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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 28-09-2021

Datum publicatie 28-09-2021

Zaaknummer 19/02166

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:684

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig houdt met hennepteelt, art.
11a.1 (oud) Opiumwet. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing op
rechtmatigheidsgetuigen? Afwijzing van voorafgaand aan tz. in h.b. per e-mail
gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van politieagent en 2 officieren van
justitie als getuigen (ter onderbouwing van verweer m.b.t. art. 359a Sv), op de
grond dat verzoek onvoldoende is onderbouwd. HR herhaalt relevante
overwegingen uit HR:2017:1015, inhoudende dat tot zittingsrechter gericht verzoek
tot horen van getuigen door verdediging moet worden gemotiveerd. Als
getuigenverzoek wordt gedaan met het oog op onderbouwing van verweer dat
betrekking heeft op rechtmatigheid van voorbereidend onderzoek en strekt tot
toepassing van art. 359a Sv, wordt van verdediging gevergd dat zij gemotiveerd
uiteenzet waarom daartoe getuigen moeten worden gehoord. HR herhaalt relevante
overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin), inhoudende dat in bepaalde
gevallen het belang bij oproepen en horen van getuige moet worden
voorondersteld, zodat van verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang
mag worden verlangd. Getuigenverzoek strekt er toe dat verdediging d.m.v. horen
van getuigen de rechtmatigheid van voorbereidend onderzoek aan de orde wil
stellen en betreft niet horen van getuige over een door deze persoon afgelegde
verklaring zoals die door rechter voor bewijs van tlgd. feit zou kunnen worden
gebruikt of al is gebruikt. In deze situatie geldt de in HR:2017:1015 neergelegde
regel dat verzoek tot oproepen en horen van getuigen door verdediging moet
worden gemotiveerd. HR:2021:576 heeft daarin geen verandering gebracht. Hof
heeft bij afwijzing getuigenverzoek betrokken dat deze personen n.a.v. verweren
van raadsman en in opdracht van hof in aanvullende processen-verbaal vragen over
positie en rol van medeverdachte hebben beantwoord, dat uit deze antwoorden
geen concrete aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat deze personen niet naar
waarheid hebben verklaard, dat o.g.v. die p-v’s niet aannemelijk is geworden dat
medeverdachte een infiltrant of informant is geweest en dat er in het licht van
aanvullende p-v’s door verdediging onvoldoende concreet is onderbouwd
waarover getuigen nog zouden moeten worden ondervraagd. Gelet op wat
hiervoor is overwogen, getuigt ’s hofs oordeel niet van onjuiste rechtsopvatting. In
het licht van onderbouwing van verzoek door verdediging, die betrekking heeft op
rechtmatigheid van beweerdelijk met medeverdachte gemaakte afspraak over
afleggen van verklaringen t.a.v. medeverdachten, is dat oordeel ook niet
onbegrijpelijk.

ECLI:NL:HR:2021:1279



Volgt verwerping. Samenhang met 19/01301 P.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0291 
NJB 2021/2626 
RvdW 2021/959 
NJ 2021/369 met annotatie van N. Jörg 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02166

Datum 28 september 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 maart
2019, nummer 21/000002-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

hierna: de verdachte.

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

De procureur-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest,
maar uitsluitend wat de duur van de opgelegde gevangenisstraf betreft, tot vermindering daarvan
naar de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het cassatieberoep voor het overige.

1 Procesverloop in cassatie
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2.3.1

2.2

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over de afwijzing door het hof van het door de verdediging
gedane verzoek tot het horen van [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6].

Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 24 november 2015 op meerdere
locaties in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een
samenwerkingsverband van een aantal natuurlijke personen, welke organisatie werd gevormd
door verdachte en medeverdachten waaronder [betrokkene 3] en [betrokkene 2] en welke
organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de artikelen 11, derde en
vijfde lid, van de Opiumwet, namelijk het meermalen in genoemde periode in een pand aan de

- [d-straat (1-2)] te [plaats] en

- [a-straat 1] te [plaats] en

- [c-straat 2] te [plaats] en

- [e-straat 1] te [plaats] en

- [b-straat 1] te [plaats]

- in de uitoefening van een beroep of bedrijf

- telkens opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of vervoeren en/of
verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of aanwezig hebben van één of meerdere
kilogram(men) hennep en/of hennepstekken en/of een groot aantal hennepplanten en/of delen
daarvan, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II.”

Het hof heeft bij tussenarrest van 24 januari 2018 opdracht gegeven tot het doen van nader
onderzoek naar - kort gezegd - de rol van de medeverdachte [betrokkene 5] in de strafzaak
tegen de verdachte. Het tussenarrest houdt daarover onder meer het volgende in:

“Door de raadsman zijn ter terechtzitting op 20 december 2017 diverse verweren gevoerd.
Onder meer is het standpunt ingenomen dat in het strafdossier verschillende aanwijzingen
kunnen worden gevonden dat medeverdachte [betrokkene 5] een andere positie heeft
gehad in het opsporingsonderzoek […] dan uitsluitend die van verdachte en/of getuige. De
raadsman heeft gesteld dat er sterke aanwijzingen zijn dat [betrokkene 5] in het
opsporingsonderzoek informant is geweest van de politie en dat dit verklaart dat hij (nog)
niet is vervolgd voor zijn betrokkenheid bij strafbare feiten in dit dossier. Verslaglegging
hiervan ontbreekt in het dossier hetgeen primair zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie. Voorts zou dit, aldus de raadsman, de betrouwbaarheid van de
verklaringen van [betrokkene 5] aantasten en overigens ook de betrouwbaarheid van
andere opgemaakte processen-verbaal en daarom ook van invloed (kunnen) zijn op overige
door het hof in deze zaak te nemen beslissingen.

Aanvullend onderzoek

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is
geweest, aangezien het hof het noodzakelijk acht dat er aanvullend onderzoek wordt
verricht naar de positie en rol van de in het dossier als verdachte aangemerkte [betrokkene
5].

Hiertoe dient een aanvullend proces-verbaal te worden opgemaakt waarin verslag wordt
gedaan van nader onderzoek bij zowel de politie als het openbaar ministerie - in het
bijzonder ook bij de CIE-officier van justitie - of er afspraken zijn gemaakt - en zo ja, welke -
met [betrokkene 5] in het kader van deze strafzaak en/of er bijzondere redenen zijn waarom

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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[betrokkene 5] (nog) niet is vervolgd voor zijn betrokkenheid bij strafbare feiten in het
onderhavige opsporingsonderzoek.”

In het tussenarrest zijn door het hof vervolgens de in het aanvullend proces-verbaal te
beantwoorden vragen geformuleerd.

[verbalisant 1] (brigadier bij de politie), [verbalisant 5] en [verbalisant 6] (beiden officier van
justitie) hebben naar aanleiding van de door het hof gestelde vragen aanvullende
processenverbaal opgemaakt. Vervolgens heeft de verdediging het openbaar ministerie per
e-mailbericht van 19 december 2018 verzocht [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant
6] als getuigen op te roepen. De raadsman van de verdachte heeft dit verzoek herhaald op
de terechtzitting in hoger beroep van 25 januari 2019. Het proces-verbaal van die
terechtzitting houdt hierover het volgende in:

“De voorzitter stelt de door de verdediging per e-mail d.d. 19 december 2018 gedane
onderzoekswensen aan de orde, waarin de verdediging het openbaar ministerie verzoekt
om [verbalisant 5], [verbalisant 1] en [verbalisant 6] als getuigen voor de zitting van heden
op te roepen.

De raadsman voert aan:

Ik verzoek uw hof om [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] alsnog als getuigen
op te roepen opdat zij op een nadere terechtzitting gehoord kunnen worden over de door
hen, naar aanleiding van het door het hof gewezen tussenarrest van 24 januari 2018,
opgemaakte processen-verbaal. [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] hebben de
door het hof gestelde vragen, deels niet en deels onjuist beantwoord. Immers zijn bepaalde
door hen gegeven antwoorden evident onjuist en/of zeer onzorgvuldig geformuleerd, gelet
op hetgeen eerder geverbaliseerd is. Het kan dan ook niet anders dat [verbalisant 1],
[verbalisant 5] en [verbalisant 6] onderling overleg hebben gehad over de door hen op te
stellen processen-verbaal.

Ik had gehoopt dat ik deze getuigenverzoeken niet ter zitting had hoeven doen. Ik had
daarom de advocaat-generaal tijdig verzocht om voornoemde personen als getuigen op te
roepen. De advocaat-generaal heeft dat niet gedaan. Bij de beoordeling van de verzoeken
heeft de advocaat-generaal een onjuist criterium gehanteerd, namelijk het
noodzakelijkheidscriterium. In het onderhavige geval was het criterium van het
verdedigingsbelang echter het juiste criterium. Immers zijn de door [verbalisant 1],
[verbalisant 5] en [verbalisant 6] opgemaakte processen-verbaal pas naar aanleiding van
het door het hof gewezen tussenarrest van 24 januari 2018 opgesteld en betreft het dus
nieuwe processtukken die niet eerder aan het procesdossier zijn toegevoegd.

De raadsman licht de door de verdediging gedane getuigenverzoeken verder toe,
overeenkomstig een aanvullende pleitnota, welke aan het hof is overgelegd en aan dit
procesverbaal is gehecht.

De raadsman legt voorts, ter onderbouwing van de getuigenverzoeken, een door de
verdediging opgestelde tijdlijn aan het hof over, welke tijdlijn aan dit proces-verbaal is
gehecht.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek om de advocaat-generaal in de gelegenheid te
stellen om kennis te nemen van een kopie van de door de verdediging overgelegde stukken.

De voorzitter hervat het onderzoek.

De advocaat-generaal wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de door de
verdediging gedane getuigenverzoeken. Hij voert aan:

Het is bijna niet te doen om nu inhoudelijk op alle door de verdediging naar voren gebrachte
argumenten te reageren. De verdediging kan dit ook niet verlangen van het openbaar
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ministerie. Men zou zich kunnen afvragen waarom de verdediging de getuigenverzoeken niet
eerder heeft gedaan. Immers waren de door [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant
6] opgemaakte processen-verbaal al in juni 2018 naar het hof verzonden. Pas in december
2018 heeft de verdediging het openbaar ministerie verzocht om de betreffende personen als
getuigen op te roepen. Deze verzoeken had de verdediging ook bij het hof kunnen doen. Dit
is echter niet gebeurd. Het had veel sneller gekund. Door deze getuigenverzoeken wordt de
behandeling van de zaak niet versneld.

Ik ben van oordeel dat bij de beoordeling van de getuigenverzoeken het
noodzakelijkheidscriterium van toepassing is. Immers zijn de verzoeken niet binnen 14
dagen na het opmaken van de door [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6]
processen-verbaal gedaan. Ik verzet mij dan ook tegen het horen van de door de
verdediging verzochte getuigen. De noodzaak tot het horen van deze getuigen is mij
overigens ook niet gebleken. Er is geen enkele aanwijzing dat [verbalisant 1], [verbalisant 5]
en [verbalisant 6] onwaarheden hebben verklaard of dat [betrokkene 5] een zodanige
positie heeft gehad dat hij op enigerlei wijze belang heeft gehad bij beïnvloeding van de
strafzaak door het afleggen van een valse verklaring. Hetgeen de raadsman heeft
aangevoerd betreft een grote mate van invulling. Er wordt veel gesuggereerd. Het nader
horen van de getuigen zal naar mijn mening niet tot veel meer nieuwe informatie leiden. Ik
acht het met het oog op de volledigheid van het onderzoek dan ook niet noodzakelijk dat
[verbalisant 5], [verbalisant 1] en [verbalisant 6] nader gehoord worden. De door het hof
gestelde vragen zijn reeds beantwoord.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek voor het houden van beraad over de door de
verdediging gedane getuigenverzoeken.

De voorzitter hervat het onderzoek en deelt mee:

Het hof heeft zich beraden over het verzoek van de verdediging om [verbalisant 1],
[verbalisant 5] en [verbalisant 6] als getuigen te horen. Het hof zal vandaag geen beslissing
nemen over deze verzoeken. Gelet op de hoeveelheid informatie die zich in het
procesdossier bevindt wil het hof zich in alle rust kunnen beraden op de verzoeken. Het hof
zal de zaak ter terechtzitting van heden daarom verder inhoudelijk behandelen. Tijdens de
beraadslaging over deze zaken zal het hof ook acht slaan op de door de verdediging gedane
getuigenverzoeken, hetgeen zal resulteren in een tussenarrest of een eindarrest.”

Uit de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 25 januari 2019
gehechte pleitnota blijkt dat de verdediging heeft aangevoerd dat sprake is van een
onherstelbaar vormverzuim omdat de getuigen [verbalisant 1], [verbalisant 5] en
[verbalisant 6] de door het hof opgestelde vragen deels niet, deels onvolledig en deels
onjuist hebben beantwoord. De pleitnota bevat de volgende conclusie:

“De verdediging persisteert bij het door de verdediging op 20 december gevoerde
nietontvankelijkheidsverweer ex Art. 359a Sv. De conclusie van het verweer ex. 359a Sv
wordt dan ook gehandhaafd:

‘Er kan, alles overziend, geen andere conclusie zijn dan dat er door de politie en het OM
getracht is, en getracht wordt, uw gerechtshof te misleiden. [betrokkene 5] is een verboden,
gestuurde, infiltrerende criminele burgerinformant met een vrijgeleide op zak.

Door het doelbewust opstellen van onjuiste processen-verbaal, het geen inzicht verschaffen
over de bijzondere positie van [betrokkene 5], is het belang van [verdachte] bij een eerlijk
proces geschonden.

Het hieraan te verbinden rechtsgevolg dient primair niet-ontvankelijkheid van het OM te zijn,
subsidiair bewijsuitsluiting en meer subsidiair strafvermindering.’”

Het hof heeft het verzoek tot het horen van [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6]
als getuigen bij eindarrest afgewezen. Het arrest houdt hierover het volgende in:
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“De raadsman heeft het hof ter terechtzitting in hoger beroep verzocht om [verbalisant 1]
(brigadier), [verbalisant 5] (officier van justitie) en [verbalisant 6] (Cl-officier van justitie) als
getuigen op te roepen teneinde hen op een nadere terechtzitting te horen over de door hen,
naar aanleiding van het door het hof gewezen tussenarrest van 24 januari 2018,
opgemaakte processen-verbaal. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat [verbalisant
1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] de door het hof gestelde vragen, deels niet en deels
onjuist hebben beantwoord. Volgens de verdediging hebben [verbalisant 1], [verbalisant 5]
en [verbalisant 6] dit doelbewust gedaan zodat geen inzicht verkregen zou kunnen worden
in de - door de raadsman zo genoemde - “bijzondere positie” die medeverdachte
[betrokkene 5] in de onderhavige strafzaak zou hebben gehad. [betrokkene 5] zou volgens
de verdediging in deze strafzaak een “verboden, gestuurde, infiltrerende criminele burger
informant met een vrijgeleide op zak” (het hof begrijpt: infiltrant of informant) zijn geweest.

De advocaat-generaal heeft zich verzet tegen het horen van de door de verdediging
verzochte getuigen. Daartoe heeft de advocaat-generaal aangevoerd dat de noodzaak tot
het horen van deze getuigen niet is gebleken nu er geen enkele aanwijzing is dat de
getuigen onwaarheden hebben verklaard en [betrokkene 5] een zodanige positie heeft
gehad dat hij op enigerlei wijze belang heeft gehad bij beïnvloeding van de strafzaak door
het afleggen van een valse verklaring.

(...)

Beoordeling van de getuigenverzoeken

Het hof is van oordeel dat de raadsman het verzoek tot het horen van de getuigen
[verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] onvoldoende heeft onderbouwd. Het hof
begrijpt de verzoeken zo dat deze ertoe strekken dat de verdediging wil aantonen door het
horen van de verzochte getuigen dat [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] in de
door hen opgemaakte aanvullende processen-verbaal leugenachtigheden hebben
verkondigd met als kennelijk doel te verhullen dat [betrokkene 5] een informant of infiltrant
zou zijn.

Het hof heeft naar aanleiding van de verweren van de raadsman op de zitting van 20
december 2017 aanvullend onderzoek laten verrichten naar de positie en de rol van
verdachte [betrokkene 5] in het opsporingsonderzoek tegen verdachte en daarbij de vraag
gesteld of met hem afspraken zijn gemaakt over zijn vervolging. Hiertoe hebben de getuigen
[verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] vragen van het hof hierover schriftelijk
beantwoord. Uit deze schriftelijke antwoorden ‑ neergelegd in aanvullende processen-
verbaal - zijn geen concrete aanwijzingen naar voren gekomen, waaruit blijkt dat de
getuigen niet de waarheid hebben verklaard. Het hof acht die verklaringen betrouwbaar en
vindt dat niet aannemelijk is geworden dat [betrokkene 5] een infiltrant of informant is
geweest.

In het licht van de reeds door [verbalisant 1] en [verbalisant 5] gegeven antwoorden is door
de verdediging onvoldoende concreet onderbouwd wat er nog aan de getuigen zou moeten
worden gevraagd. Door deze afwijzing wordt verdachte niet in zijn verdedigingsbelang
geschaad. Nu er ook overigens geen noodzaak is om [verbalisant 1], [verbalisant 5] en
[verbalisant 6] te horen zal het hof de verzoeken afwijzen.”

Verder heeft het hof in zijn arrest het volgende overwogen:

“De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is geweest van een
onherstelbaar vormverzuim omdat de door verbalisant [verbalisant 1] opgemaakte
processen-verbaal van verhoor van de medeverdachte [betrokkene 5] en het door
[verbalisant 1] opgemaakte aanvullend proces-verbaal d.d. 11 mei 2018, leugenachtigheden
zouden bevatten. De politie en het openbaar ministerie zouden getracht hebben het
gerechtshof te misleiden. Door deze leugenachtigheden is het beginsel dat de rechter en de
verdediging uit moeten kunnen gaan van de juistheid van een ambtsedig proces-verbaal
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geschonden. Volgens de verdediging ligt het geschonden belang in de omstandigheid dat er
tussen [betrokkene 5], [verbalisant 1] en het openbaar ministerie afspraken zijn gemaakt
over het afleggen van een voor verdachte belastende verklaring door [betrokkene 5] in ruil
voor vrijwaring van vervolging.

(...)

Het hof overweegt ter zake als volgt:

In de pleitnotitie suggereert de raadsman van alles, waaruit zou blijken dat verbalisant
[verbalisant 1] en/of officier van justitie [verbalisant 5] opzettelijk onwaarheden in hun
processen-verbaal hebben gezet. Hetgeen de raadsman daarover aanvoert, betreft echter
niet meer dan speculaties en conclusies die geen steun vinden in de feiten en waarvoor in
het dossier geen concrete aanwijzingen zijn. Zoals hierboven al is overwogen is het hof van
oordeel dat het niet aannemelijk is geworden, mede gelet op de inhoud van de aanvullende
processen-verbaal van [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6], dat [betrokkene 5]
optrad als informant of infiltrant.

Dat in de processen-verbaal van verhoor van [betrokkene 5], opgemaakt door de verbalisant
[verbalisant 1] enkele onjuistheden voorkomen, zoals de rechtbank ook overwoog, over de
plaats en het tijdstip van de verhoren, kan daaraan niet afdoen. Het gaat daarbij om
onjuistheden die van ondergeschikt belang zijn en het hof is het met de rechtbank eens dat
die vaststelling niet de conclusie rechtvaardigt dat door of namens het openbaar ministerie
op zodanige wijze is gehandeld dat daarmee doelbewust of met grove veronachtzaming van
de belangen van verdachte aan zijn recht op een eerlijk proces tekort is gedaan.”

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel stelt de Hoge Raad het volgende voorop. In zijn
arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een tot de
zittingsrechter gericht verzoek tot het horen van getuigen door de verdediging moet worden
gemotiveerd. Deze motiveringsplicht 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 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: 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. Als het verzoek tot het horen van getuigen wordt
gedaan met het oog op de onderbouwing van een verweer dat betrekking heeft op de
rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek en strekt tot toepassing van artikel 359a
Sv, wordt van de verdediging gevergd dat zij gemotiveerd uiteenzet waarom daartoe
getuigen moeten worden gehoord.

In zijn arrest van 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 heeft de Hoge Raad aandacht
besteed aan de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens in de zaak
Keskin tegen Nederland (EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16) 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. Deze uitspraak heeft aanleiding
gegeven de eisen met betrekking tot de onderbouwing van verzoeken van de verdediging
tot het oproepen en horen van getuigen bij te stellen waar het gaat om getuigen die een
verklaring met een belastende strekking hebben afgelegd. Die bijstelling houdt - kort gezegd
en voor zover hier van belang - in 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
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een verklaring die door de rechter voor het bewijs van het tenlastegelegde feit zou kunnen
worden gebruikt of al is gebruikt. 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.

In de onderhavige zaak heeft de raadsman van de verdachte verzocht om drie personen als
getuige op te roepen en te horen over - kort gezegd - de rol van [betrokkene 5] in de
strafzaak tegen de verdachte en de verslaglegging daarover in processen-verbaal die in
opdracht van het hof zijn opgesteld. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat deze
personen in de opgestelde aanvullende processen-verbaal doelbewust de door het hof
gestelde vragen niet of onjuist hebben beantwoord om te voorkomen dat zou worden
ontdekt dat [betrokkene 5] een verboden, gestuurde (burger)infiltrant of (burger)informant
zou zijn geweest. De raadsman heeft in dat verband een beroep gedaan op artikel 359a Sv.
Het verzoek strekt er dus toe dat de verdediging door middel van het horen van die getuigen
de rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek aan de orde wil stellen, en betreft niet
het horen van een getuige over een door deze persoon afgelegde verklaring zoals die door
de rechter voor het bewijs van het tenlastegelegde feit zou kunnen worden gebruikt of al is
gebruikt. In deze situatie geldt de in het hiervoor genoemde arrest van 4 juli 2017
neergelegde regel dat het verzoek tot het oproepen en het horen van getuigen door de
verdediging moet worden gemotiveerd. Het arrest van 20 april 2021 heeft daarin geen
verandering gebracht.

Het hof heeft het verzoek tot het horen van [verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] als
getuigen afgewezen op de grond dat dit verzoek onvoldoende is onderbouwd. Het hof heeft
daarbij betrokken dat deze personen, naar aanleiding van verweren van de raadsman op de
terechtzitting van 20 december 2017 en in opdracht van het hof, in aanvullende processenverbaal
vragen over de positie en de rol van [betrokkene 5] hebben beantwoord, dat uit deze antwoorden
geen concrete aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat deze personen niet naar waarheid
hebben verklaard, dat op grond van die processen-verbaal niet aannemelijk is geworden dat
[betrokkene 5] een infiltrant of informant is geweest, en dat er in het licht van de aanvullende
processen-verbaal door de verdediging onvoldoende concreet is onderbouwd waarover
[verbalisant 1], [verbalisant 5] en [verbalisant 6] nog zouden moeten worden ondervraagd. Gelet
op wat onder 2.4 is overwogen, getuigt het oordeel van het hof niet van een onjuiste
rechtsopvatting. In het licht van de onder 2.3.2 weergegeven onderbouwing van het verzoek door
de verdediging, die kort gezegd betrekking heeft op de rechtmatigheid van een beweerdelijk met
[betrokkene 5] gemaakte afspraak over het afleggen van verklaringen ten aanzien van
medeverdachten, is dat oordeel ook niet onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

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 (hierna: EVRM) is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien doet de Hoge Raad uitspraak nadat meer dan twee
jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Een en ander brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de opgelegde gevangenisstraf van 36 maanden.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof 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
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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:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

- vermindert deze in die zin dat deze 32 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 A.L.J.
van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 28 september 2021.

5 Beslissing
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hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 6 maart 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Zwolle, wegens “deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen
van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet” veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr.

2.  De zaak hangt samen met de ontnemingszaak tegen de verdachte met zaaknummer 19/01301.
Ook in deze zaak zal ik vandaag concluderen.

3.  Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld. Mr. C.F. Korvinus, advocaat te Amsterdam,
heeft vijf middelen van cassatie voorgesteld.

4. Het eerste middel behelst een tweetal klachten. In de eerste plaats bevat het middel de klacht dat
het hof de verzoeken om de verbalisant [verbalisant 1] , de officier van justitie [verbalisant 5] en de
CI-officier van justitie [verbalisant 6] als getuigen te horen op onjuiste gronden heeft afgewezen,
althans dat die afwijzende beslissingen onvoldoende met redenen zijn omkleed. In de tweede plaats
bevat het middel de klacht dat het hof de verwerping van het door de verdediging gedane beroep op
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging wegens strijd met beginselen van
een goede procesorde op onjuiste gronden heeft verworpen, althans onvoldoende met redenen heeft
omkleed.

5. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 25 januari 2019 volgt dat de
raadsman van de verdachte op 19 december 2018 een e-mail heeft gestuurd, waarin hij het openbaar
ministerie heeft verzocht om [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] als getuigen op te
roepen. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft de raadsman van de verdachte dit verzoek
herhaald. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 25 januari 2019 blijkt dat de raadsman
hiertoe onder meer het volgende heeft aangevoerd:

“Ik verzoek uw hof om [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] alsnog als getuigen op te
roepen opdat zij op een nadere terechtzitting gehoord kunnen worden over de door hen, naar
aanleiding van het door het hof gewezen tussenarrest van 24 januari 2018, opgemaakte processen-
verbaal. [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] hebben de door het hof gestelde vragen,
deels niet en deels onjuist beantwoord. Immers zijn bepaalde door hen gegeven antwoorden evident
onjuist en/of zeer onzorgvuldig geformuleerd, gelet op hetgeen eerder geverbaliseerd is. Het kan dan
ook niet anders dat [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] onderling overleg hebben gehad
over de door hen op te stellen processen-verbaal. Ik had gehoopt dat ik deze getuigenverzoeken niet
ter zitting had hoeven doen. Ik had daarom de advocaat-generaal tijdig verzocht om voornoemde
personen als getuigen op te roepen. De advocaat-generaal heeft dat niet gedaan. Bij de beoordeling
van de verzoeken heeft de advocaat-generaal een onjuist criterium gehanteerd, namelijk het
noodzakelijkheidscriterium. In het onderhavige geval was het criterium van het verdedigingsbelang
echter het juiste criterium. Immers zijn de door [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6]
opgemaakte processen-verbaal pas naar aanleiding van het door het hof gewezen tussenarrest van
24 januari 2018 opgesteld en betreft het dus nieuwe processtukken die niet eerder aan het
procesdossier zijn toegevoegd.”

6. Voorts is in het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 25 januari 2019 in dit
verband het volgende vermeld:

“De raadsman licht de door de verdediging gedane getuigenverzoeken verder toe, overeenkomstig
een aanvullende pleitnota, welke aan het hof is overgelegd en aan dit proces-verbaal is gehecht.

Het cassatieberoep

De middelen



De raadsman legt voorts, ter onderbouwing van de getuigenverzoeken, een door de verdediging
opgestelde tijdlijn aan het hof over, welke tijdlijn aan dit proces-verbaal is gehecht.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek om de advocaat-generaal in de gelegenheid te stellen om
kennis te nemen van een kopie van de door de verdediging overgelegde stukken.

De voorzitter hervat het onderzoek.

De advocaat-generaal wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de door de verdediging
gedane getuigenverzoeken. Hij voert aan:

Het is bijna niet te doen om nu inhoudelijk op alle door de verdediging naar voren gebrachte
argumenten te reageren. De verdediging kan dit ook niet verlangen van het openbaar ministerie. Men
zou zich kunnen afvragen waarom de verdediging de getuigenverzoeken niet eerder heeft gedaan.
Immers waren de door [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] opgemaakte processen-
verbaal al in juni 2018 naar het hof verzonden. Pas in december 2018 heeft de verdediging het
openbaar ministerie verzocht om de betreffende personen als getuigen op te roepen. Deze verzoeken
had de verdediging ook bij het hof kunnen doen. Dit is echter niet gebeurd. Het had veel sneller
gekund. Door deze getuigenverzoeken wordt de behandeling van de zaak niet versneld.

Ik ben van oordeel dat bij de beoordeling van de getuigenverzoeken het noodzakelijkheidscriterium
van toepassing is. Immers zijn de verzoeken niet binnen 14 dagen na het opmaken van de door
[verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] processen-verbaal gedaan. Ik verzet mij dan ook
tegen het horen van de door de verdediging verzochte getuigen. De noodzaak tot het horen van deze
getuigen is mij overigens ook niet gebleken. Er is geen enkele aanwijzing dat [verbalisant 1] ,
[verbalisant 5] en [verbalisant 6] onwaarheden hebben verklaard of dat [betrokkene 5] een zodanige
positie heeft gehad dat hij op enigerlei wijze belang heeft gehad bij beïnvloeding van de strafzaak
door het afleggen van een valse verklaring. Hetgeen de raadsman heeft aangevoerd betreft een grote
mate van invulling. Er wordt veel gesuggereerd. Het nader horen van de getuigen zal naar mijn
mening niet tot veel meer nieuwe informatie leiden. Ik acht het met het oog op de volledigheid van het
onderzoek dan ook niet noodzakelijk dat [verbalisant 5] , [verbalisant 1] en [verbalisant 6] nader
gehoord worden. De door het hof gestelde vragen zijn reeds beantwoord.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek voor het houden van beraad over de door de verdediging
gedane getuigenverzoeken. 
De voorzitter hervat het onderzoek en deelt mee:

Het hof heeft zich beraden over het verzoek van de verdediging om [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en
[verbalisant 6] als getuigen te horen. Het hof zal vandaag geen beslissing nemen over deze
verzoeken. Gelet op de hoeveelheid informatie die zich in het procesdossier bevindt wil het hof zich in
alle rust kunnen beraden op de verzoeken. Het hof zal de zaak ter terechtzitting van heden daarom
verder inhoudelijk behandelen. Tijdens de beraadslaging over deze zaken zal het hof ook acht slaan
op de door de verdediging gedane getuigenverzoeken, hetgeen zal resulteren in een tussenarrest of
een eindarrest.”

7. Het hof heeft in zijn eindarrest van 6 maart 2019 ten aanzien van de door de verdediging gedane
getuigenverzoeken, het volgende overwogen:

“Verzoek tot het horen van getuigen

De raadsman heeft het hof ter terechtzitting in hoger beroep verzocht om [verbalisant 1] (brigadier),
[verbalisant 5] (officier van justitie) en [verbalisant 6] (Cl-officier van justitie) als getuigen op te
roepen teneinde hen op een nadere terechtzitting te horen over de door hen, naar aanleiding van het
door het hof gewezen tussenarrest van 24 januari 2018, opgemaakte processen-verbaal. Daartoe
heeft de verdediging aangevoerd dat [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] de door het



hof gestelde vragen, deels niet en deels onjuist hebben beantwoord. Volgens de verdediging hebben
[verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] dit doelbewust gedaan zodat geen inzicht verkregen
zou kunnen worden in de - door de raadsman zo genoemde - “bijzondere positie” die medeverdachte
[betrokkene 5] in de onderhavige strafzaak zou hebben gehad. [betrokkene 5] zou volgens de
verdediging in deze strafzaak een verboden, gestuurde, infiltrerende criminele burger informant met
een vrijgeleide op zak” (het hof begrijpt: infiltrant of informant) zijn geweest.

De advocaat-generaal heeft zich verzet tegen het horen van de door de verdediging verzochte
getuigen. Daartoe heeft de advocaat-generaal aangevoerd dat de noodzaak tot het horen van deze
getuigen niet is gebleken nu er geen enkele aanwijzing is dat de getuigen onwaarheden hebben
verklaard en [betrokkene 5] een zodanige positie heeft gehad dat hij op enigerlei wijze belang heeft
gehad bij beïnvloeding van de strafzaak door het afleggen van een valse verklaring.

Aan te leggen maatstaf voor de beoordeling van de gedane getuigenverzoeken

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat bij de beoordeling van de voornoemde
getuigenverzoeken het criterium van het verdedigingsbelang toegepast moet worden omdat de door
[verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] opgemaakte processen-verbaal pas naar aanleiding
van het door het hof gewezen tussenarrest van 24 januari 2018 zijn opgesteld en het aldus gaat om
nieuwe processtukken die niet eerder aan het procesdossier zijn toegevoegd.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat bij de beoordeling van de voornoemde
getuigenverzoeken het noodzakelijkheidscriterium van toepassing is omdat de verzoeken niet binnen
14 dagen na het opmaken van de door [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] processen-
verbaal zijn gedaan.

Het hof overweegt ter zake het volgende:

Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van verzoeken van de verdediging tot het horen van
getuigen het noodzakelijkheidscriterium toepasselijk is indien het verzoek niet bij appelschriftuur is
gedaan. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt echter dat het onderscheid tussen het
noodzakelijkheidscriterium en het criterium van het verdedigingsbelang gerelativeerd moet worden,
ingeval de verdediging niet tijdig kon beschikken over de voor het opstellen van de appelschriftuur
relevante processtukken. De rechter dient die omstandigheid in de afweging te betrekken.

Het hof is dan ook van oordeel dat bij de beoordeling van verzoeken van de verdediging tot het horen
van getuigen formeel het noodzakelijkheidscriterium toepasselijk is nu de getuigenverzoeken niet bij
appelschriftuur zijn gedaan. Maar het hof zal bij de beoordeling van de verzoeken op zodanige wijze
toepassing geven aan het noodzakelijkheidscriterium dat de concrete toepassing van dit criterium niet
wezenlijk verschilt van een beoordeling op basis van het ruimere criterium van het verdedigingsbelang
nu in dit geval de eis van een eerlijke procesvoering dit met zich brengt.

Beoordeling van de getuigenverzoeken

Het hof is van oordeel dat de raadsman het verzoek tot het horen van de getuigen [verbalisant 1] ,
[verbalisant 5] en [verbalisant 6] onvoldoende heeft onderbouwd. Het hof begrijpt de verzoeken zo
dat deze ertoe strekken dat de verdediging wil aantonen door het horen van de verzochte getuigen
dat [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] in de door hen opgemaakte aanvullende
processen-verbaal leugenachtigheden hebben verkondigd met als kennelijk doel te verhullen dat
[betrokkene 5] een informant of infiltrant zou zijn.

Het hof heeft naar aanleiding van de verweren van de raadsman op de zitting van 20 december 2017
aanvullend onderzoek laten verrichten naar de positie en de rol van verdachte [betrokkene 5] in het
opsporingsonderzoek tegen verdachte en daarbij de vraag gesteld of met hem afspraken zijn



gemaakt over zijn vervolging. Hiertoe hebben de getuigen [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en
[verbalisant 6] vragen van het hof hierover schriftelijk beantwoord. Uit deze schriftelijke antwoorden -
neergelegd in aanvullende processen-verbaal - zijn geen concrete aanwijzingen naar voren gekomen,
waaruit blijkt dat de getuigen niet de waarheid hebben verklaard. Het hof acht die verklaringen
betrouwbaar en vindt dat niet aannemelijk is geworden dat [betrokkene 5] een infiltrant of informant
is geweest.

In het licht van de reeds door [verbalisant 1] en [verbalisant 5] gegeven antwoorden is door de
verdediging onvoldoende concreet onderbouwd wat er nog aan de getuigen zou moeten worden
gevraagd. Door deze afwijzing wordt verdachte niet in zijn verdedigingsbelang geschaad. Nu er ook
overigens geen noodzaak is om [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] te horen zal het hof
de verzoeken afwijzen.”

8. De steller van het middel voert in de eerste plaats aan dat het hof ten onrechte het
noodzakelijkheidscriterium als toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd in plaats van het criterium van het
verdedigingsbelang. Deze klacht kan reeds daarom nergens toe leiden, omdat het hof bij de
beoordeling van de verzoeken op een dusdanige wijze toepassing heeft gegeven aan het
noodzakelijkheidscriterium dat de concrete toepassing van dit criterium niet wezenlijk verschilt van
een beoordeling op basis van het criterium van het verdedigingsbelang.1 Het hof heeft in essentie
aldus het verdedigingsbelang als maatstaf gehanteerd, terwijl in de schriftuur niet wordt toegelicht
waarin het verschil zou zijn gelegen met de door de verdediging voorgestane beoordelingsmaatstaf.

9. De steller van het middel voert voorts aan dat de afwijzing van het verzoek tot het horen van de
getuigen [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] , in het licht van de onderbouwing van de
verzoeken, onbegrijpelijk is.

10. In zijn tussenarrest van 24 januari 2018 heeft het hof geoordeeld dat tijdens de beraadslaging in
raadkamer is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het hof achtte het noodzakelijk dat
er aanvullend onderzoek zou worden verricht naar de positie en de rol van de in het dossier als
verdachte aangemerkte [betrokkene 5] . Hiertoe diende een aanvullend proces-verbaal te worden
opgemaakt waarin verslag zou worden gedaan van nader onderzoek bij zowel de politie als het
openbaar ministerie - in het bijzonder ook bij de CI-officier van justitie - of er afspraken zijn gemaakt -
en zo ja, welke - met [betrokkene 5] in het kader van deze strafzaak en/of er bijzondere redenen zijn
waarom [betrokkene 5] (nog) niet was vervolgd voor zijn betrokkenheid bij strafbare feiten in het
onderhavige opsporingsonderzoek. Het hof heeft daartoe in zijn tussenarrest acht vragen
geformuleerd.

11. [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] hebben door middel van op ambtseed
opgemaakte processen-verbaal van respectievelijk 11 mei 2018, 8 juni 2018 en 12 juni 2018 antwoord
gegeven op de door het hof gestelde vragen. Vervolgens heeft de raadsman van de verdachte per e-
mail van 19 december 2018 het openbaar ministerie verzocht om [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en
[verbalisant 6] als getuigen op te roepen. Dit verzoek is ter terechtzitting van 25 januari 2019 door de
raadsman herhaald.

12. In de rechtspraak van het EHRM over het ondervragingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen
prosecution witnesses en defence witnesses.2 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 ten laste gelegde feit zou kunnen
worden gebruikt of al is gebruikt. Een dergelijk verzoek mag niet worden afgewezen op de enkele
grond dat het verzoek niet of niet naar behoren is onderbouwd.3

13. Het verzoek om [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6] als getuigen te horen betreft
een verzoek om het horen van zogenoemde ‘rechtmatigheidsgetuigen’. Het is de vraag hoe een
verzoek tot het horen van een rechtmatigheidsgetuige in het licht van de hiervoor besproken lijn in de
rechtspraak moet worden geduid. De Wilde bespreekt in dit verband het voorbeeld van een



undercoveragent: wenst de verdediging een undercoveragent te ondervragen over het gedrag van de
verdachte waarover hij heeft verklaard, dan zal hij als een belastende getuige moeten worden
aangemerkt. Wil de verdediging hem ondervragen over de procedurele kant van de operatie om aan
te tonen dat deze onrechtmatig heeft plaatsgevonden, dan zal hij volgens De Wilde als een
ontlastende getuige moeten worden beschouwd.4Verklaringen van rechtmatigheidsgetuigen zijn
doorgaans niet beslissend voor het oordeel van de rechter dat de verdachte het ten laste gelegde feit
heeft begaan, maar dragen bij aan een oordeel over de rechtmatigheid van de bewijsverkrijging. In
bewijsrechtelijke zin is een rechtmatigheidsgetuige inhoudelijk dan ook niet aan te merken als een
getuige à charge en kan deze daarmee niet op één lijn worden gesteld.5

14. De Hoge Raad is in zijn arrest van HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576, NJ 2021/173 nader
ingegaan op de beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen door de
feitenrechter in de situatie dat een dergelijk 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 ten laste gelegde feit zou
kunnen worden gebruikt of reeds is gebruikt.6 De formuleringen in het arrest van 20 april 2021 duiden
er niet op dat een rechtmatigheidsgetuige in het kader van de beoordeling van getuigenverzoeken
moet worden gelijkgeschakeld met een belastende getuige. Hetzelfde geldt voor de rechtspraak van
het EHRM. Van “witnesses against the accused” oftewel “prosecution witnesses” is volgens het EHRM
immers sprake indien het gaat om ”persons whose deposition may serve to a material degree as the
basis for a conviction and which thus constitutes evidence for the prosecution”.7In die zin kan een
rechtmatigheidsgetuige niet op één lijn worden gesteld met een getuige die een verklaring heeft
afgelegd met een belastende strekking.8

15. Het voorafgaande betekent dat de omstandigheid dat het hof de verzoeken heeft afgewezen met
als overweging dat het de verzoeken onvoldoende onderbouwd acht er nog niet toe leidt dat de
seinen op rood springen. Aan de onderbouwing van een verzoek om een rechtmatigheidsgetuige te
horen mogen eisen worden gesteld.9 Ter terechtzitting van 25 januari 2019 heeft de verdediging de
getuigenverzoeken geplaatst in de sleutel van het door de verdediging gevoerde “niet-
ontvankelijkheidsverweer ex art. 359a Sv”. Van de verdediging mag in een dergelijk geval worden
verlangd dat duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in art. 359a Sv genoemde factoren wordt
aangegeven tot welk in deze bepaling omschreven rechtsgevolg het verzuim dient te leiden en
waarom daartoe getuigen dienen te worden gehoord. Daarbij kan worden aangetekend dat in de
regel het verdedigingsbelang zal ontbreken indien het onrechtmatig optreden waarover de
opgegeven getuigen zouden kunnen verklaren, niet kan leiden tot het door de verdediging beoogde
rechtsgevolg. Het rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie komt slechts in
uitzonderlijke gevallen in aanmerking.10

16. 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. Indien hij het verzoek afwijst,
moet hij de feitelijke en/of juridische gronden waarop die afwijzing berust in het proces-verbaal van
de zitting of in de uitspraak opnemen. Deze rechterlijke motiveringsplicht steunt mede op art. 6
EVRM.11 De mate waarin een afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen dient te worden
gemotiveerd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en wordt mede bepaald door de
aard van het onderwerp waarover de getuige zou kunnen verklaren alsmede de aard en de
indringendheid van de door de verdediging aangevoerde argumenten om de getuige te horen. In dat
verband komt voorts betekenis toe aan het procesverloop, waaronder ook het stadium waarin het
verzoek is gedaan. 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 enerzijds
hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en anderzijds de gronden waarop het is
afgewezen.12 In cassatie kan de begrijpelijkheid in verband met de aan de feitenrechter
voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval slechts in beperkte mate
worden getoetst.13

17. Het hof heeft de verzoeken tot het horen van [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6]



aldus kunnen begrijpen, dat deze ertoe strekken dat de verdediging door het horen van deze
getuigen wil aantonen dat zij in de door hen opgemaakte aanvullende processen-verbaal
leugenachtigheden hebben verkondigd met als kennelijk doel te verhullen dat [betrokkene 5] een
informant of infiltrant zou zijn. Er zou zijn getracht het hof te misleiden. Het horen van de getuigen zou
moeten leiden tot de onderbouwing van een beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie, waarbij de verdediging dit beroep in de sleutel van art. 359a Sv heeft gezet.

18. De afwijzing van de getuigenverzoeken acht ik niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
Daarbij moet worden bedacht dat de getuige [verbalisant 1] reeds eerder ten overstaan van de
rechter-commissaris, in het bijzijn van de raadsman van de verdachte, is gehoord. Verder roep ik in
herinnering dat de Hoge Raad de lat voor het aanvaarden van een beroep op niet-ontvankelijkheid in
dit verband buitengewoon hoog legt.14 Tegen die achtergrond mag van de verdediging worden
verlangd dat in de onderbouwing van het getuigenverzoek concreet tot uitdrukking komt dat het
horen van de rechtmatigheidsgetuige kan bijdragen aan het standpunt dat het onderzoek
onrechtmatig heeft plaatsgevonden én dat zulks tot het verstrekkende rechtsgevolg van niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie zou kunnen leiden. De onderbouwing van de verzoeken
bevatten in dit opzicht onvoldoende aanknopingspunten. Tegen deze achtergrond, heeft het hof
kunnen oordelen dat de getuigenverzoeken onvoldoende zijn onderbouwd. Die grond kan de afwijzing
van de getuigenverzoeken zelfstandig dragen.

19. De afwijzing van de getuigenverzoeken is in het licht van enerzijds hetgeen aan het verzoek ten
grondslag is gelegd en anderzijds de gronden waarop het is afgewezen niet onbegrijpelijk en
behoefde geen nadere motivering.

20. In zoverre faalt het middel.

21. Het middel behelst voorts de klacht dat het hof het beroep op niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie heeft verworpen op onjuiste gronden, althans dat het hof de verwerping
onvoldoende met redenen heeft omkleed.

22. Het hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat en in reactie daarop het
volgende overwogen:

“Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is geweest van een onherstelbaar
vormverzuim omdat de door verbalisant [verbalisant 1] opgemaakte processen-verbaal van verhoor
van de medeverdachte [betrokkene 5] en het door [verbalisant 1] opgemaakte aanvullend proces-
verbaal d.d. 11 mei 2018, leugenachtigheden zouden bevatten. De politie en het openbaar ministerie
zouden getracht hebben het gerechtshof te misleiden. Door deze leugenachtigheden is het beginsel
dat de rechter en de verdediging uit moeten kunnen gaan van de juistheid van een ambtsedig proces-
verbaal geschonden. Volgens de verdediging ligt het geschonden belang in de omstandigheid dat er
tussen [betrokkene 5] , [verbalisant 1] en het openbaar ministerie afspraken zijn gemaakt over het
afleggen van een voor verdachte belastende verklaring door [betrokkene 5] in ruil voor vrijwaring van
vervolging. Hetgeen de raadsman ter nadere adstructie van het verweer heeft aangevoerd, is vermeld
in de door hem overgelegde pleitnotitie welke in kopie aan dit arrest is gehecht en waarvan de inhoud
in zoverre als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd dat er geen enkele aanwijzing bestaat dat getuige
[betrokkene 5] een zodanige positie heeft gehad dat hij op enigerlei wijze belang heeft gehad bij het
afleggen van een valse verklaring. Uit het dossier is voorts niet gebleken of aannemelijk geworden dat
er bijzondere afspraken tussen de politie en/of het openbaar ministerie met [betrokkene 5] zijn
gemaakt. De aanvullende processen-verbaal van [verbalisant 1] , [verbalisant 5] en [verbalisant 6]
bevestigen deze conclusie. Hetgeen de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep naar voren heeft
gebracht doet niets af aan het voorgaande, aldus de advocaat-generaal.

Het hof overweegt ter zake als volgt: 



In de pleitnotitie suggereert de raadsman van alles, waaruit zou blijken dat verbalisant [verbalisant 1]
en/of officier van justitie [verbalisant 5] opzettelijk onwaarheden in hun processen-verbaal hebben
gezet. Hetgeen de raadsman daarover aanvoert, betreft echter niet meer dan speculaties en
conclusies die geen steun vinden in de feiten en waarvoor in het dossier geen concrete aanwijzingen
zijn. Zoals hierboven al is overwogen is het hof van oordeel dat het niet aannemelijk is geworden,
mede gelet op de inhoud van de aanvullende processen-verbaal van [verbalisant 1] , [verbalisant 5]
en [verbalisant 6] , dat [betrokkene 5] optrad als informant of infiltrant.

Dat in de processen-verbaal van verhoor van [betrokkene 5] , opgemaakt door de verbalisant
[verbalisant 1] enkele onjuistheden voorkomen, zoals de rechtbank ook overwoog, over de plaats en
het tijdstip van de verhoren, kan daaraan niet afdoen. Het gaat daarbij om onjuistheden die van
ondergeschikt belang zijn en het hof is het met de rechtbank eens dat die vaststelling niet de
conclusie rechtvaardigt dat door of namens het openbaar ministerie op zodanige wijze is gehandeld
dat daarmee doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan zijn recht
op een eerlijk proces tekort is gedaan.

(…).”

23. Bij de beoordeling van deze deelklacht moet het volgende worden vooropgesteld. Indien 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 art. 6 EVRM, vindt niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging plaats. 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 “the proceedings as a whole were not
fair”.15

24. Indien het verweer wordt gevoerd dat zich een vormverzuim heeft voorgedaan en dat dit moet
leiden tot één van de in art. 359a, eerste lid, 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.

25. Het hof is uitgebreid ingegaan op het door de verdediging ter terechtzitting gevoerde verweer
strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging. In de toelichting op
het middel komt uitsluitend het eerste onderdeel van het verweer en de verwerping daarvan aan bod,
te weten ten aanzien van de beweerde positie van [betrokkene 5] en de processen-verbaal van de
verbalisant [verbalisant 1] ter zake. Het hof heeft in dat verband overwogen dat hetgeen de
raadsman aanvoert ten aanzien van de bijzondere positie van [betrokkene 5] speculaties en
conclusies betreft die geen steun vinden in de feiten en waarvoor in het dossier geen concrete
aanwijzingen zijn. Het hof acht niet aannemelijk geworden dat [betrokkene 5] optrad als informant of
infiltrant. Het hof heeft daarmee tot uitdrukking gebracht dat de feiten en omstandigheden die aan het
verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie ten grondslag zijn gelegd
niet aannemelijk zijn geworden. Voor zover sprake is geweest van enkele onjuistheden in processen-
verbaal, zijn deze van ondergeschikt belang en doen deze niet af aan het recht van de verdachte op
een eerlijke behandeling van zijn zaak.

26. De toelichting op het middel maakt niet inzichtelijk waarom het oordeel van het hof onbegrijpelijk
zou zijn. Daarin wordt in essentie volstaan met citaten uit de pleitnota van de raadsman in hoger
beroep. Mede in aanmerking genomen de beperkte toetsing in cassatie en het ontbreken van
aanknopingspunten in de schriftuur in verband met die toetsing, meen ik dat het oordeel van het hof
niet onbegrijpelijk is. Dat oordeel behoefde geen nadere motivering.

27. De klacht treft geen doel.

28. Het middel faalt.



29. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof de bewezenverklaring van het onder 1 ten laste
gelegde ten aanzien van [c-straat 2] te [plaats] onvoldoende met redenen heeft omkleed.

30. Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezen verklaard dat:

“hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 24 november 2015 op meerdere
locaties in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband
van een aantal natuurlijke personen, welke organisatie werd gevormd door verdachte en
medeverdachten waaronder [betrokkene 3] en [betrokkene 2] welke organisatie tot oogmerk had het
plegen van misdrijven als bedoeld in de artikelen 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet, namelijk
het meermalen in genoemde periode in een pand aan de
- [d-straat (1-2)] te [plaats] en

- [a-straat 1] te [plaats] en

- [c-straat 2] te [plaats] en

- [e-straat 1] te [plaats] en

- [b-straat 1] te [plaats]

- in de uitoefening van een beroep of bedrijf

- telkens opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of vervoeren en/of
verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of aanwezig hebben van één of meerdere
kilogram(men) hennep en/of hennepstekken en/of een groot aantal hennepplanten en/of delen
daarvan, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II”

31. Het bestreden arrest houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het
volgende in:

“Overweging met betrekking tot het bewijs

De raadsman heeft bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het hem onder 1 ten
laste gelegde. Volgens de raadsman kan uit de bewijsmiddelen niet worden afgeleid dat er sprake is
geweest van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht noch
dat verdachte deel heeft genomen aan een dergelijke organisatie. Daartoe heeft de raadsman
aangevoerd dat uit het dossier niet volgt dat er sprake is geweest van een duurzaam
samenwerkingsverband gericht op het telen van hennep. Ook is niet gebleken van een beroepsmatige
teelt van hennep waarbij verdachte betrokken zou zijn geweest. Volgens de verdediging deed
iedereen maar ad hoc wat en kon eigenlijk niemand er wat van.

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het hem
onder 1 primair tenlastegelegde feit. 
Het hof overweegt ter zake het volgende: 
Onder een organisatie als bedoeld in artikel 11a (oud) van de Opiumwet wordt verstaan een
samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en ten
minste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon om als
deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt moet hebben samengewerkt met,
althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of
dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Van deelname aan een
dergelijke organisatie is sprake indien een betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een
aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden
met de verwezenlijking van bedoeld oogmerk.

Het hof is van oordeel dat het door de verdediging gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van
het onder 1 primair tenlastegelegde feit wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals
deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Uit deze
bewijsmiddelen blijkt dat sprake is geweest van een samenwerkingsverband als hiervoor bedoeld en
dat dit samenwerkingsverband zich gedurende een ruime periode heeft beziggehouden met het op
verschillende plaatsen oprichten en exploiteren van hennepkwekerijen en de handel in hennep.
Verdachte heeft aan deze organisatie, die gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 24 november



2015 heeft bestaan, opzettelijk deelgenomen door specifiek aan hem toe te schrijven activiteiten te
verrichten, zoals het opdracht geven tot het bouwen van hennepkwekerijen en het regelen van de
financiën, het (laten) opbouwen van de verschillende kweekruimten, het regelen van stekken, het
aangeven wanneer er geknipt of geplant moest worden, het meenemen van de oogst, zijnde
activiteiten die de doelstelling van deze criminele organisatie hebben ondersteund. Het hof heeft geen
reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen te
twijfelen. De stelling van de verdediging dat de verklaringen van [betrokkene 2] en [betrokkene 3]
onbetrouwbaar zouden zijn omdat zij medeverdachten in de onderhavige strafzaak zijn en daarom
een mogelijk motief hebben om verdachte de schuld in de schoenen te schuiven en daarmee hun
eigen rol te minimaliseren, acht het hof niet aannemelijk geworden. De stelling van de verdediging dat
de verklaringen van [betrokkene 5] van het bewijs moeten worden uitgesloten omdat deze, volgens
de raadsman, op dubieuze wijze tot stand zijn gekomen is niet aannemelijk geworden, zoals hiervoor
reeds door het hof is overwogen. Het hof is dan ook van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen
kan worden dat verdachte het onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan.”

32. De door het hof gebezigde bewijsmiddelen houden ten aanzien van het pand aan [c-straat] te
[plaats] onder meer het volgende in:

“17. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aantreffen (ontmantelde)
hennepkwekerij d.d. 16 januari 2016 (als bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer
PL0600-2015009372-2) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisanten
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] :
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Op 14 januari 2015 omstreeks 10.00 uur was ik, [verbalisant 4] , belast met de taak assistentie bij
gerechtelijke ontruiming. Het adres waar de ontruiming plaatsvond betrof [c-straat 1] te [plaats] . De
ontruiming was gericht tegen [betrokkene 5] , geboren op [geboortedatum] 1958 te [geboorteplaats]
. Op voornoemd tijdstip werd er tegen de wil van de bewoner het pand binnengetreden. 
Ik, [verbalisant 4] , zag dat er in de woning restanten lagen van een vermoedelijke hennepkwekerij.
In de inpandige garage zag ik dat er een grote hoeveelheid potten met potgrond en koolstoffilters
lagen. In de woonkamer zag ik dat er twee armaturen lagen waar per armatuur vier lampen aan
bevestigd waren. Op de eerste verdieping zag ik dat in vermoedelijk drie ruimtes een kwekerij heeft
gezeten. Men was al in ver gevorderd stadium om de ruimtes naar oorspronkelijke staat te herstellen.
Ik zag namelijk dat er diverse gaten in de muren zaten en dat er restanten zand/potgrond op de
vloeren lagen.
Ik, [verbalisant 3] , zag dat er in de inpandige garage voornoemde attributen lagen ten behoeve van
hennepkweek. Ik merk op dat er in de woning geen sprake meer was van een opstelling, maar dat er
in diverse ruimtes losse gebruikte goederen lagen ten behoeve van hennepkweek.
18. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 29 december 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-235) voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van medeverdachte [betrokkene 5] :

V = vraag verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde

O = opmerking verbalisant(en)
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[c-straat]
O: Je hebt eerder verklaard dat je betrokken bent geweest bij een hennepkwekerij aan [c-straat] te
[plaats] . Je hebt samenvattend verklaard dat je daar een woning had gehuurd om er met je vrouw te
gaan wonen. Je hebt verklaard dat [verdachte] en [betrokkene 3] toen aan je hebben voorgesteld om
daar een hennepkwekerij te beginnen, waarmee je hebt ingestemd. 
V: Klopt dat? 
A: Ja, dat klopt. 
V: Wie regelde de stekken? 
A: [verdachte] volgens mij. 



V: Want? 
A: [verdachte] kwam aan met de stekken. Het was op een avond. Ik ben daar (het hof begrijpt: [c-
straat 1] te [plaats] ) zelf naartoe gegaan.
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[verdachte] kwam daar aan met de auto. Hij zat alleen in de auto. Hij had een paar dozen bij zich en
daar zaten van die blokjes in waar de plantjes in stonden. Volgens mij was het twee en een halve
doos.

V: Wie waren daar nog meer bij? 
A: [betrokkene 3] en [betrokkene 2] waren daar ook bij. Die kwamen later. 
V: En toen? 
A: Toen zijn ze de grond in gegaan. Dat deden [betrokkene 3] , [betrokkene 2] en ik. 
V: Hoe wisten jullie wat jullie moesten doen? 
A: [betrokkene 2] en [betrokkene 3] wisten al wat ze moesten doen. Ze vertelden mij namelijk wat ik
moest doen.

O: Je bent een zakenman en je wilt waarschijnlijk weten met wie je in zee gaat. Als je instapt bij een
hennepkwekerij wil je weten of men kennis heeft van zaken. 
V: Wist je dat en hoe wist je dat?

A: [verdachte] had me verteld dat hij als kwajongen planten had laten groeien. Hij stelde dat hij die
kennis had.

V: En [betrokkene 2] en [betrokkene 3] ?

A: [betrokkene 2] heb ik pas leren kennen toen [c-straat] was gebouwd. [betrokkene 3] kende ik kort
daarvoor. Ik had wel de indruk dat hij dat wel eens eerder had gedaan door de manier waarop hij
daarover sprak.

V: Hoe verliep de eerste keer dat er werd geoogst aan [c-straat] ? 
A: Terwijl ik in de woonkamer zat en ze boven aan het knippen waren hoorde ik ineens een bonk op
de deur. Ik dacht meteen dat er politie voor de deur stond. Toen ik uit het raam keek zag ik inderdaad
een man en een vrouw in politie-uniform aan de deur staan. Die liepen daarna weg. We hebben toen
een minuut of vijf gewacht. Daarna zijn we met zijn drieën naar buiten gegaan. [verdachte] en
[betrokkene 3] hebben ons toen opgewacht bij de apotheek daar vlakbij. We hebben toen twee
dagen later de rest van de planten opgehaald.
V: Hoe wisten [verdachte] en [betrokkene 3] wat er aan de hand was? 
A: Omdat [betrokkene 2] ze had bericht. 
V: Hoe wist jij dat er geknipt moest worden? 
A: Dat zei [verdachte] tegen mij. Daarna regelde [betrokkene 3] dat er geknipt werd. 
V: Wat regelde [betrokkene 3] dan? 
A: Meestal één vrouw en soms twee vrouwen. Soms was [betrokkene 2] erbij en soms niet. 
V: Waar ging de oogst de eerste keer naartoe? 
A: [verdachte] nam het mee maar ik weet niet waarheen. 
V: Hoe weet je dat [verdachte] de oogst mee nam?

