogelijk ingewilligd worden.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek voor een korte pauze.

Na hervatting van het onderzoek verklaart de raadsman, zakelijk weergegeven:

Ik heb belangrijke vragen die ik aan een negental getuigen wil stellen. Er is nieuwe informatie
bijgekomen die vragen oproepen. Ik wijs in dit verband op het arrest ECLI:NL:HR:2014:2753. De
Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat bij een voortbouwend appel er een rechtsplicht kan
bestaan getuigen op te roepen. Het gaat om die gevallen waarin een getuige zijn, bij de politie
afgelegde verklaring, later bij de rechter-commissaris of ter zitting intrekt. In de zaak van cliënt zijn
veel getuigen teruggekomen op hun belastende verklaringen. Voor een zorgvuldige
totstandkoming van het rechterlijk bewijsoordeel is het van belang deze onderzoekswens in te
willigen.

Naar schatting zal mijn pleidooi tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep drie uur
in beslag nemen.

De verdediging stemt in met het horen van getuigen door een gedelegeerd raadsheer-commissaris
uit de zittingssamenstelling.

De advocaat-generaal reageert, zakelijk weergegeven:

Het door de verdediging aangehaalde arrest gaat niet op in deze zaak. Het betreft hier geen
cruciale getuigen. Daarnaast is er sprake van ander bewijs, technisch en forensisch onderzoek.
Welke verschillen er in de verklaringen van de getuigen zitten is niet door de raadsman naar voren
gebracht. De noodzaak tot het horen van de getuigen ontbreekt.

Naar schatting zal het requisitoir twee uur duren. Deze tijd geldt voor alle verdachten tezamen.

Ik stem in met het horen van getuigen door een gedelegeerd raadsheer-commissaris uit de
zittingssamenstelling.

Aan de gemachtigde raadsman wordt het recht gelaten het laatst te spreken.

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van het
gerechtshof de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 20 maart 2017 te 14:00 uur.

(opmerking griffier: na de zitting is met de verdediging en de advocaat-generaal gecommuniceerd
dat in afwijking van voornoemde mededeling van de voorzitter, de uitspraak zal plaatsvinden ter
terechtzitting van 17 maart 2017 te 14:00 uur).”

Het tussenarrest van het hof van 17 maart 2017 houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Verzoek tot het horen van de getuigen:

1. [betrokkene 1] , geboren [geboortedatum] 1990, thans gedetineerd.

(…)

3. [betrokkene 3] , geboren [geboortedatum] 1955, [b-straat 1] ( [postcode] ) te [plaats] .

4. [betrokkene 15] , geboren [geboortedatum] 1982, [j-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

5. [betrokkene 4] , geboren [geboortedatum] 1992, [i-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

6. [betrokkene 5] , geboren [geboortedatum] 1993, [i-straat 1] [postcode] ) [plaats] .

7. [betrokkene 19] , geboren [geboortedatum] 1988, [j-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

(…)

9. [betrokkene 6] , geboren [geboortedatum] 1991, [h-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

De raadsman heeft per fax - per getuige voorzien van een korte motivering - verzocht voornoemde
getuigen te horen. Ter zitting heeft de raadsman betoogd dat hij de zaak op een laat moment
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heeft overgenomen van een confrère. Hij heeft daardoor niet zelf bij de verhoren van deze
getuigen aanwezig kunnen zijn. Een aantal getuigen is teruggekomen op eerdere belastende
verklaringen. De raadsman verzoekt het hof de onderzoekswens toe te wijzen, gelet op artikel 6
EVRM en het rechtsbeginsel ‘equality of arms’.

De advocaat-generaal verzet zich tegen toewijzing van deze onderzoekswens. Het verzoek is
uiterst summier onderbouwd. Daarnaast is er geen sprake geweest van getuigen die wezenlijk
anders zijn gaan verklaren en daarom wederom gehoord dienen te worden. Tot slot beroept
medeverdachte [betrokkene 7] zich op zijn verschoningsrecht, deze getuige toont zich niet
bereidwillig om te worden gehoord.

Op het verzoek is het noodzaakcriterium van toepassing. Het hof wijst het verzoek tot het horen
van getuigen gedeeltelijk toe. De getuigen genummerd 1 tot en met 4 zullen worden gehoord bij
de raadsheer-commissaris. Het hof acht toewijzing van het verzoek noodzakelijk in het belang van
de waarheidsvinding en in het belang van de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Gelet op de summiere onderbouwing van de onderzoekswens op schrift en ter terechtzitting is het
hof niet van de noodzaak gebleken om de getuigen genummerd 5 tot en met 9 te horen. Het hof
wijst dit gedeelte van het verzoek van de raadsman af.

De raadsman heeft voorts ter terechtzitting aangegeven zich aan te willen sluiten bij de
onderzoekswensen die worden toegewezen in de zaken tegen de medeverdachten, met
uitzondering van de getuigen [betrokkene 20] en [betrokkene 21] (in de zaak [betrokkene 7] ) en
(de nadere voorlichting omtrent de persoonlijkheidsproblematiek van medeverdachte [betrokkene
1] door) de getuige-deskundige Labrijn (in de zaak [betrokkene 1] ).

Het hof wijst daarom ook in de zaak van verdachte toe het verzoek om alle verklaringen van de
medeverdachten [betrokkene 7] , [betrokkene 1] en [betrokkene 3] afgelegd bij de rechter-
commissaris in het kader van de inbewaringstelling, tijdens raadkamerzittingen, zittingen in eerste
aanleg en appel, voor zover beschikbaar, in het dossier te voegen.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

1. Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van
strafzaken in dit hof teneinde als getuigen te horen:

- [betrokkene 1], geboren [geboortedatum] 1990, thans gedetineerd in de PI Vught- Nieuw
Vosseveld 2 EBR te Vught.

(…)

- [betrokkene 3], geboren [geboortedatum] 1955, [k-straat 1] , [postcode] te [plaats] .

- [betrokkene 15], geboren [geboortedatum] 1982, [j-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

Het hof beslist dat deze getuigen bij voorkeur worden gehoord door een gedelegeerd raadsheer-
commissaris.

en

2. Draagt de advocaat-generaal op, voor zover beschikbaar, alle verklaringen van de
medeverdachten [betrokkene 7] , [betrokkene 1] en [betrokkene 3] afgelegd bij de rechter-
commissaris in het kader van de inbewaringstelling, tijdens raadkamerzittingen, zittingen in eerste
aanleg en appel, in het dossier te voegen.

Wijst de overige verzoeken af.”