A: Het zat in zijn plastic zak. Die werd dichtgestreken. Dan ging het bij [verdachte] in zijn auto en dan
ging het weg. 
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V: En hoe verliep de tweede keer? 
A: Het was een probleem om stekken te krijgen. Ik weet niet meer of ik dat van [verdachte] of
[betrokkene 2] had gehoord. Ik kreeg toen een berichtje van [verdachte] dat het er wel was. 
V: Hoe liet hij jou dat weten? 
A: Iets van ‘vanavond 21 uur’ en niet meer dan dat. Ik sprak hem natuurlijk ook fysiek en wist dat het
er aan zat te komen. 
V: En toen? 
A: Hetzelfde als de eerste keer. Ook [betrokkene 2] en [betrokkene 3] waren erbij en daarna kwam
[verdachte] de stekken brengen. Die hebben we er toen met zijn drieën ingezet. 
V: Welke drie? 
A: [betrokkene 3] , [betrokkene 2] en ik. [verdachte] kwam alleen de stekken brengen. 



V: En daarna? 
A: Hetzelfde verhaal. Soms kwam [verdachte] kijken en soms [betrokkene 3] . [verdachte] bepaalde
dat er geoogst kon worden. 
V: Hoe verliep dat oogsten? 
A: De vrouwen hebben geknipt. Nadat [betrokkene 3] in de kweekruimte had gekeken kwam hij bij mij
beneden. Hij zei: ‘ [verdachte] komt over 10 minuten!’ [betrokkene 3] heeft mij toen de zakken
aangegeven. Ik bedoel daarmee de dichtgestreken zakken. Op het moment dat [verdachte] voor het
huis op de oprit stond gaf ik [verdachte] de zakken aan. [verdachte] deed de zakken in de achterbak
van zijn Volvo.
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V: En derde keer? 
A: Alles ging toen exact hetzelfde. 
V: En de andere keren? 
A: Volgens mij was dit het wel.

19. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 20 november 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-185) voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van medeverdachte [betrokkene 2] :

V = vraag verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde

O = opmerking verbalisant(en)
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[c-straat]
V: Wat kun je verklaren over de hennepkwekerij, of de resten ervan, die op [c-straat] zijn
aangetroffen? 
A: Ik heb daar inderdaad een keer geknipt. 
V: Heb je daar alleen geknipt of heb je er ook meer gedaan? 
A: Ik heb daar ook gesaust. Ik heb er parket gelegd. Ik heb er samen met [betrokkene 5] de spullen
naar boven gebracht om te kweken. Ik ben inderdaad door [betrokkene 5] gevraagd om de boel af te
breken. 
V: Wat heeft [betrokkene 3] gedaan in die kwekerij? 
A: [betrokkene 5] gaf de planten water. [betrokkene 3] keek de planten na of alles wel goed was.”

33. Voor zover het middel berust op de stelling dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen niet kan
worden afgeleid dat de bewezen verklaarde gedragingen zich uitstrekken tot een pand aan [c-straat
2] te [plaats] , merk ik het volgende op. Uit de hiervoor weergegeven inhoud van de bewijsmiddelen
heeft het hof kunnen afleiden dat zich op het adres [c-straat 1] te [plaats] een hennepkwekerij heeft
bevonden en dat de verdachte daarbij betrokkenheid heeft gehad. Over het adres [c-straat 2] te
[plaats] bevatten de bewijsmiddelen niets. Aangenomen moet dan ook worden dat de
bewezenverklaring een kennelijke verschrijving bevat, in die zin dat waar [c-straat 2] staat vermeld
daarvoor in de plaats moet worden gelezen [c-straat 1] . De Hoge Raad kan de bewezenverklaring in
de genoemde zin verbeterd lezen.

34. De steller van het middel klaagt in de toelichting op het middel onder meer dat het hof in zijn
bewijsmiddelenoverzicht ten onrechte overweegt dat het proces-verbaal door verbalisanten
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] in de wettelijke vorm is opgemaakt (bewijsmiddel 17). Dit proces-
verbaal is volgens de steller van het middel immers niet op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt en
niet door een opsporingsambtenaar ondertekend. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in
hoger beroep van 25 januari 2019 blijkt dat de raadsman op dit punt overeenkomstig zijn overgelegde
pleitnota verweer heeft gevoerd. De steller van het middel klaagt voorts dat het hof is afgeweken van
het desbetreffende uitdrukkelijk onderbouwde standpunt zonder in het bijzonder de redenen op te
geven die tot die afwijking hebben geleid.

35. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 25 januari 2019 blijkt dat de



raadsman, overeenkomstig zijn overgelegde pleitnota, ter zake van het onder 1 ten laste gelegde
onder meer het volgende heeft aangevoerd:

“[…]
Dit proces verbaal dient uitgesloten te worden als bewijs. Het is een jaar en twee dagen na
ontmantelen van de kwekerij opgemaakt en waarschijnlijk bewust niet ondertekend omdat het in
strijd met de verbaliseringsplicht is om na een jaar het PV op te maken. Het is immers niet ten
spoedigste opgemaakt en niet ondertekend. Geconcludeerd moet worden dat dit PV slechts een
nadere bewerking is van het eerdere mutatierapportje van een jaar daarvoor op Blz. 1571. De hoge
raad heeft geoordeeld dat het PV dan ook niet als ander geschrift voor het bewijs gebruikt mag
worden. ECLI:NL:PHR:2007:AZ2481. Indien er blijkbaar bewust een PV niet getekend wordt met de
intentie om het dan maar als ander geschrift te laten dienen voor het bewijs en als grondslag voor de
ontneming mag dit niet beloond worden door de rechter. Uitsluiting van proces verbaal voor bewijs. 
Naast dit pv dat dus niet mee mag wegen voor het bewijs is er geen ondersteunend bewijs buiten de
verklaringen voor het überhaupt hebben bestaan van een kwekerij op [c-straat] in [plaats] .
Bewijsoverweging 15. verhoor [betrokkene 5] ,

Voor de kwekerij aan [c-straat 1] in [plaats] bracht [verdachte] telkens de stekken mee. Toen er politie voor
de deur stond heeft [betrokkene 2] [betrokkene 3] en [verdachte] bericht. [verdachte] heeft de eerste oogst
meegenomen in zijn auto. De tweede keer is hetzelfde gegaan als de eerste keer. [betrokkene 2] en
[betrokkene 3] waren erbij en [verdachte] bracht de stekken. Ook die oogst heeft [verdachte]
meegenomen.

Voor de kwekerij aan [c-straat 1] in [plaats] bracht [verdachte] telkens de stekken mee. [betrokkene 2] en
[betrokkene 3] waren erbij en [verdachte] bracht de stekken.

[betrokkene 3] verklaarde op zitting in eerste aanleg anders namelijk dat [betrokkene 5] de stekken
regelde.
In werkelijkheid worden de stekken door [betrokkene 3] geleverd. Blz. 601 wordt [betrokkene 3] in de
periode dat [c-straat] in bedrijf is, in mei 2014 aangehouden bij een stekkenkwekerij in [plaats] . In
hetzelfde dorp, bij dezelfde [A] waar hij op bladzij 761 over heeft verklaard de wietopbrengst van zijn
kwekerij in [plaats] te hebben verkocht. [betrokkene 3] regelt de stekken in [plaats] en verkoopt daar
de wiet weer als er geoogst is. [betrokkene 5] verklaart ook over de oogsten van [c-straat] : Blz. 637
“[betrokkene 3] zei dat het altijd tegen viel.” [verdachte] heeft geen stekken geregeld en geen oogsten
verkocht.
Toen er politie voor de deur stond heeft [betrokkene 2] [betrokkene 3] en [verdachte] bericht.
[betrokkene 3] verklaart blz. 769 anders namelijk dat hij is gebeld door zijn destijds minderjarige
dochter die hij op [c-straat] liet knippen. Waarom zou [betrokkene 3] hierover liegen als hij daarmee
onnodig zijn eigen dochter belast? [verdachte] is niet gebeld. [betrokkene 3] is gebeld.
[betrokkene 5] : [verdachte] heeft de eerste en de tweede oogst meegenomen in zijn auto.

[betrokkene 5] blz. 637: [betrokkene 3] nam het knippen en verkopen op zich

[betrokkene 3] daarover Blz. 769: [betrokkene 5] heeft een dag later de planten opgehaald. Dat
hoorde ik van [betrokkene 5] . [betrokkene 3] bij de RH-C: “Het klopt dat ik van [betrokkene 5] heb
vernomen dat hij een dag later de planten heeft opgehaald. Hij woonde daar met zijn zieke vrouw. Er
hebben wietplanten gestaan. Die waren van [betrokkene 5] .”
[…]
Conclusie: Er is geen ander bewijs tegen [verdachte] naast de verklaring van [betrokkene 5] nu zelfs
het proces verbaal van aantreffen restanten kwekerij niet gebruik mag worden als bewijs. Ook niet als
anders geschrift zegt de Hoge Raad.

De OVJ zegt Requisitoir Blz. 22 van 13 dec 2016 “ [betrokkene 5] had aan [c-straat] wel een kwekerij,
maar zijn bijdrage acht ik onvoldoende om te kunnen bewijzen dat hij deelnemer was aan een
samenwerkingsverband.” Dat klopt ook. Het was een huis, tuin en keuken kwekerijtje van [betrokkene
5] waar mogelijk wat hand en spandiensten zijn verricht door anderen zoals bij elke kwekerij in
Nederland. Maar als volgens de OvJ niet bewezen kan worden dat [betrokkene 5] de kwekerij in zijn
eigen huis in een samenwerking geëxploiteerd heeft dan kan dat zeker ook niet bewezen worden
voor [verdachte] .



De investering in [c-straat] is door [betrokkene 3] gedaan verklaart [betrokkene 5] Blz. 637
Er is vanaf het begin bij verhoren bij de politie tot aan einde verhoren RH-C consistent verklaard door
[verdachte] , [betrokkene 3] en [betrokkene 2] dat [betrokkene 5] daar woonde en dat de kwekerij
van [betrokkene 5] was. Ook de rechter in eerste aanleg (ontnemingsvonnis blz. 4) noemt
[betrokkene 5] , de bewoner van dit adres. [betrokkene 5] verklaart ook tot bij de R-C dat de kwekerij
gewoon van hemzelf was. Er is geen bewijs tegen [verdachte] en [betrokkene 5] neemt ook gewoon
de verantwoording voor de kwekerij. Hij was van [betrokkene 5] . [verdachte] moet vrijgesproken
worden van [c-straat] .”

36. Het volgende kan worden vooropgesteld. Art. 153 Sv houdt onder meer in dat een proces-verbaal
door een opsporingsambtenaar persoonlijk en op ambtseed of ambtsbelofte dient te worden
opgemaakt en dient te worden gedagtekend en ondertekend. Een door een opsporingsambtenaar
opgemaakt proces-verbaal dat niet op ambtseed of ambtsbelofte is opgemaakt, of niet is
ondertekend, is niet in de wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt en kan slechts als geschrift in de
zin van art. 344, eerste lid aanhef en onder 5º, Sv tot het bewijs meewerken.16

37. Het door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] opgemaakte proces-verbaal van
bevindingen is, zoals door de steller van het middel aangevoerd, inderdaad niet ondertekend en is
daarmee niet in de wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt. Anders dan door de verdediging ter
terechtzitting op 25 januari 2019 is aangevoerd, brengt dit echter niet mee dat het proces-verbaal
dient te worden uitgesloten van het bewijs. Het proces-verbaal kan immers worden aangemerkt als
een ander geschrift in de zin van art. 344, eerste lid aanhef en onder 5º, Sv en daarmee voor het
bewijs meewerken. Hiervoor is vereist dat een dergelijk geschrift in verband met de inhoud van
andere bewijsmiddelen wordt gebruikt. Het hof heeft de bewezenverklaring eveneens doen steunen
op de verklaringen van de medeverdachten [betrokkene 5] en [betrokkene 2] , waaruit het hof heeft
kunnen afleiden dat zich een hennepkwekerij bevond op het adres [c-straat 1] te [plaats] en dat de
verdachte daarbij betrokkenheid heeft gehad. Het niet-ondertekende proces-verbaal kan aldus in
verband met de inhoud van deze bewijsmiddelen tot het bewijs meewerken.

38. De verdediging heeft ter terechtzitting aangevoerd dat het proces-verbaal dient te worden
uitgesloten als bewijsmiddel, omdat het proces-verbaal – waarschijnlijk bewust – niet is ondertekend
en een jaar en twee dagen na het ontdekken van de hennepkwekerij is opgemaakt. De steller van het
middel klaagt dat het hof in strijd met art. 359a, tweede lid, Sv heeft verzuimd te reageren op dit
verweer.

39. Het hof heeft het verweer niet gehonoreerd door het desbetreffende proces-verbaal toch als
bewijsmiddel op te nemen. Dat oordeel is niet nader gemotiveerd. Daartoe was het hof ook niet
gehouden. De raadsman heeft in dit verband slechts aangevoerd dat het proces-verbaal
“waarschijnlijk bewust” niet is ondertekend. Het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld
dat de verdediging daarmee heeft verzuimd duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in art. 359a,
tweede lid, Sv genoemde factoren aan te geven dat sprake is van een verzuim en waarom dit verzuim
dient te leiden tot bewijsuitsluiting.

40. Ook overigens is de bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde feit ten aanzien van de
hennepkwekerij aan [c-straat 1] te [plaats] en de betrokkenheid daarbij in het kader van zijn
deelname aan de criminele organisatie naar de eis van de wet voldoende met redenen omkleed. Uit
de door het hof gebezigde bewijsmiddelen blijkt immers dat de verbalisant [verbalisant 4] na
binnentreding in het pand aan [c-straat 1] te [plaats] zag dat er in de woning restanten lagen van
een vermoedelijke hennepkwekerij. Hij zag dat in de inpandige garage grote hoeveelheid potten met
potgrond en koolstoffilters lagen, dat in de woonkamer twee armaturen lagen waaraan per armatuur
vier lampen waren bevestigd en dat op de eerste verdieping drie ruimtes waren waar vermoedelijk
een kwekerij had gezeten. De medeverdachte [betrokkene 2] heeft eveneens verklaard over een
hennepkwekerij aan [c-straat] (bewijsmiddel 19). De medeverdachte [betrokkene 5] heeft onder meer
verklaard dat de verdachte de stekken meenam, dat hij bepaalde dat er kon worden geoogst en dat
hij de oogst meenam (bewijsmiddel 18). De bewezenverklaring is aldus ook in zoverre toereikend



gemotiveerd.

41. Het middel faalt.

42. Het derde middel behelst de klacht dat het hof de bewezenverklaring van het onder 1 ten laste
gelegde ten aanzien van de [d-straat (1-2)] te [plaats] onvoldoende met redenen heeft omkleed.

43. De door het hof gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van de bewezenverklaring van de
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in art.
11, derde en vijfde lid, Opiumwet in een pand aan de [d-straat (1-2)] te [plaats] , houden onder meer
het volgende in:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aantreffen hennepkwekerij aan de [d-
straat] te [plaats] d.d. 18 december 2013 (als bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer
PL0600-2013106695) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant
[verbalisant 7] :

Pagina 1518

Op woensdag 18 december 2013 constateerde ik het volgende: 
Naar aanleiding van een melding die de noodhulpeenheid van team Noord had gekregen, zijn collega’s
ter plaatse gegaan op het adres [d-straat 1] te [plaats] . Op dat adres zou mogelijk een inbraak
hebben plaatsgevonden in een bedrijfspand, want een melder had de roldeur open zien staan. De
noodhulpeenheid is ter plaatse gekomen en zag dat er achter de roldeur van het bedrijfspand afval
lag wat zou wijzen op een hennepkwekerij.
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De collega’s zagen onder andere een afgetimmerde ruimte, afvoerslangen en elektriciteitskabels.
Hierop zijn de collega’s verder het pand ingegaan en troffen in een afgetimmerde ruimte de resten van
een hennepkwekerij. Hierop hebben de collega’s ons gebeld met het verzoek het onderzoek over te
nemen.

Ik ben ter plaatse gegaan naar het bedrijfspand samen met collega [verbalisant 8] . Het bleek dat het
bedrijfspand ligt aan de [d-straat (1-2)] te [plaats] . De loods bevindt zich in een pand waar 22 van
deze bedrijfsunits zijn gevestigd. De loods heeft naast de ruimte op de begane grond ook nog ruimte
op de eerste verdieping. Door de opening van de roldeur zag ik afval liggen in een ruimte (ruimte 1).
Tussen het afval heb ik 217 zwarte plantenbakjes, 45 stekkers, 1 afzuiginstallatie en 1 koolstoffilter
aangetroffen. In de muur zat een deur. Deze deur leidde naar een ruimte (ruimte 2) waar een aantal
spullen lagen. Hier zag ik onder andere een fles groeimiddel die ik vaker heb aangetroffen in
hennepkwekerijen. Verder heb ik een aantal sporendragers aangetroffen en veilig gesteld voor
onderzoek. Zo heb ik lege blikjes Heineken, een leeg blikje Amstel, een lege colafles en twee lege
flessen van het merk Crystal Clear Veilig gesteld.

Ruimte 2 leidt naar ruimte 3 . ln ruimte 3 heeft vermoedelijk de hennepkwekerij gevestigd gezeten: Ik
zag op de grond aarde liggen. Ook lag er een vuilniszak met daarin hennepresten. Ik herkende de
resten als resten van een hennepplant. Ook zag ik bij binnenkomst rechts een balk hangen waarbij
één kant aan een ketting hing en de andere zijde op de grond lag. Aan deze balk zat een
verlichtingsarmatuur bevestigd die ik vaker heb gezien in een hennepkwekerij.

In ruimte 3 zijn verschillende sigarettenpeuken door mij veiliggesteld. Deze peuken lagen op de grond.
Sommige peuken waren uitgetrapt, maar sommige waren nog rond van vorm.

In ruimte 4, de ruimte vanaf de voordeur en waarin de trap naar de eerste verdieping staat, zagen wij
aan de zijkant allemaal dozen staan. In een van de dozen heb ik een leeg bierflesje aangetroffen. Dit
flesje heb ik veilig gesteld voor onderzoek. In ruimte 4 bevindt zich ook een meterkast. Uit onderzoek
door een fraudemedewerker van Enexis is gebleken dat de elektriciteitsmeter is vernield.

Pagina 1527

In ruimte 2 en 3 waren knipschaartjes aangetroffen. Op deze knipschaartjes bevonden zich
hennepresten.
2. Het schriftelijk bescheid, te weten een huurovereenkomst tussen [B] B.V. en [betrokkene 7] m.i.v. 1
januari 2013 (als bijlage van het (stam)proces-verbaal), voor zover inhoudende – zakelijk



3.2

weergegeven:
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HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW
ONDERGETEKENDEN

[B] B.V.
(…)
hierna te noemen ‘verhuurder’,

EN

[betrokkene 7] 
(…)
hierna
te noemen ‘huurder’
ZIJN OVEREENGEKOMEN
Het gehuurde, bestemming
1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte, het
appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane
grond en eerste verdieping van het gebouw, met twee bijbehorende parkeerplaatsen op de begane
grond, gelegen aan de [d-straat 1] te [postcode] [plaats] .
1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als
bedrijfsruimte/opslag. Montagebedrijf in systeemplafonds en scheidingswanden.
Duur, verlenging en opzegging
3 .1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2013 en
lopende tot en met 31 december 2013.

3 .2 Na het verstrijken van de in 3 .1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet
voor een aansluitende periode van 2 jaar, derhalve tot en met 31 december 2015.
3 . Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 26 november 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-178) voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 3] :

V = vraag (verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde
O = opmerking verbalisant(en)
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O: Wij gaan nu een aantal kwekerijen behandelen waar er verdenkingen in jouw richting zijn dat
jij ermee te maken hebt. 
V: Op het adres [d-straat (1-2)] te [plaats] werden er restanten van een hennepkwekerij
aangetroffen en ook resten van hennepplanten. Daar is DNA van jou en [betrokkene 2]
aangetroffen. Hoe zit dat nu? 
A: Ik heb daar weleens plafonds gemaakt met [betrokkene 2] . Dat is begin 2013 geweest.
V: In wiens opdracht was jij daar? 
A: Voor [betrokkene 7] . Die ken ik van vroeger. Ik heb daar 200 euro voor gekregen. [betrokkene
2] heb ik 50 euro gegeven. Het geld heb ik contant gekregen. 
V: De rolverdeling: [betrokkene 5] en [verdachte] (het hof begrijpt: verdachte [verdachte]) zijn de
opdrachtgevers. [betrokkene 2] heeft jou geholpen en planten geknipt. [betrokkene 4] deed de
verzorging. Klopt dat? 
Pagina 731
A: Ja.



4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 4 december 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-208) voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 3] :

V = vraag verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde
O = opmerking (verbalisant(en)
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O: Je hebt eerder verklaard over de hennepkwekerij die in [plaats] is aangetroffen. Je hebt toen
uiteindelijk verklaard dat je betrokken bent geweest bij de aanleg van die kwekerij en dat je dat
samen met [betrokkene 2] hebt gedaan voor [betrokkene 7] . 
V: Klopt dat? 
A: Ja. 
O: Volgens ons was er ook nog iemand anders betrokken bij de kwekerij in [plaats] . 
V: Ga je daar uit jezelf over verklaren? 
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A: Ja, [verdachte] . 
V: Wat kun je over [verdachte] vertellen in [plaats] ? 
A: [betrokkene 7] kwam in die tijd veel bij mij. Dat was in 2013. Ik wist wel dat [betrokkene 7] ook
een pandje zocht om te kweken. We zijn toen een week later naar dat pandje gegaan. Het was
[d-straat] in [plaats] , volgens mij huisnummer [001] of [002] . [betrokkene 7] vroeg of ik hem
wilde helpen met bouwen. Omdat het een kale ruimte was moest er een wand in. Ik had nog wat
spullen over van de bouw. Dat waren groene platen en die konden we mooi gebruiken om die
wanden te maken. Ik heb toen samen met [betrokkene 7] die groene platen naar [d-straat]
gebracht om de wanden erin te zetten. Een dag erop ging ik naar de [d-straat] en nam ik
[betrokkene 2] mee om die wand te zetten voor het kweekhok. [betrokkene 7] was er al toen wij
aankwamen. Ik zag dat [verdachte] er toen ook al was. We hebben toen samen daar gebouwd. 
V: Wat heb jij gedaan op het adres [d-straat] in [plaats] ? 
A: Ik heb geholpen met het zetten van de wanden. Dat deed ik met [betrokkene 7] , [betrokkene
2] en [verdachte] . Ik heb daarna nog een afzuigertje opgehangen, twee stuks. 
V: Wat had [verdachte] gedaan? 
A: Met die wanden plaatsen heeft [verdachte] die wanden gestuukt.
6. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 26 november 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-185) voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 2] :
V = vraag verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde

O = opmerking verbalisant(en)
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V: Wat kun je verklaren over [plaats] ?
A: Ik ben daar inderdaad geweest in de hennepkwekerij. Die kwekerij die daar gezeten heeft is
eigendom van [betrokkene 7] . Ik ben door [betrokkene 7] gevraagd om daar te knippen. Ik heb
dat een keer gedaan, wat ik me kan herinneren. Ik heb toen daar alles geknipt. [betrokkene 7]
hielp met knippen.

V: Hoeveel planten stonden er?
A: Twee- of driehonderd.
V: Hoe vaak ben je in die kwekerij geweest?

A: In ieder geval twee keer. Eén keer twee à drie dagen om de kwekerij op te bouwen en één keer
om te knippen. Het opbouwen was met [betrokkene 7] en [betrokkene 3] . 
7. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 3 december 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-242) voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 2] :



V = vraag verbalisant(en) 
A = antwoord gehoorde 
O = opmerking verbalisant(en)
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V: Is [verdachte] betrokken bij de kwekerij in [plaats] ?
(verdachte is stil, gaat voorovergebogen zitten en zucht)
V: Is het lastig voor je om hierover te verklaren? 
A: Ja, als ik straks buiten ben krijg ik hier gezeik mee. 
V: Is [verdachte] betrokken bij de kwekerij in [plaats] ? 
A: Ja. 
V: Wat is de rol van [verdachte] in [plaats] ? 
A: Hij is één of twee keer mee geweest toen de kwekerij werd gebouwd. We waren daar met zijn
vieren. 
V: Wat heeft [verdachte] gedaan in [plaats] ?

A: Volgens mij heeft hij een muur dichtgesmeerd van het hok dat gebouwd werd.”

44. De steller van het middel voert in de toelichting op het middel in het bijzonder aan dat uit de
bewijsvoering hoogstens volgt dat de verdachte betrokken zou zijn geweest bij het dichtsmeren
van een muur in het pand [d-straat (1-2)] te [plaats] toen daar nog geen hennepkwekerij was
ingericht en dat verdachte voor het overige in het geheel niet betrokken is geweest bij de aldaar
in december 2013 aangetroffen hennepkwekerij.

45. Ik stel voorop dat de bewezenverklaring niet behelst dat de verdachte zich als (mede)pleger
heeft schuldig gemaakt aan hennepteelt. Bewezen verklaard is zijn deelname aan een organisatie
die tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in de artikelen 11, derde en vijfde lid,
van de Opiumwet, in welk verband ook de hennepkwekerij in een pand aan de [d-straat (1-2)] te
[plaats] in de bewezenverklaring wordt genoemd. Uit de door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden kon het hof afleiden dat sprake was van een samenwerkingsverband en dat dit
samenwerkingsverband zich gedurende een ruime periode heeft beziggehouden met het op
verschillende plaatsen oprichten en exploiteren van hennepkwekerijen en de handel in hennep.
Over dit oordeel wordt in cassatie niet geklaagd. De verdachte heeft volgens het hof aan deze
organisatie opzettelijk deelgenomen door specifiek aan hem toe te schrijven activiteiten te
verrichten, zoals het opdracht geven tot het bouwen van hennepkwekerijen en het regelen van de
financiën, het (laten) opbouwen van de verschillende kweekruimten, het regelen van stekken, het
aangeven wanneer er geknipt of geplant moest worden en het meenemen van de oogst. Daarbij
gaat het om activiteiten die de doelstelling van deze criminele organisatie hebben ondersteund.

46. De door het hof opgenomen bewijsmiddelen in de aanvulling op zijn verkort arrest van 6 maart
2019, waarnaar door de steller van het middel wordt verwezen, moeten worden bezien in het licht
van dit samenwerkingsverband. Uit deze bewijsmiddelen volgt ten aanzien van het pand aan de
[d-straat (1-2)] te [plaats] onder meer dat aldaar een hennepkwekerij was gevestigd. De
medeverdachte [betrokkene 3] heeft verklaard dat de verdachte betrokken was bij de kwekerij in
[plaats] en dat hij samen met anderen heeft “gebouwd” (bewijsmiddel 4). Ook heeft [betrokkene
3] desgevraagd bevestigd dat de verdachte een van de twee opdrachtgevers daartoe was
(bewijsmiddel 3 ). De medeverdachte [betrokkene 2] heeft eveneens verklaard dat de verdachte
betrokken was bij de hennepkwekerij in [plaats] en een muur heeft “dichtgesmeerd” van het hok
dat werd gebouwd (bewijsmiddel 7).

47. Voor zover het middel berust op de veronderstelling dat het hof slechts heeft vastgesteld dat
de verdachte betrokken is geweest bij het dichtsmeren van een muur in het pand [d-straat (1-2)]
te [plaats] toen daar nog geen hennepkwekerij was ingericht, faalt het omdat het in zoverre
berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

48. Het hof heeft uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de
verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven
als bedoeld in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet in een pand aan de [d-straat (1-2)] te [plaats]
. Daarbij neem ik mede in aanmerking dat uit de bewijsvoering volgt dat de verdachte een van de



twee opdrachtgevers voor de bouw van de hennepkwekerij is geweest en hij ook daadwerkelijk
samen met anderen “heeft gebouwd”. In zoverre is de bewezenverklaring naar de eis van de wet
voldoende met redenen omkleed.

49. Het derde middel faalt.

50. Het vierde middel behelst de klacht dat dat het hof de bewezenverklaring van het onder 1 ten
laste gelegde ten aanzien van de [e-straat 1] te [plaats] onvoldoende met redenen heeft
omkleed.

51. De door het hof gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van de bewezenverklaring van de
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in
art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet in een pand aan de [e-straat 1] te [plaats] , houden onder
meer het volgende in:

“20. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aantreffen hennepkwekerij aan de
[e-straat 1] te [plaats] d.d. 2 oktober 2015 (als bijlage van het (stam)proces-verbaal,
dossiernummer PL0600-2015288431-1) voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als
relaas van verbalisant [verbalisant 1] :
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Aanleiding onderzoek

Op vrijdag 26 juni 2015 omstreeks 12:40 uur stelde ik een onderzoek in op het adres [e-straat 1] ,
[postcode] [plaats] , vanwege een verdenking van overtreding van de Opiumwet.
Binnentreden perceel

In voornoemd perceel werd op vrijdag 26 juni 2015, omstreeks 12:40 uur, ter opsporing en
inbeslagneming binnengetreden.
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Aangetroffen situatie

Na het binnentreden zag ik in de ruimte om de begane grond alleen wat verpakkingsmaterialen.

Ik zag op de eerste etage twee zwarte kweektenten staan. Ik zag vanuit de kweektenten dat er
afzuigslangen waren aangesloten aan een pijp op het dak. Ik zag dat in één van de kweektenten
(hierna te noemen ruimte A) 91 hennepplanten stonden onder assimilatielampen. Ik zag dat aan
ruimte A een ruimte was gekoppeld (hierna te noemen ruimte B). Ik zag in ruimte B op de grond
delen van hennepplanten, een tafeltje met acht schaartjes met groene aanslag, enkele
vuilniszakken met hennepbladeren, drie flessen met plantenvoeding en een krukje liggen. Ik zag in
de tweede kweektent (hierna te noemen ruimte C) drie stellingen staan met schappen. Ik zag op
vier schappen 360 hennepstekken staan onder TL-verlichting. Ik zag in ruimte C twee
vuilniszakken staan met 612 hennepstekken.
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Vaststelling hennep

Ik constateerde op grond van mijn kennis en ervaring, opgedaan bij eerdere ontmantelingen van
hennepkwekerijen, dat het hennepstekken waren. Ik constateerde, gezien de waargenomen
uiterlijke kenmerken, kleur en vorm, en daarnaast de herkenbare geur, dat de aangetroffen
planten hennepstekken betroffen.
Met hennep wordt bedoeld elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de
hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden. De bovenstaande hennep is vermeld op
lijst II behorende bij de Opiumwet en verboden in artikel 3 en strafbaar gesteld in artikel 11 van
de Opiumwet.
Stroomvoorziening
De stroomvoorziening van de hennepkwekerij is onderzocht door [betrokkene 8] , fraude-
inspecteur bij de netwerkbeheerder Liander, in aanwezigheid van mij. Hierbij werd geconstateerd
dat de stroomvoorziening ten behoeve van de hennepkwekerij illegaal werd afgenomen.



21. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 16 december 2015 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-223) voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 4] :

V = vraag verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde

O = opmerking verbalisant(en)
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O: Uit het onderzoek zijn feiten en omstandigheden naar voren gekomen waaruit de verdenking is
ontstaan van hennepteelt op de [e-straat 1] te [plaats] .

V: Wat kun je daarover verklaren?

A: Daar heb ik alleen water gegeven.
O: Je bent nu opnieuw aangehouden om daarover te worden gehoord. We willen weten hoe het
nu zit en dat je ook gaat uitleggen hoe je erbij bent gekomen.

A: [verdachte] (het hof begrijpt: verdachte) ken ik al een tijdje. Hij heeft mij op een gegeven
moment gevraagd om hem te helpen.
V: Hoe heet [verdachte] verder?

A: Ik ken hem alleen als [verdachte] . Ik hoorde tijdens mijn vorige aanhouding dat het over
[verdachte] gaat. Hij woont ergens achter bij […] in [plaats] .

V: Wat heeft hij aan jou gevraagd?
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A: Of ik de plantjes water wilde geven.

V: Hoe wist je om wat voor plantjes het ging?

A: Hij vroeg gewoon aan me: ‘Kun je wietplantjes voor me water geven?’

V: Hoe kom je bij de [e-straat 1] te [plaats] ?

A: Ik heb gewoon de sleutel gekregen van degene die dat gehuurd heeft.

V: En wie is dat?

A: Die [verdachte] . Hij heeft me de sleutel gegeven en hij gaf me het adres.

V: En toen?

A: Toen ben ik water gaan geven aan die plantjes.
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V: Hoe zag het eruit toen jij de eerste keer op de [e-straat 1] te [plaats] kwam?

A: Toen zat die kwekerij er al. Er stond een tent boven. Het was een zwarte tent. Als je de rits
open deed dan moest je daarna nog een rits opendoen. Daar stonden dan die plantjes.

V: Wat is de rol van [betrokkene 3] in die kwekerij?

A: Hij is de bouwer en legt alles aan.
V: Heeft hij dat alleen gedaan?

A: Nee, met [betrokkene 2] .

V: Hoe weet je dat [betrokkene 3] en [betrokkene 2] die kwekerij hebben aangelegd?

A: Dat zei die [betrokkene 3] .

V: Wie is die [betrokkene 3] ?

A: [betrokkene 3] .

V: Heb je [betrokkene 3] weleens gezien in de hennepkwekerij aan de [e-straat ] ?

A: Ja.

V: Wat deed hij daar toen?

A: De stroomkabel moest er nog op. Hij heeft de elektriciteit aangesloten.
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V: Wat was er afgesproken over de opbrengst van de stekken?

A: Dat weet ik niet. Ik hoefde alleen maar water te geven.

V: Wat was er met jou dan afgesproken?

A: Ik zou geld krijgen.
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V: Met wie maakte je daar afspraken over?

A: Ook [verdachte] .

22. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 6 januari 2016 (als
bijlage van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-242) voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 2] :

A = antwoord gehoorde

O = opmerking verbalisant(en)
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[e-straat 1] te [plaats]

O: Je hebt verklaard dat je niet betrokken bent bij de hennepstekkenkwekerij die werd aangetroffen
op de [e-straat 1] te [plaats] op 26 juni 2015. Je hebt eerder in een verklaring aangegeven dat je er
wel wat hebt gedaan.

V: Wat kun je daarover verklaren?

A: Ik ben er een paar keer geweest. Volgens mij was dat met [betrokkene 9] en volgens mij ook nog
een keer met [betrokkene 3] . Ik ben daar ook een keer geweest om wat spullen aan te geven. Ik heb
ook een keer geprobeerd om daar te stekken.

V: Heb je nog meer gedaan dan helpen met de bouw en één keer met de stekken?

A: Nee.

V: Wat heeft [betrokkene 5] met die kwekerij te maken?

A: Wat ik van horen zeggen heb is dat [betrokkene 5] de huurder was.

23. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 8 januari 2016 (als bijlage
van het (stam)proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015288431-248) voor zover inhoudende –
zakelijk weergegeven – als verklaring van medeverdachte [betrokkene 3] :

V = vraag verbalisant(en)

A = antwoord gehoorde

O = opmerking verbalisant(en)
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[e-straat 1] [plaats] 
O: Je hebt al meerdere keren verklaard over de hennepkwekerij die is aangetroffen op 26 juni 2015
op de [e-straat 1] te [plaats] . Je hebt daarbij samengevat verklaard dat [verdachte] het pand heeft
bezichtigd en dat hij tegen jou heeft gezegd dat het pand goed was om daar te kweken. Vervolgens

V = vraag verbalisant(en)



werd de huur door [betrokkene 5] afgesloten en heb jij samen met [betrokkene 9] en [betrokkene 4]
de kwekerij gebouwd. Jij hebt daar ook de elektra aangesloten.

V: Klopt dit?

A: Ja.

A: Ik heb toen een schakelbordje en een afzuigertje opgehangen en toen was ik er wel klaar.
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O: [betrokkene 5] verklaart dat jij hem hebt voorgesteld om de huur van een pand op naam van [C] te
laten zetten en dat jij hem toen het pand aan de [e-straat ] hebt aangedragen en dat jij [betrokkene
5] hebt aangestuurd over hoeveel huur moest worden betaald.

V: Wat kun je daarover verklaren?

A: Vanaf het begin in januari 2015 was er al contact tussen [verdachte] en [betrokkene 5] .
[verdachte] zei tegen mij dat we dat pand aan de [e-straat ] moesten nemen in [plaats] . Ik heb dat
toen doorgegeven aan [betrokkene 5] en ik heb doorgegeven hoeveel huur hij moest betalen. Dat
kreeg ik weer door van [verdachte] .

O: Er is een factuur aangetroffen in je woning van ‘ [D] ’ te [plaats] .

V: Ken je dat?

A: Ja, dat is een growshop waar ik altijd mijn spullen haalde.

V: Hoe lang kom je daar al?

A: Een jaar of twee.

O: De aangetroffen factuur heeft een factuurdatum van 28 april 2015 voor de aanschaf van
verschillende goederen.
V: Wat kun je daarover verklaren?

A: Dat heb ik gehaald en dat is naar de [e-straat ] gegaan.”

52. De steller van het middel klaagt in het bijzonder over de verwerping van het door de verdediging
ter terechtzitting van 25 januari 2019 gevoerde verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie dan wel tot uitsluiting van de resultaten van het onderzoek door verbalisant
[verbalisant 1] van het bewijs. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 25
januari 2019 blijkt dat de raadsman van de verdachte in dit verband overeenkomstig zijn overgelegde
pleitnota het volgende heeft aangevoerd:

“BETREDEN BESLOTEN PLAATS [e-straat ] EN VERRICHTEN ONDERZOEKSHANDELINGEN

In het p-v van bevindingen van [verbalisant 1] vermeldt hij op 18 juni 2015 dat hij besloten plaats
heeft betreden zonder bevel van de OvJ. Het betreft hier het erf en het dak van het perceel aan de [e-
straat 1] te [plaats] . Verbalisant [verbalisant 1] betreedt het perceel en plaatst een ladder om op het
platte dak van het perceel te komen. Vervolgens maakt hij gebruik van een warmtecamera teneinde
een pijp op het dak te gaan onderzoeken. Hij voelt aan de pijp en constateert dat de lucht uit deze
pijp 'naar hennep rook'. Daarvoor moest verbalisant [verbalisant 1] eerst de besloten plaats betreden.
Volgens de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering
in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing (Tweede Kamer 1996-
1997 nummer 25403, nummer 3 ), volgt dat onder een besloten plaats niet zijnde een woning dient te
worden verstaan 'een niet voor iedereen toegankelijke plaats zoals een erf of een loods'. Hierbij dient
nog vermeld te worden dat de handelingen van [verbalisant 1] verder gaan dan 'zoekend rondkijken'.
Hij betreedt immers de plaats d.m.v. een trap, gaat naar het dak en gaat daar staan ruiken en voelen
aan een pijp. Dit zijn onderzoekshandelingen. Dit optreden dient te worden aangemerkt als een
onrechtmatige doorzoeking. Het gevolg daarvan is geweest het aantreffen van een kwekerij en op
grond van dit handelen, dient ten minste bewijsuitsluiting te volgen van de resultaten van het
onderzoek op de [e-straat 1] . In het vonnis in eerste aanleg wordt gesteld dat gelet op het bepaalde
in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van de Opiumwet en artikel 3 van de Politiewet, niet valt in
te zien waarom [verbalisant 1] het perceel [e-straat 1] in [plaats] niet mocht betreden.



Artikel 9 Opiumwet en art. 3 politiewet is niet voldoende. Er is geen redelijk vermoeden op het
moment van betreden en onderzoeken. Er is op dat moment één tip. Dat geeft niet de bevoegdheid
tot doorzoeking, Het geeft niet de bevoegdheid tot een gericht onderzoek zoals wel verricht door
[verbalisant 1] . Dat onderzoek dient zoals gezegd te worden aangemerkt als een onrechtmatige
doorzoeking. Het redelijk vermoeden ontstaat pas na beklimmen en onderzoek van en aan het pand.
Nu het hele onderzoek […] een vrucht is van dit vormverzuim moet dit leiden tot niet ontvankelijk
verklaren van het OM. Bewijsuitsluiting.”

53. Het bestreden arrest houdt ten aanzien van dit door de verdediging gevoerde verweer het
volgende in:

“De raadsman heeft aangevoerd - kort samengevat en zakelijk weergegeven - dat een
opsporingsambtenaar op 18 juni 2015 het perceel [e-straat 1] te [plaats] heeft betreden doordat hij
met behulp van een ladder het dak is opgeklommen en daar onderzoek heeft gedaan door aan de
mond van een ventilatiepijp te ruiken. Volgens de raadsman had de opsporingsambtenaar niet de
bevoegdheid tot het doen van dergelijk gericht onderzoek aangezien er op dat moment nog geen
sprake was van enig redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Het onderzoek aan de
ventilatiepijp dient derhalve aangemerkt te worden als een onrechtmatige doorzoeking en als
onherstelbaar vormverzuim. Aangezien het gehele onderzoek ‘ […] ’ een vrucht is van dit vormverzuim
moet dit leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie en tot bewijsuitsluiting, aldus de
raadsman.

Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat, gelet op de uit het dossier naar voren komende
redenen om daar een onderzoek in te stellen en gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste lid, aanhef
en onder b, van de Opiumwet en artikel 3 van de Politiewet, niet valt in te zien waarom de
opsporingsambtenaar het perceel [e-straat 1] in [plaats] niet mocht betreden of op het dak van de
daar gelegen bedrijfshal geen waarnemingen mocht doen bij de mond van een ventilatiepijp. Er
bestaat dus ook ten aanzien van dit punt geen grond voor niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie in de vervolging dan wel voor bewijsuitsluiting.”

54. Art. 9, eerste lid aanhef en onder b, van de Opiumwet houdt in:

1. De opsporingsambtenaren hebben, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak
nodig is, toegang:
(…)

b. tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt of waar redelijkerwijze
vermoed kan worden, dat zodanige overtreding gepleegd wordt.

Art. 3 van de Politiewet houdt in:

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.

55. De steller van het middel betoogt dat op het moment van het betreden van het perceel [e-straat
1] te [plaats] er geen enkele aanwijzing was voor betrokkenheid van een van de verdachten bij het
pand.

56. Het volgende kan worden vooropgesteld. Het oordeel of sprake is van een verdenking van een
overtreding van de Opiumwet en of deze verdenking toereikend is voor de toepassing van art. 9,
eerste lid aanhef en onder b, Opiumwet, is in belangrijke mate afhankelijk van een aan de
feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval. Het
oordeel van de feitenrechter kan in cassatie daarom slechts in beperkte mate worden getoetst.17 Het
gaat bij art. 9, eerste lid aanhef en onder b, Opiumwet niet om een ‘redelijk vermoeden van schuld’
van een persoon, maar of ‘redelijkerwijs vermoed kan worden’ dat op de desbetreffende plaats een
overtreding van de Opiumwet is begaan.18



1

57. In de bestreden uitspraak ligt als het oordeel van het hof besloten dat het perceel [e-straat 1] in
[plaats] kon worden aangemerkt als een plaats waar redelijkerwijs vermoed kon worden dat een
overtreding van de Opiumwet plaatsvond.

58. Voor zover het middel steunt op de veronderstelling dat daarnaast als voorwaarde geldt dat
aanwijzingen moeten bestaan “dat een van de betrokkenen in verband staat met het pand” faalt het
omdat het daarmee een eis stelt die het recht niet kent.

59. Ook overigens kan het middel nergens toe leiden. Ik volsta in dit verband met de constatering dat
de verdediging heeft verzuimd duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in art. 359a, tweede lid,
Sv genoemde factoren aan te geven waarom het verzuim dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid van
het openbaar ministerie dan wel tot bewijsuitsluiting. De schriftuur bevat daarvoor evenmin een
aanknopingspunt. In dit verband verdient opmerking dat het belang van de verdachte dat het
gepleegde feit niet wordt ontdekt niet kan worden aangemerkt als een rechtens te respecteren
belang. Een eventuele schending van dit belang als gevolg van een vormverzuim levert dus niet een
nadeel op als bedoeld in art. 359a, tweede lid, Sv.19

60. Het middel faalt.

61. Het vijfde middel behelst de klacht dat de inzendtermijn in cassatie is geschonden.

62. Namens de uit hoofde van de onderhavige zaak gedetineerde verdachte is op 11 maart 2019
beroep in cassatie ingesteld. De stukken van het geding zijn op 22 mei 2020 bij de Hoge Raad
binnengekomen. Dat brengt met zich dat de inzendtermijn van zes maanden is overschreden. Dit dient
te leiden tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf.

63. Het middel is terecht voorgesteld.

64. Ambtshalve merk ik op dat namens de verdachte cassatie is ingesteld op 11 maart 2019. Ook in
dat opzicht is de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM overschreden.20

65. Het eerste, tweede, derde en vierde middel falen. In elk geval het tweede, derde en vierde middel
kunnen worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende overweging. Het vijfde middel
slaagt.

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

67. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat de duur van
de opgelegde gevangenisstraf betreft, tot vermindering daarvan naar de gebruikelijke maatstaf en tot
verwerping van het cassatieberoep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Opzettelijk vervoeren hennep, art. 3.B Opiumwet. Post Keskin. Afwijzing van bij
appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op latere tz. in h.b.
herhaald verzoek tot horen van 2 politieambtenaren als getuigen op de grond dat
betwisting van door verbalisanten geschetste gang van zaken betwist op zichzelf
geen grond vormt voor oordeel dat horen van deze politieambtenaren noodzakelijk
is noch dat dit redelijkerwijs in het belang van verdediging moet worden geacht.
Gebruik van getuigenverklaringen voor bewijs. Rechtmatigheidsgetuige of post
Keskin-getuige? Raadsman van verdachte heeft verzocht om verbalisanten als
getuigen op te roepen en te horen over gang van zaken rond aantreffen van doos
met hennepstekjes in auto van verdachte. Daartoe heeft de raadsman o.m.
aangevoerd dat verzoek is gedaan met het oog op het onderbouwen van art. 359a
Sv-verweer. Aan getuigenverzoeken is echter ook ten grondslag gelegd dat horen
van verbalisanten kan bijdragen aan betwisting door verdediging van
betrouwbaarheid en bruikbaarheid van verklaringen van deze verbalisanten, zoals
opgenomen in p-v van bevindingen, o.m. wat betreft waarneming van geur van
hennep door deze verbalisanten. Afwijzing van getuigenverzoeken is niet z.m.
begrijpelijk, in aanmerking genomen dat aan die verzoeken mede ten grondslag is
gelegd dat verklaringen van die verbalisanten, waarin zij o.m. verklaren over
waarneming van hennepgeur, een belastende strekking hebben en in zoverre ook
van belang zijn voor aannemen van bewezenverklaring, dat verdachte deze
verklaringen heeft betwist en dat hof het bewijs van opzet van verdachte op
aanwezigheid van hennepstekken heeft aangenomen uitsluitend o.g.v. die
verklaringen van verbalisanten, zonder dat verdediging deze getuigen heeft kunnen
ondervragen. Hof heeft er ook niet blijk van gegeven te hebben nagegaan of
procedure in haar geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht
op eerlijk proces (vgl. HR:2021:576).

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2022/1780 
SR-Updates.nl 2022-0150 
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STRAFKAMER

Nummer 20/03774

Datum 12 juli 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 11 november 2020,
nummer 23-001849-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C. Crince Le Roy, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Amsterdam, teneinde op het bestaande beroep
opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt dat de afwijzing door het hof van de door de verdediging gedane
verzoeken tot het horen van [verbalisant 1] en [verbalisant 2] als getuigen, althans het gebruik
van de eerder door deze getuigen afgelegde verklaring voor het bewijs, niet verenigbaar is met
het door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) gewaarborgde recht op een eerlijk proces.

Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij, op 20 februari 2019, in de gemeente Waterland, 168 hennepstekken opzettelijk heeft

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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vervoerd.”

De bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL1100-2019033267-3 van 20 februari
2019, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 1] en [verbalisant 2], doorgenummerde pagina’s 5-7.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als verklaring
van de verbalisanten (of één hunner):

Op 20 februari 2019, bevonden wij, verbalisanten, ons in uniform gekleed op de Provinciale
Weg N235, ter hoogte van Ilpendam, gemeente Waterland. Wij reden in een opvallend
dienstvoertuig.

Wij zagen tegemoetkomend rijdend over de Provinciale Weg N235 een personenauto rijden.
Wij zagen dat dit een Volkswagen Polo betrof, voorzien van het kenteken [kenteken]. Wij
zagen dat de Volkswagen Polo met de linker wielen de doorgetrokken streep overschreed en
zodoende een stuk op onze rijbaan reed. Wij zagen in het voorbijgaan dat de Volkswagen
Polo werd bestuurd door een man van ongeveer dertig jaar oud. Ik, verbalisant [verbalisant
2], bevroeg het kenteken van de Volkswagen Polo op mijn diensttelefoon. Ik zag dat de
Volkswagen Polo op naam stond van een dame uit 1947. Wij keerden ons dienstvoertuig en
reden achter de Volkswagen Polo aan. Wij gaven de bestuurder een stopteken. Wij zagen
dat de bestuurder gevolg gaf aan het door ons gegeven stopteken. Wij stapten uit ons
dienstvoertuig en liepen naar de bestuurderszijde van de Volkswagen Polo. Wij zagen dat de
bestuurder uit de Volkswagen Polo stapte en druk gebarend onze richting op kwam lopen.
Wij zagen dat de bestuurder hierbij het bestuurdersportier open liet. Wij hoorde de
bestuurder direct naar ons schreeuwen. Wij hoorden hem schreeuwen: “Jullie keerden
vanwege dat onderzoek he? De recherche heeft jullie gestuurd. Ik weet het. Dat onderzoek.
Ik heb helemaal geen wapen. Bullshit!.” Ik, verbalisant [verbalisant 2], deelde de bestuurder
mede dat wij hem controleerden op grond van artikel 160 van de Wegenverkeerswet 1994.
Ik vorderde van de bestuurder om zijn rijbewijs en het kentekenbewijs van de Volkswagen
Polo ter inzage aan mij af te geven. Ik zag dat de bestuurder mij een op zijn naam staand
rijbewijs overhandigde. Ik zag dat de bestuurder was genaamd: [verdachte] (het hof leest
hier en verder: [verdachte]), geboren op [geboortedatum] 1984. Ik, verbalisant [verbalisant
2], bevroeg de persoonsgegevens van [verdachte] op mijn diensttelefoon. Ik las in de
politiesystemen dat [verdachte] meerdere antecedenten had op het gebied van het
vervaardigen van softdrugs. Wij, verbalisanten, liepen naar de Volkswagen Polo toe. Wij
roken direct een penetrante geur die wij ambtshalve herkennen als de geur die de
hennepplant kenmerkt en verspreidt. Wij vermoedden, gezien de hennepgeur, het gedrag
van [verdachte] en zijn antecedenten, dat er een hoeveelheid hennep, groter dan voor
eigen gebruik, in het voertuig aanwezig was. Wij besloten de Volkswagen Polo te
doorzoeken, op grond van artikel 96b van het Wetboek van Strafrecht (het hof begrijpt:
strafvordering).

Ik, verbalisant [verbalisant 1], was voornemens om de kofferbak van de Volkswagen Polo te
openen, als onderdeel van de doorzoeking. Wij zagen dat [verdachte] voor de kofferbak ging
staan en riep: “Ik geef hier geen toestemming voor. Dit mag niet. Jullie zijn door de recherche
gestuurd. Ik ga mijn advocaat bellen”. Ik, verbalisant [verbalisant 2], legde aan [verdachte]
uit dat hij medewerking diende te verlenen. Ik deelde hem mede dat wij hem anders zouden
gaan aanhouden voor het beletten/belemmeren van een ambtenaar, in de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening. Wij zagen dat [verdachte] hierop de kofferbak opende en hier
een doos uit pakte. Wij zagen dat [verdachte] de doos in zijn handen hield. Wij sommeerden
[verdachte] om de doos neer te zetten. Wij zagen dat [verdachte] van ons weg liep. Wij
pakten [verdachte] vast, waarna hij de doos op de grond zette.
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Ik, verbalisant [verbalisant 2], rook aan de kartonnen doos die door [verdachte] op de grond
was gezet. Ik rook dat de kartonnen doos een penetrante geur afscheidde. Ik herkende
deze geur ambtshalve als de geur die de hennepplant kenmerkt en verspreidt. Ik heb de
doos vervolgens inbeslaggenomen op grond van artikel 9 lid 3 van de Opiumwet. Ik opende
de doos vervolgens. Ik zag dat erin de kartonnen doos twee kleinere kartonnen dozen op
elkaar gestapeld waren. Ik zag dat beide dicht getaped waren. Ik opende de bovenste doos
en zag dat deze gevuld was met kleine hennepplanten, zogenoemde stekken.

2. Een geschrift, zijnde een kennisgeving van inbeslagneming, registratienummer
PL11002019033267-6 van 20 februari 2019 (doorgenummerde pagina 21), inhoudende,
zakelijk weergegeven:

Plaats, datum en tijd inbeslagneming: Dorpstraat ter hoogte van nummer 1, 1452 PD
Ilpendam, binnen de gemeente Waterland, 20 februari 2019 te 10:00 uur.

Omstandigheden: Hennepstekken aangetroffen in voertuig van de verdachte.

Beslagene: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats].

Goednummer, object en aantal/eenheid: 987102, hennepplant (hennepstekken), 168 stuks.”

Ook in eerste aanleg is ten laste van de verdachte het opzettelijk vervoeren van
hennepstekken bewezenverklaard en rust de bewezenverklaring mede op het hiervoor
weergegeven proces-verbaal van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2].

Het hof heeft verder onder meer het volgende overwogen over het bewezenverklaarde:

“Voor de - pas voor het eerst ter terechtzitting in hoger beroep naar voren gebrachte -
alternatieve lezing van de verdediging, die inhoudt dat de verdachte geen enkele weet had
van de zich in de kofferbak bevindende doos met hennepstekken en dat die doos wellicht
toebehoorde aan zijn ‘Indonesische vriend’ die de auto een paar dagen daarvoor had
geleend, biedt het dossier geen enkel solide aanknopingspunt terwijl de verdachte die lezing
ook ter terechtzitting op geen enkele wijze handen en voeten heeft gegeven. Bovendien is
dit scenario zeer moeilijk te verenigen met de door de verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] in hun procesverbaal van bevindingen gerelateerde feiten en
omstandigheden, waaronder begrepen de omstandigheid dat zij, toen zij naar de auto (met
het geopende bestuurdersportier) liepen, direct een penetrante geur roken die zij
herkenden als de geur van een hennepplant. De alternatieve lezing zijdens de verdachte
wordt derhalve door het hof als onaannemelijk terzijde geschoven.”

Bij de stukken bevindt zich een appelschriftuur. Dit stuk houdt onder meer het volgende in:

“De verdediging stelt zich op het standpunt dat sprake is van een vormverzuim in de zin van
artikel 359a Sv en dat bewijsuitsluiting op zijn plaats is, zodat appellant vrijgesproken had
moeten worden.

De verdediging wenst de verbalisanten te horen die in deze zaak proces-verbaal hebben
opgesteld.

1. Verbalisant, [verbalisant 1], hoofdagent van politie eenheid Noord-Holland, overige
gegevens bekend bij justitie;

2. Verbalisant, [verbalisant 2], brigadier van politie eenheid NoordHolland, overige gegevens
bekend bij justitie;

(...)

Voornoemde verbalisanten hebben appellant aangehouden op 20 februari 2019. Appellant
betwist essentiële punten genoemd in het proces-verbaal van bevindingen. Volgens de
verbalisanten wordt appellant aan de kant van de weg gezet omdat de auto waarin hij reed
op naam stond van een wat oudere dame. Dat past niet bij het beeld van appellant. Daarna



2.3.2

wordt hem gezegd dat sprake is van een controle in het kader van de Wegenverkeerswet.
Bij het raadplegen van de politiesystemen wordt geconstateerd dat sprake is van
antecedenten op het gebied van de Opiumwet.

Opvallend is dat zij dus al geruime tijd bij de auto staan, maar dan ineens stellen dat zij
direct een penetrante geur van hennep ruiken. Dat is natuurlijk niet waar nu zij al geruime
tijd bij de auto stonden en niets roken, althans daar werd in beginsel niets over
geverbaliseerd.

In de auto zien zij geen stoffen/goederen liggen die konden duiden op het gebruik van
hennepproducten. De verbalisanten besloten vervolgens de auto te doorzoeken op grond
van artikel 96b Sv. In beginsel wordt niets gevonden. Appellant geeft duidelijk geen
toestemming om de kofferbak te openen en aldaar te zoeken. Nadat verbalisanten hem
hadden medegedeeld dat zij hem anders gingen aanhouden, zou appellant een doos uit de
kofferbak hebben gehaald. De doos rook volgens de verbalisanten naar hennep. Het betreft
hier een doos in een doos (die ook nog eens in de kofferbak lag).

Appellant betwist uitdrukkelijk dat hij op enig moment toestemming heeft gegeven om de
kofferbak te openen en daarnaast meent hij dat de verbalisant zelf de doos uit de auto heeft
gehaald. Daarnaast betwist appellant dat sprake was van een hennepgeur, hetgeen niet
past bij stekjes en zeker niet in dit geval gezien de wijze van verpakking.

De verdediging wenst de getuigen te horen nu de verdediging meent dat sprake is van een
onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv. Er was geen sprake van een
redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, ook niet als we kijken naar de
maatstaven genoemd in de Opiumwet, op het moment dat de verbalisanten bevoegdheden
hebben ingezet in het kader van de opsporing, zodat sprake is van een onrechtmatige
doorzoeking. Appellant meent dat de reden van doorzoeking enkel gelegen lag in het feit dat
hij antecedenten heeft op het gebied van de Opiumwet.

(...)

De verdediging wenst de verbalisanten dan ook nadere vragen te stellen. Dat sprake is van
een proces-verbaal op ambtseed, kan geen rol spelen. De verdediging moet de verklaringen
kunnen toetsen. In eerste aanleg is eveneens gevraagd om de getuigen, dat is toen
afgewezen.

Een duidelijk verdedigingsbelang bestaat omdat het horen van de getuigen kan bijdragen
aan de betwisting door de verdediging van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de
verklaringen.

Daarnaast heeft de verdediging er belang bij zelf de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid
van belastend getuigenbewijs te kunnen toetsen alsmede (aanvullende) vragen aan de
getuigen te stellen waardoor de schuldvraag met betrekking tot appellant verduidelijkt of
genuanceerd wordt.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 juli 2020 houdt het volgende
in:

“De raadsman wordt in de gelegenheid gesteld verzoeken te doen en deze toe te lichten.

De raadsman deelt mede:

Ik persisteer bij de verzoeken die in de appelschriftuur van 14 mei 2019 zijn vervat. Ik heb
van mijn kantoorgenoot ten behoeve van de regiezitting van vandaag geen lijst met aan de
verbalisanten te stellen vragen gekregen. U vraagt mij welke vragen dan aan de
verbalisanten zouden moeten worden gesteld. Het gaat om wat de verbalisanten hebben
gerelateerd in hun proces-verbaal van bevindingen. De verdediging wil de verbalisanten
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daarover nader bevragen, hoe het daar ter plaatse precies is gegaan. De punten die in de
appelschriftuur zijn opgenomen, daar zullen de vragen op toezien. Het standpunt van de
verdachte is totaal anders dan hetgeen de verbalisanten op papier hebben gezet. U vraagt
mij het verlangde onderzoek te expliciteren. Er wordt verzocht de verbalisanten [verbalisant
1] en [verbalisant 2] als getuige te horen (...). Het is juist dat het gaat om
rechtmatigheidsgetuigen.”

Het hof heeft het verzoek ter terechtzitting afgewezen. Het proces-verbaal van deze
terechtzitting houdt daarover het volgende in:

“De verzoeken worden afgewezen. Het hof is van oordeel dat de verdachte niet in zijn
verdedigingsbelang wordt geschaad als de verhoren van politieambtenaren [verbalisant 1]
en [verbalisant 2] (...) achterwege blijven. Daarbij is in het bijzonder betrokken dat de
verdediging, alhoewel daartoe wel in de gelegenheid gesteld, aan de punten waarover
voornoemde personen zouden moeten worden bevraagd c.q. moeten rapporteren
nauwelijks handen en voeten heeft gegeven. Aan de motivering van verzoeken tot nader
onderzoek mogen in het algemeen eisen worden gesteld. Dat geldt in een zaak als deze, in
het licht van hetgeen in het algemeen bekend is over de geur van hennepplanten, temeer.”

Blijkens de in het dossier gevoegde pleitnota heeft de raadsman van de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep op 28 oktober 2020 opnieuw het (voorwaardelijke) verzoek
gedaan tot het horen van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2]. De betreffende
pleitnota houdt het volgende in:

“Voorwaardelijk verzoek tot horen getuigen

10. Indien u niet tot bewijsuitsluiting over gaat, verzoekt de verdediging wederom om
verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] te horen als getuige. Zoals gezegd, cliënt
betwist de gang van zaken zoals opgenomen door voornoemde verbalisanten in het proces-
verbaal van bevindingen.

11. Natuurlijk is sprake van een proces-verbaal op ambtseed, maar de verdediging moet de
opsporing kunnen controleren. Op deze manier kan cliënt zich niet adequaat verdedigen.”

Het hof heeft het door de verdediging gedane (voorwaardelijke) verzoek bij arrest als volgt
afgewezen:

“Voorwaardelijk verzoek

De raadsman heeft het (voorwaardelijk) verzoek gedaan de verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] te horen als getuigen indien het hof niet tot bewijsuitsluiting overgaat.

Het hof zal niet tot bewijsuitsluiting overgaan, zodat de aan het verzoek ten grondslag
gelegde voorwaarde in vervulling is gegaan. Ter terechtzitting in hoger beroep van 8 juli
2020 heeft het hof het (tijdig) bij appelschriftuur gedane verzoek om de verbalisanten
[verbalisant 1] en [verbalisant 2] - destijds getoetst aan de maatstaf van het
verdedigingsbelang - afgewezen omdat, kortgezegd, de verdediging aan de punten
waarover voornoemde personen zouden moeten worden bevraagd nauwelijks handen en
voeten had gegeven. Op de terechtzitting van 28 oktober 2020 is opnieuw door de
verdediging (voorwaardelijk) verzocht om deze verbalisanten te horen als getuigen.

Door de verdediging zijn ter terechtzitting van 28 oktober 2020 geen feiten en
omstandigheden aan het verzoek ten grondslag gelegd op grond waarvan dit verzoek
alsnog zou moeten worden gehonoreerd. Dat de verdachte de door de verbalisanten
geschetste gang van zaken “betwist” vormt op zichzelf geen grond voor het oordeel dat het
horen van deze politieambtenaren noodzakelijk is, noch dat dit redelijkerwijs in het belang
van de verdediging moet worden geacht. Ook overigens kan hiervoor in hetgeen door de
raadsman ter onderbouwing van zijn verzoek is aangevoerd geen aanknopingspunt worden
gevonden.

Het algemeen geformuleerde standpunt van de verdediging dat inhoudt “de verdediging
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moet de opsporing kunnen controleren” maakt dit niet anders.”

In deze zaak heeft de raadsman van de verdachte verzocht om de verbalisanten
[verbalisant 1] en [verbalisant 2] als getuigen op te roepen en te horen over - kort gezegd -
de gang van zaken rond het aantreffen van de doos met hennepstekjes in de auto van de
verdachte. Daartoe heeft de raadsman onder meer aangevoerd dat het verzoek is gedaan
met het oog op het onderbouwen van een verweer dat sprake is van een vormverzuim als
bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Aan de getuigenverzoeken is
echter ook ten grondslag gelegd dat het horen van de verbalisanten kan bijdragen aan de
betwisting door de verdediging van de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de
verklaringen van deze verbalisanten, zoals opgenomen in het proces-verbaal van
bevindingen, onder meer wat betreft de waarneming van de geur van hennep door deze
verbalisanten.

De afwijzing door het hof van de verzoeken tot het horen van de verbalisanten [verbalisant
1] en [verbalisant 2] is niet zonder meer begrijpelijk. De Hoge Raad neemt daarbij in
aanmerking dat aan die verzoeken mede ten grondslag is gelegd dat de (in bewijsmiddel 1
opgenomen) verklaringen van die verbalisanten, waarin zij onder meer verklaren over de
waarneming van een hennepgeur, een belastende strekking hebben en in zoverre ook van
belang zijn voor het aannemen van de bewezenverklaring, dat de verdachte deze
verklaringen heeft betwist en dat het hof het bewijs van het opzet van de verdachte op de
aanwezigheid van de hennepstekken heeft aangenomen uitsluitend op grond van die
verklaringen van de verbalisanten, zonder dat de verdediging deze getuigen heeft kunnen
ondervragen. Het hof heeft er ook niet blijk van gegeven te hebben nagegaan of de
procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een
eerlijk proces (vgl. HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576).

Het cassatiemiddel slaagt.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Amsterdam, 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 M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 12 juli 2022.

3 Beslissing
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P.C. Vegter

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 11 november 2020 door het Gerechtshof Amsterdam wegens
“opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod”,
veroordeeld tot honderd uren taakstraf, subsidiair vijftig dagen hechtenis. Voorts zijn de
inbeslaggenomen hennepstekken onttrokken aan het verkeer.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. C. Crince Le Roy, advocaat te
Amsterdam, heeft een middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel klaagt over de beslissing van het hof een (voorwaardelijk) verzoek tot het horen van de
verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] als getuigen af te wijzen.

4.  In het bestreden arrest heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij, op 20 februari 2019, in de gemeente Waterland, 168 hennepstekken opzettelijk heeft vervoerd.”

5. De aanvulling met bewijsmiddelen bevat onder meer het volgende bewijsmiddel:

“Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL1100-2019033267-3 van 20 februari 2019, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] , doorgenummerde pagina’s 5-7.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als verklaring van de
verbalisanten (of één hunner):

Op 20 februari 2019, bevonden wij, verbalisanten, ons in uniform gekleed op de Provinciale Weg N235,
ter hoogte van Ilpendam, gemeente Waterland. Wij reden in een opvallend dienstvoertuig. Wij zagen
tegemoetkomend rijdend over de Provinciale Weg N235 een personenauto rijden. Wij zagen dat dit
een Volkswagen Polo betrof, voorzien van het kenteken [kenteken] . Wij zagen dat de Volkswagen
Polo met de linker wielen de doorgetrokken streep overschreed en zodoende een stuk op onze
rijbaan reed. Wij zagen in het voorbijgaan dat de Volkswagen Polo werd bestuurd door een man van
ongeveer dertig jaar oud. Ik, verbalisant [verbalisant 2] , bevroeg het kenteken van de Volkswagen
Polo op mijn diensttelefoon. Ik zag dat de Volkswagen Polo op naam stond van een dame uit 1947.
Wij keerden ons dienstvoertuig en reden achter de Volkswagen Polo aan. Wij gaven de bestuurder
een stopteken. Wij zagen dat de bestuurder gevolg gaf aan het door ons gegeven stopteken. Wij
stapten uit ons dienstvoertuig en liepen naar de bestuurderszijde van de Volkswagen Polo. Wij zagen
dat de bestuurder uit de Volkswagen Polo stapte en druk gebarend onze richting op kwam lopen. Wij
zagen dat de bestuurder hierbij het bestuurdersportier open liet. Wij hoorden de bestuurder direct
naar ons schreeuwen. Wij hoorden hem schreeuwen: “Jullie keerden vanwege dat onderzoek he? De
recherche heeft jullie gestuurd. Ik weet het. Dat onderzoek. Ik heb helemaal geen wapen. Bullshit!.”
Ik, verbalisant [verbalisant 2] , deelde de bestuurder mede dat wij hem controleerden op grond van
artikel 160 van de Wegenverkeerswet 1994. Ik vorderde van de bestuurder om zijn rijbewijs en het
kentekenbewijs van de Volkswagen Polo ter inzage aan mij afte geven. Ik zag dat de bestuurder mij
een op zijn naam staand rijbewijs overhandigde. Ik zag dat de bestuurder was genaamd: [verdachte]
(het hof leest hier en verder: [verdachte] ), geboren op [geboortedatum] 1984. Ik, verbalisant
[verbalisant 2] , bevroeg de persoonsgegevens van [verdachte] op mijn diensttelefoon. Ik las in de



politiesystemen dat [verdachte] meerdere antecedenten had op het gebied van het vervaardigen van
softdrugs. Wij, verbalisanten, liepen naar de Volkswagen Polo toe. Wij roken direct een penetrante
geur die wij ambtshalve herkennen als de geur die de hennepplant kenmerkt en verspreidt. Wij
vermoedden, gezien de hennepgeur, het gedrag van [verdachte] en zijn antecedenten, dat er een
hoeveelheid hennep, groter dan voor eigen gebruik, in het voertuig aanwezig was. Wij besloten de
Volkswagen Polo te doorzoeken, op grond van artikel 96b van het Wetboek van Strafrecht (het hof
begrijpt: strafvordering). Ik, verbalisant [verbalisant 1] , was voornemens om de kofferbak van de
Volkswagen Polo te openen, als onderdeel van de doorzoeking. Wij zagen dat [verdachte] voor de
kofferbak ging staan en riep: "Ik geef hier geen toestemming voor. Dit mag niet. Jullie zijn door de
recherche gestuurd. Ik ga mijn advocaat bellen". Ik, verbalisant [verbalisant 2] , legde aan [verdachte]
uit dat hij medewerking diende te verlenen. Ik deelde hem mede dat wij hem anders zouden gaan
aanhouden voor het beletten/belemmeren van een ambtenaar, in de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening. Wij zagen dat [verdachte] hierop de kofferbak opende en hier een doos uit pakte. Wij
zagen dat [verdachte] de doos in zijn handen hield. Wij sommeerden [verdachte] om de doos neer te
zetten. Wij zagen dat [verdachte] van ons weg liep. Wij pakten [verdachte] vast, waarna hij de doos
op de grond zette. Ik, verbalisant [verbalisant 2] , rook aan de kartonnen doos die door [verdachte]
op de grond was gezet. Ik rook dat de kartonnen doos een penetrante geur afscheidde. Ik herkende
deze geur ambtshalve als de geur die de hennepplant kenmerkt en verspreidt. Ik heb de doos
vervolgens inbeslaggenomen op grond van artikel 9 lid 3 van de Opiumwet. Ik opende de doos
vervolgens. Ik zag dat erin de kartonnen doos twee kleinere kartonnen dozen op elkaar gestapeld
waren. Ik zag dat beide dicht getaped waren. Ik opende de bovenste doos en zag dat deze gevuld
was met kleine hennepplanten, zogenoemde stekken.”

6. Het proces-verbaal van de zitting van het hof van 8 juli 2020 houdt onder meer in:

“De raadsman wordt in de gelegenheid gesteld verzoeken te doen en deze toe te lichten.

De raadsman deelt mede: Ik persisteer bij de verzoeken die in de appelscliriftuur van 14 mei 2019 zijn
vervat. Ik heb van mijn kantoorgenoot ten behoeve van de regiezitting van vandaag geen lijst met
aan de verbalisanten te stellen vragen gekregen. U vraagt mij welke vragen dan aan de verbalisanten
zouden moeten worden gesteld. Het gaat om wat de verbalisanten hebben gerelateerd in hun proces-
verbaal van bevindingen. De verdediging wil de verbalisanten daarover nader bevragen, hoe het daar
ter plaatse precies is gegaan. De punten die in de appelschriftuur zijn opgenomen, daar zullen de
vragen op toezien. Het standpunt van de verdachte is totaal anders dan hetgeen de verbalisanten op
papier hebben gezet. U vraagt mij het verlangde onderzoek te expliciteren. Er wordt verzocht de
verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] als getuige te horen en een deskundige op het gebied
van hennep te horen, dan wel te laten rapporteren. Het is juist dat het gaat om
rechtmatigheidsgetuigen.

(…)

Nadat het onderzoek is onderbroken en weer is hervat, deelt de voorzitter als overwegingen en
beslissingen van het hof mede: De verzoeken worden afgewezen. Het hof is van oordeel dat de
verdachte niet in zijn verdedigingsbelang wordt geschaad als de verhoren van politieambtenaren
[verbalisant 1] en [verbalisant 2] en het verhoor van c.q. een rapportage door een deskundige
achterwege blijven. Daarbij is in het bijzonder betrokken dat de verdediging, alhoewel daartoe wel in
de gelegenheid gesteld, aan de punten waarover voornoemde personen zouden moeten worden
bevraagd c.q. moeten rapporteren nauwelijks handen en voeten heeft gegeven. Aan de motivering
van verzoeken tot nader onderzoek mogen in het algemeen eisen worden gesteld. Dat geldt in een
zaak als deze, in het licht van hetgeen in het algemeen bekend is over de geur van hennepplanten,
temeer. Het onderzoek wordt geschorst voor onbepaalde tijd met bevel tot oproeping van de
verdachte en diens raadsman tegen de dag en het tijdstip van de nader te bepalen terechtzitting.”

7. Het proces-verbaal van de zitting van het hof van 28 oktober 2020 houdt onder meer in:

“De raadsman voert het woord tot verdediging en doet dit aan de hand van zijn pleitnotities die hij
het hof op voorhand - per e-mail - heeft doen toekomen en die in het dossier worden gevoegd. De



raadsman verzoekt de inhoud daarvan als voorgehouden en ingelast te beschouwen. Op verzoek van
de voorzitter geeft de raadsman een samenvatting van de pleitnotities. Hij deelt mede: Vanwege een
onherstelbaar vormverzuim moet volgens artikel 359a Sv bewijsuitsluiting volgen en dient de
verdachte vrijgesproken te worden. Daarnaast stel ik mij op het standpunt dat de verdachte geen
wetenschap had van de aanwezigheid van de hennepstekken in de kofferbak van de auto. De
verdachte heeft daarover verklaard. Hij wil geen namen noemen. Zijn verklaring is niet geheel
onaannemelijk. Ook dit gegeven moet tot vrijspraak leiden. Gelet op de LOVS zou, mocht hij
veroordeeld worden, aan de verdachte een taakstraf moeten worden opgelegd. Een gevangenisstraf
van drie weken - zoals gevorderd door de advocaatgeneraal - is een brug te ver. Desgevraagd deelt
de raadsman mede dat hij het voorwaardelijk verzoek tot het horen van de betrokken verbalisanten
dat is opgenomen in zijn pleitnotities handhaaft.”

8. In het bestreden arrest heeft het hof het volgende overwogen:

“De raadsman heeft het (voorwaardelijk) verzoek gedaan de verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] te horen als getuigen indien het hof niet tot bewijsuitsluiting overgaat.

Het hof zal niet tot bewijsuitsluiting overgaan, zodat de aan het verzoek ten grondslag gelegde
voorwaarde in vervulling is gegaan. Ter terechtzitting in hoger beroep van 8 juli 2020 heeft het hof het
(tijdig) bij appelschriftuur gedane verzoek om de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] -
destijds getoetst aan de maatstaf van het verdedigingsbelang - afgewezen omdat, kortgezegd, de
verdediging aan de punten waarover voornoemde personen zouden moeten worden bevraagd
nauwelijks handen en voeten had gegeven. Op de terechtzitting van 28 oktober 2020 is opnieuw door
de verdediging (voorwaardelijk) verzocht om deze verbalisanten te horen als getuigen.

Door de verdediging zijn ter terechtzitting van 28 oktober 2020 geen feiten en omstandigheden aan
het verzoek ten grondslag gelegd op grond waarvan dit verzoek alsnog zou moeten worden
gehonoreerd. Dat de verdachte de door de verbalisanten geschetste gang van zaken “betwist” vormt
op zichzelf geen grond voor het oordeel dat het horen van deze politieambtenaren noodzakelijk is,
noch dat dit redelijkerwijs in het belang van de verdediging moet worden geacht. Ook overigens kan
hiervoor in hetgeen door de raadsman ter onderbouwing van zijn verzoek is aangevoerd geen
aanknopingspunt worden gevonden.

Het algemeen geformuleerde standpunt van de verdediging dat inhoudt "de verdediging moet de
opsporing kunnen controleren” maakt dit niet anders.”

9. De steller van het middel wijst bij de bestrijding van het arrest alleen op HR 29 juni 2021,
ECLI:NL:HR:2021:993. Alvorens daarop in te gaan, zet ik de ontwikkeling van de recente
getuigenrechtspraak op een rij. Na het arrest van EHRM van 19 januari 20211 liet de Hoge Raad zich
op 20 april 2021 uit over de gevolgen daarvan voor de Nederlandse strafrechtspleging.2

10. Op 28 september 20213 vatte de Hoge Raad vervolgens eerst de nieuwe lijn kort samen en bracht
vervolgens een belangrijke uitzondering aan:

“2.4.2. In zijn arrest van 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 heeft de Hoge Raad aandacht besteed
aan de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens in de zaak Keskin tegen
Nederland (EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16) 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. Deze
uitspraak heeft aanleiding gegeven de eisen met betrekking tot de onderbouwing van verzoeken van
de verdediging tot het oproepen en horen van getuigen bij te stellen waar het gaat om getuigen die



een verklaring met een belastende strekking hebben afgelegd. Die bijstelling houdt - kort gezegd en
voor zover hier van belang - in 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. 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.

2.4.3 In de onderhavige zaak heeft de raadsman van de verdachte verzocht om drie personen als
getuige op te roepen en te horen over - kort gezegd - de rol van […] in de strafzaak tegen de
verdachte en de verslaglegging daarover in processen-verbaal die in opdracht van het hof zijn
opgesteld. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat deze personen in de opgestelde aanvullende
processen-verbaal doelbewust de door het hof gestelde vragen niet of onjuist hebben beantwoord
om te voorkomen dat zou worden ontdekt dat […] een verboden, gestuurde (burger)infiltrant of
(burger)informant zou zijn geweest. De raadsman heeft in dat verband een beroep gedaan op artikel
359a Sv. Het verzoek strekt er dus toe dat de verdediging door middel van het horen van die getuigen
de rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek aan de orde wil stellen, en betreft niet het horen
van een getuige over een door deze persoon afgelegde verklaring zoals die door de rechter voor het
bewijs van het tenlastegelegde feit zou kunnen worden gebruikt of al is gebruikt. In deze situatie
geldt de in het hiervoor genoemde arrest van 4 juli 2017 neergelegde regel dat het verzoek tot het
oproepen en het horen van getuigen door de verdediging moet worden gemotiveerd. Het arrest van
20 april 2021 heeft daarin geen verandering gebracht.”

11. Deze rechtspraak houdt in dat de nieuw ingezette lijn als bedoeld in r.o. 2.4.2 geldt voor het horen
van een getuige over een door deze persoon afgelegde verklaring zoals die door de rechter voor het
bewijs van het tenlastegelegde feit zou kunnen worden gebruikt of al is gebruikt4, maar niet voor het
horen van getuigen teneinde de rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek aan de orde te
stellen. Nadere - hier niet relevante - nuancering vond plaats in een arrest van de Hoge Raad van 22
februari 2022: personen die hebben deelgenomen aan met de verdachte gevoerde
WhatsAppgesprekken waarvan de weergave is opgenomen in de door de rechter gebruikte
bewijsmiddelen hebben niet de status van een post-Keskingetuige.5

12. Opmerkelijk is dat in de schriftuur van cassatie de bijstelling van de post-
Keskingetuigenrechtspraak inhoudende dat deze niet toepasselijk is op rechtmatigheidsgetuigen niet
met zoveel woorden wordt genoemd of besproken. Onder punt 12 van de schriftuur wordt, zoals ik al
eerder constateerde, verwezen naar HR 29 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:993. Onder meer wordt de
volgende zin uit de overweging onder 2.5.2 geciteerd:

“De Hoge Raad neemt hierbij in aanmerking dat het hof de bewezenverklaring heeft aangenomen
mede op grond van die door de verdachte betwiste verklaring van [verbalisant] zonder dat de
verdediging deze getuige heeft kunnen ondervragen, terwijl het hof niet blijk ervan heeft gegeven te
hebben nagegaan, op de hiervoor onder 2.4 weergegeven wijze, of de procedure in haar geheel
voldoet aan het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.”

13. Nu het gaat om niet eerder ten overstaan van de rechter gehoorde getuigen is het voor de
beoordeling van het middel van belang of het verzoek tot het horen van de getuigen een voor het
bewijs te gebruiken of gebruikte belastende verklaring van een getuige betreft. Het woord ‘betreft’
gebruikt de Hoge Raad niet, maar in het arrest van 28 september 2021 (randnummer 10 hierboven )
wordt in r.o. 2.4.2 gesproken van ‘betrekking heeft’ en in r.o. 2.4.3 van “strekt er toe’. Ik begin met de
strekking van het verzoek.

14. Het getuigenverzoek, zoals weergegeven onder randnummer 6, laat zich bezwaarlijk anders lezen



dan dat de verzochte verbalisanten in verband met toepasselijkheid van art. 359a Sv moeten worden
gehoord in verband met rechtmatigheid van de doorzoeking van de auto waarin verdachte zich
bevond. Dat het hof het verzoek zo heeft opgevat, is niet onbegrijpelijk. In cassatie wordt overigens
ook niet geklaagd dat het hof het verzoek verkeerd heeft opgevat. Het verzoek ‘strekt’ er dus toe dat
de verdediging door middel van het horen van die getuigen de rechtmatigheid van het voorbereidend
onderzoek aan de orde wil stellen.

15. Bij die stand van zaken is de Keskinrechtspraak niet van toepassing, mag deugdelijke
onderbouwing van het verzoek worden verlangd en gelden bij afwijzing van het verzoek de
motiveringseisen uit het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 2017.6 Het hof heeft bij afwijzing van het
verzoek in het arrest (onder randnummer 8) het juiste criterium toegepast (noodzakelijkheid) en
onder verwijzing naar de eerdere afwijzing in het proces-verbaal van de zitting (onder randnummer 6)
in de kern vastgesteld dat het verzoek niet meer inhoudt dan een kale betwisting van hetgeen
volgens de gerelateerde bevindingen van de verbalisanten is voorgevallen. De afwijzing van het
verzoek is daarmee zo bezien gebaseerd op het juiste criterium en de motivering is niet ontoereikend
of onbegrijpelijk. Indien slechts de strekking van het verzoek in aanmerking behoeft te worden
genomen is hiermee de kous af.

16. Bij toepasselijkheid van het ruimere ‘betrekking hebben’ ligt het anders. De steller van het middel
wijst er op dat de bewezenverklaring van het hof is gestoeld op de betwiste verklaringen van
verbalisanten. Gelet op het onder randnummer 5 hierboven geciteerde bewijsmiddel 1 is dat juist. Het
bewijsmiddel bevat niet uitsluitend de voor het bewijs van het feit redengevende feiten en
omstandigheden, maar eveneens is de aanleiding tot en het verloop van optreden van de
verbalisanten beschreven. Dat is in de praktijk niet ongebruikelijk en het kan de begrijpelijkheid van
de bewijsconstructie vergroten omdat het de redengevende feiten en omstandigheden in een context
plaatst. Wettelijk vereist is het echter niet. Hoe dan ook betekent dit dat het verzoek ‘betrekking
heeft’ op een de inhoud van het gebruikte bewijs.7 Daarmee ligt de vraag op tafel of de strekking van
het verzoek alles bepalend is. Als dat zo is doemt het gevaar op dat de verdediging elke duiding en
onderbouwing van een verzoek tot het horen van getuigen achterwege laat .

17. In Europees perspectief is doorslaggevend of de verklaring van de getuige belastend of
ontlastend is. Is de onderhavige zaak een grensgeval?8 Ik meen dat dit het geval is en licht het nader
toe. De vraag of in de onderhavige zaak de verzochte getuigen als belastend of ontlastend moeten
worden aangemerkt laat zich niet zonder meer eenduidig beantwoorden. Immers, voor zover de
getuigen zijn verzocht om het beroep op het onrechtmatig optreden te onderbouwen zijn ze
ontlastend, maar voor zover hun verklaringen bewijsbetekenis hebben zijn ze belastend. Zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep zijn de verklaringen van de getuigen gebruikt voor het bewijs. Dat
wijst er op dat het hof de verklaringen bewijsbetekenis heeft toegekend. Zo bezien is nadere
onderbouwing van het verzoek niet aan de orde en dienen de getuigen in het voetspoor van de post-
Keskinrechtspraak zonder meer te worden gehoord. Voor rechtmatigheidsgetuigen geldt daarmee als
bij een beroep op een strafuitsluitingsgrond dat uiteindelijk het gebruik van een betwiste verklaring
voor het bewijs doorslaggevend is.9

18. Min of meer complicerend is hier nog de bewijsbetekenis van de inhoud van het voor bewijs
gebruikte proces-verbaal van politie mede in het licht van het standpunt van en namens verdachte.
Door en namens verdachte is mede gelet op zijn verklaringen in hoger beroep de gang van zaken bij
het onderzoek van de auto, zijn wetenschap van en betrokkenheid bij de aangetroffen
hennepstekken en de volledigheid van het opgemaakte proces-verbaal betwist. Niet echter is met
zoveel woorden betwist dat in de auto die verdachte bestuurde een doos met (volgens de politie)
hennepstekken is aangetroffen. Spontane betwisting daarvan is in een heterdaadsituatie ook wel veel
gevraagd. Dat aantreffen van de doos met stekken is echter wel cruciaal en vormt de kern van de
redengevende feiten. Niet uitgesloten is dat de rechter bij de opgave van bewijsmiddelen houdende
redengevende feiten (art. 359, derde lid, Sv) daarmee volstaat (naast bewijsmiddel 2 dat een
kennisgeving van inbeslagneming inhoudt en met toevoeging van een bewijsredenering voor
betrokkenheid en opzet). Bij een dergelijke rechterlijke motivering zou er minder aanleiding zijn te
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spreken van de betwisting van een gebruikt bewijsmiddel. Kortom, het gebruik van een (te) uitvoerig
geciteerd proces-verbaal van politie voor het bewijs compliceert hier mogelijk mede in het licht van het
ontbreken van een duidelijke opheldering ter zitting van wat wel en niet door verdachte wordt erkend.
Doorvragen door de rechter is in een dergelijk geval geboden.

19. Dit geldt in het bijzonder voor de bij herhaling door de verbalisanten gerelateerde penetrante
geur die zij ambtshalve herkenden als de geur van hennep. Als ik het goed zie is (uitsluitend) die geur
redengevend voor de conclusie dat het hennep was. Verdachte verklaart ter zitting van het hof van 28
oktober 2020:

“Ik had de hennepgeur zelf ook moeten ruiken maar ik heb het niet geroken, dat die geur er niet was.
(…) Als er sprake was van een wietlucht had ik die ook moeten ruiken maar ik heb niets geroken.”

20. Op deze wijze is niet opgehelderd wat verdachte met zijn opmerking dat hij geen hennepgeur
heeft geroken bedoelde. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat hij bedoelde dat hetgeen in de doos is
aangetroffen geen hennepstekken waren of dat hij bedoelde dat hij niet wist dat in de doos
hennepstekken aanwezig waren. Omdat dit niet onwaarschijnlijk is behoeft het opheldering. Dat
verdachte zowel het gebezigde bewijsmiddel als de inhoud van bewezenverklaring betwist, kan bij de
beoordeling van het getuigenverzoek in het onderhavige geval niet in het midden blijven.10 De
verzochte getuige blijkt immers niet exclusief een (ontlastende) rechtmatigheidsgetuige te zijn, maar
kan ook heel goed een (belastende) bewijsgetuige zijn.

21. Ik meen dus dat alleen de strekking van een verzoek om getuigen te horen niet altijd voldoende is
om te beoordelen of sprake is van een rechtmatigheidsgetuige bij wie een verzoek tot horen
onderbouwing behoeft. In aanmerking moet worden genomen of de betwiste verklaring van de
getuige (tevens) betrekking heeft op het bewijs (als redengevend is/wordt gebruikt) en of die getuige
dus om die reden moet worden aangemerkt als een belastende getuige. Van de rechter mag in
twijfelgevallen als het onderhavige worden verlangd dat hij door vragen te stellen en door motivering
van de beslissing op het verzoek duidelijkheid verschaft dat de getuige niet als belastend kan worden
aangemerkt. Een bevestigend antwoord van de kant van verdachte of diens raadsman op de vraag of
de verdediging de getuige aanmerkt als een rechtmatigheidsgetuige vind ik niet zonder meer
voldoende in het geval vervolgens ook de betwiste inhoud van de verklaring voor het bewijs wordt
gebruikt.

22. Gelet op het voorgaande concludeer ik dat de beslissing tot afwijzing van het verzoek om de beide
getuigen te horen onvoldoende is gemotiveerd.

23. Het middel slaagt. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

24. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het Gerechtshof Amsterdam, teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en
afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

EHRM 19 januari 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:00119JUD000220516, NJ 2021/93 m.nt. Vellinga.
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HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576, NJ 2021/173 m.nt. Reijntjes.

HR 28 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1279, NJ 2021/369 m.nt. Jörg.

Bij een verzoek om een getuige te horen in verband met een beroep op een strafuitsluitingsgrond is
de betwisting van de verklaring door de verdachte bepalend. Als de verklaringen van getuigen kunnen
dienen om een beroep op noodweer te onderbouwen, terwijl de wederrechtelijkheid dient te worden
bewezen, zoals bij eenvoudige mishandeling, geldt het Keskinarrest: horen zonder onderbouwing van
het verzoek te verlangen (HR 28 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1280, NJ 2021/371 m.nt. Jörg).
Veelal zal gelet op de structuur van het strafbare feit het beroep op een strafuitsluitingsgrond kunnen
worden gedaan door een verdachte die het feit zelf niet ontkent. In dat geval is onderbouwing van
het verzoek nodig en kan onvoldoende onderbouwing grond vormen voor afwijzing van het verzoek.
Zie HR 13 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1090, NJ 2021/370 m.nt. Jörg. Zie nader F.W.C. de Graaf,
Belastende en ontlastende getuigen in de rechtspraak van het EHRM, DD 2022/3 en de conclusie van
mijn ambtgenoot Harteveld in ECLI:NL:PHR:2022:412.

HR 22 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:177, NJ 2022/154 m.nt. Jörg.

HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440 m.nt. Kooijmans.

Ook in het vonnis van de Politierechter uit de rechtbank Noord-Holland van 9 mei 2019 vormt het
door het hof als bewijsmiddel 1 gebezigde proces-verbaal het centrale bewijs.

Zie voor dergelijke gevallen De Graaf, a.w, p. 56.

Zie voor de strafuitsluitingsgronden noot 4.

Vgl. ook HR 19 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:498 (Posbankzaak) waarin juist door Hoge Raad wordt
uitgelegd waarom het horen van de getuige geen bewijsbetekenis heeft.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. OM o.g.v. art. 349.3 Sv niet-ontvankelijk in vervolging t.z.v.
medeplegen van zware mishandeling in discotheek in Nijmegen (art. 302.1 Sr),
omdat OM vanwege zwaarwegend opsporingsbelang heeft geweigerd
medewerking te verlenen aan bevel van RC om informant als getuige op te roepen.
Verhouding tussen art. 349.3 Sv en art. 359a Sv. 1. Had hof bij beoordeling van
rechtsgevolg dat moet worden verbonden aan weigering van OM om getuige op
roepen, moeten uitgaan van regeling van art. 359a Sv? 2. Moet weigering van OM
worden aangemerkt als vormverzuim dat moet worden beoordeeld met
inachtneming van HR:2020:1889?

Ad 1. Art. 349.3 Sv bepaalt dat rechter niet-ontvankelijkheid van OM in
vervolging uitspreekt, als (i) rechter een bevel heeft gegeven om getuige op te
roepen maar (ii) OM weigert aan dat bevel uitvoering te geven omdat OM die
getuige heeft toegezegd dat hij op geen andere wijze zal worden gehoord dan als
bedreigde of afgeschermde getuige en (iii) die getuige o.g.v. onherroepelijke
rechterlijke beslissing niet als bedreigde of afgeschermde getuige is aangemerkt.
Deze regeling stelt (blijkens wetsgeschiedenis bij art. 349.3 Sv) OM in staat om
i.v.m. zwaarwegende opsporingsbelangen de toezegging aan getuige na te komen,
ook als rechter de getuige niet als bedreigde of afgeschermde getuige aanmerkt.
Daar staat tegenover dat door weigering om uitvoering te geven aan bevel om
getuige op te roepen aan zowel rechter als verdediging de mogelijkheid wordt
ontnomen om getuige te ondervragen. Mede gelet op recht op eerlijk proces en
i.h.b. ondervragingsrecht van verdediging moet rechter dan o.g.v. art. 349.3 Sv
niet-ontvankelijkheid van OM in vervolging uitspreken. Die niet-
ontvankelijkverklaring hoeft niet definitief te zijn. Zo is het mogelijk dat OM
opnieuw tot dagvaarding voor hetzelfde feit overgaat nadat weigeringsgrond is
opgeheven, bijvoorbeeld omdat getuige alsnog bereid blijkt op tz. te verschijnen
om te kunnen worden ondervraagd. HR herhaalt relevante overwegingen uit
HR:2002:AD8843 m.b.t. niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging o.g.v.
art. 349.3 Sv. Hof heeft beslist dat CIE-informant als getuige moet worden
gehoord en heeft vastgesteld dat informant niet bereid is aan getuigenverhoor
medewerking te verlenen en dat OM is gebleven bij weigering om gevolg te geven
aan opdracht van hof om getuige voor te brengen. Ook in zo’n geval moet (zoals
hof heeft gedaan) worden beslist overeenkomstig regeling van art. 349.3 Sv.
Daarbij doet het er niet toe welke inspanningen OM heeft geleverd om getuige te
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bewegen om wel medewerking te verlenen aan verhoor als getuige. Regeling van
art. 349.3 Sv staat er overigens niet aan in de weg dat rechter alsnog afziet van
bevel om getuige op te roepen, omdat hij is nagegaan of op andere wijze recht kan
worden gedaan aan recht van verdachte op eerlijk proces. In dat geval blijft
toepassing van art. 349.3 Sv achterwege.

Ad 2. Art. 359a Sv heeft betrekking op vormverzuimen waarvan rechtsgevolgen
niet uit wet blijken, terwijl regeling van art. 349.3 Sv voor situaties die onder bereik
van die regeling vallen, rechtsgevolg van niet-ontvankelijkverklaring van OM in
vervolging voorschrijft. Verder is van belang dat overwegingen uit HR:2020:1889
betrekking hebben op vormverzuimen die niet “bij voorbereidend onderzoek”
plaatsvinden omdat het gaat om vormverzuim door ambtenaar die met opsporing
en vervolging is belast maar dat niet is begaan bij voorbereidend onderzoek tegen
verdachte of om onrechtmatige handeling jegens verdachte door andere
functionaris of persoon dan zo’n opsporingsambtenaar. Deze overwegingen hebben
geen betrekking op situatie waarin OM weigert gevolg te geven aan een door
rechter na aanvang van onderzoek ttz. gegeven bevel om getuige op te roepen.

Volgt verwerping. Vervolg op HR:2017:3060.
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2.2

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door het openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur een cassatiemiddel
voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadsman van de verdachte, S.F.W. van ’t Hullenaar, advocaat te Arnhem, heeft het beroep van het
openbaar ministerie tegengesproken.

De plaatsvervangend advocaat-generaal P.M. Frielink heeft geconcludeerd tot verwerping van het
beroep.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat het hof bij de beoordeling van het rechtsgevolg dat
moet worden verbonden aan de weigering van het openbaar ministerie om een getuige op
roepen, niet is uitgegaan van de regeling van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering
(hierna: Sv) en de rechtspraak van de Hoge Raad die op deze regeling betrekking heeft.

Het hof heeft zijn beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
vervolging als volgt gemotiveerd:

“De verdediging heeft (voor het eerst) ter terechtzitting in eerste aanleg van 11 januari 2012
verzocht om een CIE-informant - wiens informatie is opgenomen in een proces-verbaal, opgemaakt
door [verbalisant] , Groepschef van de Criminele Inlichtingen Eenheid bij de Politie Gelderland-Zuid
op 2 augustus 2011, en welk proces-verbaal deel uitmaakt van het onderhavige dossier - als
getuige te doen horen. De rechtbank heeft dit verzoek, nadat zij in een eerdere beslissing het
verzoek had toegewezen en het openbaar ministerie had geweigerd medewerking aan het
oproepen van de informant als getuige te verlenen, alsnog het verzoek tot het horen van de
informant afgewezen.

Bij appelschriftuur heeft de verdediging opnieuw verzocht om de CIE-informant te horen als
getuige. Gedurende de procedure in hoger beroep hebben zowel de CIE-officier van justitie als de
TCI-chef van de politie in processen-verbaal antwoord gegeven op een aantal vragen van de
verdediging aangaande de informant en de door de informant gegeven informatie.

Uit deze processen-verbaal, gedateerd 29 maart 2014 en 4 april 2014, blijkt dat de informant op
geen enkele wijze bereid was medewerking te verlenen aan een getuigenverhoor. Tevens blijven
in beide processen-verbaal veel van de gestelde vragen onbeantwoord, met als reden dat een
antwoord kan bijdragen aan het bekend worden van de identiteit van de informant.

De verdediging heeft het verzoek tot het horen van de informant ter terechtzitting in hoger beroep
van 26 maart 2015, herhaald. Dit hof heeft het verzoek bij tussenarrest van 9 april 2015
afgewezen op de grond dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de informant informatie heeft
over de betrokkenheid van de verdachte en er in het dossier reeds vele uiteenlopende
verklaringen van personen zijn opgenomen, zodat het hof niet ziet wat een nieuwe verklaring zou

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



2.4. (...)

kunnen toevoegen. Dit hof heeft vervolgens, op 18 maart 2016, een deels veroordelend arrest
gewezen.

Namens verdachte is tegen dit arrest cassatie ingesteld. Het namens verdachte voorgestelde
middel behelsde onder meer de klacht dat het hof het verzoek om de informant als getuige te
horen bij tussenarrest van 9 april 2015 niet begrijpelijk gemotiveerd heeft afgewezen.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft in cassatie bij arrest van 5 december 2017 het bestreden
arrest vernietigd, omdat de afwijzing door het hof van het verzoek tot het horen van de CIE-
informant niet begrijpelijk was. Het heeft daartoe overwogen:

Mede in aanmerking genomen de inhoud van de van de informant ingekomen informatie -
erop neerkomend dat een ander dan de verdachte zich aan

zware mishandeling heeft schuldig gemaakt - en voorts hetgeen door de verdediging aan dat
verzoek ten grondslag is gelegd, is dat oordeel niet begrijpelijk.

Nadat de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden naar dit hof is teruggewezen, heeft de
verdediging bij brief van 5 oktober 2018 en ter terechtzitting van 29 oktober 2018 opnieuw
verzocht om de informant als getuige te doen horen. De advocaat-generaal heeft zich ter
terechtzitting van 29 oktober 2018 op het standpunt gesteld dat het verzoek moet worden
afgewezen en heeft daarbij opgemerkt dat het openbaar ministerie zich altijd verzet tegen het
horen van een CIE-informant, omdat daardoor de identiteit van de informant bekend kan worden.

Het hof heeft het verzoek om de informant als getuige te doen horen bij tussenarrest van 12
november 2018 toegewezen, op de grond dat het verdedigingsbelang om de informant als getuige
te doen horen door de verdediging voldoende is gemotiveerd. Het hof heeft de zaak verwezen
naar de raadsheer-commissaris en daarbij overwogen dat de raadsheer-commissaris
voorzorgsmaatregelen dient te treffen om te voorkomen dat de identiteit van de informant bekend
wordt.

De advocaat-generaal heeft op 3 mei 2019, ten overstaan van de raadsheer-commissaris, te
kennen gegeven dat het openbaar ministerie geen gevolg zal geven aan de opdracht van het hof
om de informant als getuige voor te brengen. De risico’s dat de identiteit van de informant bekend
wordt en daarmee diens veiligheid wordt geschaad zijn daarvoor te groot.

Naar aanleiding van het verzoek van de verdediging aan de advocaat-generaal om de informant
(dan) ter terechtzitting van 9 december 2019 op te roepen, heeft de advocaat-generaal per e-
mailbericht van 4 december 2019 (ook) aan het hof te kennen gegeven dat het openbaar
ministerie niet alsnog de door het hof toegewezen getuige zal oproepen.

Op verzoek van het hof heeft de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 december 2019
toegezegd om met de CIE-officier van justitie na te gaan of, gelet op de verschillende
mogelijkheden om de anonimiteit van de informant bij een verhoor door de raadsheer-commissaris
te kunnen waarborgen, het openbaar ministerie alsnog bereid is mee te werken aan het horen
van de toegewezen getuige, en zo ja onder welke voorwaarden.

De advocaat-generaal heeft het hof per e-mailbericht van 23 december 2019 te kennen gegeven
dat het openbaar ministerie, na intern overleg met onder meer de CIE-officier van justitie, blijft bij
zijn weigering om te voldoen aan de opdracht van het hof om de informant als getuige te doen
horen. De advocaat-generaal heeft daarbij opgemerkt dat uit het hiervoor besproken proces-
verbaal van 4 april 2014 volgt dat de informant niet bereid is om een getuigenverklaring af te
leggen, omdat hij vreest voor zijn veiligheid. Wanneer het openbaar ministerie de informant dan
toch zou verplichten een verklaring afte leggen, kan dit anderen er van weerhouden om als
informant op te treden, welk gevolg het openbaar ministerie niet wenselijk acht.
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Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich ter terechtzitting van 27 juli 2020 op het standpunt gesteld dat het
openbaar ministerie, gelet op het voorgaande, ingevolge artikel 349, derde lid, van het Wetboek
van Strafvordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van de verdachte.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft het hof ter terechtzitting van 27 juli 2020 verzocht om zijn beslissing
om de informant als getuige te doen horen te heroverwegen, in die zin dat het horen van de
informant niet wenselijk is en/of het belang van de verdediging niet dient.

Voorts heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat het voorgaande niet dient te
leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Oordeel van het hof

Het hof stelt voorop dat het geen reden ziet de beslissing ten aanzien van het horen van de CIE-
informant te herzien en wijst het daartoe strekkende verzoek van de advocaat-generaal af. Het
hof overweegt daartoe dat er zich sinds de toewijzing van het verzoek bij tussenarrest van 12
november 2018 geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen, zodat het
verdedigingsbelang - gelet op de inhoud van de van de informant ingekomen informatie - nog
onverkort geldt.

Het hof constateert naar aanleiding van het hiervoor weergegeven procesverloop dat laatstelijk in
2014 is gebleken dat de betreffende informant geen medewerking wenste te verlenen aan een
getuigenverhoor. Het openbaar ministerie is, zo blijkt uit het voorgaande, sinds 2014 en onder
verwijzing naar de/het proces(sen)-verbaal uit hetzelfde jaar, gebleven bij zijn weigering om de
informant als getuige op te roepen. Het hof constateert daarnaast dat de advocaat-generaal na
afloop van de zitting van 9 december 2019, en pas op aandringen van het hof, weliswaar
nogmaals contact heeft opgenomen met de CIE-officier van justitie, maar dat uit dit overleg niet -
en overigens ook niet anderszins - is gebleken dat door het openbaar ministerie is getracht om de
betreffende informant te bewegen om zijn weigering tot het afleggen van een getuigenverklaring
te heroverwegen, bijvoorbeeld door de informant voor te houden dat en welke maatregelen er
kunnen worden genomen om zijn identiteit en daarmee zijn veiligheid te waarborgen. Bij het
ontbreken van (informatie over) de gedane inspanningen in die richting en nu het openbaar
ministerie het kennelijk ook niet verantwoord heeft geacht om de getuige als bedreigde getuige te
doen horen en er van heeft afgezien de daartoe voorgeschreven procedure te volgen, brengt de
ratio van artikel 349, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering - mede gelet op
ECLI:NL:HR:2010:BJ8674 - naar het oordeel van het hof mee, dat aan de opstelling van het
openbaar ministerie hetzelfde gevolg moet worden verbonden als daar is voorgeschreven, te
weten de niet ontvankelijkheid in de vervolging.”

De volgende wettelijke bepalingen zijn van belang.

- Artikel 264 lid 2 Sv:

“De officier van justitie kan bij een met redenen omklede beslissing een door de verdachte of
de voorzitter der rechtbank opgegeven getuige of deskundige weigeren te doen oproepen of
weigeren een door de rechtbank gegeven bevel tot oproeping van de getuige ten uitvoer te
leggen:

a. indien de getuige een bedreigde getuige is of een afgeschermde getuige wiens identiteit
verborgen is gehouden, dan wel

b. indien de officier van justitie de getuige heeft toegezegd dat hij op geen andere wijze zal
worden gehoord dan als bedreigde getuige of als afgeschermde getuige wiens identiteit
verborgen wordt gehouden.”

- Artikel 349 lid 3 Sv:

“Ingeval de officier van justitie op grond van artikel 264, tweede lid, onder b, weigert een
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door de rechter gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te
leggen, terwijl die getuige ingevolge een onherroepelijke rechterlijke beslissing geen
bedreigde getuige of afgeschermde getuige wiens identiteit verborgen wordt gehouden is,
spreekt de rechtbank de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn vervolging
uit.”

- Artikel 359a lid 1 Sv:

“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.”

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 11
november 1993 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten (getuigenbescherming) (Stb. 1993, 603), waarbij artikel
349 lid 3 in het Wetboek van Strafvordering is gevoegd, houdt onder meer het volgende in:

“Krachtens het voorgestelde artikel 264 kan de officier van justitie bij met redenen omklede
beslissing in een tweetal gevallen weigeren een door de verdachte op de voet van artikel
263, eerste tot en met derde lid, opgegeven getuige ter terechtzitting te doen dagvaarden
of te doen oproepen of een door de rechter ter terechtzitting op de voet van artikel 280,
vierde lid, of artikel 315 bevolen dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te
leggen, namelijk als de desbetreffende getuige een bedreigde getuige is of als de officier van
justitie op grond van zijn oordeel, dat de getuige voldoet aan de in artikel 226a, eerste lid,
onder a en b, genoemde voorwaarden, hem heeft toegezegd dat hij op geen andere wijze
dan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 226c-226f zal worden verhoord. Als de
getuige een bedreigde getuige is, is de weigeringsgrond gerechtvaardigd vanwege de aan
het onderhavige wetsvoorstel ten grondslag liggende gedachte dat bedreigde getuigen niet
op de openbare terechtzitting mogen worden verhoord. De tweede weigeringsgrond is
gelegitimeerd, als de officier van justitie op grond van zijn oordeel dat de getuige als een
bedreigde getuige dient te worden aangemerkt, hem heeft toegezegd dat hij anoniem zal
worden verhoord. Als de officier van justitie een dergelijke toezegging niet kan doen, dan
zal, naar verwachting, de bereidheid van bedreigde getuigen om een verklaring af te leggen
in sterke mate afnemen. De officier van justitie mag een dergelijke toezegging evenwel
alleen doen, indien hij van oordeel is dat de desbetreffende getuige voldoet aan de aan een
bedreigde getuige gestelde eisen. Er dient dus een duidelijk verband te bestaan tussen het
oordeel van de officier van justitie omtrent de gegrondheid van de anonimiteit en de door
hem gedane toezegging omtrent die anonimiteit. De legitimerende grondslag van deze
weigeringsgrond is vooral hierin gelegen dat de officier van justitie met het oog op het doen
van een toezegging aan een getuige dat hij anoniem zal worden verhoord, niet het oordeel
van de rechter omtrent de gegrondheid van de anonimiteit zal kunnen afwachten, omdat
anders de bereidheid van getuigen om een verklaring af te leggen te zeer zal afnemen. Zou
deze voorwaarde niet gesteld worden, dan laat de wettelijke regeling de mogelijkheid open
om ook aan getuigen die naar het oordeel van officier van justitie niet als bedreigde
getuigen aangemerkt dienen te worden, een dergelijke toezegging te doen.

(...)

Betwijfeld kan worden of een wettelijke regeling, die zonder meer de officier van justitie de
bevoegdheid verleent om ook de tenuitvoerlegging van de dagvaarding van getuigen, ten
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aanzien van wie door de rechter onherroepelijk is beslist dat zij geen bedreigde getuigen
zijn, te weigeren zich verdraagt met het in artikel 6, derde lid onder d, EVRM neergelegde
recht van de verdediging om de opgegeven getuigen te kunnen ondervragen («to obtain the
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as
witnesses against him»). Deze verdragsbepaling impliceert dat, ingeval de verdediging
aannemelijk kan maken dat zij belang heeft bij de dagvaarding van de opgegeven getuigen,
zulks niet door de officier van justitie kan worden verijdeld. Een ernstige bedreiging van de
getuige kan enkel en alleen een rechtvaardiging vormen voor een anoniem verhoor van die
getuige, niet voor het geheel achterwege laten van diens verhoor. Indien de anonimiteit van
de getuige wordt gewaarborgd, is er sprake van een toereikende bescherming van de
belangen van de getuige. Er bestaat geen reden om hem dan geheel en al te ontheffen van
zijn wettelijke plicht om getuigenis af te leggen. Ingeval in twee instanties door de rechter is
geoordeeld dat de getuige geen aanspraak toekomt op een anoniem verhoor, dient de
getuige zijn wettelijke getuigplicht na te komen. Het verzoek om zijn identiteit verborgen te
houden kan achteraf de toets aan de daartoe in de wet opgenomen maatstaven niet
doorstaan. De bevoegdheid tot weigering van de tenuitvoerlegging van de dagvaarding van
een getuige, die naar het oordeel van de rechter geen bedreigde getuige is, kan dus niet
worden gebaseerd op het recht van de getuige op bescherming van zijn fundamentele
rechten en belangen. Deze weigeringsbevoegdheid kan echter wel worden gerechtvaardigd
door het opsporingsbelang, namelijk het belang dat pretense bedreigde getuigen niet
worden afgeschrikt om een verklaring tegenover de politie of de rechter-commissaris af te
leggen, omdat hun anonimiteit niet wordt gegarandeerd. Indien dit opsporingsbelang zo
zwaar weegt dat de officier van justitie een door hem aan de getuige gedane toezegging tot
garantie van de anonimiteit gestand wil doen, niettegenstaande het feit dat de rechter in
twee instanties heeft beslist dat deze anonimiteit ongegrond is, dan dient de strafzaak te
worden beëindigd. Ik stel daarom voor aan artikel 349 een nieuw derde lid toe te voegen,
waarin is bepaald dat in geval van een weigering van de officier van justitie om een door de
rechter gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen,
terwijl die getuige ingevolge een onherroepelijke rechterlijke beslissing geen bedreigde
getuige is, de rechtbank de niet ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn vervolging
dient uit te spreken.

Voor alle betrokkenen dient vooraf duidelijk te zijn welk rechtsgevolg een dergelijke
weigering zal hebben.

Ik opteer voor een niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie om een tweetal
redenen. In geval van een dergelijke einduitspraak kan het openbaar ministerie in beginsel
opnieuw tot dagvaarding overgaan, als de weigeringsgrond is opgeheven, bij voorbeeld
omdat de getuige alsnog bereid blijkt op de terechtzitting te verschijnen ten einde te kunnen
worden ondervraagd. In de tweede plaats kan de officier van justitie tegen deze
einduitspraak hoger beroep en daarna beroep in cassatie instellen, indien hij bij voorbeeld
van oordeel is dat de rechtbank ten onrechte de dagvaarding van de desbetreffende getuige
heeft bevolen. In geval van een vernietiging van het vonnis, wordt de zaak opnieuw door
het gerecht in eerste aanleg behandeld. In de voorgestelde regeling heeft de rechter dus
het laatste woord, waar het gaat om de gegrondheid van de anonimiteit van een getuige.
De regeling biedt voorts het openbaar ministerie de mogelijkheid om ten einde aan pretense
bedreigde getuigen een garantie omtrent hun anonimiteit ter gelegenheid van een verhoor
te kunnen verschaffen om een verhoor op de openbare terechtzitting van die getuige te
kunnen tegenhouden. Gelet op de consequenties van deze beslissing zowel voor de
verdedigingspositie van de verdachte als voor de vrijheid van de rechter om de door hem
noodzakelijke geachte onderzoekshandelingen te kunnen laten verrichten - voor wat betreft
het onderzoek ter terechtzitting is de rechter immers «dominus litis» - dient de strafzaak een
einde te nemen.”

(Kamerstukken II 1991/92, 22483, nr. 3, p. 27-29)]

Artikel 349 lid 3 Sv bepaalt dat de rechter de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie in de vervolging uitspreekt, als (i) de rechter een bevel heeft gegeven om een
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getuige te dagvaarden of op te roepen maar (ii) het openbaar ministerie weigert aan dat
bevel uitvoering te geven omdat het openbaar ministerie die getuige heeft toegezegd dat hij
op geen andere wijze zal worden gehoord dan als bedreigde of afgeschermde getuige, en
(iii) die getuige op grond van een onherroepelijke rechterlijke beslissing niet als bedreigde of
afgeschermde getuige is aangemerkt. Deze regeling stelt, zo volgt ook uit de onder 2.3.2
vermelde wetsgeschiedenis, het openbaar ministerie in staat om in verband met
zwaarwegende opsporingsbelangen de toezegging aan de getuige na te komen, ook als de
rechter de getuige niet als bedreigde of afgeschermde getuige aanmerkt. Daar staat
tegenover dat door de weigering om uitvoering te geven aan het bevel om de getuige te
dagvaarden of op te roepen aan zowel de rechter als de verdediging de mogelijkheid wordt
ontnomen om de getuige te ondervragen. Mede gelet op het recht op een eerlijk proces en
in het bijzonder het in artikel 6 lid 3, onder d, van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht van de
verdediging om getuigen te kunnen ondervragen, moet de rechter dan op grond van artikel
349 lid 3 Sv de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging uitspreken.
Zoals ook in de wetsgeschiedenis is opgemerkt, hoeft die niet-ontvankelijkverklaring niet
definitief te zijn. Zo is het mogelijk dat het openbaar ministerie opnieuw tot dagvaarding
voor hetzelfde feit overgaat nadat de weigeringsgrond is opgeheven, bijvoorbeeld omdat de
getuige alsnog bereid blijkt op de terechtzitting te verschijnen om te kunnen worden
ondervraagd.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8843 geoordeeld
dat als het openbaar ministerie vanwege een zwaarwegend opsporingsbelang een
toezegging heeft gedaan aan een persoon dat hij in het geheel niet als getuige wordt
gehoord – ook niet als bedreigde of afgeschermde getuige – en het openbaar ministerie
weigert om uitvoering te geven aan het door de rechter gegeven bevel om die persoon als
getuige te dagvaarden of op te roepen, de rechter het openbaar ministerie niet ontvankelijk
moet verklaren in de vervolging op grond van artikel 349 lid 3 Sv.

In de onderhavige zaak heeft het hof beslist dat een CIE-informant als getuige moet worden
gehoord. Het hof heeft vastgesteld dat de informant niet bereid is gebleken aan een
getuigenverhoor medewerking te verlenen en dat het openbaar ministerie – ook na intern
overleg over de mogelijkheden om de informant op zodanige wijze te horen dat zijn
anonimiteit wordt gewaarborgd – is gebleven bij de weigering om gevolg te geven aan de
opdracht van het hof om de getuige voor te brengen. Ook in zo’n geval moet – zoals het hof
heeft gedaan – worden beslist overeenkomstig de regeling van artikel 349 lid 3 Sv. Daarbij
doet het er niet toe welke inspanningen het openbaar ministerie heeft geleverd om de
getuige te bewegen om wel medewerking te verlenen aan een verhoor als getuige.

De regeling van artikel 349 lid 3 Sv staat er overigens niet aan in de weg dat de rechter
alsnog afziet van het bevel om de getuige op te roepen of te dagvaarden, omdat hij naar
aanleiding van de weigering van het openbaar ministerie om vanwege een zwaarwegend
opsporingsbelang uitvoering te geven aan het door de rechter gegeven bevel om een
getuige te dagvaarden of op te roepen, is nagegaan of op andere wijze recht kan worden
gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijk proces, bijvoorbeeld door het
uitsluiten van bewijsmateriaal of door het horen van andere getuigen. In dat geval blijft
toepassing van artikel 349 lid 3 Sv achterwege.

In de toelichting op het cassatiemiddel wordt betoogd dat de weigering van het openbaar
ministerie om vanwege een zwaarwegend opsporingsbelang uitvoering te geven aan het
door de rechter gegeven bevel om een getuige te dagvaarden of op te roepen, moet worden
aangemerkt als een vormverzuim dat moet worden beoordeeld met inachtneming van wat de
Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889.

Dit arrest houdt onder meer het volgende in:

“Vormverzuimen “bij het voorbereidend onderzoek” en daarbuiten

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
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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.)

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 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.”