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 30 mei 2018
gehechte pleitnotities heeft de raadsman van de verdachte aldaar onder meer het volgende
aangevoerd:

“Onderzoekwensen

1.Getuigenverhoor [betrokkene 1]
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2.Rapportage en getuigenverhoor betrouwbaarheidsdeskundige / rechtspsycholoog /
gedragsdeskundige inzake verklaringen [betrokkene 1]

(…)

Toelichting

Ad 1. Ik acht het noodzakelijk om [betrokkene 1] opnieuw te horen, nu hij nog niet ondervraagd is
op die onderdelen die betrekking hebben op de uitlokking en op specifieke feitelijkheden zoals die
(ook) onder de medeplichtigheid tenlastegelegd zijn. De feitelijkheden die nu zijn vermeld waren
ten tijde van zijn eerdere verhoren niet of nauwelijks van belang, omdat zij niet zagen op de
wezenlijke bijdrage bij de uitvoering van het delict (medeplegen) en nog niet als ondersteunende
handelingen waren telastegelegd bij de medeplichtigheid. Bovendien gaat het bij de uitlokking in
de kern om het aanzetten van [betrokkene 1] om het tenlastegelegde te plegen i.p.v. de nauwe
en bewust samenwerking ter uitvoering van een gezamenlijk plan (medeplegen). Daarbij moet
door uitlokkingsmiddelen een psychologische omslag teweeggebracht zijn bij [betrokkene 1] om
het feit te plegen. Wanneer bij de ander het plan om het strafbare feit te plegen reeds bestond
voordat de uitlokker in actie kwam, kan van strafbare uitlokking geen sprake zijn (HR 8 maart
1920, NJ 1920, p. 458; HR 25 januari 1944, NJ 1944/362.). Ten tijde van de vorige
getuigenverhoren waren vragen hierover niet van belang zodat [betrokkene 1] hierover voor het
eerst ondervraagd kan (en moet) worden. [betrokkene 1] heeft (naast ontlastend) over deze
onderdelen belastend verklaard zodat zijn verklaringen voor het bewijs kunnen worden gebruikt,
terwijl cliënte zijn belastende verklaringen betwist zodat het ook in het licht van art. 6 EVRM
noodzakelijk is om [betrokkene 1] opnieuw te horen.

Ad 2. Ik meen dat een onderzoek moet worden ingesteld door een betrouwbaarheidsdeskundige,
rechtspsycholoog en/of gedragsdeskundige naar de mate van betrouwbaarheid van de door
[betrokkene 1] gedurende het opsporingsonderzoek en de strafprocedure in eerste aanleg
afgelegde verklaringen, zoals die zijn neergelegd in de betreffende processen-verbaal en de
verbatim uitgewerkte verslagen en de geluidsopnames die zich in het procesdossier bevinden om
daar vervolgens over gehoord te- worden (vgl. ECLI:NL:GHSHE:2014:4742 (Zoutzuurmoorden)).
Nu [betrokkene 1] zich in hoger beroep eerder op zijn verschoningsrecht heeft beroepen en dat
mogelijk ook zal doen ten aanzien van vragen die betrekking hebben op de uitlokking geldt een
dergelijke getuige ook als compensatiegetuige (indachtig de Vidgen- en Al Khawaja-
jurisprudentie). De verdediging heeft dan immers de meest belastende getuige nog niet kunnen
horen op die onderdelen die betrekking hebben op de huidige verdenking. Het is noodzakelijk om
deze getuige te laten rapporteren en horen, omdat [betrokkene 1] zo wisselend en kennelijk
leugenachtig heeft verklaard zodat nauwelijks toetsbaar is of en zo ja wanneer hij wel naar
waarheid heeft verklaard. Daarbij dient ook de wijze van ondervraging aan de orde te komen en
de geestelijke gesteldheid van [betrokkene 1] . Uit bronnen die geen deel uitmaken van de
stukken in de zaak van cliënte zou immers blijken dat hij beïnvloedbaar is en zwakbegaafd, zodat
dit voor de waardering van zijn verklaringen een relevant gegeven is. Nu uw Hof het verzoek om
de rapportages in zijn eigen zaak te voegen heeft afgewezen, dient dit onderdeel te worden van
het betrouwbaarheidsonderzoek. De deskundige zal dan ook alle relevante stukken moeten
ontvangen, waaronder de gegevensdragers met daarop de verhoren van [betrokkene 1] .”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 30 mei 2018 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De raadsman voert het woord — zakelijk weergegeven — als volgt:

Het gaat er nu om dat de verdediging een compensatie nodig heeft, vooruitlopend op de aanname
dat medeverdachte [betrokkene 1] niet wil verklaren bij de raadsheer- commissaris. Als hij geen
beroep doet op zijn zwijgrecht/verschoningsrecht dan vind de verdediging het nog steeds
noodzakelijk dat er een betrouwbaarheidsonderzoek wordt verricht. Ik begrijp dat het verzoek
tegen die achtergrond anders zal worden beoordeeld door uw hof, maar dat laat onverlet dat uw
hof de bevoegdheid heeft ambtshalve te bepalen dat een dergelijk onderzoek wordt verricht. Ik
vind dat er inzicht moet komen in de wijze waarop deze verdachte heeft verklaard. Ik verzoek u in
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ieder geval de beslissing aan te houden en te wachten tot duidelijk is of hij bereid is te verklaren
bij de raadsheer-commissaris.

(…)

De advocaat-generaal heeft aangegeven dat hij medeverdachte [betrokkene 1] liever op zitting wil
horen bij de inhoudelijke behandeling. Op zichzelf is dat prima, maar het brengt wel een risico met
zich mee. Als hij wel gaat verklaren dan ontstaan er mogelijk tijdsproblemen. Wat mij betreft heeft
het de voorkeur om de zaak praktisch te benaderen. Voor het verhoor is er de tijd tot november
van dit jaar. Daarnaast is het onhandig dat er nog geen proces-verbaal ligt van dat verhoor, terwijl
ik dan al wel zou moeten pleiten. Artikel 6 EVRM brengt met zich mee dat we dit gelet op de ernst
van het verwijt dat wordt gemaakt zo zorgvuldig mogelijk moeten aanpakken. In dat licht denk ik
dat een verhoor bij de raadsheer-commissaris beter is.

(…)

De advocaat-generaal voert het woord - zakelijk weergegeven - als volgt:

Ten aanzien van het horen van medeverdachte [betrokkene 1] merk ik het volgende op. Ik heb het
steeds al aangegeven en ik herhaal het vandaag hier nog maar eens, het horen van deze
medeverdachte dient enkel en alleen te zien op de uitlokking. Voor het overige is de verdediging al
ruimschoots in de gelegenheid geweest deze medeverdachte als getuige te bevragen. Ik heb er
geen bezwaar tegen dat deze [betrokkene 1] wordt gehoord, indien dit verhoor enkel ziet op de
gewijzigde tenlastelegging met betrekking tot de uitlokking. Het is niet de bedoeling om - zoals
dat de raadsman dat voor ogen lijkt te staan - weer bij Adam en Eva te beginnen. Op zichzelf
maakt het mij niet zoveel uit of dat verhoor op zitting plaatsvindt of bij de raadsheer-commissaris.
Als het duidelijk is dat er geen antwoorden komen van [betrokkene 1] dan ligt het voor de hand
om geen extra bijeenkomst bij de raadsheer-commissaris meer te beleggen en het verhoor op
zitting te doen.

(…)

Na gehouden beraad deelt de voorzitter mede dat:

- het hof het verzoek tot het horen van medeverdachte [betrokkene 1] als getuige bij de
raadsheer-commissaris toewijst, enkel voor zover dit betrekking heeft op de gewijzigde elementen in
de tenlastelegging (uitlokking en de aanvulling met betrekking tot de medeplichtigheid). Nu - gelet op
hetgeen de raadsman van [betrokkene 1] hierover ter zitting naar voren heeft gebracht — de
verwachting is dat hij geen inhoudelijke verklaring af zal leggen bij de raadsheer-commissaris zou
het hof willen voorstellen dat de raadsheer-commissaris informeert bij [betrokkene 1] of hij bereid
is een verklaring af te leggen, zodat, als dat niet het geval is, daarvan een schriftelijk proces-
verbaal van bevindingen kan worden opgemaakt, teneinde te voorkomen dat er een overbodige
bijeenkomst bij de raadsheer-commissaris wordt belegd. Dit proces-verbaal zal aan het de
advocaat-generaal en de raadsman worden toegestuurd.

Opmerking griffier: De raadsman van de verdachte heeft ermee ingestemd dat geen afzonderlijke
bijeenkomst bij de raadsheer-commissaris wordt belegd, indien vast komt te staan dat [betrokkene 1]
niet bereid is om een inhoudelijke verklaring af te leggen, in zoverre dat.de [betrokkene 1] wel
uitdrukkelijk ten overstaande van een rechter, (bij de raadsheer-commissaris dan wel de inhoudelijke
behandeling) moet verklaren dat hij een beroep doet op zijn zwijgrecht/verschoningsrecht.

- het hof liet verzoek tot het laten verrichten van betrouwbaarheidsonderzoek naar de door
medeverdachte [betrokkene 1] afgelegde verklaringen afwijst, evenals het horen van een
deskundige op dit punt. Het hof stelt voorop dat de selectie en waardering van het
bewijsmateriaal is voorbehouden aan de rechter en daarnaast het verzoek van de raadsman niet
is gekoppeld en/of is ontstaan door de wijziging tenlastelegging. Voorts is het zo dat - uitgaande
van het feit dat [betrokkene 1] een beroep doet op zijn zwijgrecht/verschoningsrecht - er een
situatie zou kunnen ontstaan zoals door de raadsman is betoogd, waarin er compensatie dient te
volgen. Het hof zal pas een beslissing nemen over die kwestie als blijkt dat er sprake is van een
situatie waarin een eventuele veroordeling van de verdachte in beslissende mate zou komen te
berusten op de door de medeverdachte [betrokkene 1] afgelegde verklaringen. Het hof kan daar
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8.11.

8.12.

op dit moment nog geen oordeel over geven, zodat het hof alles overwegend van oordeel is dat
van de noodzaak op dit moment niet is gebleken.”

Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 en 27 november 2018 blijkt
dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft ontkend. Blijkens de aan het proces-verbaal van
deze terechtzitting aangehechte pleitnotities heeft de raadsman aldaar uitgebreid bepleit dat en
waarom de verdediging de verklaringen van [betrokkene 1] onvoldoende betrouwbaar vindt om
daaraan rechterlijke overtuiging te ontlenen en heeft hij daarnaast aangevoerd “dat veel
getuigenverklaringen vaak geen steun vinden in andere bewijsmiddelen en meer dan eens
tegenstrijdig zijn, dat er een kettingreactie van getuigen die elkaar napraten ontstaat, waarbij zij
een geheel eigen interpretatie geven aan wat zij gehoord hebben en dat veel van die verklaringen
worden vermengd met de stroom van informatie uit de pers en social media, maar ook omdat er
onderling gesproken wordt en er een consensus lijkt te ontstaan dat cliënte toch wel betrokken
zou moeten zijn, waarmee vervolgens alles wordt ingevuld, terwijl de getuigen in eerste instantie
niet belastend verklaren”. Uit de processen-verbaal van de terechtzittingen in hoger beroep blijkt
niet dat het hof de in het middel bedoelde belastende getuigen ter terechtzitting heeft gehoord,
zodat daarvan in cassatie moet worden uitgegaan.

Gelet op hetgeen onder 8.2. is vooropgesteld, merk ik op dat de onderhavige zaak zich niet
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, terwijl de rechter in hoger
beroep die verklaring wel voor het bewijs gebruikt. De rechtbank heeft de verdachte immers
vrijgesproken van het haar tenlastegelegde feit omdat “op basis van het dossier en de
behandeling ter terechtzitting onvoldoende is komen vast te staan dat de verdachte een
significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het om het leven brengen van [slachtoffer]
”. De in het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2018 voor specifieke gevallen aanvaarde

8.13.

8.14.

8.15.

regel, die inhoudt dat de rechter in hoger beroep ter waarborging van de deugdelijkheid van de
bewijsbeslissing de redenen voor het gebruik van die verklaring dient op te geven en in het
bijzonder moet vermelden op welke gronden hij de desbetreffende verklaring betrouwbaar acht,
waarbij die gronden kunnen maar niet behoeven te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige
in hoger beroep, vindt in de onderhavige zaak dan ook geen toepassing.43

In de toelichting op het middel wordt aangevoerd dat het EHRM in diverse uitspraken heeft
benadrukt dat de rechter onder omstandigheden gehouden is ambtshalve belastende getuigen te
horen tijdens het onderzoek ter terechtzitting, dat wil zeggen ten overstaan van de rechters of
raadsheren die over de betrouwbaarheid van de getuigen moeten oordelen. Zo kan volgens de
stellers van het middel uit meerdere zaken van het ERHM44 worden afgeleid dat in het bijzonder
wanneer de verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken, het hof de vrijspraak niet mag
vernietigen om tot een bewezenverklaring te komen zonder dat het hof ambtshalve de belastende
getuigen oproept en deze ter terechtzitting hoort.

Ik stel voorop dat de rechtspraak van het EHRM zich toespitst op de vraag of in het specifieke
geval de voorschriften van het EHRM en de daarbij behorende protocollen zijn nageleefd, bij welke
toetsing juist de omstandigheden van het specifieke geval zwaar wegen. In de zaken Manoli
tegen Moldavië45 en Lorefici tegen Italië46 heeft het EHRM inderdaad geoordeeld dat art. 6 EVRM is
geschonden nu de appelrechter, die anders dan de rechter in eerste aanleg wel tot een
bewezenverklaring kwam, de belastende getuigen niet zelf had gehoord.47 Deze rechtspraak is
echter toegesneden op het gebruik door de appelrechter van getuigenverklaringen waarbij de
betrouwbaarheid van die verklaringen dan wel de geloofwaardigheid van die getuigen in eerste
aanleg anders is gewaardeerd en waarin de verdachte mede op grond daarvan in eerste aanleg is
vrijgesproken.48 Deze rechtspraak van het EHRM is, nu van een dergelijk verschil in waardering
tussen de rechter in eerste aanleg en die in hoger beroep in de onderhavige zaak niet is
gebleken, derhalve niet van toepassing op de onderhavige zaak. Het middel faalt derhalve in
zoverre.

In de toelichting op het middel wordt verder gesteld dat de verdachte in eerste aanleg is
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8.16.

8.17.

8.18.

9.1.