Het betoog in de toelichting op het cassatiemiddel miskent dat artikel 359a Sv betrekking
heeft op vormverzuimen waarvan de rechtsgevolgen niet uit de wet blijken, terwijl de
regeling van artikel 349 lid 3 Sv voor de situaties die onder het bereik van die regeling vallen,
het rechtsgevolg van de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
vervolging voorschrijft. Verder is van belang dat de onder 2.5.2 weergegeven overwegingen
van de Hoge Raad betrekking hebben op vormverzuimen die niet “bij het voorbereidend
onderzoek” plaatsvinden omdat het gaat om een vormverzuim door een ambtenaar die met
opsporing en vervolging is belast, maar dat niet is begaan bij het voorbereidend onderzoek
tegen de verdachte, of om een onrechtmatige handeling jegens de verdachte door een
andere functionaris of persoon dan zo’n opsporingsambtenaar. Deze overwegingen hebben
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geen betrekking op de situatie waarin het openbaar ministerie weigert gevolg te geven aan
een door de rechter na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting gegeven bevel om een
getuige te dagvaarden of op te roepen.

De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak
van het hof 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 het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 13 juli 2021.

3 Beslissing
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P.M. Frielink

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft bij arrest van 10 augustus
2020 het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging van de verdachte
omdat het openbaar ministerie weigert uitvoering te geven aan de opdracht van het hof om een
CIE-informant als getuige op te roepen.

Het cassatieberoep is ingesteld door de advocaat-generaal bij het hof. De advocaat-generaal mr.
W.J.V. Spek heeft een middel van cassatie voorgesteld.

Mr. S.F.W. van ’t Hullenaar, advocaat te Arnhem, heeft een schriftuur houdende tegenspraak
ingediend.

De onderhavige zaak is eerder in cassatie geweest bij de Hoge Raad. Bij arrest van 5 december
2017, ECLI:NL:HR:2017:3060 vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof Arnhem-
Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem – voor zover aan zijn oordeel onderworpen1 – omdat de
afwijzing van het verzoek om een CIE-informant als getuige te horen niet begrijpelijk was. De
Hoge Raad wees de zaak in zoverre terug naar het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem. Het bestreden arrest is het vervolg daarop.

In het middel wordt geklaagd dat het hof bij zijn beoordeling van de weigering van het openbaar
ministerie om een informant als getuige op te roepen blijk heeft gegeven van een verkeerde
rechtsopvatting, althans dat het hof zijn beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie in de vervolging ontoereikend en/of onbegrijpelijk heeft gemotiveerd.

Het bestreden arrest houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De verdediging heeft (voor het eerst) ter terechtzitting in eerste aanleg van 11 januari 2012
verzocht om een ClE-informant – wiens informatie is opgenomen in een proces-verbaal,
opgemaakt door [verbalisant] , Groepschef van de Criminele Inlichtingen Eenheid bij de Politie
Gelderland-Zuid op 2 augustus 2011, en welk proces-verbaal deel uitmaakt van het onderhavige
dossier – als getuige te doen horen. De rechtbank heeft dit verzoek, nadat zij in een eerdere
beslissing het verzoek had toegewezen en het openbaar ministerie had geweigerd medewerking
aan het oproepen van de informant als getuige te verlenen, alsnog het verzoek tot het horen van
de informant afgewezen.

Bij appelschriftuur heeft de verdediging opnieuw verzocht om de CIE-informant te horen als
getuige. Gedurende de procedure in hoger beroep hebben zowel de CIE-officier van justitie als de
TCI-chef van de politie in processen-verbaal antwoord gegeven op een aantal vragen van de
verdediging aangaande de informant en de door de informant gegeven informatie. Uit deze
processen-verbaal, gedateerd 29 maart 2014 en 4 april 2014, blijkt dat de informant op geen

1 Het cassatieberoep

2 Het middel



enkele wijze bereid was medewerking te verlenen aan een getuigenverhoor. Tevens blijven in
beide processen-verbaal veel van de gestelde vragen onbeantwoord, met als reden dat een
antwoord kan bijdragen aan het bekend worden van de identiteit van de informant.

De verdediging heeft het verzoek tot het horen van de informant ter terechtzitting in hoger beroep
van 26 maart 2015, herhaald. Dit hof heeft het verzoek bij tussenarrest van 9 april 2015
afgewezen op de grond dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de informant informatie heeft
over de betrokkenheid van de verdachte en er in het dossier reeds vele uiteenlopende
verklaringen van personen zijn opgenomen, zodat het hof niet ziet wat een nieuwe verklaring zou
kunnen toevoegen. Dit hof heeft vervolgens, op 18 maart 2016, een deels veroordelend arrest
gewezen.

Namens verdachte is tegen dit arrest cassatie ingesteld. Het namens verdachte voorgestelde
middel behelsde onder meer de klacht dat het hof het verzoek om de informant als getuige te
horen bij tussenarrest van 9 april 2015 niet begrijpelijk gemotiveerd heeft afgewezen.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft in cassatie bij arrest van 5 december 2017 het bestreden
arrest vernietigd, omdat de afwijzing door het hof van het verzoek tot het horen van de CIE-
informant niet begrijpelijk was. Het heeft daartoe overwogen:

2.4. (...) Mede in aanmerking genomen de inhoud van de van de informant ingekomen informatie – erop
neerkomend dat een ander dan de verdachte zich aan zware mishandeling heeft schuldig gemaakt – en
voorts hetgeen door de verdediging aan dat verzoek ten grondslag is gelegd, is dat oordeel niet
begrijpelijk.

Nadat de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden naar dit hof is teruggewezen, heeft de
verdediging bij brief van 5 oktober 2018 en ter terechtzitting van 29 oktober 2018 opnieuw
verzocht om de informant als getuige te doen horen. De advocaat-generaal heeft zich ter
terechtzitting van 29 oktober 2018 op het standpunt gesteld dat het verzoek moet worden
afgewezen en heeft daarbij opgemerkt dat het openbaar ministerie zich altijd verzet tegen het
horen van een CIE-informant, omdat daardoor de identiteit van de informant bekend kan worden.

Het hof heeft het verzoek om de informant als getuige te doen horen bij tussenarrest van 12
november 2018 toegewezen, op de grond dat het verdedigingsbelang om de informant als getuige
te doen horen door de verdediging voldoende is gemotiveerd. Het hof heeft de zaak verwezen
naar de raadsheer-commissaris en daarbij overwogen dat de raadsheer-commissaris
voorzorgsmaatregelen dient te treffen om te voorkomen dat de identiteit van de informant bekend
wordt.

De advocaat-generaal heeft op 3 mei 2019, ten overstaan van de raadsheer-commissaris, te
kennen gegeven dat het openbaar ministerie geen gevolg zal geven aan de opdracht van het hof
om de informant als getuige voor te brengen. De risico’s dat de identiteit van de informant bekend
wordt en daarmee diens veiligheid wordt geschaad zijn daarvoor te groot.

Naar aanleiding van het verzoek van de verdediging aan de advocaat-generaal om de informant
(dan) ter terechtzitting van 9 december 2019 op te roepen, heeft de advocaat-generaal per e-
mailbericht van 4 december 2019 (ook) aan het hof te kennen gegeven dat het openbaar
ministerie niet alsnog de door het hof toegewezen getuige zal oproepen.

Op verzoek van het hof heeft de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 december 2019
toegezegd om met de CIE-officier van justitie na te gaan of, gelet op de verschillende
mogelijkheden om de anonimiteit van de informant bij een verhoor door de raadsheer-commissaris
te kunnen waarborgen, het openbaar ministerie alsnog bereid is mee te werken aan het horen
van de toegewezen getuige, en zo ja onder welke voorwaarden.

De advocaat-generaal heeft het hof per e-mailbericht van 23 december 2019 te kennen gegeven
dat het openbaar ministerie, na intern overleg met onder meer de CIE-officier van justitie, blijft bij



2.3.

2.4.

zijn weigering om te voldoen aan de opdracht van het hof om de informant als getuige te doen
horen. De advocaat-generaal heeft daarbij opgemerkt dat uit het hiervoor besproken proces-
verbaal van 4 april 2014 volgt dat de informant niet bereid is om een getuigenverklaring af te
leggen, omdat hij vreest voor zijn veiligheid. Wanneer het openbaar ministerie de informant dan
toch zou verplichten een verklaring af te leggen, kan dit anderen er van weerhouden om als
informant op te treden, welk gevolg het openbaar ministerie niet wenselijk acht.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich ter terechtzitting van 27 juli 2020 op het standpunt gesteld dat het
openbaar ministerie, gelet op het voorgaande, ingevolge artikel 349, derde lid, van het Wetboek
van Strafvordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van de verdachte.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft het hof ter terechtzitting van 27 juli 2020 verzocht om zijn beslissing
om de informant als getuige te doen horen te heroverwegen, in die zin dat het horen van de
informant niet wenselijk is en/of het belang van de verdediging niet dient. Voorts heeft de
advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat het voorgaande niet dient te leiden tot niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Oordeel van het hof

Het hof stelt voorop dat het geen reden ziet de beslissing ten aanzien van het horen van de CIE-
informant te herzien en wijst het daartoe strekkende verzoek van de advocaat-generaal af. Het
hof overweegt daartoe dat er (…) sinds de toewijzing van het verzoek bij tussenarrest van 12
november 2018 geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen, zodat het
verdedigingsbelang – gelet op de inhoud van de van de informant ingekomen informatie – nog
onverkort geldt.

Het hof constateert naar aanleiding van het hiervoor weergegeven procesverloop dat laatstelijk in
2014 is gebleken dat de betreffende informant geen medewerking wenste te verlenen aan een
getuigenverhoor. Het openbaar ministerie is, zo blijkt uit het voorgaande, sinds 2014 en onder
verwijzing naar de/het proces(sen)-verbaal uit hetzelfde jaar, gebleven bij zijn weigering om de
informant als getuige op te roepen. Het hof constateert daarnaast dat de advocaat-generaal na
afloop van de zitting van 9 december 2019, en pas op aandringen van het hof, weliswaar
nogmaals contact heeft opgenomen met de CIE-officier van justitie, maar dat uit dit overleg niet –
en overigens ook niet anderszins – is gebleken dat door het openbaar ministerie is getracht om de
betreffende informant te bewegen om zijn weigering tot het afleggen van een getuigenverklaring
te heroverwegen, bijvoorbeeld door de informant voor te houden dat en welke maatregelen er
kunnen worden genomen om zijn identiteit en daarmee zijn veiligheid te waarborgen. Bij het
ontbreken van (informatie over) de gedane inspanningen in die richting en nu het openbaar
ministerie het kennelijk ook niet verantwoord heeft geacht om de getuige als bedreigde getuige te
doen horen en er van heeft afgezien de daartoe voorgeschreven procedure te volgen, brengt de
ratio van artikel 349, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering – mede gelet op
ECLI:NL:HR:2010:BJ8674 – naar het oordeel van het hof mee, dat aan de opstelling van het
openbaar ministerie hetzelfde gevolg moet worden verbonden als daar is voorgeschreven, te
weten de niet ontvankelijkheid in de vervolging.

Het hof wijst het door de verdediging ter terechtzitting herhaalde verzoek om de informant

als getuige te doen horen, gelet op het voorgaande, af.”

Art. 349 lid 3 Sv, dat via de schakelbepaling van art. 415 Sv ook in hoger beroep toepasselijk is,
luidt als volgt:

“Ingeval de officier van justitie op grond van artikel 264, tweede lid, onder b, weigert een door de
rechter gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen, terwijl
die getuige ingevolge een onherroepelijke rechterlijke beslissing geen bedreigde getuige of
afgeschermde getuige wiens identiteit verborgen wordt gehouden is, spreekt de rechtbank de
niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn vervolging uit.”

De Memorie van Toelichting bij de invoering van het derde lid van art. 349 Sv houdt, voor zover



2.5.

van belang, het volgende in:2

“Betwijfeld kan worden of een wettelijke regeling, die zonder meer de officier van justitie de
bevoegdheid verleent om ook de tenuitvoerlegging van de dagvaarding van getuigen, ten aanzien
van wie door de rechter onherroepelijk is beslist dat zij geen bedreigde getuigen zijn, te weigeren
zich verdraagt met het in artikel 6, derde lid onder d, EVRM neergelegde recht van de verdediging
om de opgegeven getuigen te kunnen ondervragen («to obtain the attendance and examination
of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him»). Deze
verdragsbepaling impliceert dat, ingeval de verdediging aannemelijk kan maken dat zij belang
heeft bij de dagvaarding van de opgegeven getuigen, zulks niet door de officier van justitie kan
worden verijdeld. Een ernstige bedreiging van de getuige kan enkel en alleen een rechtvaardiging
vormen voor een anoniem verhoor van die getuige, niet voor het geheel achterwege laten van
diens verhoor. Indien de anonimiteit van de getuige wordt gewaarborgd, is er sprake van een
toereikende bescherming van de belangen van de getuige. Er bestaat geen reden om hem dan
geheel en al te ontheffen van zijn wettelijke plicht om getuigenis af te leggen. Ingeval in twee
instanties door de rechter is geoordeeld dat de getuige geen aanspraak toekomt op een anoniem
verhoor, dient de getuige zijn wettelijke getuigplicht na te komen. Het verzoek om zijn identiteit
verborgen te houden kan achteraf de toets aan de daartoe in de wet opgenomen maatstaven niet
doorstaan. De bevoegdheid tot weigering van de tenuitvoerlegging van de dagvaarding van een
getuige, die naar het oordeel van de rechter geen bedreigde getuige is, kan dus niet worden
gebaseerd op het recht van de getuige op bescherming van zijn fundamentele rechten en
belangen. Deze weigeringsbevoegdheid kan echter wel worden gerechtvaardigd door het
opsporingsbelang, namelijk het belang dat pretense bedreigde getuigen niet worden afgeschrikt
om een verklaring tegenover de politie of de rechter-commissaris af te leggen, omdat hun
anonimiteit niet wordt gegarandeerd. Indien dit opsporingsbelang zó zwaar weegt dat de officier
van justitie een door hem aan de getuige gedane toezegging tot garantie van de anonimiteit
gestand wil doen, niettegenstaande het feit dat de rechter in twee instanties heeft beslist dat
deze anonimiteit ongegrond is, dan dient de strafzaak te worden beëindigd. Ik stel daarom voor
aan artikel 349 een nieuw derde lid toe te voegen, waarin is bepaald dat in geval van een
weigering van de officier van justitie om een door de rechter gegeven bevel tot dagvaarding of
oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen, terwijl die getuige ingevolge een onherroepelijke
rechterlijke beslissing geen bedreigde getuige is, de rechtbank de niet ontvankelijkheid van de
officier van justitie in zijn vervolging dient uit te spreken. Voor alle betrokkenen dient vooraf
duidelijk te zijn welk rechtsgevolg een dergelijke weigering zal hebben.

[…]

Gelet op de consequenties van deze beslissing [de weigering om mee te werken aan een door de
rechter gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige; PF] zowel voor de
verdedigingspositie van de verdachte als voor de vrijheid van de rechter om de door hem
noodzakelijke geachte onderzoekshandelingen te kunnen laten verrichten - voor wat betreft het
onderzoek ter terechtzitting is de rechter immers «dominus litis» - dient de strafzaak een einde te
nemen.”

Uit de geciteerde passages uit de Memorie van Toelichting blijkt dat als het openbaar ministerie
van oordeel is dat het opsporingsbelang zo zwaar weegt dat de officier van justitie een door hem
aan de getuige gedane toezegging tot garantie van de anonimiteit gestand wil doen, zelfs
wanneer de rechter in twee instanties heeft beslist dat deze anonimiteit ongegrond is, de
strafzaak “dient” te worden beëindigd. Uit het gebruik van het woord “dient” kan worden afgeleid
dat art. 349 lid 3 Sv de rechter geen ruimte biedt om in de in dat artikellid bedoelde situatie de
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie niet uit te spreken. Dat blijkt ook uit de tekst
van art. 349 lid 3 Sv zelf, nu dat artikel niet inhoudt dat de rechtbank deze niet-ontvankelijkheid
“kan” uitspreken. Dat de wetgever hier zo strikt is, is niet verwonderlijk, nu het niet het openbaar
ministerie is maar de rechter die bepaalt welke informatie nodig is om op de door het openbaar
ministerie ter beoordeling aangebrachte zaak te beslissen.3 Overigens moet worden bedacht dat
de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie zoals bedoeld in art. 349 lid 3 Sv strikt
genomen geen beletsel vormt voor een nieuwe vervolging ter zake van hetzelfde feit.4 In de



2.6.

2.7.

2.8.

praktijk zal het daar in dit soort gevallen echter niet zo snel van komen.

Van belang voor de onderhavige zaak is, zoals de steller van het middel eveneens aangeeft, het
arrest HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8843, NJ 2002/518 m.nt. Schalken. Dat arrest houdt,
voor zover van belang, het volgende in:

“3.8. Voor het geval de rechter na verwijzing opnieuw mocht beslissen de informant te doen
horen, verdient het volgende nog opmerking.

Uit de art. 553 en 555 Sv vloeit voort dat het openbaar ministerie verplicht is zijn medewerking te
verlenen aan een door de zittingsrechter bevolen dagvaarding of oproeping van een getuige, ook
indien het verhoor van die getuige naar het oordeel van de zittingsrechter door de rechter-
commissaris dient te geschieden.

Zoals in de conclusie van de advocaat-generaal is uiteengezet heeft de wetgever in het kader van
de Wet getuigenbescherming onder ogen gezien dat een weigering van het Openbaar Ministerie
om te voldoen aan een bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige als bedoeld in art. 264
Sv niettemin kan worden gerechtvaardigd door een zwaarwegend opsporingsbelang, te weten het
belang dat pretense getuigen niet worden afgeschrikt om een verklaring tegenover de politie of de
rechter-commissaris af te leggen, omdat hun anonimiteit niet wordt gegarandeerd.

Wanneer in een dergelijk geval de officier van justitie, niettegenstaande een bevel van de
zittingsrechter als bovenbedoeld, een aan de getuige gedane toezegging tot garantie van
anonimiteit gestand wil doen en weigert die getuige op te roepen zal door de rechter die het bevel
handhaaft, ingevolge het bij genoemde wet ingevoegde derde lid van art. 349 Sv aan die
weigering het rechtsgevolg van niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging
dienen te worden verbonden. Die niet-ontvankelijkheid staat overeenkomstig de uit de
wetsgeschiedenis blijkende bedoeling van de wetgever niet in de weg aan een nieuwe vervolging
ter zake van hetzelfde feit.

Het Wetboek van Strafvordering behelst niet een uitdrukkelijke voorziening voor het geval dat het
openbaar ministerie een persoon vanwege een zwaarwegend opsporingsbelang de toezegging
heeft gedaan dat hij in het geheel niet als getuige, dus ook niet als bedreigde getuige in de
betekenis die daaraan in dat wetboek toekomt, zal worden gehoord en de rechter niettemin
beveelt dat die persoon ofwel ter terechtzitting ofwel - al dan niet als bedreigde getuige - door de
rechter-commissaris dient te worden gehoord.

Nu de situatie waarin het openbaar ministerie in een dergelijk geval komt te verkeren niet
wezenlijk verschilt van die welke voor de wetgever aanleiding is geweest voor opneming in het
Wetboek van Strafvordering van het derde lid van art. 349 Sv, brengt redelijke wetstoepassing
mee dat in een zodanig geval een weigering van het openbaar ministerie aan een rechterlijk bevel
tot het oproepen van die persoon als getuige - ter terechtzitting dan wel voor de rechter-
commissaris - eveneens tot gevolg moet hebben dat de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie in de vervolging wordt uitgesproken, hetgeen, evenals dat bij toepassing van art. 349,
derde lid, Sv het geval is, geen beletsel vormt voor een nieuwe vervolging ter zake van hetzelfde
feit.”

De Hoge Raad heeft in dit arrest – kort gezegd – geoordeeld dat redelijke wetstoepassing
meebrengt dat art. 349 lid 3 Sv van overeenkomstige toepassing is op de situatie waarin het
openbaar ministerie een informant heeft toegezegd dat deze in het geheel niet (dus ook niet als
bedreigde getuige) zal worden gehoord en de rechter desalniettemin beveelt dat die persoon
hetzij ter terechtzitting, hetzij door de rechter-commissaris – al dan niet als bedreigde getuige –
dient te worden gehoord. De weigering aan de oproeping van de informant mee te werken, brengt
dan eveneens de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie met zich mee.

In het middel wordt de vraag opgeworpen “of ook nu nog” het door de Hoge Raad in het zojuist
aangehaalde arrest van 25 juni 2002 in rov. 3.8 neergelegde uitgangspunt geldt dat “het enkele
feit dat het openbaar ministerie gemotiveerd heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een
rechterlijk bevel tot het doen horen van een getuige, in alle gevallen dient te leiden tot niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging”. Volgens de steller van het middel
is “dat niet het geval”.



2.9.
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In het middel wordt onder verwijzing naar twee arresten van de Hoge Raad van 1 december
2020, ECLI:NL:HR:2020:1889 en ECLI:NL:HR:2020:1890, betoogd dat het hof in de onderhavige
zaak aansluiting had moeten zoeken bij de criteria zoals die zijn verwoord in art. 359a lid 2 Sv.5

Het hof had aan de hand van die criteria moeten nagaan of en zo ja, welk rechtsgevolg zou
moeten worden verbonden aan de weigering van het openbaar ministerie om geen medewerking
te verlenen aan het doen horen van de CIE-informant. Daarbij had het hof een belangenafweging
moeten maken zoals door de Hoge Raad is verwoord in rov. 2.1.3 in de genoemde arresten van 1
december 2020. Het hof had tevens de in die arresten in rov. 2.2.2 door de Hoge Raad
geformuleerde “algemene overkoepelende maatstaf” moeten hanteren, te weten “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”. Aangezien het bestreden
arrest geen blijk geeft van een dergelijke belangenafweging en maatstaf getuigen de
overwegingen van het hof van een onjuiste rechtsopvatting, aldus de steller van het middel. Voor
zover die belangenafweging wel besloten ligt in de overwegingen van het hof, heeft het hof zijn
oordeel dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging onvoldoende
gemotiveerd, althans is de motivering van die beslissing onbegrijpelijk.

Gelet op het arrest van 25 juni 2002 leent de onderhavige casus zich voor niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de strafvervolging op grond van art. 349 lid 3
Sv. In dat verband wijs ik op de volgende, uit het bestreden arrest blijkende procesgang. Door de
verdediging is herhaaldelijk6 verzocht om een CIE-informant – wiens verklaringen deel uitmaken
van het onderhavige procesdossier – als getuige te doen horen. De advocaat-generaal heeft zich
op het standpunt gesteld dat het verzoek moet worden afgewezen en dat het openbaar
ministerie zich altijd verzet tegen het horen van een CIE-informant, omdat daardoor de identiteit
van de informant bekend kan worden. Het hof heeft het verzoek (uiteindelijk,7 bij tussenarrest van
12 november 2018) toegewezen. Het hof heeft de zaak daartoe verwezen naar de rechter-
commissaris en daarbij overwogen dat de rechter-commissaris voorzorgsmaatregelen dient te
treffen om te voorkomen dat de identiteit van de informant bekend wordt. De advocaat-generaal
heeft vervolgens zowel aan de raadsheer-commissaris als later ook aan het hof te kennen
gegeven dat het openbaar ministerie de toegewezen getuige niet zal oproepen omdat de risico’s
dat de identiteit van de informant bekend wordt en daarmee diens veiligheid wordt geschaad, te
groot zijn. Op verzoek van het hof heeft de advocaat-generaal intern overlegd met onder meer de
CIE-officier van justitie. Na dit overleg heeft de advocaat-generaal aan het hof laten weten dat hij
blijft bij zijn weigering om de informant als getuige te horen, omdat uit een eerder proces-verbaal
(van 4 april 2014) blijkt dat de informant niet bereid is om een getuigenverklaring af te leggen
omdat hij vreest voor zijn veiligheid, en dat, wanneer het openbaar ministerie de informant toch
zou verplichten een verklaring af te leggen, dit anderen er van kan weerhouden om als informant
op te treden. Deze casus is gelijkluidend aan die welke ten grondslag lag aan het arrest van de
Hoge Raad van 25 juni 2002. Immers, ook de onderhavige zaak komt erop neer dat het openbaar
ministerie een informant heeft toegezegd dat deze in het geheel niet als getuige zal worden
gehoord, heeft de rechter desalniettemin bevolen dat de informant (al dan niet als bedreigde
getuige) dient te worden gehoord en is de advocaat-generaal gebleven bij zijn weigering om de
informant als getuige te doen horen op grond van een zwaarwegend opsporingsbelang.

Ik kom nu toe aan de eerste cassatie-vraag, zoals hiervoor onder 2.8 weergegeven, te weten of
ook na de arresten HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889 en HR 1 december 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1890 “het enkele feit dat het openbaar ministerie gemotiveerd heeft geweigerd
medewerking te verlenen aan een rechterlijk bevel tot het doen horen van een getuige, in alle gevallen
dient te leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging”.

Teneinde die vraag te beantwoorden geef ik de belangrijkste overwegingen weer uit HR 1
december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889 en HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1890:

“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.

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. 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.



2.13.

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 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.”

De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 1 december 2020 blijkens rov. 2.1.4 en 2.1.5 geen
substantiële wijzigingen willen aanbrengen in het door hem eerder in zijn arresten van 30 maart
2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 uiteengezette
beoordelingskader. Wel heeft de Hoge Raad de precieze formulering van enkele daarin opgenomen
maatstaven “genuanceerd of bijgesteld”, onder meer de beperking tot vormverzuimen die zijn
begaan bij het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte.



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

De Hoge Raad merkt in rov 2.2.2 op 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 art. 359a Sv ligt. De Hoge Raad noemt in dat verband een aantal voorbeelden uit de
rechtspraak van de Hoge Raad, uit welke rechtspraak “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”. De Hoge Raad doelt hier op
rechtspraak waarin criteria worden aangelegd die naar de bewoordingen weliswaar niet steeds
gelijkluidend zijn, maar waarin wel reeds een algemene overkoepelende maatstaf besloten ligt. Deze
maatstaf houdt in “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”. Bij het hanteren van die maatstaf is de beantwoording van de
vraag of een rechtsgevolg moet worden 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.

In de rechtspraak waarnaar de Hoge Raad in rov 2.2.2 van zijn arresten van 1 december 2020
bij wijze van voorbeeld verwijst, stond niet vast dát er een rechtsgevolg aan de betreffende
onrechtmatige handeling moest worden verbonden. Datzelfde geldt voor de rechtspraak die in de
conclusie van de advocaat-generaal is besproken onder 76-99, naar welke rechtspraak de Hoge
Raad eveneens verwijst. Bovendien blijkt uit de arresten van 1 december 2020 dat de Hoge Raad
in rov 2.2.2 slechts onder een nieuw geformuleerde maatstaf heeft willen brengen wat reeds “als
algemene overkoepelende maatstaf besloten ligt” in deze rechtspraak.

Ik leid hieruit af dat de arresten van de Hoge Raad van 1 december 2020 geen ander licht
werpen op de uitleg van art. 349 lid 3 Sv respectievelijk zijn arrest van 25 juni 2002. Immers, het
gaat in dat wetsartikel en in dat arrest niet om een vormverzuim waaraan “onder
omstandigheden” een rechtsgevolg kan worden verbonden, maar om een direct uit de wet, te
weten uit art. 349 lid 3 Sv voortvloeiende niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
respectievelijk een daarmee gelijk te stellen situatie (namelijk een situatie waarin het openbaar
ministerie een informant heeft toegezegd dat deze in het geheel niet zal worden gehoord en de
rechter desalniettemin beveelt dat die persoon – al dan niet als bedreigde getuige – dient te
worden gehoord en het openbaar ministerie weigert daaraan mee te werken). Van belang hierbij
is ook dat de wetgever in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot
invoering van art. 359a Sv heeft overwogen dat de rechter pas van de in art. 359a Sv
voorgestelde sancties gebruik mag maken als de rechtsgevolgen van het verzuim niet uit de wet
blijken en dat, als het vormvoorschrift met een wettelijke niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie is bedreigd, de rechter geen keuze heeft en hij deze sanctie moet uitspreken.8 Het ligt
voor de hand om deze ratio ook te volgen bij de sanctionering van een onrechtmatige handeling
jegens de verdachte die buiten het bereik van art. 359a Sv ligt. Ten slotte meen ik met de steller
van de schriftuur houdende tegenspraak dat de door de Hoge Raad in zijn arresten van 1
december 2020 geformuleerde algemene overkoepelende maatstaf niet door de rechter kan
worden toegepast in een geval als bedoeld in art. 349 lid 3 Sv dan wel als bedoeld in het arrest
van 25 juni 2002. Immers, nu de uitkomst van het getuigenverhoor de rechter niet bekend is bij
een weigering van het openbaar ministerie om gehoor te geven aan het bevel tot oproeping van
een getuige, kan de rechter ook niet beoordelen of dat verzuim van bepalende invloed is geweest
op het verdere verloop van het onderzoek en/of de vervolging van de verdachte ter zake van het
tenlastegelegde feit.

Ik meen kortom dat de in het cassatiemiddel opgeworpen vraag of ook na de arresten van HR 1
december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889 en HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1890 het
enkele feit dat het openbaar ministerie gemotiveerd heeft geweigerd medewerking te verlenen
aan een rechterlijk bevel tot het doen horen van een getuige, in [vrijwel, toevoeging PF] alle
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gevallen dient te leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
vervolging, bevestigend dient te worden beantwoord.

Ik schrijf hiervoor bewust “in vrijwel alle gevallen”. Ik meen namelijk met (voormalig) AG
Machielse9 in zijn conclusie vóór HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ8674 – naar welk arrest
het hof in de onderhavige zaak ook heeft verwezen10 – dat de Hoge Raad in zijn arrest van 25 juni
2002 het openbaar ministerie een “ontsnappingsroute” heeft geboden om aan een niet-
ontvankelijkverklaring als bedoeld in art. 349 lid 3 Sv te ontkomen. Ook in die zaak had het hof
beslist dat een informant als getuige door de rechter-commissaris zou moeten worden gehoord.
De rechter-commissaris had aan die beslissing geen uitvoering kunnen geven omdat het openbaar
ministerie uiteindelijk weigerde mee te werken aan zo'n verhoor. Het hof zag daarin een ernstige
inbreuk op het wettelijk systeem en verklaarde de officier justitie niet ontvankelijk in zijn
vervolging. De Hoge Raad overwoog echter naar aanleiding van het cassatieberoep van het
openbaar ministerie:

“3.6. In de onderhavige zaak gaat het om een informant van de politie van wie een verklaring is
opgenomen in een zich in het dossier bevindend proces-verbaal van het Hoofd van de RCID van 30
juli 1998, aan welke informant toen, kennelijk met het oog op het belang van de opsporing, is
toegezegd dat hij niet als getuige - ook niet als bedreigde getuige - zou worden gehoord.

De Officier van Justitie heeft naar aanleiding van de beslissing van het Hof dat de informant als
getuige diende te worden gehoord weliswaar herhaaldelijk getracht de betrokkene te overreden
om zich als (bedreigde) getuige te doen horen door de Rechter-Commissaris, doch hij heeft, toen
die pogingen geen succes hadden, gemeend het standpunt van de informant te moeten
respecteren in die zin dat hij niet in strijd met de eerder gedane toezeggingen heeft geprobeerd
de informant tegen diens wil voor de Rechter-Commissaris te doen geleiden.

Mede gezien de inspanningen die de Officier van Justitie zich heeft getroost om alsnog aan het bevel van
het Hof te kunnen voldoen (cursivering PF), is het kennelijk oordeel van het Hof dat zich hier voor
wat het optreden van het Openbaar Ministerie betreft een geval voordoet dat vergelijkbaar is met
de situatie waarvan sprake was in de zaak die heeft geleid tot (het) arrest van de Hoge Raad van
1 juni 1999, NJ 1999, 567 (in welke zaak het openbaar ministerie niet ontvankelijk werd verklaard in de
strafvervolging van kroongetuige Mink K.; toevoeging PF)11, zonder nadere motivering, die ontbreekt,
niet begrijpelijk. Voorzover het middel daarover klaagt is het gegrond.”

Ik kom tot een afronding. Gelet op hetgeen ik hiervoor onder 2.11 tot en met 2.16 heb
uiteengezet faalt het middel voor zover daarin wordt geklaagd dat het hof bij de beoordeling van
de vraag of, en zo ja welk rechtsgevolg moet worden verbonden aan de weigering van het
openbaar ministerie om te voldoen aan de opdracht van het hof om de informant als getuige te
doen horen, aansluiting had moeten zoeken bij de criteria zoals die zijn verwoord in art. 359a lid 2
Sv. Datzelfde geldt voor zover wordt geklaagd dat het hof een belangenafweging had moeten
maken zoals door de Hoge Raad is verwoord in rov. 2.1.3 in de genoemde arresten van 1
december 2020 en het hof de in die arresten in rov. 2.2.2 geformuleerde algemene
overkoepelende maatstaf had moeten hanteren. Anders dan de steller van het middel meent,
geven de overwegingen van het hof in zoverre geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en faalt
het middel.

Ook overigens geeft het oordeel van het hof dat en waarom het openbaar ministerie gelet op de
ratio van art. 349 lid 3 Sv en mede gelet op HR 2 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ8674 niet-
ontvankelijk moet worden verklaard in zijn strafvervolging, geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. Dat oordeel is evenmin onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd. Daarbij wijs ik
op hetgeen ik eerder in deze conclusie onder 2.10 heb opgemerkt. Ik voeg daar nog aan toe dat
het hof, door in zijn oordeel te verwijzen naar HR 2 oktober 2010 ECLI:NL:HR:2010:BJ8674
kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel is dat, nu niet is gebleken dat het openbaar ministerie
zijn best heeft gedaan om alsnog te kunnen voldoen aan de wens van het hof om de informant
door de raadsheer-commissaris te doen horen, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard in zijn strafvervolging van de verdachte.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

Ten overvloede, want niet van belang voor de beoordeling van de onderhavige zaak, merk ik
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nog het volgende op. In het meest recente voorstel voor de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering keert de huidige bepaling van art. 349 lid 3 Sv niet terug. In de nieuwe regeling –
zoals die thans luidt – wordt het in art. 4.3.15 Sv aan de rechter overgelaten om te bepalen of in
situaties waarin het openbaar ministerie weigert uitvoering te geven aan een rechterlijke
opdracht, de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie moet worden uitgesproken.12 Dat
gevolg vloeit in het voorstel dus niet langer rechtstreeks voort uit de wet. Toch kan daarop nu niet
zomaar worden gepreludeerd al was het maar omdat op voorhand niet kan worden voorspeld of
de voorstellen ongeschonden het adviestraject en de kamerbehandeling zullen doorstaan.

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

plv-AG

In de eerste ronde bij het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft het hof de
verdachte bij arrest van 18 maart 2016 wegens “medeplegen van zware mishandeling” (van
[betrokkene 1] ) veroordeeld voor een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden, waarvan
zes maanden voorwaardelijk, en een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen
hechtenis. Het hof heeft de verdachte vrijgesproken van het medeplegen van poging doodslag op
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] en het medeplegen van zware mishandeling van [betrokkene 2] .
Het cassatieberoep was ingetrokken voor zover dat was gericht tegen deze vrijspraken.

Kamerstukken II 1991/92, 22 483, nr. 3, p. 28 en 29.

In de Memorie van Toelichting wordt in dat kader opgemerkt dat wat betreft het onderzoek ter
terechtzitting de rechter “dominus litis” is. Zie ook AG Vellinga in zijn conclusie van 25 januari 2011,
ECLI:NL:PHR:2011:BP2720 onder 16.

Kamerstukken II 1991/92, 22 483, nr. 3, p. 29. De Memorie van Toelichting houdt voor zover van
belang het volgende in: “In geval van een dergelijke einduitspraak kan het openbaar ministerie in beginsel
opnieuw tot dagvaarding overgaan als de weigeringsgrond is opgeheven, bij voorbeeld omdat de getuige
alsnog bereid blijkt op de terechtzitting te verschijnen ten einde te kunnen worden ondervraagd.” Vgl. ook
HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8843, NJ 2002/518 m.nt. Schalken, rov. 3.8.

Deze arresten zijn ongeveer drie-en-een-halve maand nadat in de onderhavige zaak het
cassatieberoep is ingesteld, gewezen. Dat wekt nieuwsgierigheid over de vraag hoe de schriftuur zou
hebben geluid als die arresten ten tijde van het indienen van de schriftuur nog niet zouden zijn
gewezen. Voor welk anker zou het middel dan zijn gaan liggen? Vermeldenswaard is dat in de laatste
druk van Informatie en opsporing, een boek dat is geschreven door een drietal (ervaren) leden van het
openbaar ministerie, is te lezen: “Toch zal het OM – als de rechter in eerste instantie beslist tot het
wel degelijk horen van de weigerende informant als getuige – die beslissing loyaal moeten uitvoeren,
op straffe van niet-ontvankelijkverklaring.” (D. van der Bel, B. de Jonge en H.G. de Koning, Informatie
en opsporing, Zeist: Kerkebosch, 2020 vierde herziene druk, p. 247).

3 Slotsom
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De verdediging heeft daartoe verzocht zowel in eerste aanleg als meermalen in hoger beroep (bij
appelschriftuur en ter terechtzitting herhaald in de eerste ronde van het hoger beroep, en bij brief en
ter terechtzitting in de tweede ronde van het hoger beroep).

Zie ook randnummer 1.4 in deze conclusie: Bij arrest van 5 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3060
vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem – voor
zover aan zijn oordeel onderworpen – omdat de afwijzing van het verzoek om een CIE-informant als
getuige te horen niet begrijpelijk was. De Hoge Raad wees de zaak in zoverre terug naar het hof
Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem.

Kamerstukken II, 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25.

Zie zijn conclusie van 22 september 2009, ECLI:NL:PHR:2010:BJ8674 onder 3.12.

Op dezelfde dag heeft de Hoge Raad ook arrest gewezen in een zaak van een medeverdachte. Dat
arrest is – anders dan het arrest waar het hof in de onderhavige zaak naar verwijst – gepubliceerd in
de NJ. Zie HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ8641, NJ 2010/246 m.nt. T.M. Schalken.

In het arrest van 1 juni 1999 was het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in de
strafvervolging van ‘kroongetuige’ Mink K. Het OM had n strijd met het toentertijd geldende art. 553 Sv
toegezegd de kroongetuige bij nakoming van de met hem gesloten overeenkomst ook bij een door de
rechter opgelegde gevangenisstraf niet verder van zijn vrijheid zou worden beroofd. Die gang van
zaken werd aangemerkt als een miskenning van het wettelijk systeem inzake de
vervolgingsbeslissing, strafoplegging en tenuitvoerlegging, kortom als een ernstige inbreuk op
beginselen van een behoorlijke strafvervolging

Zie voor de voorgestelde wettekst:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/30/ambtelijke-versie-juli-2020-
wetsvoorstel-wetboek-van-strafvordering. De concept memorie van toelichting is te vinden via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/30/ambtelijke-versie-juli-2020-
memorie-van-toelichting-wetboek-van-strafvordering.
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gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 oktober 2020 in
de strafzaak tegen de verdachte:
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2017
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1 Onderzoek van de zaak



Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

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

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is
de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z,
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht opgelegd. Het verzoek tot schorsing dan wel opheffing van
de voorlopige hechtenis is afgewezen.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Aan de verdachte is - na aanpassing van de omschrijving van de tenlastelegging op de voet van
artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering - tenlastegelegd dat:

1.

primair

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september
2018 te Arnhem en/of Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of
Breda en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

ter voorbereiding van het/de misdrijf/misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenis van acht jaren of meer is gesteld, te weten:

-moord (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 juncto 83 van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

-het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar

2 Procesgang

3 Tenlastelegging



voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te
duchten is, zoals bedoeld in artikel 157 sub 1 en 2 van het Wetboek van Strafrecht, (te) begaan met
een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 176a van het Wetboek van Strafrecht),

opzettelijk een of meer Kalasjnikov(s), althans een of meer automatisch(e) (vuur)wapen(s) en/of een
of meer (hand)vuurwapen(s) en/of grondstoffen voor een of meer (auto)bom(men) en/of grondstoffen
voor explosieven voor in een of meer bomvest(en), te weten: kunstmest en/of zoutzuur en/of
waterstofperoxide en/of aceton, bestemd tot het begaan van dat/die misdrijf/misdrijven, heeft
verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

subsidiair

[verdachte 1] en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 4] en/of [verdachte 5] op een
of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september 2018 te
Arnhem en/of Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of
elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

ter voorbereiding van het/de misdrijf/misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten:

-moord (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 juncto 83 van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

-het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar
voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te
duchten is, zoals bedoeld in artikel 157 sub 1 en 2 van het Wetboek van Strafrecht, (te) begaan met
een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 176a van het Wetboek van Strafrecht),

opzettelijk een of meer Kalasjnikov(s), althans een of meer automatisch(e) (vuur)wapen(s) en/of een
of meer (hand)vuurwapen(s) en/of grondstoffen voor een of meer (auto)bom(men) en/of grondstoffen
voor explosieven voor in een of meer bomvest(en), te weten: kunstmest en/of zoutzuur en/of
waterstofperoxide en/of aceton, bestemd tot het begaan van dat/die misdrijf/misdrijven, hebben/heeft
verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden hebben/heeft gehad,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf(ven) verdachte op een of meer tijdstip(pen) gelegen in de
periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september 2018 te Arnhem en/of Rotterdam en/of Huissen
en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of elders in Nederland, meermalen,
althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft
en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- daarvoor financiële middelen ter beschikking te stellen, en/of

- voornoemde [verdachte 1] en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 4] en/of
[verdachte 5] te vervoeren naar en/of te vergezellen bij bijeenkomsten/gesprekken die daarover
gingen, en/of



- voornoemde [verdachte 1] te vervoeren naar en/of te assisteren en/of te vergezellen bij het ophalen
van de genoemde kunstmest;

meer subsidiair

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september
2018 te Arnhem en/of Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of
Breda en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk met het oogmerk ter voorbereiding en/of ter bevordering van de/het (meermalen) te
plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 83 en/of 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en/of
288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten:

-moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk, en/of

-het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar
voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te
duchten is (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

-een ander heeft trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen,
om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen
en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich en/of anderen heeft
verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot het plegen van het
misdrijf,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans
alleen, (telkens)

ten behoeve van een of meer (te plegen) aanslag(en) op een of meer locatie(s) en/of een of meer
perso(o)n(en) in Nederland, waarbij gebruik gemaakt zou moeten worden van een of meer
Kalasjnikov(s), althans een of meer automatisch(e) (vuur)wapen(s) en/of een of meer
(hand)vuurwapen(s) en/of een of meer bomvest(en) en/of een of meer (auto)bom(men) en/of een of
meer handgrana(a)t(en)

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch
oogmerk eigen gemaakt, en/of

B. tijdens/middels een of meer ontmoeting(en) en/of telefonische en/of digitale contact(en)
(waaronder Telegram) (versluierd) gesproken over en/of plannen gemaakt met betrekking tot (de
voorbereiding van) een of meer (te plegen) aanslag(en), en/of

C. een of meer perso(o)n(en) benaderd en/of laten benaderen om (gezamenlijk) een of meer
aanslag(en) te plegen op een of meer locatie(s), en/of



D. zich laten informeren over en/of op internet gezocht naar (de levering van) de grondstoffen voor
een of meer autobom(men) en/of (de aanschaf van) de grondstoffen voor explosieven in een of meer
bomvest(en), en/of (de levering van) een of meer Kalasjnikov(s), althans een of meer automatisch(e)
vuurwapen(s) en/of (de levering van) een of meer (hand)vuurwapen(s) en/of (de levering van) een of
meer handgrana(a)t(en), en/of

E. (op internet) gezocht naar een of meer doel(en) en/of locatie(s) voor een of meer (te plegen)
aanslag(en), en/of

F. aangeschaft en/of laten leveren en/of voorhanden gehad een of meer Kalasjnikov(s), althans een of
meer automatisch(e) (vuur)wapen(s) en/of een of meer (hand)vuurwapen(s) en/of grondstoffen voor
een of meer (auto)bom(men) en/of grondstoffen voor explosieven voor in een of meer bomvest(en), te
weten: kunstmest en/of zoutzuur en/of waterstofperoxide en/of aceton, en/of

G. zich laten trainen en/of geoefend in/met het gebruik van een of meer Kalasjnikovs), althans een of
meer automatisch(e) vuurwapen(s) en/of een of meer (hand)vuurwapen(s) en/of een of meer
bomvest(en), en/of

H. financiële middelen ter beschikking gesteld, en/of

I. een of meer mededader(s) vervoerd en/of vergezeld bij bijeenkomsten/gesprekken die
betrekking hadden op het (gezamenlijk) een of meer aanslag(en) plegen op een of meer locatie(s),
en/of

J. een of meer mededader(s) vervoerd naar en/of geassisteerd en/of vergezeld bij het ophalen
van kunstmest bestemd voor een of meer autobom(men);

2.

primair

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september 2018 te Arnhem en/of
Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of elders in
Nederland,

met een of meer mededader(s), waaronder (in elk geval) [verdachte 1] (geboren op [geboortedag]
1984) en/of [verdachte 2] (geboren op [geboortedag] 1997) en/of [verdachte 3] (geboren op
[geboortedag] 1997) en/of [verdachte 5] (geboren op [geboortedag] 1997) en/of [verdachte 4]
(geboren op [geboortedag] 1992),

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van
terroristische misdrijven, namelijk

A. het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen
gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een
ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (zoals bedoeld in artikel 157
Wetboek van Strafrecht), (te) begaan net een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 176a
van het Wetboek van Strafrecht), en/of

B. doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 288a van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

C. moord (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 juncto 83 van
het Wetboek van Strafrecht), en/of

D. de samenspanning en/of opzettelijke voorbereiding van en/of bevordering tot eerdervermelde
misdrijven (zoals bedoeld in artikel 176b en/of 289a en/of 96 lid 2), en/of E. het voorhanden
hebben van een of meer wapens en/of van munitie van de categorieën II en/of III (zoals bedoeld
in artikel 26 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie) (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of
met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken (zoals



bedoeld in artikel 55 lid 1 en/of lid 5 van de Wet Wapens en Munitie);

subsidiair

[verdachte 1] en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 4] en/of [verdachte 5] in of
omstreeks de periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september 2018 te Arnhem en/of
Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of elders in
Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

hebben deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van
terroristische misdrijven, namelijk

A. het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen
gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een
ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (zoals bedoeld in artikel 157
Wetboek van Strafrecht), (te) begaan net een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 176a
van het Wetboek van Strafrecht), en/of

B. doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 288a van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

C. moord (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 juncto 83 van
het Wetboek van Strafrecht), en/of

D. de samenspanning en/of opzettelijke voorbereiding van en/of bevordering tot eerdervermelde
misdrijven (zoals bedoeld in artikel 176b en/of 289a en/of 96 lid 2), en/of E. het voorhanden
hebben van een of meer wapens en/of van munitie van de categorieën II en/of III (zoals bedoeld
in artikel 26 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie) (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of
met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken (zoals
bedoeld in artikel 55 lid 1 en/of lid 5 van de Wet Wapens en Munitie);

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf(ven) verdachte op een of meer tijdstip(pen) gelegen in
de periode van 01 januari 2018 tot en met 27 september 2018 te Arnhem en/of Rotterdam en/of
Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of elders in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk, gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen
heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- financiële middelen ter beschikking te stellen, en/of

- voornoemde [verdachte 1] en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 4] en/of
[verdachte 5] te vervoeren naar en/of te vergezellen bij bijeenkomsten/gesprekken die betrekking
hadden op het (gezamenlijk) een of meer aanslag(en) plegen op een of meer locatie(s), en/of

- voornoemde [verdachte 1] te vervoeren naar en/of te assisteren en/of te vergezellen bij het
ophalen van kunstmest bestemd voor een of meer autobom(men).

Inleiding

Op 27 september 2018 heeft de DSI van de politie in deze zaak vier verdachten aangehouden. Deze

4 Gevoerde verweren



aanhouding vond plaats nadat zij in een vakantiehuisje in Weert handvuurwapens hadden ontvangen
van twee undercover politieagenten. Daarvoor hadden zij bomvesten gepast en geoefend met het
hanteren van Kalasjnikovs. Deze wapens waren vooraf door de politie onklaar gemaakt. Elders in
Nederland zijn nog twee verdachten aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft zich op het
standpunt gesteld dat hiermee een grote terroristische aanslag in Nederland is voorkomen.

De zes verdachten zijn vervolgd voor het voorbereiden van moord, brand stichten en/of een
ontploffing teweegbrengen met een terroristisch oogmerk en deelneming aan een terroristische
organisatie. De vier in Weert aangehouden verdachten zijn bovendien vervolgd voor het deelnemen
aan training voor terrorisme en één van hen ook voor poging tot moord dan wel doodslag op
politieambtenaren.

In eerste aanleg zijn de verdachten voor de tenlastegelegde feiten veroordeeld tot
gevangenisstraffen. De veroordelende vonnissen in de zaken van de medeverdachten [verdachte 1]
(hierna: [verdachte 1]), [verdachte 4] (hierna: [verdachte 4]) en [verdachte 3] (hierna: [verdachte 3])
zijn inmiddels onherroepelijk.

De raadsman van [verdachte 1] heeft in zijn strafzaak in eerste aanleg aangevoerd dat hij “in 2017
van overheidswege is uitgelokt.”1 Hij heeft daartoe gesteld dat [verdachte 1] eerst door twee AIVD-
infiltranten – Abu Hajar en Abu Musab – is uitgelokt. Vanaf 11 juni 2018 - toen het politieonderzoek
liep - is hij gelijktijdig door deze AIVD-infiltranten en door de politie-infiltrant Abu Hamza uitgelokt.

De rechtbank heeft dit verweer verworpen. Zij heeft daartoe eerst vastgesteld dat er sterke
aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen Abu Hajar en Abu Musab enerzijds en de AIVD
anderzijds en geconcludeerd dat zij aan die dienst zijn gerelateerd. De rechtbank heeft vervolgens –
samengevat weergegeven – overwogen dat niet kan worden vastgesteld of Abu Hajar en Abu Musab
uitlokking kan worden verweten voorafgaande aan de opsporingsfase. Tijdens de opsporingsfase
hebben Abu Hajar en Abu Musab – parallel aan de inzet van de politie-infiltrant Abu Hamza –
[verdachte 1] weliswaar beïnvloed, maar niet aangezet tot het begaan van strafbare feiten waarop
zijn opzet niet reeds was gericht. Niettemin oordeelde de rechtbank dat de AIVD-infiltranten Abu Hajar
en Abu Musab er actief aan hebben bijgedragen dat [verdachte 1] met Abu Hamza in contact is
gekomen en dat zij [verdachte 1] hebben beïnvloed bij het vasthouden aan een bepaald doelwit.
Deze niet-toegestane beïnvloeding door de AIVD heeft (alleen) in de zaak tegen [verdachte 1] geleid
tot het toepassen van strafvermindering. Het vonnis in die zaak is – als gezegd – onherroepelijk. Ten
slotte heeft de rechtbank in dit verband overwogen dat [verdachte 1] door de politie-infiltrant Abu
Hamza niet tot handelingen is gebracht waarop zijn opzet niet al tevoren was gericht.

In de onderhavige zaak heeft de raadsvrouw primair aangevoerd dat de verdachte geen wetenschap
had van de plannen van [verdachte 1].

Subsidiair stelt de raadsvrouw ten eerste dat er sprake is geweest van uitlokking van [verdachte 1],
althans ontoelaatbare beïnvloeding van hem om anderen bij zijn plannen te betrekken en mest op te
halen. Geconcludeerd moet worden dat de verdachte uitsluitend door het optreden van Abu Hajar, Abu
Musab en Abu Hamza is gekomen tot zijn betrokkenheid. In navolging van de uitspraak Akbay tegen
Duitsland concludeert de verdediging dat de verdachte via [verdachte 1] geacht moet worden te zijn
uitgelokt, wat dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.



4.1

Ten tweede heeft de raadsvrouw aangevoerd dat het afgestemde onderzoek een bepalende invloed
heeft gehad op het verloop van het opsporingsonderzoek tegen de verdachte en zijn vervolging van
het tenlastegelegde feit. De verdediging komt tot de conclusie dat bewijsuitsluiting van de
communicatie van [verdachte 1] met de politie-infiltrant en het ophalen van de kunstmest noodzakelijk
is als rechtstatelijke waarborg om politie en de AIVD ervan te weerhouden in de toekomst
vergelijkbare vormverzuimen te laten plaatsvinden.

Ten derde heeft de raadsvrouw aangevoerd dat het volledig ontbreken van verslaglegging van de
AIVD-kant van het afgestemde traject, geleid heeft tot een situatie waarin een deel van het
afgestemde onderzoek door de verdediging niet te controleren is. De verdediging verzoekt om
bewijsuitsluiting van de verklaringen van de communicatie van [verdachte 1] met de politie-infiltrant.

Het hof zal het primaire verweer bespreken onder 10. Hieronder worden de drie subsidiaire verweren
van de verdediging nader besproken. Ter inleiding gaat het hof eerst in op de gestelde infiltratie door
de AIVD en de politie.

De infiltratie

Inleiding

Vanaf 2002 geeft de Wiv 2002 een regeling voor de werkzaamheden van de AIVD en MIVD. Deze
diensten houden zich bezig met de verzameling, analyse en verstrekking van gegevens. Met de
invoering van de Wiv 2017 (op

1 september 2017 is de Wiv 2017 deels in werking getreden en per 1 mei 2017 volledig) is beoogd
de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te moderniseren en de wettelijke
waarborgen voor de inzet van die bevoegdheden nauwkeurig vast te leggen. Volgens de
wetgever is de modernisering van bevoegdheden vereist onder meer vanwege de toenemende
terroristische dreiging. Onderkend is daarbij dat effectief functionerende inlichtingen- en
veiligheidsdiensten door gebruik te maken van hun ingrijpende bevoegdheden per definitie
inbreuk maken op grondrechten, waaronder privacy. Uitgangspunt is dat de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten hun taak in het kader van de nationale veiligheid uitsluitend effectief kunnen
uitvoeren indien dat heimelijk plaatsvindt. De bevoegdheden van de diensten – waaronder de
inzet van agenten - zijn onder de oude en huidige wet nagenoeg hetzelfde gebleven. De
waarborgen die bij de uitoefening van de bevoegdheden in acht genomen moeten worden zijn in
de Wiv 2017 geregeld. Het toezicht op de rechtmatige uitoefening van bevoegdheden is
ondergebracht bij de CTIVD.

Op grond van artikel 66 lid 1 Wiv 2017 (voorheen artikel 38 Wiv 2002) kan de AIVD – indien bij de
verwerking van gegevens blijkt van gegevens die tevens van belang zijn voor de opsporing van
strafbare feiten – daarvan schriftelijk mededeling doen aan de Landelijk Officier
Terrorismebestrijding. Op grond van deze bepaling heeft de AIVD in de onderhavige zaak
meerdere ambtsberichten uitgebracht.

Het ambtsbericht van de AIVD

Op 26 april 2018 heeft de AIVD het eerste ambtsbericht uitgegeven aan de Landelijk Officier
Terrorismebestrijding. Dit luidt als volgt:

“[verdachte 1] (geboren [geboortedag] 1984 te [geboorteplaats] en ingeschreven op [adres 1]) heeft de
intentie om met een groep personen een jihadistisch gemotiveerde aanslag te plegen en treft hiervoor
voorbereidingen. De beoogde aanslag is gericht op een groot evenement in Nederland en heeft als doel
het maken van veel slachtoffers. [verdachte 1] is op zoek naar aanslagmiddelen voor meerdere
personen en iemand die hierin kan faciliteren.”



Naar aanleiding van dit AIVD-ambtsbericht is de officier van justitie onder de naam 26Orem een
strafrechtelijk opsporingsonderzoek gestart. Op 18 mei 2018 heeft de officier van justitie op grond
van artikel 126h Sv een bevel tot infiltratie tegen [verdachte 1] afgegeven. Op grond van dat bevel
heeft het team WOD van de politie een politie-infiltrant ingezet. Deze infiltrant heeft onder de
naam Abu Hamza per e-mail van 11 juni 2018 contact opgenomen met [verdachte 1] op het e-
mailadres [e-mailadres].

Daarin schrijft Abu Hamza:

“I have been appointed by the brothers to help you I believe that you are expecting my mail, so can you
confirm that this Is correct? Your brother Hamza”

Tot 27 september 2018 hebben [verdachte 1] en de politie-infiltrant Abu Hamza e-mails en
Telegramberichten aan elkaar verstuurd en hebben diverse ontmoetingen plaatsgevonden tussen
Abu Hamza en (onder anderen) [verdachte 1]. Daarop zal het hof hieronder nader ingaan.

Het voortraject

Eerst gaat het hof in op de stelling van de verdediging dat Abu Hajar en Abu Musab aan de AIVD
zijn gelieerd. Daartoe beziet het hof onder meer of Abu Hajar en Abu Musab de “brothers” zijn
waarop Abu Hamza in bovenstaande e-mail van 11 juni 2018 doelt.

Het hof stelt vast dat Abu Musab op 9 mei 2018 per e-mail aan [verdachte 1] schrijft:

“A trustworthy brother was appointed (…) to guide you (…) in the next steps to the party. The brother
can reach out very soon (…).”

Op 29 mei 2018 bericht Abu Hajar per e-mail aan [verdachte 1]:

“(…)A brother has been – according to customs – already appointed to serve you and help you further
with (candy)(…). He will insha Allah get in touch with you (…). I ask you to fix an E-mail address as
soon as possible for the communication with the brother and send it very soon to Akhi Abu Musab.
(…).”

Op 6 juni 2018 laat Abu Musab per e-mail aan [verdachte 1] weten:

“(…)please make a completely new mail address on which the brother can contact you and send it to
me soon (…). It will only used by the trusted brother (…).

Vervolgens geeft [verdachte 1] op 7 juni 2018 zijn nieuw aangemaakte e-mailadres [e-mailadres]
door aan Abu Hajar. Op 8 juni 2018 bevestigt Abu Musab aan [verdachte 1] zijn nieuwe
hotmailadres te hebben ontvangen. Op 8 juni 2018 geeft de AIVD een ambtsbericht uit aan de
Landelijk Officier Terrorismebestrijding waarin [e-mailadres] als het e-mailadres waarop [verdachte
1] kan worden bereikt wordt verstrekt.

Het hof stelt op grond van het bovenstaande vast dat de politie-infiltrant Abu Hamza zijn eerste e-
mail van

11 juni 2018 aan [verdachte 1] verstuurt aan het hotmailadres dat [verdachte 1] kort daarvoor
heeft doorgegeven aan Abu Musab en Abu Hajar en dat vervolgens op 8 juni 2018 via een AIVD-
ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie is verstrekt. Daaruit leidt het hof af dat Abu Musab en
Abu Hajar de “brothers” zijn waarvan politie-infiltrant Abu Hamza spreekt in zijn e-mail van 11 juni
2018.

Illustratief is in dit verband de e-mail van 16 juli 2018 van Abu Musab aan [verdachte 1]:



“(…). For now (…) I urge you (…) to keep in contact with our brother Hamza, who was specially
appointed to guide you in this task, to carry on.”

Verder wijst het hof op de e-mail van 27 juli 2018 van [verdachte 1] aan Abu Musab en Abu Hajar:

“(…)one more brother join too(…). I will mail brother Hamza, I inform you and update about any news.”

[verdachte 1] heeft als getuige in de zaak van de verdachte ten overstaan van de rechter-
commissaris verklaard dat hij door Abu Hajar en Abu Musab is voorgesteld aan Abu Hamza.2 Zij
hebben tegen [verdachte 1] gezegd dat een broeder contact zou opnemen. Nadat Abu Hamza per
e-mail contact met hem had opgenomen hebben Abu Hajar en Abu Musab bevestigd dat de door
hun bedoelde broeder Abu Hamza heette. Nadien moest [verdachte 1] aan Abu Musab
terugkoppelen wat hij met Abu Hamza had besproken over hoeveel tijd hij nodig had en of hij
vorderingen had gemaakt. Hij wist niet wie zij waren en heeft “ze nooit gezien”. Verder heeft
[verdachte 1] als getuige verklaard dat hij een aanslag wilde plegen met [verdachte 3], [verdachte
5] (hierna: [verdachte 5]) en [verdachte 2] (hierna: [verdachte 2]). Hij heeft het plan om een
aanslag te plegen op de Gay Pride besproken met Abu Musab en Abu Hajar. Dit onderdeel van de
RC-verklaring van [verdachte 1] vindt steun in overige stukken uit het dossier, waaronder de door
zijn raadsman ter terechtzitting in eerste aanleg overgelegde e-mailwisseling, die ook in deze
zaak bij de stukken is gevoegd.3

Over de gestelde AIVD-infiltratie heeft de Landelijk Officier van Justitie terrorismebestrijding,
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en WOD (hierna: LOVJ) een proces-verbaal van bevindingen
opgesteld. Deze LOVJ functioneert ten tijde van het ambtsbericht van

26 april 2018 (en nadien verstrekte ambtsberichten) als de officier van justitie als bedoeld in
artikel 66 Wiv 2017. In het proces-verbaal heeft hij onder meer verklaard dat hij de mededelingen
in de ambtsberichten van de AIVD op grond van artikel 66 lid 4 Wiv 2017 heeft getoetst aan de
hand van alle aan die mededeling ten grondslag liggende gegevens.4 Voorafgaand en tijdens het
strafrechtelijk onderzoek is hij meermalen bij gepraat over de voortgang van het
inlichtingenonderzoek en heeft hij inzage gehad in de onderzoeksresultaten. Tijdens een
bijeenkomst in mei 2018 is de nog in te zetten politie-infiltrant door medewerkers van de AIVD
geïnformeerd over – onder meer – welke soort explosieven doorgaans worden gebruikt door
jihadisten en welke grondstoffen hiervoor nodig zijn. Er is gesproken over TATP en een ANFO-bom,
waarbij kunstmest wordt gebruikt. Het hof stelt vast dat [verdachte 1] tezamen met de verdachte
op 7 september 2018 een aantal zakken kunstmest heeft opgehaald die door het team WOD
waren klaargelegd. De illusie was gewekt dat deze zakken kunstmest geschikt waren voor het
maken van bommen.5

Verder is de LOVJ als getuige ten overstaan van de raadsheer-commissaris gehoord. Als getuige
heeft de LOVJ verklaard dat informatie die naar de opsporing gaat, alleen door de LOVJ wordt
getoetst. Als de AIVD een ambtsbericht opstelt dan krijgt hij de onderliggende informatie op schrift
en kan hij beoordelen of de inhoud van het ambtsbericht juist is. Hij is over het AIVD-onderzoek
naar [verdachte 1] en anderen geïnformeerd voorafgaande aan het politieonderzoek 26Orem. Zijn
beeld is dat de AIVD concrete inlichtingen heeft verzameld tegen deze verdachten en dat die
hebben geleid tot het onderzoek 26Orem.

Tussenconclusie

Op grond van het bovenstaande – in onderling verband en samenhang bezien – gaat het hof er
veronderstellenderwijs van uit dat (de persoon/personen achter de namen) Abu Musab en Abu
Hajar gelieerd zijn aan de AIVD en door deze dienst zijn ingezet om voorafgaand aan het AIVD-
ambtsbericht van 26 april 2018 contact met [verdachte 1] te onderhouden en nadien te blijven
onderhouden.



4.2 Parallel onderzoek door AIVD en Openbaar Ministerie

De verdediging heeft het verweer gevoerd dat de AIVD zijn activiteiten afstemde op het
politieonderzoek. Tevens heeft de politie bepaalde opsporingshandelingen achterwege gelaten om
informatie van de AIVD te kunnen gebruiken. Bovendien is de politie-infiltrant Abu Hamza
ongeoorloofd beïnvloed door de AIVD. Het afgestemde onderzoek heeft een bepalende invloed
gehad op het verloop van het opsporingsonderzoek tegen de verdachte. De communicatie van
[verdachte 1] met deze politie-infiltrant moet worden uitgesloten van het bewijs.

Als gezegd voorziet artikel 66 lid 1 Wiv 2017 in een bevoegdheid op grond waarvan de AIVD
gedurende een door de dienst uitgevoerd onderzoek een mededeling aan het Openbaar Ministerie
kan doen van door een dienst verwerkte gegevens die mogelijk van belang kunnen zijn voor de
opsporing of vervolging van strafbare feiten. Daarmee heeft de wetgever de mogelijkheid
onderkend dat

– enige tijd na het uitbrengen van een ambtsbericht – gelijktijdig een strafrechtelijk onderzoek
plaatsvindt en het onderzoek van de dienst doorloopt. De Hoge Raad overwoog in HR 13
november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat zowel een
inlichtingen- en veiligheidsdienst als het Openbaar Ministerie of een opsporingsdienst elk voor zich
- en daardoor mogelijk parallel - onderzoek doet naar bepaalde personen of groeperingen, indien
daartoe vanuit de vervulling van hun taak aanleiding bestaat.

In de onderhavige zaak heeft de AIVD vanaf 26 april 2018 ambtsberichten uitgegeven en – zo
heeft het hof hiervoor veronderstellenderwijs aangenomen – de reeds lopende contacten door
Abu Musab en Abu Hajar na die datum voortgezet. Zo overweegt het hof dat Abu Musab en Abu
Hajar tot 24 september 2018 per e-mail contact hebben onderhouden met [verdachte 1], ook
nadat [verdachte 1] ontmoetingen met politie-infiltrant Abu Hamza heeft gehad en per e-mail met
hem correspondeerde. Er is aldus gedurende ruim drie maanden parallel contact geweest tussen
[verdachte 1] en Abu Hamza en tussen [verdachte 1] en Abu Hajar en/of Abu Musab. Voor die
voortzetting biedt de Wiv 2017 naar het oordeel van het hof voldoende wettelijke grondslag. Het
Openbaar Ministerie is naar aanleiding van het ambtsbericht van 26 april 2018 een
opsporingsonderzoek gestart. Er heeft aldus – gelet op de door het hof gedane aanname -
gelijktijdig onderzoek door de AIVD en het Openbaar Ministerie plaatsgevonden.

Beïnvloeding van het politieonderzoek

De AIVD heeft de LOVJ zowel voorafgaand aan als tijdens het onderzoek 26Orem op de hoogte
gehouden van de inlichtingenonderzoeken naar [verdachte 1]. Dit geschiedde meestal mondeling.
De LOVJ is aanwezig geweest bij briefings van het onderzoeksteam van de AIVD.6

De politie en het Openbaar Ministerie hebben de AIVD via het AOT op de hoogte gehouden van
opvolging die aan ambtsberichten werd gegeven.7 Het AOT dat plaatsvond op grond van artikel 93
lid 2 Wiv 2017 is een periodiek overleg tussen de AIVD, het Openbaar Ministerie en de politie
waarin op operationeel niveau gesproken wordt over contraterrorisme-onderzoeken van de AIVD
en opsporingsonderzoeken die over en weer raakvlakken (kunnen) hebben.8 Uit het dossier blijkt
dat na het uitbrengen van het ambtsbericht van 26 april 2018 regelmatig overleggen hebben
plaatsgevonden tussen de zaaksofficier van justitie in het onderzoek 26Orem en de LOVJ.9 De
LOVJ heeft verklaard dat de zaaksofficier van justitie hem informeerde over het politieonderzoek,
maar hij geen AIVD-informatie met de zaaksofficier van justitie deelde. Niet op schrift gestelde
informatie die vanuit de AIVD wordt gedeeld in een AOT wordt nimmer gedeeld met de
zaaksofficier van justitie, het opsporingsteam of de bij de opsporing betrokken leden van het team
WOD.10 Dit is in de onderhavige zaak ook niet gebeurd.11 Hij heeft alleen in het AOT besproken dat



er een parallel onderzoek loopt. Wel geldt – aldus de LOVJ - in het algemeen dat indien de AIVD
informatie heeft die de politie niet heeft maar wel relevant is, de AIVD kan besluiten die te delen.
Op grond van de Wiv 2017 mag de AIVD informatie delen met de opsporing. Dan wordt een
ambtsbericht uitgebracht. Hij heeft verder verklaard dat de AIVD een inlichtingendienst is die altijd
onderzoek doet om anderen in staat te stellen handelend op te treden. Inlichtingenonderzoek
dient echter niet de opsporing. Beide organisaties beogen terroristische aanslagen te voorkomen.
Waar de grens ligt met het verbod om ten dienste van de opsporing onderzoek te doen is – aldus
nog steeds de LOVJ – in algemene zin niet zo makkelijk te beantwoorden. Wat niet mag is het
inzetten van middelen met een ander doel.12

De verdediging heeft aangevoerd dat sprake is geweest van ontoelaatbare interferentie door de
AIVD. Naar de kern komt deze stelling erop neer dat de politie bewust heeft nagelaten om
bepaalde opsporingshandelingen in te zetten om gebruik te kunnen maken van het mede door de
AIVD ingezette en beïnvloede infiltratietraject en daaruit voortvloeiende informatie, zonder dat de
verdediging daarop controle kan uitoefenen. Daarbij wijst de verdediging erop dat het
opsporingsteam van de politie bij de inzet van de politie-infiltrant Abu Hamza al het sterke
vermoeden moet hebben gehad dat Abu Hajar een AIVD-infiltrant was, maar geen onderzoek naar
Abu Hajar heeft ingezet.

Het hof stelt voorop hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in HR 13 november 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BA2553:

“De wetgever heeft een duidelijk juridisch en feitelijk onderscheid voor ogen gestaan tussen enerzijds
het optreden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en anderzijds het optreden van de
opsporingsdiensten, waarbij de onderscheiden bevoegdheidstoedeling niet in de weg staat aan
informatieverstrekking door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan de opsporingsdiensten en
andersom. Op grond van de WIV 2002 zijn wederkerige contacten tussen de verschillende diensten
mogelijk, maar daarbij geldt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevoegdheden uitsluitend voor
de eigen taakstelling mogen aanwenden.

De WIV 2002 verleent evenwel aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de discretionaire bevoegdheid
tot het verstrekken van informatie aan het openbaar ministerie. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten
zijn daarin autonoom en dienen binnen het wettelijk kader een eigen afweging te maken. De WIV 2002,
noch het doel of de strekking van deze wet, verzet zich tegen informatieverstrekking op verzoek van het
openbaar ministerie of de opsporingsdiensten. Voorts belet geen rechtsregel het openbaar ministerie of
de opsporingsdiensten nadere informatie aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te vragen. Daarbij
verdient echter opmerking dat het met het oog op het buiten toepassing laten van strafvorderlijke
waarborgen doelbewust niet aanwenden van opsporingsbevoegdheden teneinde gebruik te kunnen
maken van door een inlichtingen- en veiligheidsdienst vergaarde informatie, evenals het door een
inlichtingen- en veiligheidsdienst aanwenden van zijn bevoegdheden voor strafvorderlijke doeleinden, in
strijd is met de wet (vgl. HR 5 september 2006, LJN AV4122, NJ 2007, 336, rov. 4.7.2 en 6.4.2.).

De vraag is of het Openbaar Ministerie doelbewust opsporingsbevoegdheden heeft nagelaten aan
te wenden – het ongemoeid laten van Abu Hajar - teneinde gebruik te maken van door de AIVD
vergaarde informatie tegen [verdachte 1] en in het verlengde daarvan tegen de verdachte, terwijl
de verslaglegging niet kan worden gecontroleerd.

Het hof stelt voorop dat het opsporingsonderzoek is gestart op basis van een AIVD-ambtsbericht
van 26 april 2018 waarin wordt gesproken over een geplande aanslag. Vervolgens is naar
aanleiding van ontwikkelingen in het strafrechtelijke onderzoek – waarin de AIVD inzage had13 –
het hiervoor al aangehaalde AIVD-ambtsbericht van 8 juni 2018 aan het Openbaar Ministerie
uitgegeven waarin het nieuwe e-mailadres van [verdachte 1] is gedeeld. Aansluitend nam de
politie-infiltrant Abu Hamza contact op met [verdachte 1], die enige tijd later gelijktijdig een e-mail
heeft gestuurd aan de politie-infiltrant Abu Hamza en aan Abu Hajar en Abu Musab.

De verdediging stelt dat deze drie infiltranten als een eenheid aan [verdachte 1] zijn



gepresenteerd. Abu Musab en Abu Hajar versterkten de positie van de politie-infiltrant Abu Hamza.
Zo heeft – aldus de verdediging – het Openbaar Ministerie gebruik gemaakt van informatie die
voortkwam uit het mede door de AIVD ingezette infiltratietraject.

Het hof stelt vast dat [verdachte 1] per e-mail contact heeft onderhouden met Abu Musab en Abu
Hajar. Hij heeft hen nooit ontmoet. Abu Musab en Abu Hajar hebben de politie-infiltrant Abu Hamza
nooit ontmoet en ook overigens geen rechtstreeks contact met hem onderhouden. Van
rechtstreeks contact of informatie-uitwisseling tussen enerzijds de politie-infiltrant Abu Hamza en
anderzijds Abu Musab en Abu Hajar is niet gebleken.14 De e-mails van Abu Musab en Abu Hajar
aan [verdachte 1] zijn in eerste aanleg ter terechtzitting door de raadsman van [verdachte 1]
overgelegd en waren voordien niet bekend bij de zaaksofficier van justitie.

Indien bij de zaaksofficier van justitie tegen deze achtergrond het vermoeden heeft bestaan – het
hof kan dat op grond van het dossier niet vaststellen – dat de AIVD een inlichtingenonderzoek
tegen [verdachte 1] liet doorlopen, dan is dit enkele vermoeden en het nalaten op grond daarvan
strafvorderlijk op te treden tegen de veronderstelde AIVD-infiltrant Abu Hajar gedurende het
parallelle onderzoek onvoldoende om te kunnen spreken van het doelbewust niet aanwenden van
opsporingsbevoegdheden teneinde gebruik te maken van door de AIVD vergaarde informatie als
bedoeld in het aangehaalde arrest. De veronderstelling dat een parallel AIVD-onderzoek liep

– tegen welk onderzoek zich op grond van het aangehaalde arrest geen rechtsregel verzet – zou
de zaaksofficier van justitie eerder nopen tot enige terughoudendheid om tegen Abu Hajar op te
treden. De grens is in dit arrest bepaald: de zaaksofficier van justitie mocht Abu Hajar niet
doelbewust met rust laten om – zonder kenbare en controleerbare verslaglegging - van zijn
informatie gebruik te kunnen maken. Van overschrijding van die grens is niet gebleken. Door de
inzet van de politie-infiltrant Abu Hamza is de zaaksofficier van justitie voldoende zelfstandig, dat
wil zeggen met hoogstens marginale invloed van Abu Musab en Abu Hajar, van informatie voorzien.
Vanaf de e-mail van 18 juni 2018 en de ontmoeting op 5 juli 2018 heeft de politie-infiltrant
veelvuldig contact gehad met [verdachte 1]. De politie-infiltrant is onder verantwoordelijkheid van
de zaaksofficier van justitie geïnstrueerd. Daarop heeft de LOVJ geen invloed gehad.15 Nadat
[verdachte 1] bij die ontmoeting tegen de politie-infiltrant heeft gezegd dat hij een aanslag wilde
plegen die veel slachtoffers zou maken, heeft de politie-infiltrant zijn contact met [verdachte 1] ook
zelfstandig behouden. Voor strafrechtelijk relevante informatieverstrekking door Abu Hajar aan de
zaaksofficier van justitie zijn onvoldoende aanwijzingen. Illustratief over de wijze waarop Abu
Hajar [verdachte 1] benaderde is hetgeen [verdachte 1] zegt tegen de politie-infiltrant Abu Hamza
over Abu Hajar op 17 september 2018:

“Abu Hajar. Hij wist dat ik ergens mee bezig was maar hij was ook heel voorzichtig omdat hij wist dat ik
ook heel voorzichtig was. Als hij niet voorzichtig zou zijn dan zou ik afstand van hem nemen. Dus zei hij
altijd, broeder, als je wat nodig hebt, ik ben je broeder en als je wat nodig hebt, dan kun je er altijd om
vragen. Alleen dat, elke keer weer. Broeder als je wat nodig hebt dan kun je er om vragen.”

Strafrechtelijk relevante informatie verkreeg de zaaksofficier van justitie via de politie-infiltrant Abu
Hamza. De bijdrage aan de informatiepositie van de zaaksofficier van justitie over de
voorgenomen aanslag door de e-mails van Abu Hajar en Abu Musab aan [verdachte 1] (die weer in
contact stond met de politie-infiltrant) waren daaraan zeer ondergeschikt. De op verzoek van de
verdediging ter terechtzitting van het hof gehoorde getuige [verdachte 1] heeft op de e-
mailwisseling noch op gestelde overige communicatie met Abu Musab en Abu Hajar ander licht
geworpen.

Tussenconclusie

Gelet op het feit dat: i) de zaaksofficier van justitie met de politie-infiltrant Abu Hamza een goede
informatievoorziening had; ii) Abu Hajar ten opzichte van [verdachte 1] heel voorzichtig was en het
initiatief aan hem liet; en iii) de informatiepositie van de zaaksofficier van justitie gevoed werd



door ambtsberichten die aan het dossier zijn toegevoegd, terwijl de indirecte bijdrage van Abu
Hajar aan die informatiepositie (e-mails aan [verdachte 1] die in contact stond met de politie-
infiltrant) zeer gering was, is het niet aannemelijk geworden dat de zaaksofficier van justitie Abu
Hajar doelbewust strafvorderlijk met rust liet om – voor de verdediging oncontroleerbaar - van
door hem verkregen informatie gebruik te kunnen maken.

Beïnvloeding opsporingsonderzoek

Het hof overweegt naar aanleiding van de stelling van de verdediging – en de overwegingen van
de rechtbank - dat het handelen van de AIVD een vorm van niet-toegestane beïnvloeding van het
opsporingsonderzoek betreft het volgende. In het hiervoor geciteerde arrest

HR 13 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 wordt daaromtrent overwogen dat: “het door een
inlichtingen- en veiligheidsdienst aanwenden van zijn bevoegdheden voor strafvorderlijke doeleinden, in
strijd is met de wet.”

Het hof stelt voorop dat [verdachte 1] in de periode van 24 april 2018 tot en met 24 september
2018 door middel van e-mails contact heeft gehad met Abu Musab en Abu Hajar. Het
opsporingsonderzoek is aangevangen op 26 april 2018. De politie-infiltrant Abu Hamza heeft voor
het eerst op 11 juni 2018 per e-mail contact gezocht met [verdachte 1], waarna zij elkaar op 5 juli
2018 voor de eerste maal hebben ontmoet. Bij die ontmoeting refereerde [verdachte 1] aan Abu
Musab en Abu Hajar.

De hieronder weergegeven e-mailwisseling vindt dan ook plaats voordat [verdachte 1] en de
politie-infiltrant Abu Hamza elkaar ontmoetten en [verdachte 1] voor het eerst aan hem vertelt
over zijn voornemen een aanslag te plegen.

Op 9 mei 2018 laat Abu Musab aan [verdachte 1] weten dat:

“A trustworthy brother was appointed by our Ahibba to guide you (…) in the next steps to the party.”

[verdachte 1] heeft per e-mail van 28 mei 2018 aan Abu Musab het volgende bericht:

“(...) for us doest matter anymore where we party,, here in hollanf or somewhere ealse.. you decide
whats easy for you guys for bringing real candy (hof: met de term candy bedoelde [verdachte 1]
wapen en aanslag)16 ,, if you guys are able to bring candy here, that not a problem for us,, first we
were planing to join militaire parade,, later we want join gay parade in aug, but also thinking sometime
to visit the french, help us akhi,, lets make a goodplan and stay stick to it. (...)“

Het hof begrijpt deze e-mail aldus dat [verdachte 1] uiteenzet welke opties voor het plegen van
een aanslag de revue zijn gepasseerd en nu Abu Musab om hulp vraagt bij het maken van een
goed plan om daarbij te blijven.17

Daarop stuurt Abu Hajar op 29 mei 2018 een e-mail aan [verdachte 1]:

“(…) As my dear brother Abu Musab (...) informed you. everything is going good and we have insha
Allah to start the next important work.

A brother has been -according to customs- already appointed to serve you and help you further with
(candy) bi Idhni Allah.

He will insha Allah get in touch with you. that’s why we have to stick to the plan (gp) in august which is
actually a good cause according to our Shari brothers (…)”.

Hierin neemt Abu Hajar een van de suggesties van [verdachte 1] over, namelijk de Gay Pride in
augustus als doel van een aanslag. Hij bevestigt het voorstel van [verdachte 1] daaraan (“gp”)
vast te houden.



Na verdere e-mailwisseling tussen Abu Hajar en/of Abu Musab en [verdachte 1], schrijft [verdachte
1] per e-mail van 29 juni 2018 aan Abu Musab en Abu Hajar het volgende:

“akhi i wont give up, but i need now a little bit more time,, (...), but first i have to something, dont
worry akhi, it wont take years,, my plan militair,, i know where they train.”

Deze e-mail mochten Abu Musab en Abu Hajar – als gezegd: veronderstellenderwijs verbonden
aan de AIVD – aldus begrijpen dat [verdachte 1] wat meer tijd nodig heeft, maar nu eerst iets
anders heeft, namelijk een plan dat betrekking heeft op militairen die trainen op een voor hem
bekende locatie. Daaruit kon worden afgeleid dat [verdachte 1] op korte termijn een aanval zou
kunnen uitvoeren op militairen of op langere termijn een aanslag zou kunnen plegen op
bijvoorbeeld de Gay Pride (in augustus). Naar het oordeel van het hof kan uit de ter terechtzitting
in eerste aanleg door de verdediging van [verdachte 1] overgelegde e-mails – welke in het
onderhavige dossier zijn gevoegd - worden afgeleid dat Abu Musab en Abu Hajar het contact met
[verdachte 1] na de e-mail van 29 juni 2018 enige tijd intensiveerden totdat hij op 5 juli 2018 de
politie-infiltrant Abu Hamza had ontmoet.

Het hof herhaalt dat de AIVD op grond van artikel 8 lid 2 sub a Wiv 2017 tot taak heeft onderzoek
te verrichten met betrekking tot personen die de staatsveiligheid in gevaar brengen. Indien voor
deze taak van belang, kan de AIVD op grond van artikel 41 lid 1 Wiv 2017 agenten inzetten die
werken onder dekmantel.

Mede tegen de achtergrond van eerdere aanslagen op militairen in Europa, zoals bijvoorbeeld de
alom bekende terroristische aanslag van 22 mei 2013 op een Britse militair net buiten de kazerne
in Londen, is de AIVD zijn in de artikel 41 lid 1 Wiv 2017 beschreven bevoegdheid niet te buiten
gegaan door naar aanleiding van zijn

e-mail van 29 juni 2018 in het parallelle onderzoek gericht gegevens omtrent [verdachte 1] te
verzamelen ter voorkoming van een aanslag op korte termijn en daarmee

– onvermijdelijk – enige invloed op de per 11 juni 2018 daadwerkelijk aangevangen
strafrechtelijke infiltratie jegens [verdachte 1] uit te oefenen. Het intensiveren van het e-mail
contact om [verdachte 1] van zijn aanslag op militairen af te houden en de aanmoediging om bij
het plan te blijven om contact op te nemen met “een trustworthy brother” die hem bij de volgende
stappen zou begeleiden (in plaats van nu een aanslag te plegen), had mede tot gevolg dat het op
5 juli 2018 tot een ontmoeting met de politie-infiltrant Abu Hamza kwam. Hiermee heeft de AIVD
zijn bevoegdheden niet aangewend voor strafvorderlijke doeleinden, maar om een aanslag op
militairen op korte termijn te voorkomen.

Nadat het contact tussen [verdachte 1] en de politie-infiltrant Abu Hamza na hun ontmoeting op 5
juli 2018 een steviger basis krijgt, houden Abu Hajar en Abu Musab regelmatig contact met
[verdachte 1] per e-mail. Abu Hajar en Abu Musab stuurden nadien religieuze teksten, berichten
van de Ahibba en dromen. Niet is gebleken dat in die fase beïnvloeding van de strafvorderlijke
infiltratie heeft plaatsgevonden.

Conclusie

De conclusie is dat niet aannemelijk is geworden dat het Openbaar Ministerie doelbewust
opsporingsbevoegdheden heeft nagelaten aan te wenden teneinde gebruik te maken van door de
AIVD vergaarde informatie tegen [verdachte 1] en in het verlengde daarvan tegen de verdachte.
Wel is aannemelijk geworden dat de veronderstelde AIVD-infiltranten – bij hun inzet om een
aanslag op korte termijn te voorkomen – tevens korte tijd enige invloed hebben uitgeoefend op
het politieonderzoek. Hierbij is echter niet gebleken dat de AIVD zijn bevoegdheden heeft
aangewend voor strafvorderlijke doeleinden.

Er is dan ook geen sprake van enig vormverzuim.



4.3

Het hof overweegt tevens dat deze kortdurende invloed van de AIVD-infiltranten bovendien op het
politieonderzoek geen bepalende invloed heeft gehad op het verloop van het
opsporingsonderzoek tegen de verdachte en zijn vervolging van het tenlastegelegde feit.

Het verweer tot bewijsuitsluiting wordt verworpen.

. 3 Uitlokking

Tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor is overwogen over de interferentie tussen het
veronderstelde AIVD-onderzoek door Abu Musab en Abu Hajar en het politieonderzoek bespreekt
het hof het uitlokkingsverweer.

Inleiding

De verdediging heeft aangevoerd dat [verdachte 1] is uitgelokt door Abu Musab en Abu Hajar en –
later – ook door de politie-infiltrant Abu Hamza. Dit heeft ook tot de uitlokking van de verdachte
geleid, hoewel hij geen contact heeft gehad met de infiltranten. Dit moet leiden tot niet-
ontvankelijkheidverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging.

Het hof stelt het volgende voorop. Artikel 41 lid 5 Wiv 2017 bepaalt dat een agent bij de uitvoering
van de instructie door zijn optreden een persoon niet mag brengen tot ander handelen
betreffende het beramen of plegen van strafbare feiten, dan waarop diens opzet tevoren reeds
was gericht. Artikel 126h lid 2 Sv bepaalt dat een infiltrant bij de uitvoering van het bevel tot
infiltratie een persoon niet mag brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds
tevoren was gericht.

Verder refereert het hof aan de overwegingen van de Hoge Raad in HR 6 februari 2018
ECLI:NL:HR:2018:155:

“De Hoge Raad stelt voorop dat de inzet van infiltranten niet toelaatbaar is, indien hierdoor doelbewust
of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak wordt tekortgedaan. Daarvan is sprake ingeval 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 reeds daarop was gericht (vgl. HR 29 juni 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL0613, NJ 2010/441, inzake het zogenoemde Tallon-criterium).

De middelen doen een beroep op de rechtspraak van het EHRM betreffende het in art. 6 EVRM
gegarandeerde recht van de verdachte op een eerlijk proces, in overeenstemming waarmee het Tallon-
criterium dient te worden toegepast. Zij berusten onder meer op de opvatting dat de inzet van
infiltranten uitsluitend toelaatbaar is als de verdachte reeds een begin heeft gemaakt met de
gedragingen die hem (uiteindelijk) worden verweten. Die opvatting is echter in haar algemeenheid
onjuist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM – waarvan de inhoud is weergegeven en besproken in de
conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.3 tot en met 5.18 – volgt dit niet, nu deze rechtspraak
immers inhoudt dat de inzet van infiltranten toelaatbaar is indien de betrokkene zich inlaat met
criminele activiteiten of indien zijn opzet reeds tevoren op het plegen van een misdrijf was gericht ("had
been involved in criminal activity or was predisposed to commit an offence"). De middelen falen in
zoverre.”

Recent heeft de Hoge Raad in HR 8 december 2020 ECLI:NL:HR:2020:1964 overwogen:

“Niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging komt als in artikel 359a van
het Wetboek van Strafvordering voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking.
Daarvoor is alleen plaats ingeval het in het voorbereidend onderzoek begane vormverzuim daarin
bestaat dat door met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren 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. 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”. Aanleiding voor niet-ontvankelijkverklaring
op deze grond kan 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 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889). De omstandigheid dat niet de
verdachte maar zijn medeverdachte contact had met een opsporingsambtenaar dan wel een persoon
voor wiens handelen de politie of het openbaar ministerie verantwoordelijk is, sluit niet uit de
mogelijkheid dat (ook) de verdachte door die opsporingsambtenaar of deze andere persoon is gebracht
tot het begaan van het strafbare feit waarvoor hij wordt vervolgd.”

Verslaglegging

De verdediging heeft aangevoerd dat verslaglegging van de “AIVD-kant” van het afgestemde
traject niet voor de verdediging is te controleren. Daardoor kan de verdediging de uitlatingen van
[verdachte 1] tegenover de politie-infiltrant Abu Hamza niet op betrouwbaarheid toetsen, terwijl
die een belangrijk bewijsmiddel zijn in de strafzaak tegen de verdachte. Zijn uitlatingen zijn
verregaand beïnvloed door het AIVD-traject.

Het hof stelt voorop dat hiervoor is vastgesteld dat niet is gebleken dat de grenzen van het
optreden van de AIVD of het Openbaar Ministerie ten aanzien van de parallelle onderzoeken als
bedoeld in HR 13 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2553 zijn overschreden. De stelling van de
verdediging dat [verdachte 1] zijn uitlatingen tegen de politie-infiltrant Abu Hamza deed als gevolg
van de duur en intensiteit van zijn contacten met de AIVD-agenten en de wijze waarop hij door
hen is misleid vindt onvoldoende steun in het dossier en is ook overigens niet aannemelijk
geworden.

Het hof overweegt verder dat de rechtmatigheid van het optreden van de AIVD door de CTIVD
wordt getoetst. Het is niet aan de LOVJ om de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die
ten grondslag ligt aan het ambtsbericht, alsmede het waarheidsgehalte van de informatie in het
ambtsbericht te controleren.

Niettemin heeft de LOVJ drie processen-verbaal van bevindingen opgesteld waarin hij – voor zover
mogelijk gelet op de geheimhoudingsplicht van artikel 135 Wiv 2017 – heeft uiteengezet in
hoeverre de AIVD betrokken is geweest in de aanloop naar en gedurende de loop van het
politieonderzoek 26Orem. Verder is de LOVJ ten overstaan van de raadsheer-commissaris als
getuige gehoord.

Onder meer is daarin bevestigd dat de LOVJ de door de AIVD aan hem verstrekte informatie voor
het uitgeven van een ambtsbericht heeft getoetst en daarnaar tevens met “strafvorderlijke blik”
heeft gekeken. Daarnaast heeft de LOVJ met dezelfde blik naar de onderliggende stukken van de
ambtsberichten gedurende het parallelle onderzoek gekeken. Bij het toetsen van de verstrekte
gegevens heeft de LOVJ niet alleen de belangen van de persoon waarop het ambtsbericht ziet in
aanmerking genomen, maar ook die van derden. Ten slotte heeft de LOVJ ook overige informatie
van de AIVD, die niet aan een ambtsbericht ten grondslag lag, met “strafvorderlijke blik” bekeken.
Daartoe behoorde ook informatie waarvan de rechtbank heeft aangenomen dat die voortkwam uit
contact tussen [verdachte 1] en de AIVD. Zijn conclusie was dat er niets is gebeurd wat niet zou
mogen. Hij heeft op geen enkel moment gezien dat de verdachten zijn uitgelokt tot het verrichten
van handelingen die ze niet zouden hebben gepleegd als de AIVD niets zou hebben gedaan.

Het hof is van oordeel dat, hoewel de verslaglegging van het optreden van de AIVD niet volledig is
te controleren, de verdediging in de gelegenheid is geweest de basis van het onderzoek – het



ambtsbericht van 26 april 2018 – en de veronderstelde inzet van de AIVD gedurende het parallelle
onderzoek in zekere mate te toetsen. Daaruit is gebleken dat de LOVJ ook gedurende het
parallelle onderzoek informatie van de AIVD over het onderzoek naar [verdachte 1] maar ook over
derden heeft getoetst tegen de achtergrond van hetgeen in het Wetboek van Strafvordering is
bepaald. Daarbij zijn geen onregelmatigheden gebleken. Het hof stelt verder vast dat uit de aan
het dossier toegevoegde e-mails van Abu Musab en Abu Hajar niet blijkt dat het bepaalde in
artikel 41 lid 5 Wiv 2017 is geschonden. Uit de tekst van deze e-mails, waarbij het hof opmerkt dat
er alleen schriftelijk is gecommuniceerd, blijkt niet dat [verdachte 1] door Abu Musab en Abu Hajar
tot het voornemen tot het plegen van een aanslag is gebracht. Het hof tekent hierbij ten
overvloede nog aan dat [verdachte 1] ter terechtzitting in eerste aanleg (in zijn eigen zaak) is
gevraagd om zijn stelling dat hij onder druk is gezet en is gehersenspoeld toe te lichten, onder
meer aan de hand van de door zijn raadsman overgelegde e-mails. [verdachte 1] heeft zich op zijn
zwijgrecht beroepen.18 Ook de verklaring van [verdachte 1] als getuige ter terechtzitting in hoger
beroep over deze e-mails is niet concreet geworden.19

Conclusie

Het gebruik van de communicatie tussen [verdachte 1] en de politie-infiltrant en de directe
resultaten daarvan voor het bewijs is – anders dan de verdediging heeft aangevoerd - niet in
strijd met het beginsel van een fair trial.

Uitlokking politie-infiltrant

Zoals hiervoor al is vermeld, heeft de politie-infiltrant Abu Hamza op 11 juni 2018 per e-mail
contact opgenomen met [verdachte 1]. De infiltrant schreef:

“I have been appointed by the brothers to help you I believe that you are expecting my mail, so can you
confirm that this Is correct? Your brother Hamza”

Zij ontmoetten elkaar op 5 juli 2018 in Arnhem. Het gesprek tussen hen is door de politie-infiltrant
opgenomen. Abu Hamza zegt tegen [verdachte 1] (vertaald)20:

“Goed, want wat ik kan doen... het is voor mij moeilijk om jou een plan te geven als ik het plaatje niet
weet, ik weet niet wat goed is. Dat moet van jou komen. Maar als je er eentje hebt, Inshallah (zo God
het wil), zal ik je helpen en het beter maken zoals ik dat kan. Dus als je een plan hebt en je zegt,
bijvoorbeeld, ik wil dit en ik wil dat, dan ben ik in staat om te zeggen: ok dat is goed. Maar dan is dit
nodig, haal dat weg, we doen het hier en op deze manier om te zorgen dat de aanval beter wordt.”

[verdachte 1] zegt dan21:

“Ik doe het alleen. Ik heb alleen mijn auto nodig, begrijp je, voor een grote bom, ja mijn auto. (...) Ik
weet een paar plekken, ik weet hoe, hoe ..ntv.. misschien leren om met Kalasjnikov.. (...)

En ondertussen vriend, werk ik nog steeds aan een plan over hoe en waar (...)

En tot nu toe zijn mijn plannen twee keer door broeders kapotgemaakt (...)

Als ze meedoen, okay, goed en als je niet mee doet, ook okay. Het is namelijk mijn plan. Dan gaat het
gebeuren zoals ik wil.

(…), het maakt me niet uit wanneer en wat. Ik zou echt heel graag willen dat het dit jaar gebeurt.

Ja. Ennuh als jij, als jij hier, daar banden hebt, van broeders die het misschien beter weten. Voor mij,
wollah (bij Allah,) maakt de plek niet uit.

Ik heb het ook aan Abu Hajar gevraagd, zelfs in Frankrijk, mij maakt het niet uit.

Maar als je, als je om je heen vraagt, denk met me mee, vriend. Als je broeders hebt, die als je dat
weet ok, die een betere locatie weten en ondertussen, deze week probeer ik het nog een laatste keer
met een paar broeders. Voor de laatste keer. Ik heb het tegen ze gezegd. Als je meedoet, best. Zo niet,
dan verbreek ik het contact met ze. Omdat, niet omdat ze het niet doen maar puur voor mijn eigen



veiligheid.”

Bij de volgende ontmoeting op 12 augustus 2018 heeft de politie-infiltrant tegen [verdachte 1]
gezegd22:

“Dus wat is er gebeurd, de laatste keer dat we elkaar ontmoetten, zei je, misschien 2 jongens, ik weet
het niet.”

Daarop antwoordt [verdachte 1]23:

We zijn nu met z'n vijven. (…) Want, broeder, deze broeders, zoals ik al zei, ik ken ze al lang. (…) ze
wonen in Arnhem, buiten Arnhem. (…). Maar ik heb ze alles over jou verteld. (…). Ze kwamen met een
idee, er is ...festival. Te veel festivals. Te veel popfestivals. Ik zei ok. Ik zei, jongens, weten jullie zeker
wat jullie willen doen? Hebben jullie de zeker, de yaqien (zekerheid) in jullie hart.(…). Een van hun
vragen was, hoe snel kun je die dingen leveren die wij nodig hebben?”

Waarop de politie-infiltrant antwoordt24:

“Het hangt ervan af wat je nodig hebt.”

En [verdachte 1] zegt25:

“Wat wij nodig hebben, broeder, wat zij willen omdat het een festival is, willen wij een AK, Kalasjnikov…
Ja, want zij willen als een gek gaan schieten (…)

Dus vijf (5), voor iedereen. (…) . Als, als ze, ze ze, toch, wat als onze Kalashnikov stopt. We hebben een
kleine nodig.

(…)Een kleine voor het geval dat, want wat er ook gebeurt, wij willen ons niet overgeven. (…) En heb je
een vest? (…). En indien mogelijk... over een auto. Ze vroegen zich af hoe reëel het is met een auto.
(…).Wat zij willen is een auto. Broeder, wij willen gewoon ..ntv... schade veroorzaken. Ok. Omdat we ons
op een festival richten, weet je, na het festival en je hebt duizend mensen, wanneer we ons op het
festival richten, zetten we ook een heel grote auto in een andere stad neer. En voordat we naar het
festival gaan, blazen we die gewoon op en dan doen we in het festival. Ik zei je, en we verspreiden ons,
weetje, we maken een soort van cirkel om het festival heen. Het is een open festival.”

Bij de ontmoeting op 30 augustus 2018 heeft [verdachte 1] op de vraag van de politie-infiltrant:
“heb je nog iets bekeken sinds de vorige keer, inzake evenementen?” geantwoord: “Dat is geen
probleem. Broeder, er zijn er zo veel...” Waarop de politie-infiltrant zegt: “Dus als jij het zegt, we
hebben een evenement gevonden in september, we hebben er eentje in oktober gevonden. Dus we
weten, ok, het zal ergens in oktober zijn. En dan kun je iets vinden wat dichterbij is. Dan begin ik met
voorbereiden van uhh...”

Naar het oordeel van het hof blijkt uit de gesprekken tussen [verdachte 1] en de politie-infiltrant –
die, met uitzondering van het gesprek op 18 september 2018, zijn opgenomen - dat het initiatief
om een aanslag te plegen van [verdachte 1] komt. De politie-infiltrant maakt vanaf het eerste
contact duidelijk dat het initiatief bij [verdachte 1] ligt en hij slechts kan faciliteren als [verdachte
1] aangeeft wat zijn concrete plannen zijn. [verdachte 1] ontvouwt die plannen vervolgens en de
politie-infiltrant deelt mede wat hij kan regelen op het gebied van wapens en grondstoffen voor
het maken van een bom.

De politie-infiltrant is als beperkt anonieme getuige als bedoeld in artikel 190 lid 3 Sv bij de
rechter-commissaris gehoord. Hij heeft verklaard dat hij is gebriefd door de Nederlandse
begeleiders. Er is hem gezegd dat hij niet mag provoceren of uitlokken. Hij heeft verder verklaard
dat hij – voorzover hem bekend – [verdachte 1] nooit iets heeft aangeboden waar hij niet zelf om
had gevraagd. [verdachte 1] vroeg om vuurwapens, om bomvesten en spullen om een autobom te
maken.



[verdachte 1] is op grond van het hiervoor overwogene naar het oordeel van het hof niet gebracht
tot handelingen waarop zijn opzet niet al tevoren was gericht. De verdachte kan niet via
[verdachte 1] zijn uitgelokt.

Het hof overweegt nog het volgende. De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de verdachte geen
contact heeft onderhouden met Abu Musab, Abu Hajar of de politie-infiltrant Abu Hamza, maar hij
desalniettemin is uitgelokt, ook in het geval het hof oordeelt dat [verdachte 1] niet is uitgelokt.
Aan dit verweer van de raadsvrouw ligt ten grondslag de stelling dat sprake is geweest van een
tussen de AIVD en het Openbaar Ministerie afgestemd onderzoek, waarin de betrokkenheid van
de verdachte is geregisseerd. Nu die stelling – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen – geen
steun in het dossier vindt en ook overigens niet is gebleken wordt het verweer verworpen.

Conclusie

Het hof verwerpt het verweer dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden
verklaard.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, dat de
verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 primair tenlastegelegde en ter zake van het
onder 1 subsidiair en 2 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
de duur van acht jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts dient aan de verdachte de maatregel
strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht, te worden opgelegd.

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder
1 primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan

– overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal, het pleidooi van de verdediging en zoals
hieronder onder 10.3 nader gemotiveerd - behoort te worden vrijgesproken.

5 Vordering van de advocaat-generaal

6 Het vonnis waarvan beroep

7 Vrijspraak



Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair en 2
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

subsidiair

[verdachte 1] en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 4] en/of [verdachte 5] op een
of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 01 januari juni 2018 tot en met 27 september 2018 te
Arnhem en/of Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of
elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

ter voorbereiding van het/de misdrijf/misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten:

-moord (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 juncto 83 van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

-het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar
voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te
duchten is, zoals bedoeld in artikel 157 sub 1 en 2 van het Wetboek van Strafrecht, (te) begaan met
een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 176a van het Wetboek van Strafrecht),

opzettelijk een of meer Kalasjnikov(s), althans een of meer automatisch(e) (vuur)wapen(s) en/of een
of meer (hand)vuurwapen(s) en/of grondstoffen voor een of meer (auto)bom(men) en/of grondstoffen
voor explosieven voor in een of meer bomvest(en), te weten: kunstmest en/of zoutzuur en/of
waterstofperoxide en/of aceton, bestemd tot het begaan van dat/die misdrijf/misdrijven, hebben/heeft
verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden hebben/heeft gehad,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf(ven) verdachte op een of meer tijdstip(pen) gelegen in de
periode van 01 januari juni 2018 tot en met 27 september 2018 te Arnhem en/of Rotterdam en/of
Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of elders in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft
verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- daarvoor financiële middelen ter beschikking te stellen, en/of

- voornoemde [verdachte 1] en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 4] en/of
[verdachte 5] te vervoeren naar en/of te vergezellen bij bijeenkomsten/gesprekken die daarover
gingen, en/of

- voornoemde [verdachte 1] te vervoeren naar en/of te assisteren en/of te vergezellen bij het ophalen
van de genoemde kunstmest;

8 Bewezenverklaring



2.

primair

hij in of omstreeks de periode van 01 januari juni 2018 tot en met 27 september 2018 te Arnhem en/of
Rotterdam en/of Huissen en/of Vlaardingen en/of Utrecht en/of Weert en/of Breda en/of elders in
Nederland,

met een of meer mededader(s), waaronder (in elk geval) [verdachte 1] (geboren op [geboortedag]
1984) en/of [verdachte 2] (geboren op [geboortedag] 1997) en/of [verdachte 3] (geboren op
[geboortedag] 1997) en/of [verdachte 5] (geboren op [geboortedag] 1997) en/of [verdachte 4]
(geboren op [geboortedag] 1992),

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van
terroristische misdrijven, namelijk

A. het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar
voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te
duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (zoals bedoeld in artikel 157 Wetboek van
Strafrecht), (te) begaan nmet een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 176a van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

B. doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 288a van het Wetboek
van Strafrecht), en/of

C. moord (te) begaan met een terroristisch oogmerk (zoals bedoeld in artikel 289 juncto 83 van het
Wetboek van Strafrecht), en/of

D. de samenspanning en/of opzettelijke voorbereiding van en/of bevordering tot eerder vermelde
misdrijven (zoals bedoeld in artikel 176b en/of 289a en/of 96 lid 2), en/of E. het voorhanden hebben
van een of meer wapens en/of van munitie van de categorieën II en/of III (zoals bedoeld in artikel 26
lid 1 van de Wet Wapens en Munitie) (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of met het
oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken (zoals bedoeld in
artikel 55 lid 1 en/of lid 5 van de Wet Wapens en Munitie).

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden
vrijgesproken.

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

9 Bewijsvoering



-

-

-

-

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het onder 1 subsidiair en 2 primair
bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn
vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor
zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met
een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden
gehecht.

Inleiding

De verdachte wordt -kort samengevat- in verschillende varianten verweten:

betrokkenheid bij de voorbereiding tot moord en/of opzettelijke brandstichting en/of een ontploffing
teweeg brengen met terroristisch oogmerk (feit 1);
deelname (in enigerlei vorm) aan een organisatie met een terroristisch oogmerk (feit 2).

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot, kort gezegd en in de samenvatting van het Openbaar
Ministerie, bewezenverklaring van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde medeplichtigheid aan het
voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk en het onder 2 primair tenlastegelegde
deelnemen aan een terroristische organisatie.

De raadsvrouw van de verdachte heeft vrijspraak van beide tenlastegelegde feiten bepleit.

Feiten waarvan het hof uitgaat

Bij de beoordeling van het voorhanden zijnde bewijs ten aanzien van de eventuele betrokkenheid van
de verdachte bij het onder 1 tenlastegelegde acht het hof in het bijzonder de volgende feiten en
omstandigheden van belang die zijn vastgesteld op basis van het dossier en op grond van het
onderzoek ter terechtzitting:

de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard ervan op de hoogte te zijn geweest
dat de medeverdachte [verdachte 1] eerder veroordeeld is wegens een terroristisch misdrijf.
Op 5 juli 2018 heeft [verdachte 1] de politie-infiltrant Abu Hamza ontmoet in Arnhem. In dit gesprek

vertelt [verdachte 1] dat hij staat te popelen om iets te ondernemen, om een aanslag te plegen die
grote schade zou veroorzaken. Aanvankelijk, ongeveer een jaar geleden, waren er negen broeders
die iets wilden doen, iets groots voor de Islam. Nu willen hij en twee andere kerels een aanval
uitvoeren.26

- Op 6 juli 2018 spreekt [verdachte 1] met de verdachte in de woning van [verdachte 1] te
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[plaatsnaam 1] en op het daarbij behorende balkon. Tijdens dit gesprek zegt [verdachte 1] onder
meer:

“was echt die moment gekomen... uhhh ik had heel lang gesolliciteerd, gisteren was die moment gekomen
om uh.. hij heeft me uitgenodigd ...

dus kom, ik bel wel als ik jullie zie. ...ntv.. ik neem niemand., ntv... behalve u. ..ntv...

Ik wilde, ik wilde eerst naar broeders bellen om met me mee te gaan, wie doet mee …” 27

- [ [verdachte 1] en de verdachte rijden op 14 juli 2018 naar Vlaardingen waar zij de medeverdachten
[verdachte 2] en [verdachte 3] ontmoeten.28

- Op 16 juli 2018 verzendt [verdachte 1] een e-mail aan Abu Hamza.29 Dezelfde dag bezoekt de
verdachte [verdachte 1] in zijn woning. Tussen 00.23 en 01.23 fietsen zij met een onbekende derde
man in [plaatsnaam 1].30

- Op 24 juli 2018 verzendt [verdachte 1] een e-mail aan Abu Hamza. Deze e-mail houdt voor zover van
belang in: “we are now 5. Im bust with sixth, but for now we focus on the 5 guys.”31

- Op 12 augustus 2018 ontmoeten Abu Hamza en [verdachte 1] elkaar in Utrecht. [verdachte 1] vertelt
onder meer dat de groep die de aanslag wil plegen uit vijf personen bestaat, inclusief hijzelf. Hij wil
Kalasjnikovs, bomvesten, granaten, kleine wapens en een autobom gebruiken op een festival. Tijdens
deze ontmoeting volgen [verdachte 2] en [verdachte 3] op een afstand [verdachte 1] en Abu Hamza.32

- Op 29 augustus 2018 bevinden de verdachte, [verdachte 4], [verdachte 5] en [verdachte 2] zich met
[verdachte 1] in de woning van [verdachte 1]. Tijdens dit bezoek loopt [verdachte 1] naar een andere
kamer en belt met Abu Hamza. [verdachte 1] en Abu Hamza maken een afspraak voor de volgende
dag. Hierna vertrekken de anderen successievelijk, de verdachte als laatste.33

- Op 30 augustus 2018 reist [verdachte 1] met de verdachte en [verdachte 6] (hierna: [verdachte 6])
naar Utrecht. Na het parkeren van de auto in Utrecht vraagt [verdachte 6] “Waar gaan we heen?” De
verdachte antwoordt dat ze moeten parkeren en de stad in kunnen gaan. Op enig moment schudden
de verdachte en [verdachte 6] de hand van Abu Hamza tijdens de ontmoeting van [verdachte 1] met
Abu Hamza. In afwezigheid van de verdachte en [verdachte 6] vertelt [verdachte 1] aan Abu Hamza
dat de verdachte wel de wil heeft om een aanslag te plegen, maar nog niet overtuigd is om dat nu
met [verdachte 1] te doen. De verdachte zal degene zijn die na een geslaagde aanslag van
[verdachte 1] mogelijk geïnteresseerd is om het contact met Abu Hamza over te nemen om een
nieuwe aanslag voor te bereiden. Verder zegt [verdachte 1] dat hij liever vijf man heeft die
wilskrachtig zijn dan 500 die onzeker zijn. In dit gesprek komen verder de voorbereiding van een
aanslag, het trainen met wapens en het maken van een bom aan de orde. Op de terugweg vanuit
Utrecht met de verdachte en [verdachte 6] zegt [verdachte 1]: “ik hoop dat mijn nieuwe simkaart
binnen is. (…) ik sta voor een paar goeie uitdagingen binnenkort.” Ook zegt [verdachte 1] tegen de
verdachte dat hij een nieuwe, schone telefoon nodig heeft die ook WhatsApp moet hebben.”34

- Op 31 augustus 2018 om 22.38 uur vertrekken [verdachte 1] en de verdachte uit [plaatsnaam 1]. Bij
vertrek zegt [verdachte 1] tegen de verdachte dat hij tegen [verdachte 3] (het hof begrijpt:
[verdachte 3]) moet zeggen dat hij [verdachte 2] (het hof begrijpt: [verdachte 2]) moet bellen. De
verdachte vraagt of [verdachte 2] ook moet komen. [verdachte 1] zegt dat [verdachte 3] het wel
weet, dat de verdachte gewoon moet bellen. Rond middernacht arriveren [verdachte 1] en de
verdachte bij de woning waar [verdachte 3] verbleef op de [adres verdachte 3]. Omstreeks 00.55 uur
op 1 september 2018 komen [verdachte 1], de verdachte, [verdachte 2] en [verdachte 3] naar buiten
lopen. De vier mannen gaan met de auto naar de Zwart Jansstraat in Rotterdam. Volgens de
verdachte hebben ze daar een fastfood restaurant bezocht. Rond 02.00 uur vertrekken [verdachte 1]
en de verdachte vanaf de woning van [verdachte 3] in [plaatsnaam 2] naar [plaatsnaam 1].35

- Op 7 september 2018 belt [verdachte 1] naar de verdachte en vraagt of de verdachte iets te doen
heeft. [verdachte 1] haalt de verdachte vervolgens op.36 De verdachte heeft ter terechtzitting van 29
maart 2022 verklaard dat [verdachte 1] zegt dat hij speciale mest moet ophalen voor zijn broertje.
[verdachte 1] rijdt met de verdachte naar de Mediamarkt in Breda. [verdachte 1] loopt de Mediamarkt
in, opent een kluis met een code en pakt een tas met daarin een autosleutel uit de kluis. [verdachte 1]
loopt ongeveer een kwartier over de parkeerplaats, vindt een bestelauto en opent de achterdeuren



van deze bestelauto met de sleutel uit de kluis. De verdachte parkeert de auto van [verdachte 1]
achter de bestelauto. [verdachte 1] pakt meerdere zakken uit de laadruimte van de bestelauto en
plaatst deze in de kofferbak van zijn auto. De verdachte parkeert de auto van [verdachte 1]. De
verdachte en [verdachte 1] lopen de Mediamarkt weer in. [verdachte 1] heeft de sleutel teruggelegd
in dezelfde kluis en daarbij dezelfde code gebruikt. Voor vertrek bericht [verdachte 1] aan Abu Hamza
dat hij het heeft en dat de sleutel in dezelfde kluis met dezelfde code terug is.37

- Op de terugweg naar [plaatsnaam 1] leest de verdachte in de auto het volgende bericht van Abu
Hamza aan [verdachte 1] via Telegram letterlijk voor: "Allahu akbar akhi! lm happy to hear it went good
and so quickly. Smart idea using the same locker and code. Ill message you again soon inshaAllah."

[verdachte 1] reageert door te zeggen: “Zeg maar, okay see you soon".

Via de telefoon van [verdachte 1] wordt door de verdachte om 16.07 uur per Telegram aan Abu Hamza
bericht: “YazakAllahu ghiar. I see jou soon inshaAllah"

Om 16.09 uur schrijft Abu Hamza aan [verdachte 1]: Insha Allah". Omstreeks 17.03 uur is op de OVC
van de Peugeot te horen dat [verdachte 1] een bericht in het Engels dicteert aan de verdachte. De
verdachte moet van [verdachte 1] schrijven dat de dingen goed gaan en ze een stap dichter bij hun
plan zijn.38

- Bij de woning van [verdachte 1] parkeert [verdachte 1] de auto bij de ingang naar de berging. De
verdachte gaat de ingang van de berging in en [verdachte 1] loopt met de zakken naar de berging,
waar zij later ook zijn aangetroffen.39

- Op 17 september 2018 heeft [verdachte 1] een fysieke ontmoeting met Abu Hamza in Arnhem.
Tijdens de ontmoeting zegt [verdachte 1] tegen Abu Hamza dat de groep met wie hij een aanslag wil
plegen Abu Hamza wil ontmoeten. Hij zal die avond met de groep bespreken of ze Abu Hamza op 18
september 2018 willen ontmoeten.40 [verdachte 1] legt geen contact met de verdachte, maar wel met
anderen.41

- Op 18 september 2018 stelt [verdachte 1] de medeverdachten [verdachte 3], [verdachte 5],
[verdachte 2] en [verdachte 4] voor aan Abu Hamza in een park in Arnhem. Afgesproken wordt
binnenkort samen te komen om te oefenen. Abu Hamza vraagt of de mannen hetzelfde willen als
[verdachte 1]. De vier mannen antwoorden ja.42

- Op 20 september 2018 ontmoeten [verdachte 5], [verdachte 4], [verdachte 2] en [verdachte 3]
elkaar in Rotterdam.43

- Op 21 september 2018 bericht Abu Hamza via Telegram aan [verdachte 1] dat de ontmoeting op 27
september zal plaatsvinden. [verdachte 1] antwoordt met de tekst: “Clear”.44

- Op 22 september 2018 laat [verdachte 1] aan Abu Hamza weten dat hij “hen” vandaag of morgen
ziet.45

- Diezelfde dag, tussen 20.00 uur en 21.15 uur, zijn [verdachte 1], de verdachte, [verdachte 2] en
[verdachte 3] bij elkaar in de woning aan [adres verdachte 3], zijnde het verblijfadres van [verdachte
3]. Kort nadat [verdachte 1] en de verdachte zijn vertrokken, komt [verdachte 5] aan bij de portiek in
[straat verdachte 3].46

- Op 27 september 2018 gaan [verdachte 1], [verdachte 3], [verdachte 2] en [verdachte 5] naar het
vakantiehuisje in Weert, waar ze Abu Hamza en een andere politie-infiltrant ontmoeten en waar
geoefend wordt met (onklaar gemaakte) wapens.47

Vrijspraak feit 1 primair

Bij de beoordeling van het voorhanden zijnde bewijs valt allereerst op dat de verdachte, anders dan
de medeverdachten, niet aanwezig is geweest bij de belangrijke bijeenkomsten, te weten in een park
in Arnhem op 18 september 2018 en in het vakantiehuisje in Weert op



27 september 2018. Mede bezien in het licht van de omstandigheid dat [verdachte 1] vanaf 24 juli
2018 consequent spreekt over vijf daders, inclusief hemzelf (het hof begrijpt: [verdachte 1],
[verdachte 2], [verdachte 3], [verdachte 5] en [verdachte 4]), acht het hof, evenals het Openbaar
Ministerie en de verdediging, het medeplegen van het onder 1 primair tenlastegelegde niet wettig en
overtuigend bewezen.

Medeplichtigheid voorbereidingshandelingen (feit 1 subsidiair)

Het hof stelt voorop dat voor de bewezenverklaring van medeplichtigheid aan een misdrijf, zoals
tenlastegelegd onder 1 subsidiair, vereist is dat niet alleen wordt bewezen dat het opzet van de
verdachte was gericht op zijn handelingen als medeplichtige als bedoeld in artikel 48, aanhef en onder
1° of 2º Sr, maar ook dat zijn opzet, al dan niet in voorwaardelijke vorm, was gericht op het door de
dader(s) te plegen misdrijf (het gronddelict). Bij de bewezenverklaring en kwalificatie van de
medeplichtigheid moet worden uitgegaan van de door de dader(s) verrichte handelingen, ook indien
het opzet van de medeplichtige slechts was gericht op een deel daarvan. Het opzet van de
medeplichtige behoeft niet te zijn gericht op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan.
Onder die precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan, is ook begrepen of het gronddelict al
dan niet in deelneming wordt begaan; op die deelnemingsvorm behoeft het opzet van de
medeplichtige dus niet te zijn gericht.