9.2.

vrijgesproken van al het aan haar ten laste gelegde, dat het hof niettemin op basis van
overwegend hetzelfde bewijs het vonnis houdende de integrale vrijspraak heeft vernietigd en dat
het hof onder 1 primair tot bewezenverklaring van het medeplegen van moord is gekomen zonder
ambtshalve de genoemde belastende getuigen ter terechtzitting te horen. De stellers van het
middel merken daarbij op dat in elk geval de getuige [betrokkene 1] zonder meer is aan te merken
zijn als ‘decisive evidence’ en dat ten aanzien van [betrokkene 1] voorts van belang is dat de
verdediging bij pleidooi de betrouwbaarheid van (de verklaringen van) deze getuige uitvoerig
heeft betwist. De aangevoerde argumenten over de onbetrouwbaarheid van de aangeefsters49

hadden het hof ertoe moeten nopen de getuigen zelf te horen.

Zoals reeds bij het eerste cassatiemiddel besproken, heeft de verdediging ter terechtzitting in
hoger beroep bepleit dat en waarom de verklaringen van de getuige [betrokkene 1] onvoldoende
betrouwbaar zijn en tevens dat er onvoldoende steunbewijs is voor de verklaringen van
[betrokkene 1] . Het hof heeft in zijn verwerping van dat verweer niet onbegrijpelijk tot uitdrukking
gebracht dat en waarom de omstandigheid dat [betrokkene 1] op vele punten inconsistent en op
onderdelen zelfs leugenachtig heeft verklaard aangaande het tenlastegelegde en zijn eigen rol
daarin, aan ‘s hofs oordeel omtrent de betrouwbaarheid van de tot het bewijs gebezigde
verklaringen van die getuige niet afdoet, nu uit de bewijsvoering van het hof blijkt dat de voor het
bewijs gebezigde verklaringen van [betrokkene 1] voldoende steun vinden in andere
bewijsmiddelen dan wel van ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het
tenlastegelegde. Dat er voor het hof, naast een verplichting tot het motiveren van de
bewijsbeslissing in verband met een verweer van de verdediging ten aanzien van de
betrouwbaarheid van de verklaringen van de verklaringen van [betrokkene 1] , nog een
ambtshalve verplichting bestond tot het oproepen en horen van de getuige [betrokkene 1] , zie ik
niet. Daarbij merk ik op dat, anders dan de stellers van het middel menen, uit het voorgaande
blijkt dat de getuige [betrokkene 1] niet kan worden aangemerkt als ‘decisive evidence’. Voorts
merk ik op dat de Hoge Raad in zijn arrest van 16 oktober 2018 vooropstelt dat de door de rechter
te vermelden gronden ter onderbouwing van zijn oordeel dat hij een verklaring van een de
verdachte belastende getuige - anders dan de rechter in eerste aanleg - betrouwbaar acht, niet
behoeven te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige(n) in hoger beroep. Dat laatste
behoeft dan zeker niet in het onderhavige geval, waarin de rechter in eerste aanleg de in hoger
beroep tot het bewijs gebezigde belastende verklaringen niet onbetrouwbaar heeft geoordeeld.
Daarnaast blijkt uit de stukken van het geding in hoger beroep, zoals hiervoor bij de beoordeling
van dit cassatiemiddel zijn weergegeven, dat het hof het verzoek om de getuigen [betrokkene 1] ,
[betrokkene 3] en [betrokkene 15] te horen in zijn tussenarrest van 17 maart 2017 heeft
toegewezen, waarna deze getuigen zijn gehoord door de raadsheer-commissaris. Uit die stukken
blijkt verder dat het hof heeft beslist dat het, gelet op de summiere onderbouwing van de
onderzoekswens, niet van de noodzaak is gebleken om de getuigen [betrokkene 19] ,
[betrokkene 5] , [betrokkene 4] en [betrokkene 6] te horen en dat dit verzoek wordt afgewezen.
Ik merk op dat het cassatiemiddel niet klaagt over ’s hofs afwijzing van het verzoek om deze vier
getuigen te horen. Het middel faalt ook in zoverre.

Mijns inziens doet zich geen enkele omstandigheid voor op grond waarvan het hof gehouden
was ambtshalve de in het middel bedoelde getuigen op te roepen en te horen.50 Het kennelijke
oordeel van het hof dat er geen aanleiding was gebruik te maken van zijn bevoegdheid
ambtshalve de in het middel bedoelde personen ter terechtzitting te horen getuigt, ook in het licht
van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM, niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het middel klaagt over de overschrijding van de redelijke (inzend)termijn als bedoeld in artikel 6
EVRM.

Namens de verdachte is op 21 januari 2019 beroep in cassatie ingesteld. De stukken van het

9 Het zesde middel
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geding zijn op 20 november 2019 ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen. Nu de verdachte
niet preventief is gehecht,51 bedraagt de redelijke termijn voor het inzenden van de stukken naar
de Hoge Raad acht maanden. Dit betekent dat de inzendtermijn met twee maanden is
overschreden. Een voortvarende behandeling die de overschrijding van de inzendtermijn zou
kunnen compenseren, behoort niet meer tot de mogelijkheden. Dit moet leiden tot vermindering
van de opgelegde straf. De Hoge Raad kan de straf verminderen in de mate die hem goeddunkt.
Het middel is terecht voorgesteld.

10. De eerste vijf middelen falen en het eerste, tweede, derde en vijfde middel kunnen worden
afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering. Het zesde middel is terecht
voorgesteld.

11. In het licht van HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:914, wijs ik er ambtshalve op dat het hof in
de onderhavige zaak vervangende hechtenis heeft verbonden aan de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel, waardoor het bestreden arrest in zoverre niet in stand kan blijven.
De Hoge Raad kan in plaats daarvan bepalen dat ten aanzien van de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan
worden toegepast.

12. Ambtshalve heb ik voor het overige geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

13. Deze conclusie strekt tot:

- vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf en voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het
arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast,

- vermindering van de duur van de opgelegde gevangenisstraf naar de gebruikelijke maatstaf,

- bepaling dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer
met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast en tot

- verwerping van het beroep voor het overige.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Met overname van de opmaak en de voetnoot in het bestreden arrest.

Indien wordt gesproken over “een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard", dan wordt hiermee telkens
bedoeld: “de kans dat een willekeurig onbekend persoon matcht met het DNA profiel is kleiner dan één op
één miljard”.

Met overname van de opmaak in de pleitnota en zonder weergave van de daarbij handmatig
geplaatste aantekeningen.

Met overname van de opmaak in het bestreden arrest.

Vgl. onder meer HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1072 en HR 11 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma.

KC/MB betreffen de initialen van de stellers van het middel.

Ondergeschikte onderdelen van de tenlastelegging kunnen immers zo nodig worden weggelaten in
de bewezenverklaring en behoeven dan geen bewijs.

Zie het bestreden arrest, p. 13 en de bewijsmiddelen 27 en 30. Bewijsmiddel 30 bevat overigens een
aanzienlijk minder uitgebreide verklaring van de verdachte dan in het arrest wordt weergegeven.
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Hierover is [betrokkene 1] overigens heel consequent; blijkens de bewijsmiddelen heeft hij op 20
oktober 2014 (bewijsmiddel 23), 21 oktober 2014 (bewijsmiddel 21) en 6 november 2014
(bewijsmiddel 22) verklaard dat ze in Enschede telefoonkaarten hebben gekocht.

Vgl. HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6929, NJ 2010/315 m.nt. Buruma.