Ingeval het (voorwaardelijk) opzet van de medeplichtige niet (volledig) was gericht op het gronddelict,
moet het misdrijf waarop het opzet van de medeplichtige wel was gericht, voldoende verband houden
met het gronddelict. Of van een dergelijk verband sprake is, is afhankelijk van de concrete
omstandigheden van het geval. Doorgaans kan worden aangenomen dat dit verband bestaat indien
het misdrijf waarop het (voorwaardelijk) opzet van de medeplichtige was gericht, een onderdeel vormt
van het gronddelict, zoals het geval is bij een misdrijf dat is begaan onder strafverzwarende
omstandigheden. Maar ook in andere gevallen, waarbij zowel de aard van het gronddelict als de aard
van de gedraging van de medeplichtige en de overige omstandigheden van het geval van belang zijn,
kan sprake zijn van een dergelijk verband.

Uit de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden leidt het hof af dat [verdachte 1] vanaf in
ieder geval 5 juli 2018 voornemens is geweest een aanslag te plegen/een aanval te doen/iets groots
voor de Islam te doen. Hij wil dit op dat moment doen met twee andere personen. Vanaf 24 juli 2018
geeft hij aan dit te willen doen met vijf personen, inclusief hemzelf. Dit aantal door hem genoemde
(mede)daders blijft vanaf dat moment gelijk tot en met 27 september 2018. Wel is [verdachte 1] nog
bezig met een zesde persoon, maar daar ligt niet de focus op, zoals blijkt uit de tekst van de door
[verdachte 1] geschreven e-mail van 24 juli 2018. De tekst van de e-mail impliceert dat hierover met
deze zesde persoon gesproken is en dat deze persoon gevraagd is een standpunt te bepalen. Naar
het oordeel van het hof is de verdachte deze zesde persoon. Het hof leidt dit af uit het gesprek op 6
juli 2018 tussen [verdachte 1] en de verdachte, waarin [verdachte 1] in, naar het hof begrijpt,
versluierde taal de verdachte vertelt dat hij heel lang gesolliciteerd heeft, dat hij nu is uitgenodigd en
dat [verdachte 1] naar de broeders wil bellen om te vragen met hem mee te gaan. [verdachte 1]
neemt hiermee naar het oordeel van het hof de verdachte vanaf het eerste begin in vertrouwen over
zijn plannen. Dat de verdachte deze zesde persoon is, leidt het hof voorts af uit de omstandigheid dat
de verdachte aanwezig is bij de ontmoetingen tussen [verdachte 1] en, in wisselende samenstelling,
[verdachte 2], [verdachte 3], [verdachte 5] en [verdachte 4] op respectievelijk 14 juli 2018, 29
augustus 2018, 31 augustus 2018 en 22 september 2018. Het hof wijst er daarbij op dat deze laatste
datum gelegen is kort na de ontmoeting in het park op 18 september 2018, na de communicatie
tussen [verdachte 1] en Abu Hamza, en kort voor de wapentraining op 27 september 2018. Het hof
leidt uit de aanwezigheid van de verdachte bij al deze bijeenkomsten af dat men de verdachte in
vertrouwen blijft nemen en blijft meenemen in de ontwikkelingen. Het hof neemt zonder meer aan dat
men het gezellig had met elkaar (zoals ook bleek uit de interactie tussen de verdachten en de
getuigen ter terechtzitting), maar de stelling dat men louter voor de gezelligheid bij elkaar kwam en
dat deze bijeenkomsten niets te maken hadden met de tenlastegelegde feiten schuift het hof als
voltrekt ongeloofwaardig terzijde. Ook de opmerking van [verdachte 1] richting Abu Hamza op 30
augustus 2018 dat de verdachte, die kort tevoren de hand van Abu Hamza heeft geschud, wel de wil



heeft om een aanslag te plegen, maar nog niet overtuigd is om dat nu met [verdachte 1] te doen,
bevestigt dat de verdachte deze zesde persoon is van wie op 24 juli 2018 gezegd wordt dat hij er nog
niet klaar voor is om op dat moment een aanslag te plegen.

Gegeven de gebeurtenissen op 18 en 27 september 2018 en de data waarop de
ontmoetingen/communicatie met Abu Hamza plaatsvond(en), is het hof van oordeel dat de
ontmoetingen en gesprekken op 14 juli 2018, 29 augustus 2018, 31 augustus 2018 en 22 september
2018 van de verdachte met [verdachte 1] en, in wisselende samenstelling, [verdachte 2], [verdachte
3], [verdachte 5] en [verdachte 4] (mede) plaatsvonden in het kader van de door hen te plegen
aanslag.

Naar het oordeel van het hof weet de verdachte dat [verdachte 1] het voornemen heeft een aanslag
te plegen. De verdachte is ervan op de hoogte dat [verdachte 1] eerder veroordeeld is wegens een
terroristisch misdrijf. Daags na de eerste ontmoeting tussen Abu Hamza en [verdachte 1] op 5 juli
2018 wordt de verdachte door [verdachte 1] in vertrouwen genomen over deze ontmoeting. Deze
wetenschap van de verdachte vindt bevestiging in de opmerkingen van [verdachte 1] op 30 augustus
2018, op de terugweg vanuit Utrecht met de verdachte en [verdachte 6], dat hij hoopt dat zijn nieuwe
simkaart binnen is en dat hij voor een paar goeie uitdagingen binnenkort staat. Bovendien zegt
[verdachte 1] tijdens die autorit tegen de verdachte dat hij een nieuwe, schone telefoon nodig heeft
die ook WhatsApp moet hebben. Deze opmerkingen hebben alleen betekenis als de persoon tot wie
ze gericht zijn kennis draagt van de achterliggende redenen waarom [verdachte 1] voor een paar
goeie uitdagingen staat, als ook waarom een nieuwe simkaart en een schone telefoon met WhatsApp
nodig zijn. Het hof leidt uit dit samenstel van feiten en omstandigheden af dat de verdachte vanaf 6
juli 2018, maar in ieder geval vanaf 24 juli 2018 ervan op de hoogte is dat [verdachte 1] een aanslag
wil plegen.

De verdachte heeft ter terechtzitting op 29 maart 2022 erkend dat [verdachte 1] voor het vertrek naar
Breda op

7 september 2018 verteld heeft dat zij “speciale mest” gingen ophalen. Dat de verdachte zich op dit
punt vergist heeft, zoals de raadsvrouw betoogt, is niet aannemelijk geworden.

[verdachte 1] en de verdachte reizen vervolgens vanuit [plaatsnaam 1] naar Breda om bij de
Mediamarkt, een winkel gespecialiseerd in elektronica, speciale mest op te halen. Wanneer [verdachte
1] vervolgens in de Mediamarkt in Breda een kluisje opent met een code, uit het kluisje een tas met
daarin een sleutel pakt, een kwartier over de parkeerplaats van de Mediamarkt loopt en met de
sleutel uit het kluisje de deuren van een bestelbusje opent, moeten werkelijk alle alarmbellen bij de
verdachte zijn gaan rinkelen gelet op deze ongewone gang van zaken.

Niet is gebleken dat de verdachte op enig moment enige opmerking heeft gemaakt over de gang van
zaken richting [verdachte 1]. Ter terechtzitting in hoger beroep op 29 maart 2022 heeft de verdachte
hierover verklaard:

“Ik vond dat zeker niet normaal. Opvallend. Wat moest ik op dat moment doen? Ik kon doorvragen. Wat is
dit allemaal? Hij kon antwoorden geven of niks zeggen. Ik dacht ik krijg dingen te weten die ik niet wil
weten waar ik misschien strafbaar voor ben. (…) Ik wist op dat moment niet wat ik wilde doen. (…) Of ik kan
doorvragen of ik kan zwijgen en thuiskomen en er niet meer over hebben. (…) Ik vond het raar. Apart. Het
had iets waar ik de vinger niet op kon leggen. (…) Het zag er niet normaal uit, iets uit een auto halen, in een
andere auto, naar kluisjes in Mediamarkt. Ik dacht: ik kan beter mijn mond houden.”

Gegeven de wetenschap van de verdachte van de plannen van [verdachte 1] om een aanslag te
plegen, zoals hiervoor uiteengezet, kan het niet anders dan dat de verdachte vanaf het moment dat
[verdachte 1] de deuren van de bestelbus opende met de sleutel uit de kluis zich gerealiseerd heeft
dat de ‘speciale mest’ opgehaald werd ten behoeve van de te plegen aanslag.



De verdachte onttrekt zich niet aan de gebeurtenissen door het parkeerterrein te verlaten en naar
huis te reizen, laat staan er een verwonderingsvraag over te stellen, maar haalt integendeel
vervolgens de Peugeot van [verdachte 1] op en zet [verdachte 1]’s auto achter de bestelbus stil.
Nadat [verdachte 1] zakken met inhoud heeft overgeladen, parkeert de verdachte de auto van
[verdachte 1] elders op het parkeerterrein. Het hof leidt hieruit af dat de verdachte [verdachte 1]
heeft vergezeld wetend dat zij ‘speciale mest’ gingen halen, dat op het parkeerterrein de gedachte
opkwam bij de verdachte dat hij zich in een strafrechtelijk relevante situatie bevond, dat hij zich heeft
gerealiseerd dat de ‘speciale mest’ werd opgehaald ten behoeve van een te plegen aanslag en dat hij
vervolgens daadwerkelijk handelingen heeft verricht ten behoeve van het ophalen van de kunstmest
door de auto van [verdachte 1] twee keer te verplaatsen.

Nadat de verdachte rond 16.00 uur Engelstalige berichten van Abu Hamza aan [verdachte 1] via
Telegram over de sleutel en de kluis heeft voorgelezen, is omstreeks 17.03 uur op de OVC van de
Peugeot te horen dat [verdachte 1] een bericht in het Engels dicteert aan de verdachte. De verdachte
moet van [verdachte 1] schrijven dat de dingen goed gaan en ze een stap dichter bij hun plan zijn.
Het hof leidt hieruit af dat er voor de verdachte een duidelijk verband moet zijn geweest tussen de
bijzondere gang van zaken rond het ophalen van de speciale mest, de buitenlandse contactpersoon
en het plan van [verdachte 1]. Uit de OVC-gesprekken blijkt niet van enige verbazing over de inhoud
van deze Engelstalige (en niet Nederlandstalige) berichten bij de verdachte. Het hof ziet ook dit als
bewijs van de omstandigheid dat de verdachte al geruime tijd voor 7 september 2018 op de hoogte is
van de aard van het plan van [verdachte 1] en zich bovendien ten tijde van de door hem verrichte
verplaatsingen van de auto van [verdachte 1] op het parkeerterrein realiseerde dat hij [verdachte 1]
hielp bij de uitvoering van zijn plan een aanslag te plegen. Tevens ziet het hof het voorlezen van deze
berichten en het typen van het Engelstalige bericht als uitvoeringshandelingen in het kader van het
ophalen van de kunstmest.

Aldus heeft de verdachte deze handelingen op dat moment verricht met het voor de
bewezenverklaring vereiste dubbel opzet.

Dit vindt bevestiging in de omstandigheid dat het vanaf 17.03 uur op 7 september 2018 later die dag
voor de verdachte een zekerheid was geworden dat het ophalen van de speciale mest plaats had
gevonden ten behoeve van het plan van [verdachte 1]. Desondanks loopt hij de berging van de
woning van [verdachte 1] in, waar de speciale mest wordt opgeslagen. Hij distantieert zich niet, zoals
ook blijkt uit zijn aanwezigheid bij de bijeenkomst bij [verdachte 3] in [plaatsnaam 2] op 22 september
2018.

De kennis dat met kunstmest van een bepaalde samenstelling bommen gemaakt kunnen worden is
dermate algemeen geworden dat de wetgever in 2016 ervoor gekozen heeft de illegale vervaardiging
van explosieven tegen te gaan met de Wet van 25 mei 2016, houdende regels met betrekking tot het
op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor
explosieven), geldend vanaf 1 juni 2016 en nadien aangescherpt en tot op heden geldend recht. Deze
wet staat eraan in de weg dat [verdachte 1], dan wel de verdachte of een van de andere
medeverdachten, zonder vergunning de beschikking zouden krijgen over ‘speciale mest’, bruikbaar
voor het vervaardigen van een bom. Ook de verdachte moet geacht worden te weten dat van
(ingrediënten van) kunstmest bommen vervaardigd kunnen worden, dat dit in strijd is met de wet en
dat het voorhanden krijgen van dat soort ingrediënten, niet op de wijze waarop dat in dit geval
gebeurd is, op legale wijze kan plaatsvinden.

Het plegen van een aanslag met behulp van een bom, gemaakt van ingrediënten mede afkomstig uit
kunstmest, is een terroristische aanslag, aangezien een dergelijke aanslag ertoe strekt de bevolking
of een deel van de bevolking ernstige vrees aan te jagen. Een dergelijke aanslag beoogt een
ontploffing, brand, dood, levensgevaar en/of verwondingen.



Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de verdachte zowel opzet heeft gehad op het
behulpzaam zijn bij als opzet op het voorbereiden van, kort gezegd, een aanslag met een terroristisch
oogmerk.

Nadere bewijsoverweging feit 2

Het hof stelt voorop dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140a Sr slechts dan
sprake kan zijn, indien de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in,
dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk.

Het hof gaat uit van de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden en de bewezenverklaring
van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde voor zover het betreft het assisteren bij het ophalen van
kunstmest. Het hof leidt hieruit af dat de verdachte gedurende de gehele periode vaak aanwezig is
geweest bij bijeenkomsten zowel in [plaatsnaam 1], als in [plaatsnaam 3] en [plaatsnaam 2] en dat
hierin geen verandering komt wanneer de verdachte definitief niet tot deze beoogde aanslagplegers
behoort. De verdachte is op 16 juli 2018 meegegaan met een nachtelijke fietstocht van [verdachte 1]
en een onbekende door [plaatsnaam 1]. Op 29 augustus 2018 verlaat de verdachte als laatste de
woning van [verdachte 1]. Ook in de nacht van 31 augustus op 1 september 2018 gaat de verdachte
mee eerst naar de [straat verdachte 3] en vervolgens naar de Zwart Jansstraat in Rotterdam met
[verdachte 1], [verdachte 3] en [verdachte 2]. De omstandigheid dat de verdachte op 18 september
2018 niet aanwezig is geweest bij de ontmoeting in het park en op 27 september 2018 niet aanwezig
zal zijn in Weert, staat er niet aan in de weg dat hij wel aanwezig is bij de bijeenkomst op 22
september 2018 in Rotterdam, die plaats vindt in aansluiting op voorafgaand contact tussen
[verdachte 1] en Abu Hamza. Dit alles bevestigt dat hij volledig vertrouwd wordt en meegenomen
wordt in de ontwikkeling van de plannen. Gezien de frequentie van de bijeenkomsten, de locaties
waar de bijeenkomsten plaats vinden, de aanwezige personen, de nachtelijke ommetjes die gemaakt
worden en de opeenvolging van contacten met Abu Hamza enerzijds en bijeenkomsten anderzijds
acht het hof op basis van de uiterlijk waarneembare verschijningsvorm van dit alles bewezen dat deze
bijeenkomsten plaats vonden ter verwezenlijking van het doel van de criminele organisatie, te weten
het plegen van een aanslag op een festival in de lhbt-sfeer. Het verweer dat deze bijeenkomsten
alleen met het oog op de gezelligheid plaatsvonden schuift het hof als ongeloofwaardig terzijde. De
verdachte heeft dit samenwerkingsverband en het doel daarvan daadwerkelijk ondersteund door
[verdachte 1] te helpen bij het ophalen van de kunstmest op 7 september 2018.

Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de verdachte heeft behoord tot een op het plegen van
een terroristische aanslag gericht samenwerkingsverband en dat hij daarnaast ook gedragingen heeft
ondersteund die verband hielden met de verwezenlijking van het binnen die organisatie bestaande
oogmerk. Daarom is bewezen dat de verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie als bedoeld in
artikel 140a Sr.

11 Voorwaardelijk verzoek



Tot slot heeft de raadsvrouw bij pleidooi een voorwaardelijk verzoek gedaan.

Indien het hof niet tot een vrijspraak van de tenlastegelegde feiten komt en het hof niet aanneemt
dat er sprake is geweest van uitlokking/ongewenste beïnvloeding/gebrekkige verslaglegging van het
afgestemde onderzoek dan verzoekt de verdediging de in de pleitaantekeningen onder punt 137,
pagina 52, opgesomde getuigen te (doen) horen over de aldaar vermelde punten.

De voorwaarde waaronder de verzoeken zijn gedaan, is vervuld, zodat het hof toekomt aan de
beoordeling daarvan.

Het verzoek tot het horen als getuige van Abu Hajar en Abu Musab wordt door het hof afgewezen. De
verdachte heeft nimmer fysiek of digitaal enige vorm van contact gehad met deze personen. Ter
terechtzitting in hoger beroep van 1 juni 2021 is vastgesteld dat het contact tussen de verdachte
[verdachte 1] enerzijds en Abu Hajar en Abu Musab anderzijds alleen schriftelijk in de zin van
berichtenwisselingen via Facebook, Telegram en/of e-mail heeft plaats gevonden. Onder deze
omstandigheden is de verdachte niet in zijn verdedigingsbelangen geschaad door het niet horen van
deze getuigen.

Het verzoek tot het horen als getuige van B2871 en B2882 wordt door het hof afgewezen op de
gronden vermeld in het proces-verbaal van de terechtzitting van 1 juni 2021, blz. 29 onder
randnummer 8.

Het verzoek tot het horen van de AIVD-medewerkers die betrokken waren bij het overleg met de
politie-infiltrant wordt afgewezen. De WOD-begeleider B2870 is reeds, in aanwezigheid van de
verdediging, uitvoerig gehoord door de rechter-commissaris en de verdediging heeft deze getuige
kunnen bevragen. Bovendien is de Landelijk Officier van Justitie terrorismebestrijding, inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en WOD

mr. B den Hartigh als getuige zeer uitvoerig gehoord door de raadsheer-commissaris in aanwezigheid
van de verdediging en heeft de verdediging hem ook kunnen bevragen. Gelet hierop, gelet op het
stadium van het proces waarin het verzoek wordt gedaan en de onderbouwing van het verzoek, acht
het hof het niet noodzakelijk de AIVD-medewerkers als getuige te horen. Het hof tekent hierbij aan
dat toepassing van het zogeheten verdedigingscriterium niet tot een andere afweging en uitkomst
zou hebben geleid.

Het onder 1 subsidiair en 2 primair bewezenverklaarde levert op:

de voortgezette handeling van

medeplichtigheid tot medeplegen van voorbereiding van moord en van opzettelijk brand stichten
en/of ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar

12 Strafbaarheid van het bewezenverklaarde



voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is begaan met een
terroristisch oogmerk

en

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De
verdachte is dus strafbaar.

13 Strafbaarheid van de verdachte

14 Motivering straf en maatregel

Het hof heeft de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van de feiten en de
omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Ernst van de feiten

De verdachte heeft deel uitgemaakt van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
terroristische misdrijven, voor een periode van ongeveer vier maanden Daarbij heeft de verdachte zich
eveneens schuldig gemaakt aan het behulpzaam zijn van anderen bij hun voorbereidingshandelingen
gericht op het plegen van moord en het opzettelijke brand stichten en/of een ontploffing
teweegbrengen met een terroristisch oogmerk, te weten een aanslag op een grote groep mensen in
Nederland. De medeverdachten hadden een festival in de lhbt-sfeer, zoals de Gay Pride, in gedachten
als potentieel doelwit voor de aanslag. Zij wilden hierbij zoveel mogelijk slachtoffers maken als
mogelijk was en hadden daar Kalasjnikovs, een autobom en vesten met explosieven voor nodig.

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven
dient op krachtige wijze te worden tegengegaan. Vergelding en algemene preventie moeten bij de
keuze van strafsoort en duur van de op te leggen straf voorop staan. Naar het oordeel van het hof
kan daarom slechts worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur.

Vergelijkbare zaken en de eis van het Openbaar Ministerie

14 Motivering straf en maatregel



Het hof heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf gekeken naar de hoogte van straffen in
zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak.

Als uitgangspunt voor deelneming aan een terroristische organisatie, ongeacht de bewezenverklaarde
periode, geldt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes jaren. Voor dit feit zal het
hof - nu de rol van de verdachte tamelijk beperkt was - een lagere straf dan zes jaren rekenen.
Daarnaast heeft de verdachte zich ter zake van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde schuldig
gemaakt aan medeplichtigheid tot medeplegen van de voorbereidingshandelingen. Dit is
strafverhogend.

In strafverhogende zin weegt voorts mee dat, indien een aanslag, gepleegd door anderen, zou
hebben plaatsgevonden, deze veel slachtoffers zou hebben gemaakt. Dat deze aanslag geen
doorgang heeft gevonden, is te danken aan het optreden van politie en justitie. Dit alles maakt dat
het hof in beginsel aan de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren zal opleggen.

Bescherming van de maatschappij

Samenlevingen die worden geconfronteerd met terroristisch geweld dienen hiertegen te worden
beschermd. Met grote inzet trachten overheden, waaronder de Nederlandse, zich dan ook daartegen
te weren, onder andere door wetgeving in het leven te roepen waarbij wordt getracht terrorisme in
de kiem te smoren door middel van strafbaarstellingen die zien op de fase voorafgaande aan het
plegen van een terroristisch misdrijf waarin voorbereidende handelingen daartoe worden getroffen,
zoals in het onderhavige onderzoek.

Uittreksel Justitiële Documentatie

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d.

14 maart 2022, waaruit blijkt dat de verdachte eerder, zij het zeer geruime tijd geleden (in 2008)
onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit, maar niet eerder voor
soortgelijke feiten.

Rapportages

Tot slot heeft het hof acht geslagen op het Reclasseringsadvies van 23 maart 2020 en op het
Reclasseringsadvies van 28 maart 2019.

Uit het reclasseringsrapport van 23 maart 2020 blijkt dat gesteld kan worden dat het sociaal netwerk
van de verdachte een risico vormt, gezien zijn contacten met de medeverdachten waarvan enkelen
eerder zijn veroordeeld voor een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Doordat de verdachte slechts
gedeeltelijk openheid van zaken geeft kan de reclassering geen uitspraken doen over de risico’s op
extremistisch geweld. Het risico op recidive wordt door OXREC, een actuarieel instrument dat het risico
op algemene- en geweldsrecidive binnen twee jaar meet, als laag ingeschat.

Ook heeft het hof acht geslagen op de Rapportage Pro Justitia van het NIFP, locatie Pieter Baan
Centrum, opgemaakt door (onder andere) D.C.W.H. Naus, psychiater en A. Witvliet, GZ-psycholoog d.d.
5 maart 2020. Uit dit rapport komt naar voren dat de verdachte het onderzoek heeft geweigerd. Door
een gebrek aan informatie kunnen de gedragsdeskundigen geen valide uitspraak doen over het risico
van gewelddadig extremisme bij de verdachte. Ook is het niet mogelijk om een inschatting te maken
van het gevaar van herhaling van soortgelijke feiten als de tenlastegelegde gerelateerd aan
eventuele psychopathologie.

Dit weegt niet mee in het voordeel van de verdachte.

De omstandigheid dat geen inschatting gemaakt kan worden door het Pieter Baan Centrum van het
risico op gewelddadig extremisme, vormt voor het hof een extra onderbouwing van het nut en de
noodzaak van de maatregel ex artikel 38z Sr, waarover hieronder meer.



Redelijke termijn

Het hof stelt vast dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM is
overschreden, nu de berechting in eerste aanleg en in hoger beroep niet heeft plaatsgevonden
binnen de als redelijk te beoordelen termijn van 16 maanden. De termijn van berechting in eerste
aanleg is overschreden nu tussen de datum van inverzekeringstelling van de verdachte op 27
september 2018 en de datum van het eindvonnis op 8 oktober 2020 meer dan 16 maanden is
verstreken. De overschrijding van de redelijke termijn bedraagt ruim 8 maanden.

Voorts is de termijn van berechting in hoger beroep overschreden nu tussen de datum van het
instellen van het hoger beroep op 19 oktober 2020 en de datum van dit eindarrest meer dan 16
maanden is verstreken, een termijnoverschrijding van bijna vier maanden.

In deze geconstateerde overschrijdingen van de redelijke termijn ziet het hof aanleiding om de op te
leggen gevangenisstraf te verminderen. In plaats van de overwogen gevangenisstraf voor de duur
van zes jaren, met aftrek van voorarrest, zal het hof de verdachte dan ook een gevangenisstraf
opleggen van de hierna in het dictum te vermelden duur.

Maatregel artikel 38z Sr

Ter terechtzitting in hoger beroep is door de advocaat-generaal gevorderd dat aan de verdachte de
maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z lid 1 Sr
zal worden opgelegd.

Aan de wettelijke vereisten voor de oplegging van deze maatregel is voldaan. Aan de verdachte wordt
ter zake van de onderhavige strafbare feiten – misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken
voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen en waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of meer is gesteld - een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Naar het oordeel van het hof is de oplegging van de maatregel in het belang van de veiligheid van
andere personen en van goederen.

Het hof heeft daarbij acht geslagen op de ernst van de door de verdachte begane feiten. De
verdachte heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Daarnaast is hij anderen
behulpzaam geweest bij hun voorbereidingshandelingen gericht op het plegen van moord en
opzettelijk brand stichten en/of het teweegbrengen van een ontploffing met een terroristisch
oogmerk.

Het hof heeft voorts acht geslagen op de persoon van de verdachte. De reclassering adviseert in haar
rapport d.d. 23 maart 2020 deze maatregel op te leggen nu er sprake is van een verdenking die hoge
risico’s met zich meebrengt en die naar verwachting nog steeds aanwezig zal zijn na de
gevangenisstraf. Daarnaast wil de verdachte niet meewerken aan het onderzoek voor een Pro Justitia
rapport. Het hof acht langdurig toezicht nodig om het recidiverisico te beperken. Het hof zal daarom
tot de oplegging van deze maatregel overgaan.

Wet straffen en beschermen

De per 1 juli 2020 ingevoerde Wet straffen en beschermen, die gevolgen heeft voor de
voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), dient naar het oordeel van het hof in de onderhavige zaak niet
tot verdere matiging van de op te leggen straf te leiden. Deze nieuwe VI-regeling behelst de executie
van straffen en aldus geen wijziging in de aard en maximale duur van de op te leggen straf.
Voorgaande laat onverlet dat de rechter, bij gebreke van een overgangsbepaling in genoemde wet, in
een concreet geval, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in hoger beroep aanleiding kan
zien in de strafoplegging in enige mate rekening te houden met het na het wijzen van het vonnis
gewijzigde VI-regime. Van dergelijke omstandigheden is niet gebleken.



Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na
te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire
inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een
penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van
voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de
orde is.

Het hof heeft gelet op de artikelen 38z, 46, 47, 48, 56, 83, 140a, 157, 176a en 289 van het Wetboek
van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair tenlastegelegde heeft begaan en
spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair en 2 primair
tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair en 2 primair bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor
vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

15 Toepasselijke wettelijke voorschriften
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Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren en 10 (tien)
maanden.

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

Legt aan de verdachte op de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking.

Dit arrest is gewezen door mr. Th.W.H.E. Schmitz,

mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst en mr. D.M. Thierry, in bijzijn van de griffiers mr. M.J.J. van den Broek en

mr. F.A. Janse.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 7 juni 2022.

Proces-verbaal ter terechtzitting in eerste aanleg van 10 juni 2020, blz. 15.

Zie ook zijn verklaring in het politieverhoor ZD1, blz. 4431.

ZD1, blz. 583 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen van de LOVJ van 23 januari 2020. Aanvullend proces-verbaal van
bevindingen LOVJ d.d. 5 maart 2020, blz. 13.

ZD1, blz. 641 e.v.

Proces-verbaal verhoor van getuige ten overstaan van de raadsheer-commissaris d.d. 2 november
2021, blz. 6 en 7.

Zie blz. 42 van het toezichtsrapport over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland
over (vermeende) jihadisten, CTIVD nr. 57 (vastgesteld op 13 maart 2018).

Zie paragraaf 7.4 (blz. 41 e.v.) van CTIVD nr. 57.

Aanvullend proces-verbaal van bevindingen LOVJ d.d. 5 maart 2020.

Aanvullend proces-verbaal van bevindingen LOVJ d.d. 5 maart 2020, blz. 2.

Proces-verbaal van bevindingen LOVJ ZD1, blz. 4482.

Proces-verbaal verhoor van getuige ten overstaan van de raadsheer-commissaris d.d. 2 november
2021, blz. 8 en 9.

Proces-verbaal van bevindingen LOVJ, ZD1, blz. 4474 en 4487.

Proces-verbaal van verhoor getuige A-2346 (Abu Hamza) ten overstaan van de rechter-commissaris
d.d. 4 december 2019, blz. 6: Ik weet niks over de relatie tussen [verdachte 1] en Abu Hajar. Ik kende
hem niet en ik wist niet over wie [verdachte 1] het had.

Proces-verbaal van bevindingen LOVJ, ZD1, blz. 4476; Proces-verbaal van verhoor getuige B2870
ten overstaan van de rechter-commissaris, blz. 9.
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Zie proces-verbaal van verhoor van getuige [verdachte 1] bij de RC d.d. 29 januari 2020, blz. 3 en 4.

Gevraagd naar wat hij met die e-mail bedoelde heeft [verdachte 1] zich ter terechtzitting in eerste
aanleg beroepen op zijn zwijgrecht; zie proces-verbaal terechtzitting in eerste aanleg d.d. 12 juni
2020, blz. 33.

Proces-verbaal ter terechtzitting in eerste aanleg d.d. 12 juni 2020, blz. 33 en 35. Proces-verbaal ter
terechtzitting in eerste aanleg d.d. 17 juni 2020, blz. 69-74.

Proces-verbaal ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 5 april 2022.

ZD1, blz. 667 en 668.

ZD 1, blz. 668 t/m 671

ZD 1, blz. 703 en 704.

ZD 1, blz. 704.

ZD 1, blz. 706.

ZD 1, blz. 706 e.v.

ZD1, blz. 515.

ZD1, blz. 3011, 3013-3023.

ZD1, blz. 3141-3148.

ZD1, blz. 578; 595.

ZD1, blz. 3177; 3184-3191.

ZD1, blz. 578; 597.

ZD1, blz. 518-527.

ZD1, blz. 3502-3507.

ZD1, blz. 3507-3529; 533-537.

ZD1, blz. 3577-3581.

ZD1, blz. 580; 3627; 3629.

ZD1, blz. 580; 626-628; 3629-3631.

ZD1, blz. 580; 627-628; 3633-3635.

ZD1, blz. 3535-3636.

ZD1, blz. 538-547; 3749-3750.

ZD1, blz. 3751-3758.

ZD1, blz. 548-560; 3778.

ZD1, blz. 3841-3843.

ZD1, blz. 636.

ZD1, blz. 637.

ZD1, blz. 3855-3879.

ZD1, blz. 561-568.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie in het belang der wet

Inhoudsindicatie
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige
en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen
van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens)
a.b.i. art. 126n, 126na en 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en
conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. 1. Betekenis van Prokuratuur-
arrest van HvJ EU voor toepassing van bevoegdheden op grond waarvan OvJ
verkeers- en locatiegegevens kan vorderen? 2. Kon Rb oordelen dat verlenen van
schriftelijke machtiging tot vorderen van gegevens a.b.i. art. 126n Sv in
overeenstemming is met eisen die Richtlijn 2002/58/EG stelt aan strafbaar feit in
verband waarmee gegevens mogen worden gevorderd?

Ad 1. HR gaat in op betekenis en (mogelijke) gevolgen van voornoemde
uitspraken van HvJ EU voor de toepassing van voornoemde strafvorderlijke
bevoegdheden. Daarbij besteedt HR aandacht aan i) toepassingsbereik van
Richtlijn 2002/58/EG, ii) voorwaarden m.b.t. verlenen van toegang tot verkeers- en
locatiegegevens aan overheidsinstanties, iii) betekenis van (door HvJ EU in zijn
rechtspraak gebruikte begrippen) “precieze conclusies over de persoonlijke
levenssfeer”, “ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit”, iv) kring van
personen tot wier gegevens toegang kan worden verleend, v) toetsing voorafgaand
aan toepassing van bevoegdheden uit WvSv en vi) (mogelijke) rechtsgevolgen van
vormverzuimen die bij uitoefening van voornoemde bevoegdheden worden begaan.
HR oordeelt dat huidige strafvorderlijke regeling niet in overeenstemming is met
eisen die Richtlijn 2002/58/EG stelt, als toepassing van betreffende bevoegdheid
met zich brengt dat sprake is van een ernstige inmenging in het recht op
bescherming van privéleven en beslissing tot toepassing van die bevoegdheid wordt
genomen door OvJ. HR bepaalt dat als OvJ verkeers- en locatiegegevens wil
verkrijgen die meer omvatten dan uitsluitend identificerende gegevens, hij gehouden
is schriftelijke machtiging van RC te vorderen voor het vorderen van die gegevens.
Verder stelt HR prejudiciële vragen aan HvJ EU over toepasselijkheid van Richtlijn
2002/58/EG bij het verlenen van toegang tot gegevens die niet worden bewaard
o.g.v. wettelijke maatregelen a.b.i. art. 15.1 Richtlijn 2002/58/EG, (al dan niet
autonome) betekenis van begrippen “ernstige strafbare feiten” / “ernstige
criminaliteit” / “zware criminaliteit” en mogelijkheid van het verlenen van toegang tot
verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende gegevens) als
geen sprake is van ernstige strafbare feiten of ernstige criminaliteit, als in het
concrete geval naar verwachting slechts een geringe inmenging wordt veroorzaakt

ECLI:NL:HR:2022:475



in het recht op bescherming van privéleven van gebruiker.

Ad 2. Kennelijk oordeel Rb dat machtiging kan worden verleend tot vorderen van
verkeers- en locatiegegevens, getuigt (gelet op eisen die wet en Unierecht stellen)
niet van een onjuiste rechtsopvatting.

HR houdt iedere verdere beslissing aan totdat HvJ EU n.a.v. verzoek om
prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over 3 prejudiciële vragen.
Samenhang met 21/04309 CW en 21/04311 CW.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0082 
NJB 2022/879 
RvdW 2022/404 
JBP 2022/61 
SEW 2022, afl. 7/8, p. 368 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/04869 CW

Datum 5 april 2022

ARREST

op het beroep in cassatie in het belang der wet van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden tegen een beschikking van het rechtbank Gelderland van 15 september 2021, nummer
05-218103-21 in de zaak

van

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1976,

hierna: de verdachte.



4.1

De rechtbank heeft de beschikking van de rechter-commissaris, waarbij de vordering van de officier
van justitie dat de rechter-commissaris een machtiging verleent voor het vorderen van de verstrekking
van historische verkeersgegevens is afgewezen, vernietigd en heeft deze vordering alsnog
toegewezen.

De advocaat-generaal B.F. Keulen heeft beroep in cassatie in het belang van de wet ingesteld. De
voordracht tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De vordering strekt tot
schorsing van de behandeling van het cassatieberoep teneinde prejudiciële vragen te stellen aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitleg van artikel 15 lid 1 van Richtlijn 2002/58/EG,
althans tot vernietiging van de beschikking van de rechtbank.

De advocaat-generaal constateert in zijn vordering dat in de praktijk onduidelijkheid is ontstaan over,
kort gezegd, de toepassingsvoorwaarden voor het doen van een vordering door de officier van justitie
om verkeers- en locatiegegevens van een gebruiker van een communicatiedienst te verstrekken. Het
gaat daarbij in het bijzonder om de vraag welke eisen voortvloeien uit Richtlijn 2002/58/EG
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie;
hierna: Richtlijn 2002/58/EG),1 en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
(hierna: Hof van Justitie) over deze richtlijn. In zijn vordering bespreekt de advocaat-generaal een
aantal vragen over de consequenties van Richtlijn 2002/58/EG en de rechtspraak van het Hof van
Justitie voor de toepassing van het Nederlandse strafprocesrecht, en legt die vragen voor aan de
Hoge Raad aan de hand van de beschikking van de rechtbank en twee beschikkingen van een rechter-
commissaris. Deze laatstgenoemde beschikkingen komen aan de orde in de zaken onder 21/04309
CW (ECLI:NL:HR:2022:476) en 21/04311 CW (ECLI:NL:HR:2022:477).

In dit arrest bespreekt de Hoge Raad de vragen die de advocaat-generaal aan de orde stelt, en zet
de Hoge Raad uiteen op welke wijze naar zijn oordeel toepassing moet worden gegeven aan met
name de bevoegdheden om verkeers- en locatiegegevens te vorderen en wat de mogelijke
rechtsgevolgen zijn van vormverzuimen die zich in dat verband kunnen voordoen. Tevens zal aan de
orde komen dat er naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Justitie op onderdelen vragen
rijzen over de wijze waarop Richtlijn 2002/58/EG moet worden uitgelegd. De Hoge Raad zal daarom
enkele prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie. In lopende zaken kan – in afwachting van
de beantwoording van deze vragen – worden uitgegaan van het in dit arrest uitgewerkte
beslissingskader.

De beschikking van de rechtbank is gegeven op het hoger beroep dat de officier van justitie heeft
ingesteld tegen de afwijzing van een vordering tot het verlenen van een schriftelijke machtiging
voor het vorderen van historische/toekomstige gegevens als bedoeld in artikel 126n lid 1 van het
Wetboek van Strafvordering. De beschikking van de rechter-commissaris waarin die vordering is
afgewezen, houdt het volgende in:

“Beslissing op een vordering tot machtiging vordering tot verstrekking van historische/toekomstige
gegevens

(artikel 126n lid 1 Wetboek van Strafvordering)

1 De beschikking van de rechtbank

2 Het cassatieberoep

3 Waar het in deze zaak om gaat

4 De overwegingen van de rechtbank



4.2

in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats]

Procedure

De officier van justitie heeft op 10 september 2021 schriftelijk gevorderd dat de rechter-
commissaris de bovengenoemde machtiging verleent.

De officier van justitie heeft ter onderbouwing van de vordering een proces-verbaal overgelegd
van Politie eenheid Oost-Nederland met kenmerk 2021376412-40 van 6 september 2021.

De vordering heeft betrekking op gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst en
het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker, welke gebruiker kan worden aangeduid
met:

[verdachte] .

Het betreft gegevens ten aanzien van:

Nederlands Telefoonnummer mobiel ALLEEN spraak: 316(...) over de periode van 9 augustus 2021
tot 12 augustus 2021

Beoordeling

Uit de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van de EU in de zaak H.K./Prokuratuur (C-
746/18) volgt dat, anders dan in de wet voorzien, een voorafgaande machtiging van de rechter-
commissaris vereist is voor een vordering van de officier van justitie op grond van artikel 126n lid 1
Wetboek van Strafvordering als daarmee een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op de
privacy van de gebruiker.

Uit genoemd arrest volgt tevens dat de toegang tot de gegevens waarop de vordering betrekking
heeft, alleen is toegestaan in procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming
van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid. In de Nederlandse context kan hiervoor
aansluiting worden gezocht bij het criterium dat het gaat om verdenking van een misdrijf als
omschreven in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering dat gezien zijn aard of de samenhang
met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.
Daarnaast moet de inzet van het opsporingsmiddel proportioneel en subsidiair zijn. De rechter-
commissaris is van oordeel dat de onderhavige vordering moet worden afgewezen omdat het feit,
de diefstal van een shovel, naar zijn aard geen ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert en
bovendien van enige samenhang met andere (door de verdachte begane) misdrijven niet blijkt.

Beslissing

De rechter-commissaris:

wijst de vordering af.”

De rechtbank heeft de beschikking van de rechter-commissaris vernietigd en de vordering van de
officier van justitie toegewezen. De beschikking van de rechtbank luidt als volgt:

“Procedure

Op 10 september 2021 heeft de officier van justitie op grond van artikel 126n, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering (Sv) schriftelijk gevorderd dat de rechter-commissaris machtiging
verleent tot verstrekking van historische/toekomstige gegevens.

De vordering heeft betrekking op gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst en
het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker, welke gebruiker kan worden geduid
met “ [verdachte] ”. Het betreft gegevens ten aanzien van Nederlands telefoonnummer mobiel
alleen spraak: 316(...), over de periode van 9 augustus 2021 tot en met 12 augustus 2021.



Bij beslissing van 15 september 2021 heeft de rechter-commissaris de vordering afgewezen.

Op 16 september 2021 heeft de officier van justitie hoger beroep ingesteld tegen de afwijzende
beslissing van de rechter-commissaris. De officier van justitie heeft op 20 september 2021 een
appelschriftuur ingediend.

Het hoger beroep is op 5 oktober 2021 door de meervoudige raadkamer met gesloten deuren
behandeld. De officier van justitie mr. M. Hoekstra is gehoord.

Oordeel van de rechter-commissaris

De rechter-commissaris heeft aan haar afwijzende beslissing ten grondslag gelegd dat uit het
Prokuratuur-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI:EU:C:2021:152), volgt dat
de toegang tot gegevens waarop de vordering betrekking heeft, alleen is toegestaan in
procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming van ernstige bedreigingen van
de openbare veiligheid. In de Nederlandse context kan hiervoor aansluiting worden gezocht bij het
criterium dat het gaat om verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv dat
gezien zijn aard of samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige
inbreuk op de rechtsorde oplevert. Daarnaast moet de inzet van het opsporingsmiddel
proportioneel en subsidiair zijn. De rechter-commissaris is van oordeel dat de onderhavige
vordering moet worden afgewezen omdat het feit, de diefstal van een shovel, naar zijn aard geen
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert en dat bovendien niet gebleken is van enige
samenhang met andere (door de verdachte) begane misdrijven.

Standpunt van de officier van justitie

Het hoger beroep strekt ertoe dat de beslissing van de rechter-commissaris wordt vernietigd. De
officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de rechter-commissaris een onjuiste maatstaf
toepast bij de vraag of sprake is van “serious crime”, zoals genoemd in het Prokuratuur-arrest. De
gehanteerde maatstaf is naar het oordeel van de officier van justitie (veel) te zwaar bij de
beoordeling als bedoeld in artikel 126n en 126ng Sv. Dat betreffen voor verdachte relatief weinig
ingrijpende bijzondere opsporingsbevoegdheden afgezet tegen meer ingrijpende bevoegdheden,
zoals een telefoontap. Door die strenge maatstaf aan te leggen bij de beoordeling van de
gevorderde machtiging wijkt de rechter-commissaris af van de beslissing die de wetgever heeft
verbonden aan het verkrijgen van verkeers- en/of locatiegegevens als bedoeld in artikel 126n en
126ng Sv. Reeds het gegeven dat op het feit dat verdachte wordt verweten een maximale
gevangenisstraf is gesteld van 6 jaren en dat voor dit feit toepassing van de voorlopige hechtenis
mogelijk is, maakt naar het oordeel van de officier van justitie dat kan worden gesproken van een
“serious crime” in de zin van het Prokuratuur-arrest. Bovendien heeft de raadkamer de
gevangenhouding bevolen voor 90 dagen op grond van de grote recidivegrond. Het feit dat
verdachte wordt verweten brengt een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid met zich
mee die onverwijlde vrijheidsneming vordert. Die omstandigheid maakt naar het oordeel van de
officier van justitie des te meer dat het feit dat verdachte wordt verweten zonder meer heeft te
gelden als een “serious crime” in de zin van het Prokuratuur-arrest.

Ontvankelijkheid

Ingevolge artikel 446 lid 1 Sv kan het openbaar ministerie van alle beschikkingen van de rechter-
commissaris waarbij een krachtens het Wetboek van Strafvordering genomen vordering niet is
toegewezen, hoger beroep instellen bij de rechtbank. De officier van justitie is daarom
ontvankelijk.

Beoordeling

De raadkamer stelt – in lijn met hetgeen door de Rotterdamse rechtbank is overwogen in het
vonnis van 30 april 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:3906) – voorop dat uit het arrest van het Hof van
Justitie EU H.K. vs. Estland (Prokuratuur) (ECLI:EU:C:2021:152) onder meer volgt dat het voor
strafrechtelijke doeleinden verlenen van toegang tot de in het arrest bedoelde



5.1.1

5.1.2

communicatiegegevens, te weten verkeers- en locatiegegevens, slechts is toegestaan in het kader
van procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en procedures ter voorkoming van ernstige
bedreigingen van de openbare veiligheid. Het gaat hier immers om een ernstige inmenging op de
grondrechten van artikel 7 en 8 EU-Handvest waarbij uit de opgevraagde persoonsgegevens
nauwkeurige conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene.

Aldus moet eerst worden bezien of het opvragen van de betreffende gegevens in de onderhavige
zaak plaats vond in het kader van een procedure ter bestrijding van zware criminaliteit. De
raadkamer is van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. De vordering is
gedaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een gekwalificeerde diefstal door twee
of meer personen van een goed met een waarde van circa € 18.000,-. Dit is een strafbaar feit
waarop een maximale gevangenisstraf van zes jaar is gesteld en waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten (tegen verdachte is ook een bevel bewaring verleend) en dat een ernstige inbreuk
maakt op de rechtsorde.

Gelet op het vorenstaande zal de beschikking van de rechter-commissaris worden vernietigd en de
vordering van de officier van justitie alsnog worden toegewezen.

De raadkamer heeft de desbetreffende wetsartikelen in acht genomen.

De beslissing

De raadkamer:

vernietigt de beschikking van de rechter-commissaris d.d. 15 september 2021;

rechtdoend op de oorspronkelijke vordering:

wijst de vordering van de officier van justitie toe.”

In het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) wordt aan de officier van justitie de bevoegdheid
toegekend om in het belang van het onderzoek een vordering te doen (historische en/of
toekomstige) gegevens te verstrekken over (i) een gebruiker van een communicatiedienst en (ii)
het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. Het gaat daarbij om zogenoemde
verkeers- en locatiegegevens. Dat zijn onder meer gegevens met betrekking tot verbindingen die
door of met de gebruiker tot stand zijn gebracht, en de locatiegegevens van een
netwerkaansluitpunt of gegevens over de geografische positie van de randapparatuur van een
gebruiker in het geval van een verbinding of een poging daartoe.2 Daarnaast heeft de officier van
justitie de bevoegdheid om te vorderen dat identificerende gegevens worden verstrekt, dat wil
zeggen: gegevens ter zake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en soort dienst van
een gebruiker van een communicatiedienst. De hier genoemde vorderingen kunnen worden gericht
tot iedere aanbieder van een communicatiedienst.

Deze bevoegdheden zijn allereerst neergelegd in artikel 126n en 126na Sv.

Artikel 126n Sv luidt:

“1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier
van justitie in het belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over
een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker. De vordering kan slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel
van bestuur zijn aangewezen en kan gegevens betreffen die:
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a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.

2. De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot iedere aanbieder van een
communicatiedienst. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Indien de
vordering, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een persoon die aanspraak kan maken op
bronbescherming, kan deze slechts worden gedaan na schriftelijke machtiging, op vordering van
de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Artikel 218a, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder b,
wordt de vordering gedaan voor een periode van ten hoogste drie maanden.

4. De officier van justitie doet van de vordering proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. het misdrijf en, indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van
de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid,
eerste volzin, zijn vervuld;

c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon
omtrent wie gegevens worden gevorderd;

d. de gegevens die worden gevorderd;

e. indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder b, de
periode waarover de vordering zich uitstrekt.

5. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder b,
wordt de vordering beëindigd zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, eerste volzin. Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van de vordering
doet de officier van justitie proces-verbaal opmaken.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot de wijze waarop de gegevens door de officier van justitie worden gevorderd.

Artikel 67 lid 1 Sv, waarnaar in artikel 126n Sv wordt verwezen, luidt:

“Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van verdenking van:

a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer
is gesteld;

b. een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 138a, 138aa, 138ab, 138b, 138c, 139c,
139d, eerste en tweede lid, artikel 139h, eerste en tweede lid, 139g, 140, tweede lid, 141a, 137c,
tweede lid, 137d, eerste lid, 137e, tweede lid, 137g, tweede lid, 151, 184a, 254a, 248d, 248e,
272, 284, eerste lid, 285, eerste lid, 285b, 285c, 300, eerste lid, 321, 326c, tweede lid, 326d, 340,
342, 344a, 344b, 347, eerste lid, 350, 350a, 350c, 350d351, 395, 417bis, 420bis.1, 420quater en
420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht;

c. een der misdrijven omschreven in:

artikel 86i, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

artikel 66h, eerste lid, van de Gaswet;

artikel 8.12, eerste en tweede lid, van de Wet dieren;

de artikelen 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b
en 176, tweede lid, voor zover dit betreft artikel 7, eerste lid, onderdelen a en c, van de
Wegenverkeerswet 1994;

artikel 30, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag;

de artikelen 52, 53, eerste lid en 54 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;

artikel 36 van de Wet op de kansspelen;

de artikelen 11, tweede lid, en 11a van de Opiumwet;

artikel 55, tweede lid, van de Wet wapens en munitie;
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artikel 11 van de Wet tijdelijk huisverbod;

artikel 8 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.”

Artikel 126na Sv luidt:

“1. In geval van verdenking van een misdrijf kan de opsporingsambtenaar in het belang van het
onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken terzake van naam, adres, postcode,
woonplaats, nummer en soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst. Artikel 126n,
tweede lid, is van toepassing.

2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder niet bekend zijn en zij nodig zijn
voor de toepassing van artikel 126m of artikel 126n kan de officier van justitie in het belang van
het onderzoek vorderen dat de aanbieder de gevorderde gegevens op bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen wijze achterhaalt en verstrekt.

3. In geval van een vordering als bedoeld in het eerste of tweede lid is artikel 126n, vierde lid,
onder a, b, c en d, van overeenkomstige toepassing en blijft artikel 126bb buiten toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot de wijze waarop de gegevens door de opsporingsambtenaar of de officier van justitie worden
gevorderd.”

De termen “aanbieder van een communicatiedienst” en “gebruiker van een communicatiedienst” in
deze bepalingen zijn gedefinieerd in artikel 138g en 138h Sv.

Artikel 138g Sv luidt:

“Onder aanbieder van een communicatiedienst wordt verstaan de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan de gebruikers van zijn dienst de
mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een geautomatiseerd werk, of gegevens
verwerkt of opslaat ten behoeve van een zodanige dienst of de gebruikers van die dienst.”

Artikel 138h Sv luidt:

“Onder gebruiker van een communicatiedienst wordt verstaan de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die met de aanbieder van een communicatiedienst een overeenkomst is aangegaan
met betrekking tot het gebruik van die dienst of die feitelijk gebruik maakt van een zodanige
dienst.”

In aanvulling op de bevoegdheden van artikel 126n en 126na Sv voorziet artikel 126ng Sv in een
regeling om een vordering tot het verstrekken van gegevens te richten tot een aanbieder van een
communicatiedienst. Het gaat dan om gevallen waarin de vordering betrekking heeft op andere
gegevens dan de gegevens zoals bedoeld in artikel 126n en 126na Sv. Artikel 126ng Sv maakt het,
kort gezegd, mogelijk dat dan de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens, zoals geregeld in
artikel 126nc (identificerende gegevens), 126nd (andere dan identificerende gegevens) en 126ne
(toekomstige gegevens) Sv, worden toegepast. Daarbij stelt artikel 126ng lid 2 Sv aanvullende
eisen als de vordering betrekking heeft op gegevens die zijn opgeslagen in het geautomatiseerde
werk van de aanbieder en niet voor deze bestemd of van deze afkomstig zijn.

Artikel 126ng Sv luidt:

“1. Een vordering als bedoeld in artikel 126nc, eerste lid, 126nd, eerste lid, of 126ne, eerste en
derde lid, en artikel 126nf, eerste lid kan worden gericht tot de aanbieder van een
communicatiedienst in de zin van artikel 138g, voor zover de vordering betrekking heeft op andere
gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden door toepassing van de artikelen 126n en
126na. De vordering kan geen betrekking hebben op gegevens die zijn opgeslagen in het
geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor deze bestemd of van deze afkomstig zijn.

2. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn
aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op
de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit
dringend vordert, van de aanbieder van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang
heeft tot gegevens als bedoeld in de laatste volzin van het eerste lid, deze gegevens vorderen,
voor zover zij klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn, op hem
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betrekking hebben of tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend, of klaarblijkelijk met
betrekking tot die gegevens het strafbare feit is gepleegd.

3. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan niet worden gericht tot de verdachte. Artikel
96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gedaan na voorafgaande
schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-
commissaris. Artikel 126l, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.”

Daarnaast voorziet artikel 126ni lid 1 Sv in de bevoegdheid om van degene van wie
redelijkerwijs wordt vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde gegevens die ten tijde van de
vordering zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk en waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat zij in het bijzonder vatbaar zijn voor verlies of wijziging, vorderen dat deze
gegevens voor een periode van ten hoogste negentig dagen worden bewaard en beschikbaar
gehouden. Het tweede lid van artikel 126ni Sv bepaalt dat indien deze vordering wordt gericht tot
een aanbieder van een communicatiedienst en de vordering betrekking heeft of mede betrekking
heeft op gegevens als bedoeld in artikel 126n lid 1 Sv (dus gegevens over een gebruiker van een
communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker), de aanbieder
verplicht is zo spoedig mogelijk de gegevens te verschaffen die nodig zijn om de identiteit te
achterhalen van andere aanbieders van wier dienst bij de communicatie gebruik is gemaakt. Aan
de bevoegdheid van artikel 126ni Sv kan toepassing worden gegeven in geval van verdenking van
een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere
door de verdachte begane strafbare feiten een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.

Artikel 126ni Sv luidt:

“1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn
aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op
de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit
dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft
tot bepaalde gegevens die ten tijde van de vordering zijn opgeslagen in een geautomatiseerd
werk en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij in het bijzonder vatbaar zijn voor
verlies of wijziging, vorderen dat deze gegevens gedurende een periode van ten hoogste
negentig dagen worden bewaard en beschikbaar gehouden. De vordering kan niet worden gericht
tot de verdachte.

2. Indien de vordering is gericht tot de aanbieder van een communicatiedienst in de zin van artikel
138g en de vordering betrekking of mede betrekking heeft op gegevens als bedoeld in artikel
126n, eerste lid, is de aanbieder verplicht zo spoedig mogelijk de gegevens te verschaffen die
nodig zijn om de identiteit te achterhalen van andere aanbieders van wier dienst bij de
communicatie gebruik is gemaakt.

3. De vordering wordt schriftelijk of mondeling gedaan. Indien de vordering mondeling wordt
gedaan, doet de officier van justitie de vordering zo spoedig mogelijk op schrift stellen en doet hij
binnen drie dagen nadat de vordering mondeling is gedaan, een gewaarmerkt afschrift daarvan
verstrekken aan degene tot wie de vordering is gericht. Bij de vordering en bij het op schrift
stellen daarvan worden vermeld:

a. een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gegevens die beschikbaar moeten worden
gehouden;

b. het tijdstip van de vordering;

c. de titel van de vordering;

d. de periode gedurende de welke de gegevens beschikbaar moeten blijven, en

e. of het tweede lid van toepassing is.

4. De officier van justitie doet van de vordering en, indien deze mondeling plaatsvond, van de
schriftelijke vastlegging daarvan een proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:
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a. de gegevens, bedoeld in het derde lid;

b. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van
de verdachte; en

c. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid.

5. De vordering kan ten hoogste eenmaal worden verlengd voor een periode van ten hoogste
negentig dagen. Het tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.”

De onder 5.1 besproken bevoegdheden kunnen ook worden toegepast als uit feiten of
omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven als
omschreven in artikel 67 lid 1 Sv worden beraamd of gepleegd die gezien hun aard of de
samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd
een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren (vgl. artikel 126o lid 1 Sv), en tevens in geval van
aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Dit is geregeld in artikel 126u, 126ua, 126ug, 126ui,
126zh, 126zi, 126zja en 126zo Sv.

Artikel 126u Sv luidt:

“1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van
het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een
communicatiedienst in de zin van artikel 126la en het communicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker. De vordering kan slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel
van bestuur zijn aangewezen en kan gegevens betreffen die:

a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.

2. De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot iedere aanbieder van een
communicatiedienst. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Indien de
vordering, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een persoon die aanspraak kan maken op
bronbescherming, kan deze slechts worden gedaan na schriftelijke machtiging, op vordering van
de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Artikel 218a, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder b,
wordt de vordering gedaan voor een periode van ten hoogste drie maanden.

4. De officier van justitie doet van de vordering proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn
vervuld;

c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon
omtrent wie gegevens worden gevorderd;

d. de gegevens die worden gevorderd;

e. indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder b, de
periode waarover de vordering zich uitstrekt.

5. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder b,
wordt de vordering beëindigd zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, eerste volzin. Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van de vordering
doet de officier van justitie proces-verbaal opmaken.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot de wijze waarop de gegevens door de officier van justitie worden gevorderd.”

Artikel 126ua Sv luidt:

“1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de opsporingsambtenaar in het belang
van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken terzake van naam, adres,



postcode, woonplaats, nummer en soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst in
de zin van artikel 126la. Artikel 126u, tweede lid, is van toepassing.

2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder niet bekend zijn en zij nodig zijn
voor de toepassing van artikel 126t of artikel 126u, kan de officier van justitie in het belang van
het onderzoek vorderen dat de aanbieder de gevorderde gegevens op bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen wijze achterhaalt en verstrekt.

3. In geval van een vordering als bedoeld in het eerste of tweede lid is artikel 126u, vierde lid,
onder a, b, c en d, van overeenkomstige toepassing en blijft artikel 126bb buiten toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot de wijze waarop de gegevens door de opsporingsambtenaar of de officier van justitie worden
gevorderd.”

Artikel 126ug Sv luidt:

“1. Een vordering als bedoeld in artikel 126uc, eerste lid, 126ud, eerste lid, of 126ue, eerste en
derde lid, en artikel 126uf, eerste lid kan worden gericht tot de aanbieder van een openbaar of
een niet-openbaar telecommunicatienetwerk, onderscheidenlijk de aanbieder van een openbare of
een niet-openbare telecommunicatiedienst, voor zover de vordering betrekking heeft op andere
gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden door toepassing van de artikelen 126u en
126ua. De vordering kan geen betrekking hebben op gegevens die zijn opgeslagen in het
geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor deze bestemd of van deze afkomstig zijn.

2. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie, indien het belang
van het onderzoek dit dringend vordert, van de aanbieder van wie redelijkerwijs kan worden
vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in de laatste volzin van het eerste lid,
deze gegevens vorderen, voor zover zij klaarblijkelijk afkomstig zijn van een persoon ten aanzien
van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken is bij
het in georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven, voor hem bestemd zijn, op hem
betrekking hebben of hebben gediend tot het in dat georganiseerd verband beramen of plegen
van een misdrijf, of klaarblijkelijk met betrekking tot die gegevens in dat georganiseerd verband
een misdrijf wordt beraamd of gepleegd.

3. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan niet worden gericht tot de verdachte. Artikel
96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gedaan na voorafgaande
schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-
commissaris. Artikel 126l, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 126ui Sv luidt:

“1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie, indien het
belang van het onderzoek dit dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden
vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde gegevens die ten tijde van de vordering zijn
opgeslagen in een geautomatiseerd werk en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
zij in het bijzonder vatbaar zijn voor verlies of wijziging, vorderen dat deze gegevens gedurende
een periode van ten hoogste negentig dagen worden bewaard en beschikbaar gehouden. De
vordering kan niet worden gericht tot de verdachte.

2. Artikel 126ni, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat bij de in artikel 126ni, vierde lid, onderdeel c, bedoelde feiten en omstandigheden
ook een omschrijving van het in artikel 126o, eerste lid, bedoelde georganiseerde verband wordt
opgenomen.”

Artikel 126zh Sv luidt:

“1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de officier van justitie in het belang
van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een
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communicatiedienst in de zin van artikel 126la en het communicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker. De vordering kan slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel
van bestuur zijn aangewezen en kan gegevens betreffen die:

a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.

2. Artikel 126n, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 126zi Sv luidt:

“1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de opsporingsambtenaar in het
belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken terzake van naam, adres,
postcode, woonplaats, nummer en soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst in
de zin van artikel 138h. Artikel 126n, tweede lid, is van toepassing.

2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder niet bekend zijn en zij nodig zijn
voor de toepassing van artikel 126zf of artikel 126zg kan de officier van justitie in het belang van
het onderzoek vorderen dat de aanbieder de gevorderde gegevens op bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen wijze achterhaalt en verstrekt.

3. Artikel 126na, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 126zja Sv luidt:

“1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de officier van justitie, indien het
belang van het onderzoek dit dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden
vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde gegevens die ten tijde van de vordering zijn
opgeslagen in een geautomatiseerd werk en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
zij in het bijzonder vatbaar zijn voor verlies of wijziging, vorderen dat deze gegevens gedurende
een periode van ten hoogste negentig dagen worden bewaard en beschikbaar gehouden. De
vordering kan niet worden gericht tot de verdachte.

2. Artikel 126ni, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 126zo Sv luidt:

“1. Een vordering als bedoeld in artikel 126zk, eerste lid, 126zl, eerste lid, of 126zm, eerste lid,
kan worden gericht tot de aanbieder van een communicatiedienst in de zin van artikel 138g, voor
zover de vordering betrekking heeft op andere gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden
door toepassing van de artikelen 126zh en 126zi. De vordering kan geen betrekking hebben op
gegevens die zijn opgeslagen in het geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor deze
bestemd of van deze afkomstig zijn.

2. Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, kan de officier van justitie van de
aanbieder van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als
bedoeld in het eerste lid, laatste volzin, deze gegevens vorderen.

3. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, en 126nf, tweede en derde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.”

De algemene maatregel van bestuur waarnaar in artikel 126n, 126u en 126zh Sv wordt verwezen,
betreft het Besluit vorderen gegevens telecommunicatie. Dit besluit houdt onder meer in:

“Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. gebruiker: een gebruiker als bedoeld in artikel 138h van het Wetboek van Strafvordering;

b. nummer: een nummer als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2

De volgende gegevens worden aangewezen als gegevens in de zin van artikel 126n, eerste lid,
tweede volzin, artikel 126u, eerste lid, tweede volzin, en artikel 126zh, eerste lid, tweede volzin,
van het Wetboek van Strafvordering:

a. de naam, het adres en de woonplaats van de gebruiker;
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b. de nummers van de gebruiker;

c. de naam, het adres, de woonplaats en het nummer van de natuurlijke persoon of rechtspersoon
met wie de gebruiker verbinding heeft, heeft gehad of heeft getracht tot stand te brengen, of van
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die heeft getracht met de gebruiker verbinding tot stand
te brengen;

d. de datum en het tijdstip waarop de verbinding met de gebruiker tot stand is gebracht en
beëindigd en de duur van de verbinding, dan wel, ingeval er geen verbinding tot stand is
gekomen, de datum en het tijdstip waarop is getracht verbinding met de gebruiker tot stand te
brengen, alsmede de afwijking van dit tijdstip van de wettelijke tijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid,
van de wet van 16 juli 1958 tot nadere regeling van de wettelijke tijd (Stb. 352);

e. de locatiegegevens van het netwerkaansluitpunt dan wel gegevens betreffende de
geografische positie van de randapparatuur van een gebruiker ingeval van een verbinding of
poging daartoe;

f. de nummers van de randapparatuur waarvan de gebruiker gebruik maakt of heeft gemaakt;

g. de soorten diensten waarvan de gebruiker gebruik maakt of heeft gemaakt evenals de daarbij
behorende gegevens;

h. de naam, het adres en de woonplaats van degene die de rekening betaalt voor de openbare
telecommunicatiediensten en telecommunicatienetwerken die de gebruiker ter beschikking heeft of
heeft gehad, indien deze een ander is dan de gebruiker.

Van het doen van een vordering om de onder 5.1 genoemde gegevens te verstrekken wordt
proces-verbaal opgemaakt.3 Deze processen-verbaal en overige stukken die verband
houden met de uitoefening van deze bevoegdheden worden, voor zover die van betekenis
zijn voor het onderzoek in de zaak, bij de processtukken gevoegd zodra het belang van het
onderzoek dat toelaat.4 Ook als geen proces-verbaal is opgemaakt, wordt van de
uitoefening van de bevoegdheden melding gemaakt in de processtukken.5 De verdachte kan
van deze processtukken kennisnemen. Dat is alleen anders als op grond van artikel 149b Sv
vanwege – kort gezegd – zwaarwegende redenen voeging bij de processtukken achterwege
blijft.6

Artikel 126bb Sv voorziet daarnaast in een zogenoemde notificatieverplichting. Op grond van
artikel 126bb lid 1 Sv doet de officier van justitie aan de betrokkene schriftelijk mededeling
van de uitoefening van onder meer de bevoegdheden die zijn neergelegd in artikel 126n,
126ng, 126ni, 126u, 126ug, 126ui,126zh, 126zja en 126zo Sv, zodra het belang van het
onderzoek dat toelaat. Deze verplichting vormt een aanvulling op de regeling van de
kennisneming van de processtukken, en strekt ertoe dat ook anderen dan de verdachte op
de hoogte komen van de uitoefening van de betreffende bevoegdheden. De
notificatieverplichting ziet niet op de uitoefening van de bevoegdheden die zijn neergelegd in
artikel 126na, 126ua en 126zi Sv.

Artikel 126cc lid 1 Sv schrijft voor, voor zover hier van belang, dat zolang de zaak niet is
geëindigd, de officier van justitie de processen-verbaal en andere voorwerpen bewaart
waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn verkregen door het vorderen van
gegevens over een gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker, voor zover de betreffende stukken niet bij de processtukken zijn gevoegd. De
officier van justitie houdt deze processen-verbaal en andere voorwerpen ter beschikking van
het onderzoek. Na afloop van de zaak gaat de officier van justitie over tot vernietiging
daarvan, overeenkomstig artikel 126cc leden 2 en 3 Sv. De wijze van bewaring en
vernietiging is nader geregeld in het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken.
Van vernietiging kan worden afgezien, zo bepaalt artikel 126dd lid 1 Sv, als de betreffende
gegevens kunnen worden gebruikt voor een ander strafrechtelijk onderzoek dan waartoe de
bevoegdheid is uitgeoefend, of in bepaalde gevallen voor de verwerking op grond van de
Wet politiegegevens. In die gevallen regelt het tweede lid van artikel 126dd Sv wanneer de
gegevens alsnog worden vernietigd.

Het Wetboek van Strafvordering voorziet niet in een algemene verplichting voor
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telecommunicatieaanbieders om de gegevens vast te leggen die met toepassing van de hiervoor
besproken bevoegdheden kunnen worden gevorderd.7 Zoals in de vordering van de advocaat-
generaal onder 20-22 nader is uiteengezet, zijn de bepalingen die – met het oog op
criminaliteitsbestrijding – in de Telecommunicatiewet zijn opgenomen en die betrekking hebben op
bewaartermijnen voor verkeers- en locatiegegevens alsmede voor identificerende gegevens, door
de rechter buiten werking gesteld. Die buitenwerkingstelling was het gevolg van het ongeldig
verklaren van de zogenoemde Dataretentie-richtlijn door het Hof van Justitie.8 De wetgeving die
beoogt te voorzien in een gewijzigde regeling van deze bewaarplichten, is nog in voorbereiding.9

Het Wetboek van Strafvordering voorziet wel in de uitoefening van de hiervoor besproken
bevoegdheden ten aanzien van gegevens die op een andere grond dan deze buiten werking
gestelde wettelijke bepalingen zijn vastgelegd en bewaard.

Unierecht

Het Unierecht stelt regels met betrekking tot het verwerken en het bewaren van verkeers- en
locatiegegevens (daaronder begrepen ook identificerende gegevens10) door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten. Deze regels zijn neergelegd in Richtlijn 2002/58/EG. De van
belang zijnde bepalingen van deze richtlijn luiden als volgt:

“Artikel 1

Werkingssfeer en doelstelling

1. Deze richtlijn harmoniseert de regelgeving van de lidstaten die nodig is om een gelijk niveau van
bescherming van fundamentele rechten en vrijheden - met name het recht op een persoonlijke
levenssfeer - bij de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie te
waarborgen en om te zorgen voor het vrij verkeer van dergelijke gegevens en van elektronische-
communicatieapparatuur en -diensten in de Gemeenschap.

2. Voor op de doelstellingen van lid 1 vormen de bepalingen van deze richtlijn een specificatie van
en een aanvulling op Richtlijn 95/46/EG. Bovendien voorzien zij in bescherming van de rechtmatige
belangen van abonnees die rechtspersonen zijn.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op (...) de activiteiten van de staat op strafrechtelijk gebied.

Artikel 2

Definities

Tenzij anders is bepaald, zijn de definities van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en
de Raad 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) 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;



(...)

Artikel 3

Betrokken diensten

Deze richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de
levering van openbare elektronische-communicatiediensten over openbare
communicatienetwerken in de Gemeenschap, met inbegrip van openbare communicatienetwerken
die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen.

(...)

Artikel 5

Vertrouwelijk karakter van de communicatie

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
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.

2. Lid 1 laat de bij de wet toegestane registratie van communicatie en de daarmee verband
houdende verkeersgegevens onverlet, wanneer die wordt uitgevoerd in het legale zakelijke
verkeer ten bewijze van een commerciële transactie of van enigerlei andere zakelijke
communicatie.

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/EG, 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 elektronisch 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.

Artikel 6

Verkeersgegevens

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
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of abonnees kunnen hun toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde
intrekken.

(...)

Artikel 9

Andere locatiegegevens dan verkeersgegevens

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, voorzover 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 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. Gebruikers of abonnees kunnen hun toestemming voor de verwerking van andere
locatiegegevens dan verkeersgegevens te allen tijde intrekken.

2. Wanneer de gebruikers of abonnees toestemming hebben gegeven voor de verwerking van
andere locatiegegevens dan verkeersgegevens, moet de gebruiker of abonnee de mogelijkheid
behouden om op eenvoudige en kosteloze wijze tijdelijk de verwerking van dergelijke gegevens te
weigeren voor elke verbinding met het netwerk of voor elke transmissie van communicatie.

3. De verwerking van locatiegegevens anders dan verkeersgegevens in overeenstemming met de
leden 1 en 2, moet worden beperkt tot personen die werkzaam zijn onder het gezag van de
aanbieder van het openbare elektronische-communicatienetwerk of de openbare elektronische-
communicatiedienst of de derde die de dienst met toegevoegde waarde levert, en moet beperkt
blijven tot hetgeen noodzakelijk is om de dienst met toegevoegde waarde te kunnen aanbieden.

(...)

Artikel 15

Toepassing van een aantal bepalingen van Richtlijn 95/46/EG

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/EG. 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 Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van
het Verdrag betreffende de Europese Unie.”

Het Hof van Justitie is in de zaken Tele2 Sverige en Watson, en La Quadrature du Net e.a.
ingegaan op, kort gezegd, de vraag onder welke voorwaarden een verplichting voor aanbieders
van elektronische-communicatiediensten om verkeers- en locatiegegevens te bewaren met het
oog op – kort gezegd – de bestrijding van criminaliteit verenigbaar is met artikel 15 lid 1 Richtlijn
2002/58/EG.11 In deze rechtspraak en in de zaak Ministerio Fiscal12 is het Hof van Justitie (tevens)
ingegaan op de vraag onder welke voorwaarden aan de bevoegde nationale autoriteiten toegang
kan worden verleend tot gegevens die zijn bewaard door de aanbieders van elektronische-
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communicatiediensten. De van belang zijnde overwegingen uit de arresten van het Hof van Justitie
zijn weergegeven in de vordering van de advocaat-generaal onder 26-41.

In de zaak Prokuratuur heeft het Hof van Justitie prejudiciële vragen beantwoord die betrekking
hebben op de voorwaarden waaronder het verlenen van toegang aan overheidsinstanties tot een
reeks verkeers- en locatiegegevens kan worden toegestaan.13 Daarnaast is het Hof van Justitie
ingegaan op de vereisten met betrekking tot de (rechterlijke) toetsing voorafgaand aan het
verlenen van toegang tot bewaarde gegevens en, in verband daarmee, de vraag of deze toetsing
ook mag plaatsvinden door de openbaar aanklager. De van belang zijnde overwegingen uit dit
arrest zijn weergegeven in de vordering van de advocaat-generaal onder 42-47.

De Hoge Raad gaat hierna nader in op de betekenis en de (mogelijke) gevolgen van deze
rechtspraak van het Hof van Justitie voor de toepassing van de onder 5.1 en 5.2 genoemde
bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering.

6. Betekenis en (mogelijke) gevolgen van het Unierecht voor de toepassing van de
bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering

De rechtspraak van het Hof van Justitie over het bewaren en het verlenen van toegang tot in het
bijzonder verkeers- en locatiegegevens heeft – zoals naar voren komt in de vordering van de
advocaat-generaal – in de rechtspraktijk aanleiding gegeven tot vragen over de verhouding
tussen enerzijds de onder 5.1 en 5.2 besproken bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering
en anderzijds het Unierecht. In het navolgende gaat de Hoge Raad in op verschillende van deze
vragen.

Toepassingsbereik van Richtlijn 2002/58/EG en de rechtspraak van het Hof van Justitie over die richtlijn

Richtlijn 2002/58/EG heeft blijkens artikel 1 lid 1 betrekking op “de verwerking van
persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie”. Deze richtlijn is van toepassing
in gevallen waarin een lidstaat maatregelen treft met betrekking tot het verwerken van
dergelijke gegevens door aanbieders van elektronische-communicatiediensten en het
verlenen van toegang van overheidsinstanties tot die gegevens. Richtlijn 2002/58/EG is
daarmee van belang voor de toepassing van de onder 5.1 en 5.2 besproken wettelijke
bevoegdheden. Maatregelen die inbreuk maken op het beginsel van de vertrouwelijkheid
van elektronische communicatie zonder dat daarbij verwerkingsverplichtingen worden
opgelegd aan aanbieders van elektronische-communicatiediensten, vallen echter buiten het
bereik van Richtlijn 2002/58/EG.14 De Hoge Raad leidt daaruit af dat bijvoorbeeld het
onderzoek aan inbeslaggenomen telefoontoestellen buiten het toepassingsbereik van
Richtlijn 2002/58/EG valt.

In de onder 5.7 en 5.8 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie staat bij de
beoordeling van de mogelijkheid om verkeers- en locatiegegevens te bewaren en te (doen)
verstrekken de betekenis centraal van artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG alsmede van de in
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest)
neergelegde rechten op eerbiediging van het privéleven, bescherming van
persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting en van informatie.15 Artikel 15 lid 1 Richtlijn
2002/58/EG heeft daarbij mede betrekking op de wettelijke maatregelen die de lidstaten
kunnen treffen om gegevens gedurende een beperkte periode te bewaren in verband met
onder meer het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

Het Wetboek van Strafvordering kent, voor zover hier van belang, alleen bevoegdheden tot
het vorderen van verkeers- en locatiegegevens alsmede identificerende gegevens. Er geldt,
als gevolg van de onder 5.5 besproken buitenwerkingstelling door de rechter van een aantal
bepalingen van de Telecommunicatiewet, geen algemene wettelijke bewaarplicht met
betrekking tot die gegevens. Voorwerp van toepassing van de in het Wetboek van
Strafvordering neergelegde bevoegdheden zijn daarom gegevens die op een andere
(bijvoorbeeld contractuele) grond worden bewaard door aanbieders van een
communicatiedienst.
Gelet op deze buitenwerkingstelling door de rechter van een aantal bepalingen van de
Telecommunicatiewet, is het voor de Nederlandse situatie van belang te weten of de
overwegingen van het Hof van Justitie in de onder 5.7 en 5.8 genoemde rechtspraak, voor
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zover het daarin gaat om de toegang tot verkeers- en locatiegegevens (met inbegrip van
identificerende gegevens), betrekking hebben op alleen gegevens die worden bewaard op
grond van wettelijke maatregelen die door een lidstaat op grond van artikel 15 lid 1 Richtlijn
2002/58/EG zijn getroffen, dan wel ook op gegevens die op een andere, bijvoorbeeld
contractuele, grond worden bewaard.

Naar het oordeel van de Hoge Raad moet deze vraag, om de hierna genoemde redenen,
aldus worden beantwoord dat de overwegingen van het Hof van Justitie in de onder 5.7 en
5.8 genoemde rechtspraak tevens betrekking hebben op het in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek verlenen van toegang tot de onder 6.2.3 genoemde gegevens, die
op een andere grond worden bewaard dan wettelijke maatregelen als bedoeld in artikel 15
lid 1 Richtlijn 2002/58/EG.
Allereerst is van belang dat Richtlijn 2002/58/EG beoogt de bescherming van fundamentele
rechten en vrijheden – met name het recht op een persoonlijke levenssfeer – bij de
verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie te waarborgen.16

Die doelstelling is van belang ongeacht of het gaat om gegevens die worden bewaard op
grond van wettelijke maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG of om
gegevens die worden bewaard op een andere grond. 
Artikel 5 Richtlijn 2002/58/EG strekt verder ertoe dat niet slechts het afluisteren, aftappen of
opslaan maar ook het “anderszins onderscheppen of controleren van de communicatie en de
daarmee verband houdende verkeersgegevens door anderen dan de gebruikers” alleen is
geoorloofd als dat bij wet is toegestaan overeenkomstig artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG.
Dat duidt erop dat de wettelijke maatregelen waarop artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG
ziet, niet alleen betrekking (kunnen) hebben op het bewaren van verkeersgegevens, maar
ook op het verkrijgen van toegang tot die gegevens. Dat brengt dan met zich dat de regeling
in het Wetboek van Strafvordering van de bevoegdheden die ertoe strekken dat ten
behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten verkeersgegevens kunnen
worden verkregen, moet worden opgevat als een wettelijke maatregel in de zin van artikel
15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG. Uit het samenstel van artikel 9 en 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG
moet worden afgeleid dat een en ander ook geldt in relatie tot locatiegegevens.17

Hiernaast duiden de bewoordingen van de arresten van het Hof van Justitie erop dat de
beantwoording van de vraag onder welke voorwaarden de toegang tot bewaarde verkeers-
en locatiegegevens kan worden toegestaan, niet afhankelijk is van “de omvang van de aan
de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten opgelegde verplichting tot bewaring
van gegevens”.18 In deze rechtspraak worden die voorwaarden niet uitsluitend in verband
gebracht met gegevens die worden bewaard op grond van wettelijke maatregelen als
bedoeld in artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG.19 Het gaat tevens om gegevens die door een
aanbieder zijn bewaard in overeenstemming met artikel 5, 6 en 9 Richtlijn 2002/58/EG.20

Gelet op het vorenstaande neemt de Hoge Raad tot uitgangspunt dat de rechtspraak van
het Hof van Justitie, voor zover het daarin gaat om het verlenen van toegang tot verkeers-
en locatiegegevens (met inbegrip van identificerende gegevens), betrekking heeft op niet
alleen gegevens die worden bewaard op grond van wettelijke maatregelen die door een
lidstaat zijn getroffen op grond van artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG, maar tevens op de
onder 6.2.3 genoemde gegevens, die op een andere grond worden bewaard dan wettelijke
maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG. De Hoge Raad vindt echter
aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. De reden
daarvoor is dat de rechtspraak van het Hof van Justitie geen expliciet antwoord bevat op de
onder 6.2.3 genoemde vraag, terwijl – zoals volgt uit de vordering van de advocaat-generaal
onder 61 – aan het Unierecht ook argumenten kunnen worden ontleend voor een
andersluidende beantwoording dan onder 6.2.4 is weergegeven.

Voorwaarden met betrekking tot het verlenen van toegang aan overheidsinstanties

Het Hof van Justitie heeft in de onder 5.7 en 5.8 genoemde rechtspraak onder meer de
voorwaarden uitgewerkt die gelden met betrekking tot (i) het bewaren van verkeers- en
locatiegegevens en (ii) het verlenen van toegang aan overheidsinstanties tot bewaarde
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verkeers- en locatiegegevens. Het Hof van Justitie heeft bij het ontwikkelen van die
voorwaarden in het bijzonder in aanmerking genomen onder welke omstandigheden en met
inachtneming van welke waarborgen het bewaren van verkeers- en locatiegegevens en het
verlenen van toegang tot die gegevens, mede gelet op het evenredigheidsbeginsel,
verenigbaar is met de in het Handvest neergelegde rechten op eerbiediging van het
privéleven, bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting en van
informatie.21

Gelet op wat onder 5.5 is overwogen over het ontbreken van een algemene wettelijke
bewaarplicht kent het Nederlandse recht, met uitzondering van wat hierna onder 6.3.3 en
6.3.4 aan de orde komt, geen wettelijke maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 1 Richtlijn
2002/58/EG. Het onder 6.2.5 geformuleerde uitgangspunt brengt echter met zich dat als
toepassing wordt gegeven aan de onder 5.1 en 5.2 besproken bevoegdheden uit het
Wetboek van Strafvordering, wel moet worden voldaan aan de voorwaarden die door het
Hof van Justitie zijn geformuleerd voor het verlenen van toegang aan overheidsinstanties tot
bewaarde verkeers- en locatiegegevens.

Dat er naar Nederlands recht geen algemene wettelijke bewaarplicht geldt, neemt niet weg
dat er wel specifieke en beperkte bewaarplichten kunnen worden aangewezen. Zo maakt de
regeling van artikel 126ni Sv (zie ook artikel 126ui en 126zja Sv) het onder omstandigheden
mogelijk dat een vordering wordt gericht tot een aanbieder van een communicatiedienst die
ertoe strekt dat bepaalde gegevens van een gebruiker worden bewaard en beschikbaar
gehouden voor een periode van 90 dagen. Daarbuiten kan een vordering tot het verstrekken
van verkeers- en locatiegegevens zich ook uitstrekken tot gegevens die “na het tijdstip van
de vordering worden verwerkt” (artikel 126n lid 1, aanhef en onder b, Sv; zie ook artikel
126u lid 1 en 126zh lid 1 Sv). Het gaat dan om het verstrekken van zogenoemde
toekomstige gegevens die door de aanbieder van de communicatiedienst in het kader van
zijn bedrijfsactiviteiten worden verwerkt na het tijdstip van de vordering. Daarmee strekt
deze bevoegdheid ertoe dat die verwerkte gegevens niet verloren gaan en ook niet worden
gewijzigd, maar dat deze worden vastgelegd en ongewijzigd aan de officier van justitie
worden verstrekt. 
In dit verband kan worden gewezen op de overwegingen van het Hof van Justitie in de zaak
La Quadrature du Net e.a. over de zogenoemde spoedbewaring:

“160 Met betrekking tot de verkeers- en locatiegegevens die door aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten worden verwerkt en opgeslagen op grond van de
artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 dan wel op grond van krachtens artikel 15, lid 1, van
deze richtlijn vastgestelde wettelijke maatregelen als beschreven in de punten 134 tot en
met 159 van het onderhavige arrest, dient te worden opgemerkt dat deze gegevens in
beginsel moeten worden gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van de wettelijke
termijnen waarbinnen zij overeenkomstig de nationale bepalingen tot omzetting van die
richtlijn moeten worden verwerkt en opgeslagen.

161 Gedurende die verwerking en opslag kunnen zich evenwel situaties voordoen die het
noodzakelijk maken om de betrokken gegevens ook na het verstrijken van die termijnen te
bewaren teneinde ernstige strafbare feiten of verstoringen van de nationale veiligheid op te
helderen, en dit niet alleen wanneer die feiten of verstoringen reeds konden worden
vastgesteld, maar ook wanneer er na een objectief onderzoek van alle relevante
omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat dergelijke feiten zijn gepleegd of dat
de nationale veiligheid wordt bedreigd.

162 In dit verband zij erop gewezen dat het op 23 november 2001 onder auspiciën van de
Raad van Europa gesloten Cybercrimeverdrag (Serie Europese Verdragen – nr. 185), dat door
alle 27 lidstaten is ondertekend en door 25 lidstaten is geratificeerd, en dat tot doel heeft de
bestrijding van door middel van een computersysteem begane strafbare feiten te
vergemakkelijken, in artikel 14 bepaalt dat de verdragsluitende partijen ten behoeve van
specifieke strafrechtelijke onderzoeken of procedures bepaalde maatregelen moeten nemen



met betrekking tot reeds opgeslagen verkeersgegevens, zoals de spoedbewaring van die
gegevens. Met name is in artikel 16, lid 1, van dit verdrag bepaald dat de verdragsluitende
partijen de wetgevende en andere maatregelen moeten nemen die nodig zijn om hun
bevoegde autoriteiten in staat te stellen de spoedbewaring te bevelen of op soortgelijke
wijze de spoedbewaring te bewerkstelligen van verkeersgegevens die zijn opgeslagen door
middel van een computersysteem, in het bijzonder wanneer er redenen zijn om te
vermoeden dat die gegevens vatbaar zijn voor verlies of wijziging.

163 In een situatie als bedoeld in punt 161 van het onderhavige arrest staat het de
lidstaten, gelet op de in punt 130 van het onderhavige arrest genoemde noodzaak om de op
het spel staande rechten en belangen met elkaar te verzoenen, vrij om in een op grond van
artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 vastgestelde wettelijke regeling te voorzien in de
mogelijkheid om via een aan effectieve rechterlijke toetsing onderworpen beslissing van de
bevoegde autoriteit aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een bevel op te
leggen tot spoedbewaring van de in hun handen zijnde verkeers- en locatiegegevens
gedurende een bepaalde periode.

164 Aangezien het doel van een dergelijke spoedbewaring niet meer overeenkomt met de
doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn vergaard en bewaard, en aangezien
ingevolge artikel 8, lid 2, van het Handvest iedere verwerking van gegevens bepaalde
doelen moet dienen, moeten de lidstaten in hun wetgeving duidelijk maken voor welk doel
spoedbewaring van gegevens mogelijk is. Gelet op het feit dat een dergelijke bewaring een
ernstige inmenging inhoudt in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
grondrechten, kunnen enkel de bestrijding van zware criminaliteit en, a fortiori, de
bescherming van de nationale veiligheid die inmenging rechtvaardigen. Om ervoor te zorgen
dat de inmenging die een dergelijke maatregel met zich brengt, tot het strikt noodzakelijke
wordt beperkt, moet bovendien om te beginnen de bewaarplicht uitsluitend gelden voor
verkeers- en locatiegegevens die kunnen helpen bij het ophelderen van het betrokken
ernstige strafbare feit of de betrokken verstoring van de nationale veiligheid. Bovendien mag
de bewaartermijn niet langer zijn dan strikt noodzakelijk, zij het dat die termijn kan worden
verlengd wanneer de omstandigheden en het met de betrokken maatregel beoogde doel dit
rechtvaardigen.

165 In dit verband moet worden gepreciseerd dat een dergelijke spoedbewaring niet moet
worden beperkt tot de gegevens van personen op wie een concrete verdenking rust dat zij
een strafbaar feit hebben gepleegd of de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht.
Mits daarbij het kader in acht wordt genomen dat is ingesteld bij 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, en gelet op de overwegingen in punt 133 van het onderhavige arrest, kan een
dergelijke maatregel naar keuze van de wetgever en binnen de grenzen van het strikt
noodzakelijke worden uitgebreid tot verkeers- en locatiegegevens die betrekking hebben op
andere personen dan die welke ervan worden verdacht een ernstig misdrijf of handelingen
die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid te hebben voorbereid of gepleegd, op
voorwaarde dat op basis van objectieve en niet-discriminatoire factoren kan worden
geoordeeld dat die gegevens kunnen helpen bij het ophelderen van een dergelijk misdrijf of
een dergelijke verstoring van de nationale veiligheid. In dit verband kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de gegevens van het slachtoffer van het misdrijf of van personen uit de sociale
of professionele omgeving van de betrokkene, of aan de gegevens betreffende bepaalde
geografische gebieden, zoals de plaatsen waar het misdrijf of de handeling die een gevaar
heeft gevormd voor de nationale veiligheid, is voorbereid of gepleegd. Bovendien moet aan
de bevoegde autoriteiten toegang tot de aldus bewaarde gegevens worden verleend met
inachtneming van de voorwaarden die voortvloeien uit de arresten waarin richtlijn 2002/58 is
uitgelegd (zie in die zin arrest van 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15,
EU:C:2016:970, punten 118–121 en aldaar aangehaalde rechtspraak).



6.3.4

6.4.1

166 Hieraan moet nog worden toegevoegd dat, zoals met name uit de punten 115 en 133
van het onderhavige arrest volgt, de toegang tot verkeers- en locatiegegevens die door
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten worden bewaard op grond van een
krachtens artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 vastgestelde maatregel, in beginsel 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. Hieruit volgt
met name dat in geen geval toegang tot dergelijke gegevens mag worden verleend met het
oog op de vervolging en bestraffing van een gewoon strafbaar feit, wanneer de bewaring
van die gegevens haar rechtvaardiging vindt in de doelstelling van bestrijding van zware
criminaliteit of, a fortiori, de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid.
Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel zoals dit is verduidelijkt in punt 131 van het
onderhavige arrest, kan daarentegen de toegang tot gegevens die zijn bewaard met het
oog op de bestrijding van zware criminaliteit, worden gerechtvaardigd door de doelstelling
van bescherming van de nationale veiligheid, mits de in het voorgaande punt bedoelde
materiële en procedurele voorwaarden voor een dergelijke toegang in acht worden
genomen.

167 In zoverre staat het de lidstaten vrij om in hun wetgeving te bepalen dat met
inachtneming van diezelfde materiële en procedurele voorwaarden toegang tot verkeers- en
locatiegegevens kan worden verleend met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit
of de bescherming van de nationale veiligheid, wanneer die gegevens door een aanbieder
zijn bewaard in overeenstemming met de artikelen 5, 6 en 9 of met artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58.”

De hiervoor geciteerde overwegingen hebben in de kern betrekking op de spoedbewaring
van gegevens die door de aanbieder van de elektronische-communicatiedienst al bewaard
werden, maar die zonder zo’n spoedbewaring mogelijk verloren zouden gaan, waardoor ook
geen mogelijkheid meer zou bestaan om toegang tot die gegevens te verlenen. Zo’n
bevoegdheid tot het vorderen van spoedbewaring is neergelegd in artikel 126ni Sv. De
geciteerde overwegingen lijken daarnaast betekenis te hebben voor de bevoegdheid om de
verstrekking van toekomstige verkeers- en locatiegegevens te vorderen, in gevallen waarin
het niet zeker is dat de betreffende gegevens in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van de aanbieder van de communicatiedienst bewaard zouden blijven.
Dat brengt met zich dat bij de toepassing van de bevoegdheid om de verstrekking van die
toekomstige gegevens te vorderen, mede acht moet worden geslagen op de voorwaarden
die het Hof van Justitie stelt aan spoedbewaring en aan het verlenen van toegang tot aldus
bewaarde gegevens.

Waar het gaat om de voorwaarden voor het verlenen van toegang aan overheidsinstanties
tot gegevens die door aanbieders van elektronische-communicatiediensten worden
bewaard, houdt de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Tele2 Sverige en Watson
onder meer het volgende in:

“115 Met betrekking tot de doelstellingen die een rechtvaardiging kunnen vormen voor een
nationale regeling die een uitzondering maakt op het beginsel van de vertrouwelijkheid van
de elektronische communicatie, dient eraan te worden herinnerd dat, aangezien de in artikel
15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 gegeven opsomming van de doelstellingen
exhaustief is, zoals in de punten 90 en 102 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de
toegang tot de bewaarde gegevens daadwerkelijk en strikt op een van die doelstellingen
moet berusten. Daarbij komt dat, aangezien het met deze regeling nagestreefde doel in
verhouding moet staan tot de ernst van de ingreep in de grondrechten die deze toegang
meebrengt, ter zake van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare
feiten alleen de bestrijding van zware criminaliteit een dergelijke toegang tot de bewaarde
gegevens kan rechtvaardigen.

116 Wat de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel betreft, moet een nationale
regeling betreffende de voorwaarden waaronder de aanbieders van



elektronischecommunicatiediensten aan de bevoegde nationale autoriteiten toegang tot de
bewaarde gegevens moeten verlenen, waarborgen dat, overeenkomstig hetgeen in de
punten 95 en 96 van het onderhavige arrest is vastgesteld, een dergelijke toegang niet
verder gaat dan strikt noodzakelijk is.

(...)

119 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 autoriteiten 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 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 (zie naar
analogie EHRM, 4 december 2015, Zakharov tegen Rusland,
CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, § 260). 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.

120 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
autoriteiten tot de bewaarde gegevens in beginsel, behalve in gevallen van naar behoren
gerechtvaardigde spoedeisendheid, wordt onderworpen aan een voorafgaand toezicht 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 autoriteiten dat met name is ingediend in het kader van procedures ter
voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zie naar analogie, met betrekking
tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 62; zie ook naar analogie, met betrekking tot
artikel 8 EVRM, EHRM, 12 januari 2016, Szabó en Vissy tegen Hongarije,
CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, §§ 77 en 80).

121 Verder is het van belang dat de bevoegde nationale autoriteiten waaraan toegang tot
de bewaarde gegevens is verleend, in het kader van de toepasselijke nationale procedures
de betrokken personen daarvan op de hoogte brengen wanneer zulks de door deze
autoriteiten gevoerde onderzoeken niet in gevaar kan brengen. Dit is immers noodzakelijk
om de betrokken personen in staat te stellen om, in geval van schending van hun rechten,
met name gebruik te maken van het recht van beroep, waarin artikel 15, lid 2, van richtlijn
2002/58, gelezen in samenhang met artikel 22 van richtlijn 95/46, uitdrukkelijk voorziet (zie
naar analogie arresten van 7 mei 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, punt 52, en 6
oktober 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, punt 95).

(...)

124 Het staat aan de verwijzende rechterlijke instanties, na te gaan of en in welke mate de
in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regelingen, zowel ter zake van de toegang
van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens als ter zake van de
bescherming en het niveau van beveiliging van deze gegevens, voldoen aan de eisen die
voortvloeien uit artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen tegen de achtergrond van de
artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, zoals die in de punten 115 tot en
met 123 van het onderhavige arrest nader zijn uiteengezet.



6.4.2

6.4.3

125 Gelet op een en ander dient op de tweede vraag in zaak C-203/15 en de eerste vraag in
zaak C-698/15 te worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen
tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, in
die zin moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de
bescherming en de beveiliging van de verkeersgegevens en van de locatiegegevens en in
het bijzonder de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde
gegevens regelt zonder, in het kader van de bestrijding van criminaliteit, te bepalen dat die
toegang alleen wordt verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit, dat die toegang aan
een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke
autoriteit is onderworpen, en dat de betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie
moeten worden bewaard.”

Deze uitspraak bevat een afbakening van de gegevens waartoe toegang aan
overheidsinstanties kan worden verleend, aan de hand van de kring van personen op wie
die gegevens betrekking hebben. Op hoofdlijnen houdt deze rechtspraak in dat voor het
doel van de bestrijding van criminaliteit de toegang aan overheidsinstanties tot gegevens
die door aanbieders van elektronische-communicatiediensten worden bewaard, in beginsel
alleen mag worden verleend als het gaat om 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”. Aanvullende voorwaarden daarbij
zijn dat de toegang – behalve in spoedeisende gevallen – plaatsvindt na “een voorafgaand
toezicht door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit”, en
dat de betrokken personen, mits het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet,
op de hoogte worden gebracht van de toegang die is verleend tot de gegevens.
Het voor het doel van de bestrijding van criminaliteit verlenen van toegang tot gegevens van
anderen dan 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”, is blijkens deze rechtspraak alleen toegestaan in bijzondere situaties. Daarbij
wordt met name gewezen op – kort gezegd – terroristische activiteiten. Het verlenen van
toegang tot de gegevens moet dan daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de
bestrijding van dergelijke activiteiten. 
De vraag of de toegang tot gegevens steeds moet zijn gekoppeld aan een concrete
verdenking tegen een bepaalde persoon, komt onder 6.10 nader aan de orde.

In de zaak Ministerio Fiscal is het Hof van Justitie nader ingegaan op, kort gezegd, de
mogelijkheden om toegang aan overheidsinstanties te verlenen tot gegevens die door
aanbieders van elektronische-communicatiediensten worden bewaard, waaronder ook
identificerende gegevens. Deze uitspraak houdt onder meer het volgende in:

“50 De verwijzende rechter vraagt zich in het bijzonder af welke elementen in aanmerking
moeten worden genomen bij de beoordeling of delicten waarvoor politiediensten in het
kader van een onderzoek toegang kan worden verleend tot persoonsgegevens die door
aanbieders van elektronische-communicatiediensten worden bewaard, voldoende ernstig
zijn om de inmenging die een dergelijke toegang betekent in de door de artikelen 7 en 8 van
het Handvest gewaarborgde grondrechten, zoals uitgelegd door het Hof in zijn arrest van 8
april 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238), en in het
arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., te rechtvaardigen.

51 Wat betreft de vraag of sprake is van inmenging in die grondrechten, zij eraan herinnerd
dat (...) de toegang van overheidsinstanties tot dergelijke gegevens inmenging in het in
artikel 7 van het Handvest neergelegde grondrecht op eerbiediging van het privéleven
vormt, zelfs al kan die inmenging om bepaalde redenen niet als „ernstig” worden
aangemerkt en zonder dat van belang is of de informatie over het privéleven al dan niet
gevoelig is en of de betrokkenen door die inmenging enig nadeel hebben ondervonden. Een
dergelijke toegang vormt tevens inmenging in het door artikel 8 van het Handvest
gewaarborgde grondrecht op bescherming van persoonsgegevens, aangezien die toegang



een verwerking van persoonsgegevens is [zie in die zin advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-
Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punten 124 en 126 en aldaar aangehaalde
rechtspraak].

52 Wat betreft de doelstellingen die een rechtvaardiging kunnen vormen voor een nationale
regeling als die in het hoofdgeding, die de toegang van overheidsinstanties tot door
aanbieders van elektronische-communicatiediensten bewaarde gegevens regelt en die aldus
afwijkt van het beginsel van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, zij eraan
herinnerd dat de in artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 gegeven opsomming van
doelstellingen exhaustief is, zodat die toegang daadwerkelijk en strikt op een van die
doelstellingen moet berusten (zie in die zin arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punten 90
en 115).

53 Aangaande de doelstelling strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen
en te vervolgen, dient te worden geconstateerd dat het daarbij volgens de bewoordingen
van artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 evenwel niet alleen over de bestrijding
van ernstige delicten maar over „strafbare feiten” in het algemeen gaat.

54 Stellig heeft het Hof in dit verband geoordeeld dat ter zake van het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, alleen de bestrijding van zware
criminaliteit kan rechtvaardigen dat overheidsinstanties toegang krijgen tot door aanbieders
van elektronische-communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens waaruit, in hun
geheel beschouwd, precieze conclusies kunnen worden getrokken over het privéleven van
de betrokken personen (zie in die zin arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punt 99).

55 Het Hof heeft die uitlegging echter gemotiveerd met de overweging dat de met een
toegangsregeling nagestreefde doelstelling in verhouding moet staan tot de ernst van de
inmenging in de betrokken grondrechten die deze ingreep meebrengt (zie in die zin arrest
Tele2 Sverige en Watson e.a., punt 115).

56 Volgens het evenredigheidsbeginsel kan ter zake van het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten, ernstige inmenging immers slechts worden
gerechtvaardigd door de doelstelling om – eveneens „ernstige” – criminaliteit te bestrijden.

57 Is de inmenging die een dergelijke toegang veroorzaakt daarentegen niet ernstig, dan
kan die toegang worden gerechtvaardigd door de doelstelling van het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van „strafbare feiten” in het algemeen.

58 Allereerst moet dus worden uitgemaakt of in casu, gelet op de omstandigheden van de
onderhavige zaak, de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest
gewaarborgde grondrechten die zou voortvloeien uit het feit dat aan de gerechtelijke politie
toegang tot de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gegevens wordt verleend, als
„ernstig” moet worden beschouwd.

59 In dit verband heeft het verzoek in het hoofdgeding, waarmee de gerechtelijke politie in
een strafrechtelijk onderzoek via rechterlijke toestemming toegang wil verkrijgen tot door
aanbieders van elektronische-communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens, louter
tot doel de houders te identificeren van de simkaarten die gedurende een periode van twaalf
dagen met het IMEI-nummer van de gestolen mobiele telefoon zijn geactiveerd. Zoals in punt
40 van het onderhavige arrest is uiteengezet, strekt dat verzoek er enkel toe om toegang te
verkrijgen tot de telefoonnummers die overeenstemmen met die simkaarten en tot de civiele-
identiteitsgegevens van de houders van die kaarten, zoals hun naam, voornaam en, in
voorkomend geval, adres. Zoals zowel de Spaanse regering als het openbaar ministerie ter
terechtzitting heeft bevestigd, gaat het daarbij echter niet over de communicatie die met de
gestolen mobiele telefoon tot stand is gebracht of over de locatie van die telefoon.



60 Met de via het toegangsverzoek in het hoofdgeding beoogde gegevens is het dus
blijkbaar alleen mogelijk om, gedurende een bepaalde periode, de met de gestolen mobiele
telefoon geactiveerde simkaart(en) in verband te brengen met de civiele identiteit van de
houders van die simkaarten. Zonder aanvullende gegevens over de communicatie die met
die simkaarten tot stand is gebracht en over de locatie, kan met die gegevens noch de
datum, het uur, de duur of de ontvanger van de met de betrokken simkaart(en) verrichte
oproepen worden achterhaald, noch waar die communicatie heeft plaatsgevonden of hoe
vaak in een gegeven periode met bepaalde personen is gecommuniceerd. Uit die gegevens
kunnen dus geen nauwkeurige conclusies over het privéleven van de betrokken personen
worden getrokken.

61 In die omstandigheden kan de toegang tot de in het verzoek in het hoofdgeding
bedoelde gegevens niet worden aangemerkt als een „ernstige” inmenging in de
grondrechten van de personen waarop de gegevens betrekking hebben.

62 Zoals uit de punten 53 tot en met 57 van dit arrest blijkt, kan de inmenging die een
dergelijke gegevenstoegang zou veroorzaken dus worden gerechtvaardigd door de in artikel
15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 vermelde doelstelling om „strafbare feiten” in het
algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, zonder dat deze
strafbare feiten als „ernstig” moeten worden aangemerkt.

63 Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel
15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het
Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de toegang van overheidsinstanties tot de
identificatiegegevens van houders van met een gestolen mobiele telefoon geactiveerde
simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres – geen zodanig
ernstige inmenging in de door die artikelen van het Handvest gewaarborgde grondrechten
van laatstgenoemden oplevert dat die toegang – op het gebied van het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten – moet worden beperkt tot de
bestrijding van zware criminaliteit.”

Onder verwijzing naar deze rechtspraak heeft het Hof van Justitie in de zaak La Quadrature
du Net e.a. onder meer het volgende overwogen:

“157 Wat ten slotte de gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de gebruikers van
elektronischecommunicatiemiddelen betreft, moet worden opgemerkt dat met die gegevens
alleen noch de datum, het tijdstip, de duur en de ontvangers van de communicatie kunnen
worden achterhaald, noch de plaats waar die communicatie heeft plaatsgevonden of het
aantal malen dat in een specifieke periode met bepaalde personen is gecommuniceerd. Die
gegevens verschaffen dus, afgezien van de contactgegevens van de betrokken gebruikers,
zoals hun adres, geen informatie over wat die personen hebben gecommuniceerd en dus
over hun privéleven. De inmenging die de bewaring van die gegevens met zich brengt, kan
derhalve niet als „ernstig” worden aangemerkt (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018,
Ministerio Fiscal, C-207/16, EU:C:2018:788, punten 59 en 60).

158 Hieruit volgt dat, overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in punt 140 van het
onderhavige arrest, wettelijke maatregelen die betrekking hebben op de verwerking van die
gegevens als zodanig, in het bijzonder op de bewaring van en de toegang tot die gegevens
met als enige doel de betrokken gebruiker te identificeren, zonder dat de gegevens in
verband kunnen worden gebracht met informatie over de tot stand gebrachte communicatie,
kunnen worden gerechtvaardigd door de in artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn
genoemde doelstelling strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op
te sporen en te vervolgen (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-
207/16, EU:C:2018:788, punt 62).”

Het Hof van Justitie heeft verder in de zaak Prokuratuur onder meer het volgende



6.4.4

overwogen:

“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 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.”

In deze rechtspraak stelt het Hof van Justitie het evenredigheidsbeginsel centraal. Als
overheidsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen
van strafbare feiten toegang willen verkrijgen tot gegevens die door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten worden bewaard, speelt de ernst van de inmenging in
de betrokken grondrechten een belangrijke rol. Daarbij gaat het in het bijzonder om de
inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven. De rechtspraak van het Hof van
Justitie houdt daarbij in de kern in dat een ernstige inmenging alleen kan worden
gerechtvaardigd door de doelstelling om “ernstige criminaliteit” te bestrijden. Als het
verlenen van toegang tot de gegevens echter niet een ernstige inmenging veroorzaakt, kan
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die toegang worden gerechtvaardigd door de doelstelling van het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten in het algemeen, dus ook strafbare feiten die
zich niet laten aanmerken als “ernstige criminaliteit”.22

Tegen deze achtergrond is in de hiervoor weergegeven rechtspraak overwogen dat het
verlenen van toegang tot uitsluitend identificerende gegevens23 mogelijk is met het oog op
het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zonder dat dus
de eis wordt gesteld dat het alleen kan gaan om ernstige strafbare feiten. Van dergelijke
gegevens is in ieder geval sprake als het gaat om gegevens aan de hand waarvan de
betrokken gebruiker kan worden geïdentificeerd, zonder dat de gegevens in verband kunnen
worden gebracht met informatie over de tot stand gebrachte communicatie.24 Dergelijke
gegevens verschaffen dan immers geen nauwkeurige informatie over het privéleven van de
betrokken gebruiker. Het verlenen van toegang tot die gegevens veroorzaakt daarom niet
een ernstige inmenging in met name het recht op bescherming van het privéleven. Dat
verklaart ook waarom voor deze uitsluitend identificerende gegevens in de rechtspraak van
het Hof van Justitie de onder 6.4.2 genoemde aanvullende voorwaarden van “voorafgaand
toezicht door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit”, en
de notificatie van de betrokken personen niet worden gesteld.

De bepalingen van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het vorderen van
verkeers- en locatiegegevens alsmede identificerende gegevens moeten zo veel mogelijk
worden uitgelegd in overeenstemming met Richtlijn 2002/58/EG, waarbij moet worden
uitgegaan van de interpretatie die het Hof van Justitie heeft gegeven aan de voorschriften
van deze richtlijn. Waar het gaat om de bevoegdheden die betrekking hebben op het
vorderen van uitsluitend identificerende gegevens, volgt uit het voorgaande dat Richtlijn
2002/58/EG geen aanvullende voorwaarden met zich brengt. Waar het gaat om de wettelijke
bevoegdheden die betrekking hebben op het vorderen van verkeers- en locatiegegevens
anders dan uitsluitend identificerende gegevens,25 geldt dat – gelet op het
evenredigheidsbeginsel – acht moet worden geslagen op de ernst van de inmenging in (met
name) het recht op eerbiediging van het privéleven. Als de toepassing van die
bevoegdheden een ernstige inmenging veroorzaakt, is vereist dat sprake is van “ernstige
criminaliteit” (en dus ernstige strafbare feiten) en dat toepassing van die bevoegdheden
plaatsvindt na “voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of door een
onafhankelijke bestuurlijke entiteit”. 
De rechtspraak van het Hof van Justitie hierover en de daarin gehanteerde begrippen
roepen vragen op over (i) de ernst van de inmenging in (met name) het recht op
bescherming van het privéleven die aan de orde is of kan zijn bij het verlenen van toegang
aan overheidsinstanties tot verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend
identificerende gegevens), en (ii) de afbakening van de begrippen “ernstige strafbare feiten”
en “ernstige criminaliteit”. Deze vragen komen hierna onder 6.5-6.9 nader aan de orde. In
6.10 wordt vervolgens ingegaan op de afbakening van de kring van personenop wie de
gegevens betrekking hebben waartoe toegang kan worden verleend.

Precieze conclusies over de persoonlijke levenssfeer; ernstige strafbare feiten en ernstige
criminaliteit

Zoals onder 6.4.5 is overwogen, kan uit de rechtspraak van het Hof van Justitie worden
afgeleid dat als de toepassing van wettelijke bevoegdheden die betrekking hebben op
verkeers- en locatiegegevens met zich brengt dat sprake is van een ernstige inmenging in
met name het recht op bescherming van het privéleven, die inmenging in het licht van het
evenredigheidsbeginsel alleen kan worden gerechtvaardigd als sprake is van ernstige
criminaliteit (en dus ernstige strafbare feiten). De advocaat-generaal stelt in zijn vordering
de voor de rechtspraktijk belangrijke vraag aan de orde of in het licht van de rechtspraak
van het Hof van Justitie het verlenen van toegang aan overheidsinstanties tot verkeers- en
locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende gegevens) ook kan zijn toegestaan
als geen sprake is van ernstige strafbare feiten of ernstige criminaliteit, en wel als het in het
concrete geval gaat om verkeers- en locatiegegevens waarvan de kennisneming – naar
verwachting – slechts een geringe inmenging in het recht op bescherming van het privéleven
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zal veroorzaken. In de vordering van de advocaat-generaal wordt in het bijzonder gewezen
op de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Prokuratuur. Het antwoord van het Hof
van Justitie op de in die zaak gestelde eerste prejudiciële vraag luidt:

“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.”

De advocaat-generaal bespreekt in zijn vordering onder 97-110 op welke wijze de
rechtspraak van het Hof van Justitie over de hiervoor genoemde vraag kan worden
uitgelegd. Hij wijst erop dat deze rechtspraak niet eenduidig is, in die zin dat
aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor meerdere lezingen van deze
rechtspraak. Het gaat dan allereerst om een lezing die ertoe strekt dat het verlenen van
toegang aan overheidsinstanties tot verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend
identificerende gegevens) alleen mogelijk is in geval van ernstige strafbare feiten of ernstige
criminaliteit.26 Een andere, tweede lezing is dat de toegang tot verkeers- en locatiegegevens
(anders dan uitsluitend identificerende gegevens) ook mag worden verleend bij minder
ernstige strafbare feiten of minder ernstige criminaliteit, als het verlenen van toegang tot die
gegevens slechts een geringe inmenging veroorzaakt in met name het recht op bescherming
van het privéleven van de gebruiker.

Naar het oordeel van de Hoge Raad geven de overwegingen in de rechtspraak van het Hof
van Justitie over het evenredigheidsbeginsel steun aan de hiervoor genoemde tweede
lezing. Zoals onder 6.4.4 is besproken, geldt op grond van het evenredigheidsbeginsel dat
de toegang aan overheidsinstanties tot de gegevens die door een aanbieder van een
telecommunicatiedienst worden bewaard, kan worden gerechtvaardigd door de doelstelling
van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten in het
algemeen, als het verlenen van die toegang in het concrete geval niet een inmenging of niet
een ernstige inmenging in (met name) het recht op bescherming van het privéleven tot
gevolg heeft.27 Het evenredigheidsbeginsel verzet zich in dat geval dus niet tegen het
verlenen van die toegang als sprake is van een strafbaar feit in het algemeen, zonder dat dit
feit als “ernstig” in de hiervoor bedoelde zin kan worden aangemerkt.
Als het verlenen van toegang aan overheidsinstanties tot verkeers- en locatiegegevens wel
een ernstige inmenging veroorzaakt in (met name) het recht op bescherming van het
privéleven omdat die gegevens zodanige informatie kunnen verschaffen over de
communicatie door een gebruiker of de locaties van de door hem gebruikte apparatuur dat
precieze conclusies kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke levenssfeer, kan die
inmenging alleen worden gerechtvaardigd door de doelstelling van de bestrijding van
ernstige criminaliteit. De enkele omstandigheid dat het gaat om een beperkte hoeveelheid
gegevens waartoe toegang wordt verleend of dat het verlenen van toegang een beperkte
periode betreft waarbinnen de gegevens zijn vastgelegd, maakt dat niet anders. Beslissend
is de ernst van de inmenging op met name het recht op bescherming van het privéleven. De
Hoge Raad wijst in dit verband nogmaals op de navolgende overweging van het Hof van
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Justitie in de zaak Prokuratuur:

“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.”

Een vraagpunt dat in relatie tot de rechtspraak van het Hof van Justitie rijst, betreft de
begrippen “ernstig strafbaar feit” en “ernstige criminaliteit” (of “zware criminaliteit”). In de
onder 5.7 en 5.8 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie is geen nadere invulling
gegeven aan die begrippen. De vraag rijst of het aan de bevoegde instanties van de
lidstaten is om zelf mede invulling te geven aan deze begrippen, dan wel of het hier gaat om
autonome begrippen van Unierecht.

In dit verband kan allereerst erop worden gewezen dat Richtlijn 2002/58/EG uitsluitend in
artikel 15 lid 1 spreekt van “het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van
strafbare feiten”, zonder dat daarbij een nadere invulling wordt gegeven aan het begrip
“strafbare feiten”. In Richtlijn 2002/58/EG komen de in de rechtspraak van het Hof van
Justitie genoemde begrippen “ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit” niet voor.
Uit Richtlijn 2002/58/EG – en in het bijzonder uit artikel 1 van deze richtlijn – blijkt niet dat
harmonisatie wordt beoogd van de begrippen “strafbare feiten”, “ernstige strafbare feiten”
en “ernstige criminaliteit”. Richtlijn 2002/58/EG wijkt in dit opzicht af van bijvoorbeeld
Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures
van overlevering tussen de lidstaten. In dat kaderbesluit is een specifieke omschrijving
opgenomen van de strafbare feiten ten aanzien waarvan overlevering mogelijk is zonder
toetsing van de zogenoemde dubbele strafbaarheid van het feit. 
Van belang is verder de onder 6.4.1 geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie over het
verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens. Daarin wordt overwogen dat het
aan de verwijzende rechterlijke instanties is om na te gaan of en in welke mate de nationale
regelingen over onder meer de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot
bewaarde gegevens voldoen aan de eisen die voortvloeien uit artikel 15 lid 1 Richtlijn
2002/58/EG.28 Dit duidt erop dat het aan de betreffende instanties van de lidstaten is om
nader te bepalen of sprake is van “ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit”. In de
rechtspraak van het Hof van Justitie worden ook geen gezichtspunten of criteria benoemd
die van belang worden geacht wanneer in een concreet geval de vraag moet worden
beantwoord of van een ernstig strafbaar feit of ernstige criminaliteit sprake is.29

Naar het oordeel van de Hoge Raad moet dan ook worden aangenomen dat de begrippen
“ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit” in de rechtspraak van het Hof van
Justitie geen autonome begrippen van Unierecht vormen.30 Wel moeten, zo kan aan die
rechtspraak worden ontleend, de nationale instanties die toepassing geven aan de
bevoegdheden op grond waarvan toegang wordt verleend aan overheidsinstanties tot
verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende gegevens), zich ervan
rekenschap geven dat die toepassing in het concrete geval verenigbaar moet zijn met de in
het Handvest neergelegde rechten op eerbiediging van het privéleven, bescherming van
persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting en van informatie. Dat betekent, zoals
hiervoor al is besproken, dat de inmenging die plaatsvindt in die door het Handvest
gewaarborgde rechten, in het concrete geval moet worden gerechtvaardigd door de ernst
van het (vermoedelijke) strafbare feit dat aanleiding vormt voor de toepassing van de
bevoegdheid. Daarbij gaat het allereerst om de ernst van het strafbare feit in algemene zin,
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zoals die met name blijkt uit het wettelijk strafmaximum. Daarnaast is van belang de ernst
van het (vermoedelijke) strafbare feit zoals dat zich concreet heeft voorgedaan. Die ernst
moet in verhouding staan tot de inmenging die plaatsvindt in met name het recht op
bescherming van het privéleven.

De rechtspraak van het Hof van Justitie laat, zoals onder 6.5.2 is besproken, meerdere lezingen
toe met betrekking tot de vraag of het verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens
onder omstandigheden ook is toegelaten in geval van niet-ernstige criminaliteit. Daarnaast is in de
rechtspraak van het Hof van Justitie tot op heden niet bevestigd dat, zoals door de Hoge Raad
onder 6.6.3 is geoordeeld, het aan de bevoegde nationale autoriteiten is om zelf mede invulling te
geven aan de begrippen “ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit”. Er bestaat daarom
aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie met het oog op het
verkrijgen van verduidelijking van de onder 6.5 en 6.6 besproken rechtspraak. Daarbij kan het
volgende worden opgemerkt over het belang van het stellen van die prejudiciële vragen voor de
toepassing van het nationale recht.