De verdachte heeft dit tegen of in de nabijheid van de volgende personen gezegd: [betrokkene 19]
(bewijsmiddel 10), haar broer [betrokkene 15] (bewijsmiddelen 4 en 12), [betrokkene 7] (bewijsmiddel
13), [betrokkene 4] (bewijsmiddel 3) en [betrokkene 6] (bewijsmiddel 25).

Bewijsmiddel 26.

Bewijsmiddel 3.

Bewijsmiddel 12.

Bewijsmiddel 6.

Zie de reeds besproken sms-verkeer tussen [betrokkene 1] en de verdachte in bewijsmiddel 6.

Zie de volgende bewijsmiddelen: Bewijsmiddel 7, waaruit blijkt dat [betrokkene 1] een sms stuurde
naar [betrokkene 22] met de vraag om een “blaffer met een demper” en een sms naar [betrokkene 7]
met de vraag om “pangpang”. Bewijsmiddel 12, waarin [betrokkene 15] verklaart dat [betrokkene 1]
aan hem vroeg of hij een “blaffer met een demper” voor hem kon regelen. Bewijsmiddel 14, waarin
[betrokkene 23] verklaart dat [betrokkene 1] hem vroeg of hij aan een vuurwapen kon komen.
Bewijsmiddel 15, waarin [betrokkene 24] verklaart dat [betrokkene 1] hem om een wapen vroeg.
Bewijsmiddel 16, waarin [betrokkene 25] verklaart dat [betrokkene 1] hem vroeg om een geweer.
Bewijsmiddel 17, waarin [betrokkene 18] verklaart dat [betrokkene 1] aan hem een vuurwapen heeft
gevraagd.

Bewijsmiddel 7: [betrokkene 1] stuurde een sms met de vraag om “valse nummerplaten” naar
[betrokkene 22]

Bewijsmiddel 7: [betrokkene 1] stuurde een sms met de vraag om “een gevaarlijke man” naar
[betrokkene 7] .

Bewijsmiddel 6: proces-verbaal van onderzoek aan de telefoon van [betrokkene 1] .

Zie bewijsmiddel 19: verklaring [betrokkene 1] en bewijsmiddel 31: verklaring van de verdachte.

Bewijsmiddel 26: verklaring van de moeder van de verdachte.

Bewijsmiddel 27: proces-verbaal van bevindingen zijnde een nader onderzoek aan de Tom Tom
navigatie uit de door verdachte en [betrokkene 1] op 24 september 2014 gebruikte auto.

Bewijsmiddel 24: verklaring van [betrokkene 6] en bewijsmiddel 26: verklaring van de moeder van
de verdachte.

Bewijsmiddel 18: verklaring van [betrokkene 4] en bewijsmiddel 31: verklaring van de verdachte.

Bewijsmiddelen 57 en 58.

Bewijsmiddel 66 en 68.

Bewijsmiddel 68.

Bewijsmiddelen 71 t/m 74.

Bewijsmiddel 77 en 78.

Bewijsmiddel 7, voor zover inhoudende de door [betrokkene 1] op 27 september 2014 op 12:20u
verstuurde sms: “Schatje kunnen we 250 euro regelen voor [betrokkene 7] ” en de door hem op
diezelfde dag om 12:22u aan haar verstuurde sms: “Want die vraagt da”.

Met overname van de opmaak en voetnoten zoals door het hof gebruikt.

Vgl. Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474 en Hoge Raad 24 maart 2015
ECLI:NL:HR:2015:718.

Vgl. bijvoorbeeld HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9972, NJ 2012/452.

HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 m.nt. Mevis.

HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3442, NJ 2012/204, r.o. 2.5.
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Zie het bestreden arrest van het hof, p. 14.

In het arrest van het hof betreffende [betrokkene 1] is bewezenverklaard dat hij tezamen en in
vereniging met anderen heeft gehandeld. Zie ECLI:NL:GHARL:2019:428.

Zie: ECLI:NL:PHR:2017:210, onder 8.9. Zie voorts: A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen:
een rechtsvergelijkend onderzoek, (diss. Groningen), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2014.

HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1055, waarin verwezen wordt naar HR 4 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1015. Een van de middelen klaagde dat de verklaringen van de aangeefsters ten
onrechte tot het bewijs waren gebezigd, nu het hof in strijd met art. 6 EVRM hen niet ambtshalve ter
terechtzitting heeft gehoord. De verdachte was in eerste aanleg vrijgesproken van de hem ten laste
gelegde feiten. In hoger beroep gebruikte het hof de verklaringen van de aangeefsters voor het
bewijs. Deze aangeefsters waren door de politie en de rechter-commissaris gehoord, maar hadden in
hoger beroep geen verklaring meer afgelegd.

Zie: HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1943.

Zij is voorts vrijgesproken van de subsidiair tenlastegelegde medeplegen van medeplichtigheid aan
moord/ doodslag en het meer subsidiair tenlastegelegde plegen/medeplegen van zware mishandeling,
terwijl het feit de dood ten gevolge heeft.

Vgl. HR 14 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:5 en HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1485, NJ
2020/14 m.nt. Kooijmans, rov. 3.6.

De stellers van het middel citeren uit EHRM 28 februari 2017, nr. 56875/11 (Manoli tegen Moldavië).
Zij menen dat het in het arrest Manoli door het ERHM genoemde uitgangspunt dat het hof de
vrijspraak niet mag vernietigen om tot een bewezenverklaring te komen zonder dat het hof
ambtshalve de belastende getuigen oproept en deze ter terechtzitting hoort, eveneens volgt uit EHRM
27 november 2007, nr. 289/04 en 41194/04 (Popovici tegen Moldavië), EHRM 5 juli 2016, nr. 46182/08
(Lazu tegen Moldavië), EHRM 29 juni 2017, nr. 63446/13 (Lorefici tegen Italië) en EHRM 24 april 2018,
nr. 55116/12 (Ovidiu Cristian Stoica tegen Roemenië).

EHRM 28 februari 2017, nr. 56875/11 (Manoli tegen Moldavië).

EHRM 29 juni 2017, nr. 63446/13 (Lorefici tegen Italië).

EHRM 29 juni 2017, nr. 63446/13 (Lorefici tegen Italië), paragraaf 42 en 43 en EHRM 28 februari
2017, nr. 56875/11 (Manoli tegen Moldavië), paragraaf 32 en 33.

Vgl. ook mijn ambtgenoot Bleichrodt in zijn conclusie van 19 november 2019,
ECLI:NL:PHR:2019:1169 onder 20 en mijn oud-ambtgenoot Machielse in zijn conclusie van 6 februari
2018, ECLI:NL:PHR:2018:273 onder 4.4.

Ik vermoed dat de stellers van het middel hier bedoelen “de onbetrouwbaarheid van de getuige
[betrokkene 1] ”.

Vgl. HR 14 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:5. Zie ook het tweede middel in HR 9 juni 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1009, (HR: art. 81.1 RO).

Ook uit het voor de zekerheid opgevraagde detentieoverzicht d.d. 22 juni 2020 blijkt dat de
verdachte sinds 24 augustus 2016 niet meer preventief is gehecht.
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Datum uitspraak 03-11-2020

Datum publicatie 03-11-2020

Zaaknummer 19/02097

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1030 
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2019:1481, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie in verborgen ruimte achter
dashboardkastje van auto met verdachte als bijrijder, art. 26.1 WWM.
Bewijsklacht voorhanden hebben. Heeft verdachte wetenschap van en
beschikkingsmacht over vuurwapen en munitie gehad? HR herhaalt relevante
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van
(als pleger) voorhanden hebben van wapen of munitie. Gelet op deze
vooropstelling getuigt ‘s hofs oordeel niet van onjuiste rechtsopvatting en is het
(ook in het licht van hetgeen door verdediging is aangevoerd) toereikend
gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0352 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
RvdW 2020/1183 
JIN 2020/179 met annotatie van Oort, C. van 
NJ 2021/4 met annotatie van H.J.B. Sackers 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02097

Datum 3 november 2020

ARREST

ECLI:NL:HR:2020:1727
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2.2.1

2.2.2

2.1

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 12 april 2019,
nummer 23-001194-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben T.P.A.M. Wouters en R.I. Takens,
beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het cassatiemiddel klaagt over de bewezenverklaring van het voorhanden hebben van een wapen
en munitie.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 25 mei 2016 in de gemeente Haarlemmermeer, een wapen van categorie III sub 1°
van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool (merk Crvena Zastava, model CZ99,
kaliber 9x19 mm), en munitie van categorie III, te weten vijftien patronen (kaliber 9 x 19
mm), voorhanden heeft gehad.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

“Bewijsoverweging

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouw vrijspraak bepleit omdat de
verdachte zich niet bewust was van de aanwezigheid van het vuurwapen dat op 25 mei
2016 in de Ford Focus, waarin de verdachte als passagier zat, is aangetroffen. Voor zover de
verdachte wordt verweten dat hij het vuurwapen eerder in Vlaardingen voorhanden heeft
gehad, geldt dat de verdachte in een woning van iemand anders was, hem plotseling een
vuurwapen werd getoond dat hij heeft beetgepakt en bekeken, maar dit vervolgens heeft
teruggegeven. Daaruit kan niet worden afgeleid dat de verdachte over dat vuurwapen
beschikkingsmacht heeft gehad, zodat ook om die reden vrijspraak moet volgen.

Het hof overweegt als volgt.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat de medeverdachte [betrokkene 1] en de verdachte op 25
mei 2016 in een personenauto, merk Ford Focus, op de Rijksweg A5 in de gemeente
Haarlemmermeer reden. [betrokkene 1] bestuurde de auto en de verdachte was zijn bijrijder.
Verbalisanten zagen deze auto met daarin twee mannen rijden, onderzochten het kenteken
waarna hen bleek dat het kenteken van de auto op naam van een vrouw stond.
Verbalisanten wilden op grond hiervan - onder meer - onderzoeken of de inzittenden
bevoegd waren in deze auto te rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken en zagen dat
tijdens het volgen van de politiewagen, zowel de bestuurder als de bijrijder diverse keren

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.3

2.4

voorover bogen. Bij de gevolgde controle bleek hen dat de chauffeur antecedenten had van
handel in harddrugs en wapenbezit en de bijrijder een antecedent van bezit van softdrugs.
Bij de met toestemming verrichte fouillering troffen zij meerdere mobiele telefoons aan,
waarna zij overgingen tot doorzoeking van de auto. Tijdens deze doorzoeking troffen zij
achter het dashboardkastje, een pakket met vermoedelijk verdovende middelen aan. Bij dit
in folie gewikkeld pak met 1,01 kilo samengeperst vuilwit poeder ging het - naar later bleek -
inderdaad om cocaïne (rapport van de forensisch expert d.d. 1 juni 2016, dossierpagina
128). Ook werd nog een geringe hoeveelheid heroïne aangetroffen. De auto is in beslag
genomen en later op de dag nader onderzocht. Bij die doorzoeking is achter een
ventilatierooster in het dashboard een, half geladen, pistool met bijbehorende munitie
aangetroffen. Op de ruwe delen van het vuurwapen, de in- en voorzijde van de loop van het
vuurwapen en de scherpe randen van het patroonmagazijn is DNA-materiaal aangetroffen
dat - kort samengevat - overeenkomt met het DNA- profiel van de verdachte (NFI-
deskundigenrapport d.d. 3 maart 2017).

De verdachte heeft zich bij de politie op zijn zwijgrecht beroepen. Bij de rechter-commissaris
heeft hij verklaard dat hij niet wist van het vuurwapen in de auto. Ter terechtzitting in eerste
aanleg is de verdachte geconfronteerd met het bovengenoemd NFI-deskundigenrapport,
waarna hij heeft verklaard dat hij de week voor zijn aanhouding een wapen te zien heeft
gekregen in een woning in Vlaardingen, dat hij ook heeft bekeken waarbij hij het magazijn
dat eruit was gehaald er weer in deed. De verdachte verklaarde dat hij niet weet of hij in
Vlaardingen het wapen heeft gezien dat op 25 mei 2016 in de auto is aangetroffen. In hoger
beroep heeft de verdachte deze verklaring in min of meer gelijke bewoordingen herhaald. De
verdachte heeft daaraan toegevoegd dat hij niet wil zeggen met wie hij in de woning was en
waar de woning was. Wel verklaart hij dat degene die hem het wapen liet zien geen vriend
van hem was. Evenmin wilde de verdachte de naam noemen van degene met wie hij naar de
woning is gegaan.

Het hof is van oordeel dat de hierboven weergeven - enkele en op geen enkele wijze te
verifiëren - verklaring van de verdachte onvoldoende is om te bewijzen dat de verdachte, in
de ten laste gelegde periode, in Vlaardingen een vuurwapen voorhanden heeft gehad. Van
dat onderdeel van de tenlastelegging zal de verdachte dan ook worden vrijgesproken.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de verdachte op 25 mei 2016 in een auto zat
waarin een vuurwapen is gevonden. Daarop is DNA-materiaal aangetroffen waaruit DNA-
profielen zijn afgeleid die overeenkomen met het DNA-profiel van de verdachte. Die feiten en
omstandigheden zijn naar het oordeel van het hof redengevend voor het bewijs van het ten
laste gelegde, terwijl de verdachte geen aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende,
verklaring heeft gegeven. Als zodanig geldt in elk geval niet de door de raadsvrouw, niet
nader onderbouwde, geopperde mogelijkheid van ‘secundaire overdracht’, mede in
aanmerking genomen dat op drie plekken op het vuurwapen DNA-materiaal is aangetroffen
dat (blijkens de daaruit verkregen twee DNA-mengprofielen en het DNA-hoofdprofiel)
overeenkomt met dat van de verdachte, terwijl dat wapen bovendien verstopt was achter
een ventilatierooster. De verdachte heeft zelf slechts, zoals hiervoor overwogen, ontkend dat
hij wist van het vuurwapen in de auto. Die enkele ontkenning is onder de gegeven
omstandigheden onvoldoende om verdachte vrij te pleiten. Het hof acht dan ook bewezen
dat de verdachte op 25 mei 2016 het vuurwapen en de zich in het patroonmagazijn
bevindende kogelpatronen voorhanden heeft gehad.”

In zijn arrest van 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504 heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen:

“2.3 Op grond van art. 26, eerste lid, Wet wapens en munitie (hierna: WWM) is het verboden een
wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben. Het handelen in strijd met
dit verbod is als misdrijf strafbaar op grond van art. 55 en 56 WWM.

Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen of munitie is
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2.4

2.5

vereist dat de verdachte het wapen of de munitie bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van
de Hoge Raad in dit verband gebruikte aanduiding van “een meerdere of mindere mate” van
bewustheid geeft aan dat de verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid
van het wapen of de munitie, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de
specifieke eigenschappen en kenmerken van het wapen of de munitie of tot de exacte locatie van
dat wapen of die munitie. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid geldt dat daarvan ook sprake
kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat de verdachte zulke bewustheid heeft gehad
(vgl. HR 20 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP5992).

Voorts vergt het aanwezig hebben van een wapen of munitie dat de verdachte feitelijke macht
over het wapen of de munitie kan uitoefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. Daarvoor
hoeft het wapen of de munitie zich niet noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van de verdachte
te bevinden. In bijzondere gevallen volstaat de enkele mogelijkheid tot het uitoefenen van
feitelijke macht over het wapen of de munitie niet voor het oordeel dat de verdachte dat wapen of
die munitie voorhanden had in de zin van art. 26, eerste lid, WWM. Dat kan bijvoorbeeld het geval
zijn wanneer iemand onverhoeds of ongewild kortstondig een wapen of munitie van een ander in
handen krijgt of wanneer iemand onverwacht kennis krijgt van de aanwezigheid in zijn nabijheid
van een wapen of munitie van een ander, terwijl hij redelijkerwijs daarvan niet direct afstand kan
nemen.”

Gelet op deze vooropstelling getuigt het oordeel van het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting
en is het - ook in het licht van hetgeen door de verdediging is aangevoerd - toereikend
gemotiveerd.

Het cassatiemiddel faalt.

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. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 3 november 2020.

3 Beslissing
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D.J.C. Aben

In de zaak

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

hierna: de verdachte.

1. Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 12 april 2019 de verdachte wegens “handelen in
strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie” veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van zes maanden met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft het hof beslissingen
genomen ten aanzien van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven, voorwerpen.

2. Namens de verdachte is tijdig beroep in cassatie ingesteld. Mr. R.I. Takens, advocaat te Amsterdam,
heeft één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd heeft bewezen
verklaard dat de verdachte een vuurwapen en munitie voorhanden heeft gehad. In het bijzonder
klaagt het middel over het (kennelijke) oordeel van het hof dat de verdachte wetenschap van en
beschikkingsmacht over het vuurwapen en de munitie heeft gehad.

4. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij op 25 mei 2016 in de gemeente Haarlemmermeer, een wapen van categorie III sub 1° van de Wet
wapens en munitie, te weten een pistool (merk Crvena Zastava, model CZ99, kaliber 9x19 mm), en
munitie van categorie III, te weten vijftien patronen (kaliber 9 x 19 mm), voorhanden heeft gehad.”

De bewezenverklaring berust op de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen in de aanvulling op het
verkort arrest als bedoeld in artikel 365a Sv.

6. In het bestreden arrest heeft het hof daarnaast het volgende overwogen:

“ Bewijsoverweging

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouw vrijspraak bepleit omdat de verdachte zich niet
bewust was van de aanwezigheid van het vuurwapen dat op 25 mei 2016 in de Ford Focus, waarin de
verdachte als passagier zat, is aangetroffen. Voor zover de verdachte wordt verweten dat hij het vuurwapen
eerder in Vlaardingen voorhanden heeft gehad, geldt dat de verdachte in een woning van iemand anders
was, hem plotseling een vuurwapen werd getoond dat hij heeft beetgepakt en bekeken, maar dit vervolgens
heeft teruggegeven. Daaruit kan niet worden afgeleid dat de verdachte over dat vuurwapen
beschikkingsmacht heeft gehad, zodat ook om die reden vrijspraak moet volgen.

Het hof overweegt als volgt.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat de medeverdachte [betrokkene 1] en de verdachte op 25 mei 2016 in een
personenauto, merk Ford Focus, op de Rijksweg A5 in de gemeente Haarlemmermeer reden.

[betrokkene 1] bestuurde de auto en de verdachte was zijn bijrijder. Verbalisanten zagen deze auto met
daarin twee mannen rijden, onderzochten het kenteken waarna hen bleek dat het kenteken van de auto op

577



naam van een vrouw stond. Verbalisanten wilden op grond hiervan - onder meer - onderzoeken of de
inzittenden bevoegd waren in deze auto te rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken en zagen dat
tijdens het volgen van de politiewagen, zowel de bestuurder als de bijrijder diverse keren voorover bogen.
Bij de gevolgde controle bleek hen dat de chauffeur antecedenten had van handel in harddrugs en
wapenbezit en de bijrijder een antecedent van bezit van softdrugs. Bij de met toestemming verrichte
fouillering troffen zij meerdere mobiele telefoons aan, waarna zij overgingen tot doorzoeking van de auto.
Tijdens deze doorzoeking troffen zij achter het dashboardkastje, een pakket met vermoedelijk verdovende
middelen aan. Bij dit in folie gewikkeld pak met 1,01 kilo samengeperst vuilwit poeder ging het - naar later
bleek - inderdaad om cocaïne (rapport van de forensisch expert d.d. 1 juni 2016, dossierpagina 128). Ook
werd nog een geringe hoeveelheid heroïne aangetroffen. De auto is in beslag genomen en later op de dag
nader onderzocht. Bij die doorzoeking is achter een ventilatierooster in het dashboard een, half geladen,
pistool met bijbehorende munitie aangetroffen. Op de ruwe delen van het vuurwapen, de in- en voorzijde
van de loop van het vuurwapen en de scherpe randen van het patroonmagazijn is DNA-materiaal
aangetroffen dat - kort samengevat - overeenkomt met het DNA- profiel van de verdachte (NFI-
deskundigenrapport d.d. 3 maart 2017).

De verdachte heeft zich bij de politie op zijn zwijgrecht beroepen. Bij de rechter-commissaris heeft hij
verklaard dat hij niet wist van het vuurwapen in de auto. Ter terechtzitting in eerste aanleg is de verdachte
geconfronteerd met het bovengenoemd NFI-deskundigenrapport, waarna hij heeft verklaard dat hij de week
voor zijn aanhouding een wapen te zien heeft gekregen in een woning in Vlaardingen, dat hij ook heeft
bekeken waarbij hij het magazijn dat eruit was gehaald er weer in deed. De verdachte verklaarde dat hij niet
weet of hij in Vlaardingen het wapen heeft gezien dat op 25 mei 2016 in de auto is aangetroffen. In hoger
beroep heeft de verdachte deze verklaring in min of meer gelijke bewoordingen herhaald. De verdachte heeft
daaraan toegevoegd dat hij niet wil zeggen met wie hij in de woning was en waar de woning was. Wel
verklaart hij dat degene die hem het wapen liet zien geen vriend van hem was. Evenmin wilde de verdachte
de naam noemen van degene met wie hij naar de woning is gegaan.

Het hof is van oordeel dat de hierboven weergeven - enkele en op geen enkele wijze te verifiëren -
verklaring van de verdachte onvoldoende is om te bewijzen dat de verdachte, in de ten laste gelegde
periode, in Vlaardingen een vuurwapen voorhanden heeft gehad. Van dat onderdeel van de tenlastelegging
zal de verdachte dan ook worden vrijgesproken.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de verdachte op 25 mei 2016 in een auto zat waarin een
vuurwapen is gevonden. Daarop is DNA-materiaal aangetroffen waaruit DNA-profielen zijn afgeleid die
overeenkomen met het DNA-profiel van de verdachte. Die feiten en omstandigheden zijn naar het oordeel
van het hof redengevend voor het bewijs van het ten laste gelegde, terwijl de verdachte geen aannemelijke,
die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft gegeven. Als zodanig geldt in elk geval niet de door de
raadsvrouw, niet nader onderbouwde, geopperde mogelijkheid van ‘secundaire overdracht’, mede in
aanmerking genomen dat op drie plekken op het vuurwapen DNA-materiaal is aangetroffen dat (blijkens de
daaruit verkregen twee DNA-mengprofielen en het DNA-hoofdprofiel) overeenkomt met dat van de
verdachte, terwijl dat wapen bovendien verstopt was achter een ventilatierooster. De verdachte heeft zelf
slechts, zoals hiervoor overwogen, ontkend dat hij wist van het vuurwapen in de auto. Die enkele
ontkenning is onder de gegeven omstandigheden onvoldoende om verdachte vrij te pleiten. Het hof acht
dan ook bewezen dat de verdachte op 25 mei 2016 het vuurwapen en de zich in het patroonmagazijn
bevindende kogelpatronen voorhanden heeft gehad.”

Bij de bespreking van het middel kan het volgende worden vooropgesteld. In een tweetal recente
arresten van 31 maart 2020 heeft de Hoge Raad ten aanzien van het voorhanden hebben van een
wapen of munitie het volgende overwogen:

“2.4

Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen of munitie is vereist dat de
verdachte het wapen of de munitie bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de Hoge Raad in dit
verband gebruikte aanduiding van “een meerdere of mindere mate” van bewustheid geeft aan dat de
verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het wapen of de munitie, zonder dat
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die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen en kenmerken van het wapen of
de munitie of tot de exacte locatie van dat wapen of die munitie. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid
geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat de verdachte zulke
bewustheid heeft gehad (vgl. HR 20 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP5992).

Voorts vergt het aanwezig hebben van een wapen of munitie dat de verdachte feitelijke macht over het
wapen of de munitie kan uitoefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. Daarvoor hoeft het wapen of
de munitie zich niet noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van de verdachte te bevinden. In bijzondere
gevallen volstaat de enkele mogelijkheid tot het uitoefenen van feitelijke macht over het wapen of de
munitie niet voor het oordeel dat de verdachte dat wapen of die munitie voorhanden had in de zin van art.
26, eerste lid, WWM. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand onverhoeds of ongewild
kortstondig een wapen of munitie van een ander in handen krijgt of wanneer iemand onverwacht kennis
krijgt van de aanwezigheid in zijn nabijheid van een wapen of munitie van een ander, terwijl hij
redelijkerwijs daarvan niet direct afstand kan nemen.”1

8. Een bewezenverklaring van het ‘voorhanden hebben’ van een (vuur)wapen en/of munitie in de zin
van artikel 26 WWM kan derhalve volgen indien (i) een wapen zich bij of in de directe omgeving van de
verdachte bevindt, (ii) de verdachte zich in zekere mate bewust is van de (waarschijnlijke)
aanwezigheid van dat wapen, en (iii) de verdachte feitelijke macht heeft over dat wapen.

9. Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen en nadere bewijsoverweging kan worden afgeleid
dat het vuurwapen en de munitie zijn aangetroffen in de auto waarin de verdachte op dat moment als
bijrijder zat. Nadat verbalisanten de bestuurder van deze auto een stopteken hadden gegeven,
zagen zij de verdachte diverse keren voorover buigen. Bij doorzoeking van het voertuig werd
vervolgens achter een ventilatierooster, in het dashboard, een half geladen vuurwapen gevonden. Op
de ruwe delen van het vuurwapen, de in- en voorzijde van de loop van het vuurwapen en de scherpe
randen van het patroonmagazijn zijn DNA-mengprofielen, waaronder een profiel dat overeenkomt met
het DNA-profiel van de verdachte, alsmede een DNA-hoofdprofiel van de verdachte aangetroffen. De
verdachte heeft ontkend zich bewust te zijn geweest van de aanwezigheid van het wapen en de
munitie in de auto waarin hij zich bevond Ten aanzien van de aanwezigheid van zijn DNA op het
wapen heeft hij ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat zijn DNA mogelijk een week voor zijn
aanhouding op het wapen terecht is (of: kan zijn) gekomen toen hem in een woning in Vlaardingen
een wapen werd getoond. Hij heeft dit wapen toen kortstondig vastgehouden. De verdachte weet
echter niet of dit hetzelfde wapen is als het wapen dat op 25 mei 2016 in de auto is aangetroffen.

10. Het hof heeft de verdachte vrijgesproken van het voorhanden hebben van een vuurwapen in
Vlaardingen. In dat oordeel ligt in dit geval – mede gelet op de motivering ter zake – besloten dat het
hof het door de verdachte geschetste scenario met betrekking tot de aanwezigheid van zijn DNA op
het wapen ongeloofwaardig heeft geacht. Dit oordeel, dat zich in cassatie slechts in beperkte mate
laat toetsen, acht ik niet onbegrijpelijk. Daarbij neem ik in aanmerking dat de verdachte zich bij de
politie op zijn zwijgrecht heeft beroepen en eerst nadat hij ter terechtzitting in eerste aanleg werd
geconfronteerd met het deskundigenrapport van het NFI een verklaring heeft afgelegd. Daarbij komt
dat de verklaring van de verdachte in aanzienlijke mate op toevalligheden berust en op geen enkele
wijze nader is onderbouwd.

11. Uit het voorafgaande volgt dat het wapen en de munitie zich hebben bevonden in de directe
nabijheid van de verdachte, dat de verdachte zich opvallend gedroeg op het moment dat
verbalisanten de bestuurder van het voertuig een stopteken gaf en dat DNA-materiaal van de
verdachte op het wapen is aangetroffen. Het hof heeft aldus in het licht van de specifieke
omstandigheden van het geval uit de bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de verdachte zich in meer of
mindere mate bewust is geweest van het in de auto aanwezige vuurwapen en daarover feitelijke
macht heeft gehad. Daarbij heeft het hof in het bijzonder betekenis kunnen toekennen aan de
vaststelling dat de verdachte geen redelijke, geloofwaardige, hem ontlastende verklaring heeft
gegeven voor het in de auto aanwezige vuurwapen en de munitie.
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12. Het middel faalt.

13. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

14. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

HR 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504, NJ 2020/251 m.nt. Sackers, en HR 31 maart 2020,
ECLI:NL:HR:2020:510, NJ 2020/252 m.nt. Sackers. Zie ook de conclusies van PG-HR Silvis voorafgaand
aan beide arresten waarin hij verschillende arresten van de Hoge Raad bespreekt en uitgebreid
ingaat op de criteria ‘aanwezigheid’, ‘beschikkingsmacht’ en ‘bewustheid’.

AG
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