Voor de toepassing van de bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering met betrekking
tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens is – anders dan voor het vorderen van
uitsluitend identificerende gegevens op grond van artikel 126na, 126ua en 126zi Sv – het
enkele bestaan van een verdenking van een misdrijf niet toereikend. Voor de toepassing van
de hiertoe strekkende bevoegdheden is namelijk vereist dat de verdenking betrekking heeft
op een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Sv, dan wel dat een redelijk vermoeden bestaat
dat in georganiseerd verband misdrijven als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv worden
beraamd of gepleegd die gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in dat
georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde
opleveren, dan wel dat aanwijzingen bestaan van een terroristisch misdrijf. Daarbij wordt
met een misdrijf of misdrijven als bedoeld in artikel 67 lid 1 Sv verwezen naar de in die
wettelijke bepaling opgenomen opsomming van misdrijven. Deze opsomming omvat
allereerst de misdrijven waarop een maximumgevangenisstraf van vier jaren of meer is
gesteld, en daarnaast een lijst van specifieke misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht en
uit bijzondere wetgeving. Een en ander betekent dat die hiervoor genoemde bevoegdheden
niet kunnen worden toegepast in verband met alle misdrijven, maar alleen als het gaat om
misdrijven die door de wetgever vanwege hun aard en ernst in de opsomming van artikel 67
lid 1 Sv zijn opgenomen en die dus – naar het oordeel van de Hoge Raad – moeten worden
beschouwd als misdrijven die in algemene zin als “ernstig”, zoals bedoeld in de rechtspraak
van het Hof van Justitie, zijn te beschouwen. Daarnaast is ook, zoals onder 6.8.3 nader aan
de orde komt, de ernst van het concrete strafbare feit van belang.

Met betrekking tot de onder 6.3.3 en 6.3.4 besproken spoedbewaring kan erop worden
gewezen dat op grond van artikel 126ni, 126ui en 126zja Sv is vereist dat sprake is van een
verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv, dat gezien zijn aard of de
samenhang met andere door de verdachte begane strafbare feiten een ernstige inbreuk op
de rechtsorde oplevert, dan wel een redelijk vermoeden bestaat dat in georganiseerd
verband misdrijven als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv worden beraamd of gepleegd die
gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband
worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, dan wel
aanwijzingen bestaan van een terroristisch misdrijf. Waar het gaat om de bevoegdheid om
de verstrekking van toekomstige gegevens te vorderen, gelden de al onder 6.8.1 genoemde
eisen. Ook voor de onder 6.3.3 en 6.3.4 besproken spoedbewaring geldt dus dat de
betreffende bevoegdheden alleen kunnen worden toegepast in verband met misdrijven die
door de wetgever vanwege hun aard en ernst in de opsomming van artikel 67 lid 1 Sv zijn
opgenomen.

Bij de toepassing van de hiervoor besproken bevoegdheden die ertoe strekken dat in het
kader van een strafvorderlijk onderzoek toegang wordt verleend tot verkeers- en
locatiegegevens, moet worden voldaan aan in het bijzonder de algemene strafvorderlijke eis
van proportionaliteit. Die eis brengt met zich dat het concrete strafbare feit dat voorwerp is
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van het redelijk vermoeden of de aanwijzingen, zo ernstig moet zijn dat de toepassing van
de bevoegdheid om verkeers- en locatiegegevens te vorderen, is gerechtvaardigd. Degene
die beslist over de toepassing van de bevoegdheid, moet dit van tevoren beoordelen. Bij
deze toets moet dus worden betrokken in welke mate met het verkrijgen van verkeers- en
locatiegegevens (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de
gebruiker en hoe die inbreuk zich verhoudt tot de ernst van het strafbare feit zoals dat zich
concreet heeft voorgedaan.
De Hoge Raad wijst er in dit verband op dat het weliswaar mogelijk is om op een abstract
niveau een scheidslijn te trekken tussen strafbare feiten die ernstig zijn en strafbare feiten
die niet ernstig zijn, maar dat de ernst van het concrete strafbare feit sterk kan variëren.
Ook staat niet steeds tevoren exact vast of en, zo ja, welke gegevens zullen worden
verkregen wanneer de verstrekking van een bepaald type gegevens wordt gevorderd, wat
de inhoud van die gegevens zal zijn en op welke personen die gegevens eventueel ook
naast de gebruiker betrekking zullen hebben. Bij de beoordeling of de toepassing van een
bevoegdheid op grond waarvan verkeers- of locatiegegevens kunnen worden verkregen, in
overeenstemming is met het recht op bescherming van het privéleven, gaat het dan ook om
een inschatting en vervolgens een weging van een samenstel van factoren.31 Onder die
factoren vallen de ernst van het strafbare feit in algemene zin, de ernst van het concrete
strafbare feit waarop de verdenking betrekking heeft, de gegevens die – gelet op de wijze
waarop de vordering wordt geformuleerd en afgebakend – waarschijnlijk zullen (kunnen)
worden verkregen over de gebruiker en eventueel ook andere personen, het belang van het
verkrijgen van die gegevens voor het strafrechtelijke onderzoek en de vraag of en, zo ja, in
welke mate aan de hand van die gegevens conclusies kunnen worden getrokken over het
privéleven. Hierbinnen bestaat in zekere zin een glijdende schaal: naarmate de (te
verwachten) inbreuk op het recht op bescherming van het privéleven van de gebruiker groter
zal zijn, mogen zwaardere eisen worden gesteld aan de ernst van het concrete strafbare
feit. Andere factoren die nog een rol spelen, betreffen de wettelijke garanties die bestaan
dat de gegevens die worden verkregen, niet anders worden gebruikt dan voor het
strafvorderlijke onderzoek, en de voorschriften met betrekking tot de bewaring en de
vernietiging van de verkregen gegevens.

Gelet op het voorgaande waarborgt een juiste toepassing van de bevoegdheden in het Wetboek
van Strafvordering dat het resultaat daarvan in overeenstemming is met Richtlijn 2002/58/EG en
het evenredigheidsbeginsel. De Hoge Raad gaat er daarbij van uit dat de rechtspraak van het Hof
van Justitie kan worden geduid op de wijze als hiervoor onder 6.5.3 en 6.6.3 is uiteengezet. Het
stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie strekt er daarbij toe om ten behoeve van
de rechtspraktijk op dit punt zekerheid te verkrijgen.
Zoals onder 6.6.1 is besproken, is in de rechtspraak van het Hof van Justitie vooralsnog niet
bevestigd dat het aan de bevoegde nationale autoriteiten is om nader invulling te geven aan de
begrippen “ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit”. Mocht het zo zijn dat het, anders
dan onder 6.6.3 door de Hoge Raad is geoordeeld, hierbij gaat om autonome begrippen van
Unierecht, dan is het van belang te weten op welke wijze aan die begrippen invulling moet worden
gegeven om te kunnen bepalen of en, zo ja, op welke manier, de bevoegdheden in het Wetboek
van Strafvordering zich in overeenstemming met Richtlijn 2002/58/EG laten toepassen. Daarnaast
is het van belang om duidelijkheid te verkrijgen over het onder 6.5 besproken vraagstuk of het
verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende
gegevens) al dan niet zou zijn beperkt tot gevallen van ernstige criminaliteit. Ook dit vraagstuk
houdt verband met het belang en de betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor de wijze van
normering van de toegang tot de door aanbieders van elektronische-communicatiediensten
bewaarde gegevens.

Kring van personen

In de uitspraak Tele2 Sverige en Watson wordt, zoals onder 6.4.2 aan de orde is gekomen,
overwogen dat aan de hand van objectieve criteria moet worden bepaald of toegang kan
worden verleend aan overheidsinstanties tot gegevens die door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten worden bewaard. Daarbij kan “in beginsel voor het doel
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van bestrijding van 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 geweest bij een dergelijk misdrijf”.
Toegang tot de gegevens van andere personen zou kunnen worden verleend “in bijzondere
situaties, zoals die waarin vitale belangen van nationale veiligheid, landsverdediging of
openbare veiligheid door terroristische activiteiten worden bedreigd (...), 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.”32

Deze rechtspraak van het Hof van Justitie kan op het eerste gezicht de vraag doen rijzen of
– buiten de door het Hof van Justitie genoemde bijzondere situaties – uitsluitend aan
overheidsinstanties toegang kan worden verleend tot gegevens, waaronder ook verkeers-
en locatiegegevens, als deze gegevens betrekking hebben op, kort gezegd, een persoon ten
aanzien van wie een verdenking bestaat. Het hanteren van zo’n vereiste kan het
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten in aanzienlijke mate
belemmeren.33 Zo kan de aanleiding voor het vorderen van verkeers- en locatiegegevens
juist zijn dat de autoriteiten de (vermoedelijke) dader van het strafbare feit trachten te
achterhalen of dat zij proberen zicht te krijgen op de wijze waarop het strafbare feit is
verlopen. Voor het strafrechtelijk onderzoek kunnen belangrijke aanknopingspunten zijn
gelegen in informatie over telefoonnummers die zijn gebruikt, identificatienummers van
telefoontoestellen, zendmasten waarmee toestellen in verbinding hebben gestaan of IP-
adressen die verband houden met elektronische vormen van communicatie. Een effectieve
opsporing vergt dat gegevens kunnen worden verkregen die dan (nog) niet zijn gekoppeld
aan specifieke personen en waarbij aan de te verkrijgen gegevens veelal ook nog niet of
slechts in zeer beperkte mate informatie over het privéleven van personen is te ontlenen.
Voor het verkrijgen van dergelijke gegevens zijn politie en justitie aangewezen op de inzet
van de bevoegdheden tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens, ook in gevallen
waarin de verdenking van een strafbaar feit nog niet concreet betrekking heeft op een
specifieke persoon.

Om de navolgende redenen moet worden aangenomen dat de uitoefening van de
bevoegdheden tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens – ook buiten de onder
6.10.1 genoemde uitzonderingen – niet steeds beperkt hoeft te blijven tot te individualiseren
personen die als verdachte kunnen worden aangemerkt.
Allereerst is van belang dat het Hof van Justitie in zijn uitspraak in de zaak Tele2 Sverige en
Watson verwijst naar de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens
(hierna: EHRM) van 4 december 2015, nr. 47143/06 (Zakharov/Rusland). In deze zaak gaat
het om een klacht die betrekking heeft op, kort gezegd, het mogelijk aftappen van mobiel
telefoonverkeer (“covert interception of mobile telephone communications”). Het EHRM zet in
deze uitspraak de “general principles” uiteen met betrekking tot de toelaatbaarheid van
“secret surveillance measures”. Overweging 260 van deze uitspraak van het EHRM,
waarnaar het Hof van Justitie specifiek verwijst, houdt het volgende in:

“Turning now to the authorisation authority’s scope of review, the Court reiterates that it
must be capable of verifying the existence of a reasonable suspicion against the person
concerned, in particular, whether there are factual indications for suspecting that person of
planning, committing or having committed criminal acts or other acts that may give rise to
secret surveillance measures, such as, for example, acts endangering national security. It
must also ascertain whether the requested interception meets the requirement of “necessity
in a democratic society”, as provided by Article 8 § 2 of the Convention, including whether it is
proportionate to the legitimate aims pursued, by verifying, for example whether it is possible
to achieve the aims by less restrictive means (see Klass and Others, cited above, § 51;
Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cited above, §§ 79
and 80; Iordachi and Others, cited above, § 51; and Kennedy, cited above, §§ 31 and 32).”

Bij het verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens gaat het op zich niet om de
interceptie van telecommunicatie. Kennelijk moet aan deze overweging van het EHRM



worden ontleend dat als de toepassing van de opsporingsmethoden waarmee op heimelijke
wijze informatie kan worden verkregen die is gerelateerd aan telecommunicatieverkeer, zich
richt op een specifieke persoon, artikel 8 lid 2 EVRM met zich brengt dat tegen deze persoon
een verdenking moet bestaan en dat het daarbij moet gaan om een verdenking met
betrekking tot strafbare feiten van een zodanige ernst en aard dat de inzet van dergelijke
heimelijke opsporingsmethoden is gerechtvaardigd. Daarin is een eis van proportionaliteit
gelegen. Daarnaast volgt uit die overweging – in aanmerking genomen dat een inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving – ook
een eis van subsidiariteit, in die zin dat als op minder ingrijpende wijze informatie kan
worden vergaard, daarvoor moet worden gekozen. Uit deze overweging van het EHRM volgt
echter niet dat de toepassing van de daarin genoemde opsporingsmethoden pas is
toegestaan als de verdenking van een strafbaar feit concreet betrekking heeft op een
specifieke persoon. Ook volgt daaruit niet dat, als er wel concreet een verdachte in beeld is,
met die opsporingsmethoden uitsluitend gegevens zouden mogen worden verkregen die
betrekking hebben op die verdachte. Dergelijke beperkingen zouden ook, zoals onder 6.10.2
is opgemerkt, de mogelijkheden van opsporing en vervolging van – en daarmee de
bescherming van burgers tegen – met name ernstige vormen van criminaliteit verkorten.

Daarnaast moet acht worden geslagen op de rechtspraak van het Hof van Justitie over het
bewaren van gegevens door aanbieders van elektronische-communicatiediensten. Het ligt
immers niet voor de hand dat bepaalde typen gegevens zoals verkeers- en locatiegegevens
wel zouden mogen (of moeten) worden bewaard, maar dat het verlenen van toegang
daartoe (in het geheel) niet zou zijn toegestaan. Uit de uitspraak in de zaak Tele2 Sverige en
Watson kan worden afgeleid dat een bewaarplicht in overeenstemming is met Richtlijn
2002/58/EG wanneer deze zich beperkt tot “gegevens die betrekking hebben op een
bepaalde periode en/of een bepaald geografisch gebied en/of een kring van personen die op
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bepaalde periode en/of een bepaald geografisch gebied en/of een kring van personen die op
een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij een ernstig strafbaar feit, of op personen van
wie de bewaring van de gegevens om andere redenen zou kunnen helpen bij de bestrijding
van criminaliteit”.34 Waar het gaat om de spoedbewaring van verkeers- en locatiegegevens
blijkt uit de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak La Quadrature du Net e.a. dat
spoedbewaring “niet moet worden beperkt tot de gegevens van personen op wie een
concrete verdenking rust dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd of de nationale
veiligheid in gevaar hebben gebracht”. Verder overweegt het Hof van Justitie in diezelfde
uitspraak dat spoedbewaring “naar keuze van de wetgever en binnen de grenzen van het
strikt noodzakelijke [kan] worden uitgebreid tot verkeers- en locatiegegevens die betrekking
hebben op andere personen dan die welke ervan worden verdacht een ernstig misdrijf of
handelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid te hebben voorbereid of
gepleegd, op voorwaarde dat op basis van objectieve en niet-discriminatoire factoren kan
worden geoordeeld dat die gegevens kunnen helpen bij het ophelderen van een dergelijk
misdrijf of een dergelijke verstoring van de nationale veiligheid. In dit verband kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de gegevens van het slachtoffer van het misdrijf of van
personen uit de sociale of professionele omgeving van de betrokkene, of aan de gegevens
betreffende bepaalde geografische gebieden, zoals de plaatsen waar het misdrijf of de
handeling die een gevaar heeft gevormd voor de nationale veiligheid, is voorbereid of
gepleegd.”35 Tot de hier omschreven gegevens mag ook, onder de hiervoor al besproken
voorwaarden, toegang worden verleend.36

Uit een en ander volgt dat het verlenen van toegang aan overheidsinstanties op grond van
Richtlijn 2002/58/EG zich niet beperkt tot door aanbieders van elektronische-
communicatiediensten bewaarde gegevens die betrekking hebben op, kort gezegd, een
persoon ten aanzien van wie een verdenking bestaat. Daarbij geldt wel dat ook moet
worden voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat betekent dat, zoals
ook onder 6.4.4 is besproken, als het verlenen van toegang tot gegevens een ernstige
inmenging oplevert in het recht op bescherming van het privéleven, deze toegang alleen
wordt verleend met het oog op de bestrijding van ernstige criminaliteit. Daarnaast moet bij
de beslissing of die toegang wordt verleend, in aanmerking worden genomen of de
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benodigde informatie mogelijk op minder ingrijpende wijze kan worden vergaard.

Toetsing voorafgaand aan de toepassing van de bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering

Zoals onder 6.4.5 is besproken, brengt de rechtspraak van het Hof van Justitie bij de
huidige stand van zaken met zich dat – behalve in spoedeisende gevallen – de toegang tot
verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende gegevens) alleen
plaatsvindt na “een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of door een
onafhankelijke bestuurlijke entiteit”, als de toepassing van de betreffende bevoegdheid een
ernstige inmenging in het recht op bescherming van het privéleven van de gebruiker met zich
brengt. Dat voorafgaande toezicht is niet vereist wanneer het uitsluitend gaat om het
verlenen van toegang tot gegevens aan de hand waarvan de betrokken gebruiker kan
worden geïdentificeerd, zonder dat de gegevens in verband kunnen worden gebracht met
informatie over de tot stand gebrachte communicatie.
In de zaak Prokuratuur is het Hof van Justitie ingegaan op de vraag of dit voorafgaande
toezicht ook kan worden uitgeoefend door een openbaar aanklager. De volgende
overwegingen zijn hierbij van belang:

“51 (...) [Het is] 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].

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
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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.”

Uit deze rechtspraak van het Hof van Justitie vloeit voort dat de toepassing van de in het
Wetboek van Strafvordering neergelegde bevoegdheden tot het vorderen van verkeers- en
locatiegegevens, niet in overeenstemming is met de eisen die Richtlijn 2002/58/EG stelt, als
de toepassing van de betreffende bevoegdheid met zich brengt dat sprake is van een
ernstige inmenging in het recht op bescherming van het privéleven en de beslissing tot de
toepassing van die bevoegdheid wordt genomen door de officier van justitie. De vraag rijst
daarom of (het stelsel van) de wet ruimte laat voor een andere wijze van uitoefening van
deze bevoegdheden tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens die wel in
overeenstemming is met die eisen.

De advocaat-generaal heeft in zijn vordering onder 117-125 de systematische
uitgangspunten van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de rol van de
rechter-commissaris in het opsporingsonderzoek beschreven. Daaruit volgt dat het stelsel
van het Wetboek van Strafvordering zich niet ertegen verzet dat de officier van justitie met
het oog op het uitoefenen van een bevoegdheid die ertoe strekt verkeers- en
locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende gegevens) als bedoeld in artikel 2,
onder b en c, Richtlijn 2002/58/EG te verkrijgen, een machtiging van de rechter-commissaris
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vordert. De officier van justitie kan die machtiging dus ook vorderen in gevallen waarin het
Wetboek van Strafvordering niet de eis stelt dat de officier van justitie de vordering tot het
verstrekken van verkeers- en locatiegegevens pas doet nadat hij een machtiging van de
rechter-commissaris heeft verkregen. In aansluiting op andere bevoegdheden met
betrekking tot het vorderen van gegevens en met betrekking tot communicatie door middel
van geautomatiseerde werken geldt dat de rechter-commissaris een machtiging schriftelijk
verleent. In geval van dringende noodzaak kan de machtiging van de rechter-commissaris
mondeling worden gegeven. In dat geval stelt de rechter-commissaris de machtiging binnen
drie dagen op schrift (vgl. artikel 126nf Sv en artikel 126m lid 5 Sv, telkens in verbinding met
artikel 126l lid 7 Sv).

Met betrekking tot de vraag in welke gevallen de officier van justitie gehouden is een
schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris te vorderen, merkt de Hoge Raad het
volgende op. Of het vorderen van verkeers- en locatiegegevens een ernstige inmenging in
het recht op bescherming van het privéleven van de gebruiker veroorzaakt en, zo ja, of die
inmenging in een concreet geval kan worden gerechtvaardigd, moet worden bepaald aan de
hand van in het bijzonder de aard van de gegevens, het misdrijf of de misdrijven in verband
waarmee de vordering wordt gedaan en de persoon of de personen op wie de te
verstrekken gegevens betrekking hebben. Daarbij staat, zoals ook onder 6.8.3 is
overwogen, ten tijde van het doen van de vordering niet steeds exact vast of en, zo ja,
welke gegevens zullen worden verkregen en wat de inhoud van die gegevens zal zijn.
Daarom kan ook niet steeds tevoren worden bepaald of een ernstige inmenging in het recht
op bescherming van het privéleven van de gebruiker zal plaatsvinden.
De Hoge Raad vindt hierin aanleiding te bepalen dat als de officier van justitie verkeers- en
locatiegegevens wil verkrijgen die meer omvatten dan uitsluitend identificerende gegevens,
hij gehouden is een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris te vorderen voor het
vorderen van die gegevens. Praktisch gesproken houdt dit in dat als de officier van justitie
toepassing geeft aan de bevoegdheden op grond van artikel 126na, 126ua en 126zi Sv, hij
geen schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft. Geeft de officier van
justitie daarentegen toepassing aan de bevoegdheden van artikel 126n, 126u en 126zh Sv,
aan de bevoegdheden van artikel 126ni, 126ui en 126zja Sv, voor zover de vordering dan is
gericht aan de aanbieder van een communicatiedienst, of aan de bevoegdheid van artikel
126zo Sv, dan moet hij – ook al schrijft de wet dat niet voor – een schriftelijke machtiging
van de rechter-commissaris vorderen.

Als de officier van justitie een schriftelijke machtiging vordert, is de rechter-commissaris
gehouden daarop te beslissen. De omstandigheid dat – naar het oordeel van de rechter-
commissaris – het vorderen van de betreffende gegevens niet een (meer dan geringe)
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker zal opleveren, vormt geen grond
voor niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie in de vordering. 
Bij de beslissing over het verlenen van een machtiging beoordeelt de rechter-commissaris of
er wordt voldaan aan de eisen die de wet stelt aan het doen van een vordering tot het
verstrekken van verkeers- en locatiegegevens, alsmede of het doen van die vordering in
overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, zoals hiervoor onder
6.8.1-6.8.3 alsmede 6.10.3 en 6.10.4 nader is omschreven. Daarmee is gewaarborgd dat die
toetsing erop is gericht “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”.37

Een en ander betekent dat het – anders dan de wetgever bij de totstandkoming van de
betreffende bepalingen tot uitgangspunt heeft genomen – voor een richtlijnconforme
toepassing van de bevoegdheden van artikel 126n, 126u en 126zh Sv, de bevoegdheden
van artikel 126ni, 126ui en 126zja Sv, voor zover de vordering dan is gericht aan de
aanbieder van een communicatiedienst, en de bevoegdheid van artikel 126zo Sv,
noodzakelijk is dat de rechter-commissaris een toetsende rol vervult. Dat vergt dat aan de
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gerechten voldoende capaciteit ter beschikking wordt gesteld om hen in staat te stellen de
vorderingen die de officier van justitie in dit verband zal doen, te beoordelen.

Vormverzuimen

Als bij de uitoefening van de onder 5.1 en 5.2 besproken bevoegdheden vormverzuimen
worden begaan, rijst de vraag of aan het vormverzuim een rechtsgevolg moet worden
verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg. Gedacht kan onder meer worden aan het geval
waarin het vorderen van verkeers- en locatiegegevens (anders dan uitsluitend
identificerende gegevens) heeft plaatsgevonden zonder dat van tevoren een machtiging van
de rechter-commissaris is verkregen, terwijl die machtiging gelet op wat onder 6.11 is
overwogen wel was vereist. Het antwoord op de vraag of aan zo’n verzuim een rechtsgevolg
moet worden verbonden, is in het bijzonder van belang in het licht van het gegeven dat de
betekenis van de voorschriften van Richtlijn 2002/58/EG door het Hof van Justitie in
opeenvolgende arresten stapsgewijs is verduidelijkt. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat
zich gevallen hebben voorgedaan of zich voordoen waarin pas nadat de officier van justitie
toepassing heeft gegeven aan de onder 5.1 en 5.2 besproken bevoegdheden, blijkt dat die
toepassing niet in alle opzichten voldoet aan de eisen die het Unierecht stelt.

In de uitspraak in de zaak Prokuratuur heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het in
beginsel uitsluitend aan het nationale recht staat om de regels vast te stellen over de
toelaatbaarheid en de beoordeling in strafzaken van informatie en bewijsmateriaal die zijn
verkregen door (onder meer) een met het Unierecht strijdige toegang van nationale
instanties tot verkeers- en locatiegegevens.38 Het Hof van Justitie heeft hierover verder het
volgende overwogen:

“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
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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 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).”

Vormverzuimen die verband houden met de toepassing van de bevoegdheden die ertoe
strekken verkeers- en locatiegegevens te verkrijgen, worden beoordeeld op grond van
artikel 359a Sv. De uitgangspunten van de regeling van artikel 359a Sv, zoals deze zijn
ontwikkeld in de rechtspraak van de Hoge Raad,39 sluiten aan bij de onder 6.12.2 geciteerde
overwegingen van het Hof van Justitie over de betekenis van met name het
doeltreffendheidsbeginsel voor de situatie waarin de toegang tot verkeers- en
locatiegegevens in strijd met het Unierecht is verleend. Daarbij is van belang dat, zoals in dit
verband ook door het Unierecht wordt vereist, bij de behandeling van de strafzaak de
verdediging de gelegenheid heeft – en ook moet krijgen – om zich uit te laten over het
bewijsmateriaal en (de rechtmatigheid van) de verkrijging daarvan.

Bewijsuitsluiting als aan het vormverzuim te verbinden rechtsgevolg kan allereerst in
aanmerking komen als het uitsluiten van bepaalde resultaten van het opsporingsonderzoek
van het gebruik voor het bewijs, noodzakelijk is om een schending van het recht op een
eerlijk proces zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM – en het daarmee overeenkomende
artikel 47 lid 2 Handvest – te voorkomen.40 Daarnaast kan bewijsuitsluiting aan de orde zijn
bij 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.41 De
omstandigheid dat de officier van justitie een vordering heeft gedaan tot het verstrekken
van verkeers- of locatiegegevens (anders dan uitsluitend identificerende gegevens) zonder
dat tevoren een machtiging van de rechter-commissaris is verkregen, terwijl die machtiging
gelet op wat onder 6.11.4 is overwogen wel was vereist, levert als zodanig geen grond op
voor bewijsuitsluiting.

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.
Strafvermindering laat zich als rechtsgevolg dat geschikt is voor compensatie van door de
verdachte ondervonden nadeel, verbinden aan onder meer vormverzuimen waardoor een
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inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.42 Als de officier van
justitie een vordering heeft gedaan tot het verstrekken van verkeers- of locatiegegevens
(anders dan uitsluitend identificerende gegevens) zonder dat van tevoren een machtiging
van de rechter-commissaris is verkregen, terwijl die machtiging gelet op wat onder 6.11.4 is
overwogen wel was vereist, en door het doen van die vordering bewijs is verkregen ten
laste van de verdachte, kan aanleiding bestaan voor strafvermindering. De vraag of, en de
mate waarin de persoonlijke levenssfeer van de verdachte is geschonden, is daarbij mede
bepalend voor de ernst van het verzuim en het door het verzuim daadwerkelijk geleden
nadeel. Voor de toepassing van strafvermindering moet het gaan om een voldoende ernstig
vormverzuim dat concreet de belangen van de verdachte in de strafzaak heeft aangetast. Als
door het vormverzuim in niet meer dan geringe mate inbreuk is gemaakt op het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de rechter volstaan met de enkele
constatering van dat vormverzuim.43

Besliskader en gevolgen voor andere strafzaken

Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals die hiervoor is besproken, komt
de Hoge Raad tot het oordeel dat de regeling van de in het Wetboek van Strafvordering
neergelegde bevoegdheden tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens, niet in
overeenstemming is met de eisen die Richtlijn 2002/58/EG stelt, als de toepassing van de
betreffende bevoegdheid met zich brengt dat sprake is van een ernstige inmenging in het
recht op bescherming van het privéleven en de beslissing tot de toepassing van die
bevoegdheid wordt genomen door de officier van justitie. Vereist is dan – behalve in
spoedeisende gevallen – dat “voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of door
een onafhankelijke bestuurlijke entiteit” plaatsvindt. Dat toezicht kan niet worden
uitgeoefend door een openbaar aanklager en dus niet door de officier van justitie. Dit
voorafgaande toezicht is niet vereist wanneer het uitsluitend gaat om het verlenen van
toegang tot gegevens aan de hand waarvan de betrokken gebruiker kan worden
geïdentificeerd, zonder dat de gegevens in verband kunnen worden gebracht met informatie
over de tot stand gebrachte communicatie.

De Hoge Raad vindt hierin aanleiding te bepalen dat als de officier van justitie verkeers- en
locatiegegevens wil verkrijgen die meer omvatten dan uitsluitend identificerende gegevens,
hij gehouden is een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris te vorderen voor het
vorderen van die gegevens. Praktisch gesproken houdt dit in dat als de officier van justitie
toepassing geeft aan de bevoegdheden op grond van artikel 126na, 126ua en 126zi Sv, hij
geen schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft. Geeft de officier van
justitie daarentegen toepassing aan de bevoegdheden van artikel 126n, 126u en 126zh Sv,
aan de bevoegdheden van artikel 126ni, 126ui en 126zja Sv, voor zover de vordering dan is
gericht aan de aanbieder van een communicatiedienst, of aan de bevoegdheid van artikel
126zo Sv, dan moet hij – ook al schrijft de wet dat niet voor – een schriftelijke machtiging
van de rechter-commissaris vorderen.

Als de officier van justitie een schriftelijke machtiging vordert, moet de rechter-commissaris
daarop beslissen. Bij die beslissing beoordeelt de rechter-commissaris of er wordt voldaan
aan de eisen die de wet stelt aan het doen van een vordering tot het verstrekken van
verkeers- en locatiegegevens, alsmede of het doen van die vordering in overeenstemming is
met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Omdat er naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Justitie vragen rijzen over de
wijze waarop Richtlijn 2002/58/EG moet worden uitgelegd, zal de Hoge Raad prejudiciële
vragen stellen aan het Hof van Justitie (zie hierna onder 8).

Het is – mede gelet op wat daarover in de vordering van de advocaat-generaal onder 145
en 146 is opgemerkt – niet nodig dat, in afwachting van de beantwoording van de
prejudiciële vragen door het Hof van Justitie, andere zaken waarin sprake is van een
vordering tot verkeers- of locatiegegevens worden aangehouden. Er kan in lopende zaken
worden uitgegaan van het hiervoor door de Hoge Raad weergegeven beslissingskader.
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Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat het verlenen van een schriftelijke
machtiging tot het vorderen van gegevens als bedoeld in artikel 126n Sv in het onderhavige geval
in overeenstemming is met de eisen die Richtlijn 2002/58/EG stelt aan in het bijzonder het
strafbare feit in verband waarmee die gegevens mogen worden gevorderd.

De beschikking van de rechtbank heeft betrekking op een vordering tot het verstrekken van
gegevens over een gebruiker (te weten: de verdachte) van een communicatiedienst en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker in de periode van 9 tot en met 12 augustus
2021. Het gaat dus om een vordering tot het verstrekken van (historische) verkeers- en
locatiegegevens als bedoeld in artikel 126n lid 1 Sv.

In verband met het te hanteren toetsingskader is allereerst het volgende van belang. De
rechtbank heeft beoordeeld of de vordering van de officier van justitie tot het verlenen van een
machtiging tot het verstrekken van verkeers- en locatiegegevens, op grond van artikel 126n Sv
kan worden toegewezen. Artikel 126n lid 1 Sv vereist dat sprake is van een verdenking van een
misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv. Deze bepaling stelt – anders dan artikel 126ng lid 2
Sv – niet de eis dat dit misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Ook uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie volgt niet dat vastgesteld moet worden dat sprake is van een
misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Aangenomen moet worden dat de
verwijzing door de rechtbank, in de hiervoor onder 4.2 weergegeven overwegingen, naar het
criterium dat sprake is van een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, op een
kennelijke misslag berust. De overwegingen van de rechtbank kunnen in zoverre verbeterd
worden gelezen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de vordering tot het verstrekken van verkeers- en
locatiegegevens in dit geval verband houdt met de bestrijding van zware criminaliteit. De
rechtbank heeft daartoe in aanmerking genomen dat de verdenking betrekking heeft op een
gekwalificeerde diefstal in vereniging, dat op dit misdrijf een maximum gevangenisstraf van
zes jaren is gesteld – zodat het ook gaat om een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv
– en dat dit misdrijf betrekking heeft op een voorwerp met een waarde van ongeveer €
18.000. Daarnaast heeft de rechtbank in haar oordeel betrokken dat voor het misdrijf
waarvan de gebruiker wordt verdacht voorlopige hechtenis is toegelaten en dat tegen de
gebruiker – gelet op het gevaar voor herhaling – een bevel bewaring is verleend.

Uitgaande van wat hiervoor onder 6.5.3, 6.6.3 en 6.8 is overwogen, getuigt het kennelijke
oordeel van de rechtbank dat, gelet op de eisen die de wet en het Unierecht stellen, een
machtiging kan worden verleend tot het vorderen van verkeers- en locatiegegevens, niet
van een onjuiste rechtsopvatting. Immers, een misdrijf in de zin van artikel 67 lid 1 Sv –
waaronder ook een gekwalificeerde diefstal in vereniging – kan in het algemeen worden
aangemerkt als een ernstig misdrijf. De rechtbank heeft daarnaast de ernst van het concrete
feit waarvan de gebruiker wordt verdacht, in aanmerking genomen. Op grond daarvan heeft
zij kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat, in aanmerking genomen dat met het
vorderen van de in artikel 126n lid 1 Sv bedoelde gegevens over de gebruiker en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker in relatie tot één telefoonnummer over
een periode van vier dagen een inbreuk wordt gemaakt op het recht op bescherming van het
privéleven van de betrokkene, die inbreuk in verhouding staat tot deze ernst van het
concrete feit.

Zoals onder 6.2 en 6.7 nader is uiteengezet, is het aangewezen prejudiciële vragen te stellen aan
het Hof van Justitie in verband met de in dit arrest besproken rechtsvragen, om een definitief
oordeel te kunnen vellen over het cassatiemiddel.

De eerste prejudiciële vraag luidt:

7 Beoordeling van het cassatiemiddel

8 Verzoek om een prejudiciële beslissing
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Vallen wettelijke maatregelen die betrekking hebben op het in verband met het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten verlenen aan overheidsinstanties van
toegang tot verkeers- en locatiegegevens (met inbegrip van identificerende gegevens), onder de
werkingssfeer van Richtlijn 2002/58/EG, als het gaat om het verlenen van toegang tot gegevens
die niet worden bewaard op grond van wettelijke maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 1
Richtlijn 2002/58/EG, maar die door de aanbieder worden bewaard op een andere grond?

Om de redenen die onder 6.2.4 zijn besproken, komt het de Hoge Raad voor dat deze vraag
bevestigend moet worden beantwoord.

De tweede prejudiciële vraag luidt:

a) Vormen de in de onder 5.7 en 5.8 genoemde arresten van het Hof van Justitie gehanteerde
begrippen “ernstige strafbare feiten” en “ernstige criminaliteit” (of “zware criminaliteit”) autonome
begrippen van Unierecht of is het aan de bevoegde instanties van de lidstaten om zelf mede
invulling te geven aan deze begrippen?

b) Als het gaat om autonome begrippen van Unierecht, op welke wijze dient dan te worden
vastgesteld of sprake is van een “ernstig strafbaar feit” of van “ernstige criminaliteit”?

Om de redenen die onder 6.6.2 en 6.6.3 zijn besproken, komt het de Hoge Raad voor dat het aan
de bevoegde instanties van de lidstaten is om zelf mede invulling te geven aan de genoemde
begrippen.

De derde prejudiciële vraag luidt:

Kan het verlenen van toegang aan overheidsinstanties tot verkeers- en locatiegegevens (anders
dan uitsluitend identificerende gegevens) met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen
en vervolgen van strafbare feiten onder Richtlijn 2002/58/EG worden toegestaan als geen sprake
is van ernstige strafbare feiten of ernstige criminaliteit, namelijk als in het concrete geval het
verlenen van toegang tot die gegevens – naar mag worden aangenomen – slechts een geringe
inmenging veroorzaakt in met name het recht op bescherming van het privéleven van de gebruiker
als bedoeld in artikel 2, onder b, Richtlijn 2002/58/EG?

Om de redenen die onder 6.5.3 zijn besproken, komt het de Hoge Raad voor dat gelet op de
overwegingen in de onder 5.7 en 5.8 genoemde arresten van het Hof van Justitie over het
evenredigheidsbeginsel, deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

Alvorens verder te beslissen verzoekt de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Unie
uitspraak te doen over Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn
betreffende privacy en elektronische communicatie) met betrekking tot de hiervoor genoemde
vragen. De Hoge Raad merkt op dat deze prejudiciële vragen worden gesteld in het kader van een
cassatieprocedure in het belang van de wet. Dat de Hoge Raad ook in het kader van zo’n
procedure bevoegd is prejudiciële vragen te stellen, blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie in
de zaak Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.44

De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie
naar aanleiding van het bovenomschreven verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

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, M. Kuijer en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 april 2022.

9 Beslissing
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PbEU 2002, L 201/37; gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG, PbEU 2009, L 337/11.

Zie nader artikel 2 van het onder 5.3 geciteerde Besluit vorderen gegevens telecommunicatie.

Artikel 126n lid 4, 126na lid 3, 126ng lid 5 in verbinding met 126nd lid 5, 126ni lid 4, 126u lid 4, 126ua
lid 3, 126ug lid 5 in verbinding met 126nd lid 5, 126ui lid 2 in verbinding met 126ni lid 4, 126zh lid 2,
126zh lid 3, 126zja lid 2 in verbinding met 126ni lid 4, en 126zo lid 3 in verbinding met 126nd lid 5 Sv.

Artikel 126aa lid 1 Sv en artikel 149a lid 2 Sv.

Artikel 126aa lid 4 Sv.

Zie naast artikel 149b Sv (in verbinding met artikel 187d lid 1 Sv) ook artikel 126aa lid 4, tweede
volzin, Sv.

Specifieke bewaarplichten voor zover die voortvloeien uit de regelingen van artikel 126ni en artikel
126n lid 1, aanhef en onder b, Sv, komen aan de orde in rechtsoverwegingen 6.3.3-6.3.4.

Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de
bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar
beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot
wijziging van Richtlijn 2002/58/EG.

Wetsvoorstel 34537.

Onder ‘verkeersgegevens’ worden verstaan: gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen
van communicatie over een elektronisch-communicatienetwerk of voor de facturering daarvan (artikel
2, onder b, Richtlijn 2002/58/EG). Daaronder vallen naamgevings-, nummerings- of
adresseringsgegevens die door de verzender van een communicatie of door de gebruiker van een
verbinding worden verstrekt om de communicatie tot stand te brengen. Wanneer deze gegevens door
het netwerk waarover de communicatie wordt doorgegeven, worden omgezet om de transmissie tot
stand te brengen, behoren deze ook tot de verkeersgegevens. Zie de preambule bij Richtlijn
2002/58/EG, onder 15.

HvJ EU 21 december 2016, zaken C-203/15 en C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970 (Tele2 Sverige AB
tegen Post- och telestyrelsen, en Secretary of State for the Home Department tegen Tom Watson
e.a.); HvJ EU 6 oktober 2020, C-511/18, C-512/18 en C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791 (La Quadrature
du Net e.a. tegen Premier ministre e.a.). Bij verwijzingen naar de hier genoemde arresten worden
deze respectievelijk aangeduid als Tele2 en Quadrature.

HvJ EU 2 oktober 2018, zaak C-207/16, ECLI:EU:C:2018:788 (Ministerio Fiscal). Bij verwijzingen naar
het hier genoemde arrest wordt de aanduiding Ministerio Fiscal gebruikt.

HvJ EU 2 maart 2021, zaak C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152 (H.K., in tegenwoordigheid van
Prokuratuur). Bij verwijzingen naar het hier genoemde arrest wordt de aanduiding Prokuratuur
gebruikt.

Quadrature, overweging 103: “Wanneer de lidstaten daarentegen rechtstreeks maatregelen
toepassen die inbreuk maken op het beginsel van de vertrouwelijkheid van elektronische
communicatie, zonder dat zij verwerkingsverplichtingen opleggen aan aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten, wordt de bescherming van de gegevens van de betrokken
personen niet beheerst door richtlijn 2002/58, maar uitsluitend door nationaal recht, behoudens de
toepassing van richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de
opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB
2016, L 119, blz. 89), wat betekent dat de betrokken maatregelen met name in overeenstemming
moeten zijn met het nationale constitutionele recht en met de vereisten van het EVRM.”

Artikelen 7, 8 en 11 Handvest.

Zie artikel 1 lid 1 Richtlijn 2002/58/EG.

Zie ook Tele2, overweging 78, waarin wordt overwogen dat onder de werkingssfeer van Richtlijn
2002/58/EG valt “een wettelijke maatregel waarbij een lidstaat op grond van artikel 15, lid 1, van
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richtlijn 2002/58, ter verwezenlijking van de in die bepaling vermelde doelstellingen, aan de
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten de verplichting oplegt om de nationale autoriteiten
onder de in een dergelijke maatregel genoemde voorwaarden toegang te verlenen tot de door die
aanbieders bewaarde gegevens”. In latere rechtspraak is deze overweging herhaald, zij het in
enigszins andere bewoordingen, die mogelijk tegenstrijdig zijn met de zojuist geciteerde formulering.
Zie Ministerio Fiscal, overweging 35 en Quadrature, overweging 96, en in verband daarmee de
vordering van de advocaat-generaal onder 60.

Tele2, overweging 113.

Vgl. Tele2, overweging 125; Prokuratuur, overweging 45.

Quadrature, overweging 167.

Artikelen 7, 8 en 11 Handvest.

Zie in het bijzonder Ministerio Fiscal, overwegingen 56 en 57.

Hoewel – waar het gaat om e-mailverkeer en internettelefonie – IP-adressen van de bron van de
communicatie, en niet van de ontvanger, van minder gevoelige aard zijn dan verkeersgegevens,
kunnen dergelijke IP-adressen niet op één lijn worden gesteld met identificerende gegevens. Vgl.
Quadrature, overwegingen 152-156.

Zie onder meer Prokuratuur, overweging 34.

Het vorderen van gegevens op grond van artikel 126n, 126u en 126zh Sv strekt zich uit tot
verkeers- en locatiegegevens, maar zou in een concreet geval op zich ook beperkt kunnen blijven tot
identificerende gegevens. Immers, de gegevens waarop artikel 126n, 126u en 126zh Sv ziet,
omvatten – zo volgt uit artikel 2 Besluit vorderen gegevens telecommunicatie – mede de gegevens die
worden genoemd in artikel 126na, 126ua en 126zi Sv.

Ofwel omdat moet worden aangenomen dat elke raadpleging van die verkeers- en locatiegegevens
een ernstige inmenging veroorzaakt in met name het recht op bescherming van het privéleven van de
gebruiker, ofwel omdat het voor het verlenen van toegang tot die verkeers- en locatiegegevens geen
verschil maakt of het in het concrete geval gaat om gegevens waaruit precieze conclusies kunnen
worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker.

Omdat het gaat om een geval waarin aan de hand van de te verkrijgen gegevens niet of slechts in
beperkte mate informatie over het privéleven van een specifieke persoon wordt verkregen. Een
voorbeeld daarvan is het geval waarin nog geen concrete verdachte in beeld is en het verlenen van
toegang tot gegevens zich beperkt tot de vraag welke telecommunicatie-apparatuur een zendmast op
een bepaalde locatie heeft aangestraald in een zeker tijdsbestek.

Tele2, overweging 124.

Vgl. over mogelijke beoordelingscriteria de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe in
zaak Ministerio Fiscal, onder 105.

In deze zin ook de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe in zaak Ministerio Fiscal,
onder 100, en de conclusie van advocaat-generaal Pitruzzella in de zaak Prokuratuur, onder 91.

Vgl. Prokuratuur, overweging 40.

Overweging 119.

Hierbij kunnen ook zogenoemde positieve verplichtingen van belang zijn. Vgl. onder meer
Quadrature, overwegingen 126-128.

Overweging 106. Zie daarnaast Quadrature, overwegingen 147-150.

Overweging 165.

Overwegingen 166-167.

Prokuratuur, overweging 52.

Prokuratuur, overweging 41.

Zie in het bijzonder HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889.

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, rechtsoverweging 2.4.1.
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HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, rechtsoverweging 2.4.4.

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, rechtsoverwegingen 2.3.2 en 2.3.4.

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, rechtsoverweging 2.3.2.

HvJ EU 21 november 2019, zaak C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998, in het bijzonder overwegingen 21-
27.
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1.  Deze vordering tot cassatie in het belang der wet hangt samen met twee andere vorderingen tot
cassatie in het belang der wet die ik vandaag neem. De drie vorderingen hebben betrekking op de
normering van de vordering van (kort gezegd) verkeers- en locatiegegevens.

2.  In de praktijk is onduidelijkheid ontstaan over de misdrijven bij verdenking waarvan verkeers- en
locatiegegevens kunnen worden gevorderd en over de procedure die in dat geval dient te worden
gevolgd. Die onduidelijkheid heeft zijn oorzaak in rechtspraak van het Hof van Justitie, in het
bijzonder het arrest Prokuratuur.1

3. Deze vordering en één van de andere vorderingen betreffen de uitleg van rechtspraak van het Hof
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geboren op [geboortedatum] 1976 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [a-straat 1] , [plaats] .

Op 10 september 2021 heeft de officier van justitie op grond van artikel 126n, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering (Sv) schriftelijk gevorderd dat de rechter-commissaris machtiging verleent
tot verstrekking van historische/toekomstige gegevens.

De vordering heeft betrekking op gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker, welke gebruiker kan worden geduid met “
[veroordeelde] ”. Het betreft gegevens ten aanzien van Nederlands telefoonnummer mobiel alleen
spraak: [telefoonnummer], over de periode van 9 augustus 2021 tot en met 12 augustus 2021.

Bij beslissing van 15 september 2021 heeft de rechter-commissaris de vordering afgewezen.

Op 16 september 2021 heeft de officier van justitie hoger beroep ingesteld tegen de afwijzende
beslissing van de rechter-commissaris. De officier van justitie heeft op 20 september 2021 een
appelschriftuur ingediend.

Het hoger beroep is op 5 oktober 2021 door de meervoudige raadkamer met gesloten deuren
behandeld. De officier van justitie rnr. M. Hoekstra is gehoord.

De rechter-commissaris heeft aan haar afwijzende beslissing ten grondslag gelegd dat het uit het
Prokuratuur-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI:EU:C:2021:152), volgt dat de
toegang tot gegevens waarop de vordering betrekking heeft, alleen is toegestaan in procedures ter
bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare
veiligheid. In de Nederlandse context kan hiervoor aansluiting worden gezocht bij het criterium dat het
gaat om verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv dat gezien zijn aard of
samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert. Daarnaast moet de inzet van het opsporingsmiddel proportioneel en subsidiair zijn. De
rechter-commissaris is van oordeel dat de onderhavige vordering moet worden afgewezen omdat het
feit, de diefstal van een shovel, naar zijn aard geen ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert en dat
bovendien niet gebleken is van enige samenhang met andere (door de verdachte) begane misdrijven.

Het hoger beroep strekt ertoe dat de beslissing van de rechter-commissaris wordt vernietigd. De
officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de rechter-commissaris een onjuiste maatstaf
toepast bij de vraag of sprake is van ”serious crime”, zoals genoemd in het Prokuratuur-arrest. De
gehanteerde maatstaf is naar het oordeel van de officier van justitie (veel) te zwaar bij de beoordeling
als bedoeld in artikel 126n en 126ng Sv. Dat betreffen voor verdachte relatief weinig ingrijpende
bijzondere opsporingsbevoegdheden afgezet tegen meer ingrijpende bevoegdheden, zoals een
telefoontap. Door die strenge maatstaf aan te leggen bij de beoordeling van de gevorderde
machtiging wijkt de rechter-commissaris af van de beslissing die de wetgever heeft verbonden aan het
verkrijgen van verkeers- en/of locatiegegevens als bedoeld in artikel 126n en 126ng. Sv. Reeds het
gegeven dat op het feit dat verdachte wordt verweten een maximale gevangenisstraf is gesteld van 6
jaren en dat voor dit feit toepassing van de voorlopige hechtenis mogelijk is, maakt naar het oordeel

[veroordeelde] ,
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Oordeel van de rechter-commissaris

Standpunt van de officier van justitie



van de officier van justitie dat kan worden gesproken van een “serious crime” in de zin van het
Prokuratuur-arrest. Bovendien heeft de raadkamer de gevangenhouding bevolen voor 90 dagen op
grond van de grote recidivegrond. Het feit dat verdachte wordt verweten brengt een gewichtige reden
van maatschappelijke veiligheid met zich mee die onverwijlde vrijheidsneming vordert. Die
omstandigheid maakt naar het oordeel van de officier van justitie des te meer dat het feit dat
verdachte wordt verweten zonder meer heeft te gelden als een “serious crime” in de zin van het
Prokuratuur-arrest.

Ingevolge artikel 446 lid 1 Sv kan het openbaar ministerie van alle beschikkingen van de rechter-
commissaris waarbij een krachtens het Wetboek van Strafvordering genomen vordering niet is
toegewezen, hoger beroep instellen bij de rechtbank. De officier van justitie is daarom ontvankelijk.

De raadkamer stelt — in lijn met hetgeen door de Rotterdamse rechtbank is overwogen in het vonnis
van 30 april 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:3906) — voorop dat uit het arrest van het Hof van Justitie EU
H.K. vs. Estiand (Prokuratuur) (ECLI:EU:C:2021:152) onder meer volgt dat het voor strafrechtelijke
doeleinden verlenen van toegang tot de in het arrest bedoelde communicatiegegevens, te weten
verkeers- en locatiegegevens, slechts is toegestaan in het kader van procedures ter bestrijding van
zware criminaliteit en procedures ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare
veiligheid. Het gaat hier immers om een ernstige inmenging op de grondrechten van artikel 7 en 8 EU-
Handvesten waarbij uit de opgevraagde persoonsgegevens nauwkeurige conclusies kunnen worden
getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Aldus moet eerst worden bezien of het opvragen van de betreffende gegevens in de onderhavige
zaak plaats vond in het kader van een procedure ter bestrijding van zware criminaliteit. De raadkamer
is van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. De vordering is gedaan in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een gekwalificeerde diefstal door twee of meer personen
van een goed met een waarde van circa € 18.000,-. Dit is een strafbaar feit waarop een maximale
gevangenisstraf van zes jaar is gesteld en waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (tegen
verdachte is ook een bevel bewaring verleend) en dat een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde.

Gelet op het vorenstaande zal de beschikking van de rechter-commissaris worden vernietigd en de
vordering van de officier van justitie alsnog worden toegewezen.

De raadkamer heeft de desbetreffende wetsartikelen in acht genomen.

De raadkamer:

vernietigt de beschikking van de rechter-commissaris d.d. 15 september 2021;

rechtdoend op de oorspronkelijke vordering:

wijst de vordering van de officier van justitie toe.’

5. Uit deze en andere beslissingen blijkt dat naar aanleiding van het arrest Prokuratuur in de praktijk
twee kwesties spelen. De eerste betreft de strafbare feiten waarbij een vordering tot verstrekking
van verkeersgegevens mogelijk is. De tweede betreft de mogelijkheid van een machtiging door de
rechter-commissaris.

6. De wet eist bij de vordering van gegevens ‘over een gebruiker van een communicatiedienst en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker’, verdenking van een misdrijf als omschreven in

Ontvankelijkheid

Beoordeling

De beslissing



artikel 67, eerste lid, Sv (zie art. 126n, eerste lid, Sv). Ook een vordering die betrekking heeft op
andere gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden door toepassing van art. 126n Sv kan bij
een dergelijke verdenking worden gericht tot de aanbieder van een communicatiedienst in de zin van
art. 138g Sv (zie art. 126ng, eerste lid, jo. art. 126nd, eerste lid, Sv). In Rechtbank Rotterdam 26 april
2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4092 wordt uit het arrest Prokuratuur, dat in verband met de toegang tot
verkeers- en locatiegegevens spreekt over ‘zware criminaliteit’, afgeleid dat een vordering van deze
gegevens slechts is toegestaan als het gaat om ‘een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv, dat
gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige
inbreuk op de rechtsorde oplevert’.2 In andere beslissingen wordt niet een ander dan het wettelijk
criterium tot uitgangspunt genomen maar wordt uit de verdenking waar het in het betreffende geval
om gaat, afgeleid dat een vordering tot het verstrekken van verkeers- en/of locatiegegevens kon
worden gedaan. Zo wordt in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2021,
ECLI:NL:GHARL:2021:6245 uit de omstandigheid dat het ‘gaat om de verdenking van meerdere
woninginbraken met kostbare buit in een korte pleegperiode’ afgeleid dat deze zaak ‘een procedure
ter bestrijding van zware criminaliteit’ betrof.3 Aldus blijkt van een verschil in benadering in lagere
rechtspraak.

7. Uit het arrest Prokuratuur wordt in gepubliceerde rechtspraak van gerechtshoven afgeleid dat ‘een
vordering tot gegevensverstrekking niet met toepassing van artikel 126n Sv’ mag worden gedaan
door de officier van justitie.4 De gedachte lijkt dat een machtiging van de rechter-commissaris vereist
is. Over de juridische basis op grond waarvan deze machtiging kan worden verstrekt biedt deze
rechtspraak weinig duidelijkheid. De rechter-commissaris merkte de beslissing in de onderhavige zaak
aan als een beslissing ‘op een vordering tot machtiging vordering tot verstrekking van
historische/toekomstige gegevens (artikel 126n lid 1 Wetboek van Strafvordering)’. De rechtbank wijst
deze vordering toe. Daaruit lijkt te mogen worden afgeleid dat de rechtbank van oordeel is dat een
machtiging kan worden verstrekt in verband met een vordering op grond van art. 126n Sv.

8. Niet alle vragen die in verband met het arrest Prokuratuur spelen en in het navolgende worden
besproken worden via de middelen ter beantwoording aan Uw Raad voorgelegd. Uw Raad heeft
eerder bij een vordering tot cassatie in het belang der wet wel overwegingen geformuleerd
betreffende rechtsvragen die verband houden met de vordering, ook als het middel niet expliciet deze
vragen betrof.5 Ik ben ervan uitgegaan dat Uw Raad de gelegenheid daartoe weer zal benutten als
dat Uw Raad opportuun voorkomt.

9. Ik ga in het navolgende nog in op de vraag of tegen de beslissing van de rechter-commissaris hoger
beroep openstond. In verband met de onderhavige vordering tot cassatie in het belang der wet merk
ik op dat het middel in deze zaak niet betrekking heeft op het oordeel van de rechtbank dat het
openbaar ministerie ingevolge art. 446, eerste lid, Sv hoger beroep kon instellen bij de rechtbank.
Tegen de beslissing van de rechtbank, waarbij de vordering van de officier van justitie is toegewezen,
stond geen beroep in cassatie open. Die beslissing is derhalve onherroepelijk geworden. Ingevolge
art. 78, eerste lid, RO staat tegen de beslissing cassatie in het belang der wet open.

10. Ik merk nog op dat het oordeel van Uw Raad over de vorderingen tot cassatie in het belang der
wet in een latere strafvervolging voor de zittingsrechter van belang kan zijn in verband met de vraag
of zich in het voorbereidend onderzoek een vormverzuim heeft voorgedaan. Die vraag staat in deze
vordering evenwel niet centraal. Wel besteed ik kort aandacht aan de vraag of het in de rede ligt aan
(mogelijke) vormverzuimen als welke in deze vorderingen aan de orde zijn processuele sancties te
verbinden.

11. In de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden tot stand.6

In de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden werd ook het onderzoek van
telecommunicatie ondergebracht. In Titel IVA, met als opschrift ‘Bijzondere bevoegdheden tot
opsporing’, zag art. 126m Sv op het opnemen van telecommunicatie met een technisch hulpmiddel. Art.
126n Sv betrof, kort gezegd, ‘verkeersgegevens’.7 Het eerste lid luidde:

Wat aan het arrest Prokuratuur vooraf ging



‘In geval van ontdekking op heterdaad, verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, of het misdrijf, bedoeld in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht kan de officier van
justitie in het belang van het onderzoek een vordering doen inlichtingen te verstrekken terzake van
alle verkeer dat over de telecommunicatie-infrastructuur of over een telecommunicatie-inrichting die
wordt aangewend voor dienstverlening aan het publiek, heeft plaatsgevonden en ten aanzien
waarvan het vermoeden bestaat, dat de verdachte eraan heeft deelgenomen.’

12. Kort daarvoor had de Telecommunicatiewet het Staatsblad bereikt.8 Deze bevatte in art. 13.4,
eerste lid, een verplichting voor aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare
telecommunicatiediensten om aan de autoriteiten de informatie te verstrekken die noodzakelijk is om
die autoriteiten in staat te stellen ‘de bij de wet in het belang van de strafvordering of in het belang
van de veiligheid van de staat geregelde bevoegdheden tot het aftappen of opnemen van
telecommunicatie, dan wel tot het vorderen van gegevens ter zake van alle verkeer dat over een
openbaar telecommunicatienetwerk, dan wel met gebruikmaking van openbare
telecommunicatiediensten, plaatsvindt, te kunnen uitoefenen.’ Het tweede lid bevatte onder meer een
verplichting voor de aanbieders om bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gegevens ‘voor
een termijn van drie maanden, nadat de gegevens voor het eerst zijn verwerkt’ te bewaren.

13. Enkele jaren later kwam op Europees niveau richtlijn 2002/58/EG tot stand; de richtlijn betreffende
privacy en elektronische communicatie.9 Deze richtlijn strekte in het bijzonder ‘tot volledige
eerbiediging van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde rechten van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie’ (ov. 2). Art. 7 Handvest luidt in de Nederlandse vertaling: ‘Eenieder heeft recht
op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie’. Art.
8 Handvest bepaalt: ‘1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. 2. Deze
gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de
betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder
heeft recht van inzage in de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan. 3. Een
onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.’10 Richtlijn 2002/58/EG
veranderde niets aan ‘de mogelijkheid voor de lidstaten om de in artikel 15, lid 1, van deze richtlijn
bedoelde maatregelen te nemen, die nodig zijn voor (…) de wetshandhaving op strafrechtelijk gebied’
(ov. 11). Op deze richtlijn kom ik in het navolgende nog terug.

14. In 2004 werd de Wet vorderen gegevens telecommunicatie in het Staatsblad gepubliceerd.11 Deze
wet leidde onder meer tot een aanpassing van strafvorderlijke bepalingen en de
Telecommunicatiewet. Art. 126n, eerste lid, Sv bepaalde voortaan:

‘In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier van
justitie in het belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over een
gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. De vordering kan slechts
betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen en kan
gegevens betreffen die:

a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.’

15. Voorts werd een nieuw art. 126na Sv ingevoegd, dat opsporingsambtenaren de bevoegdheid gaf
in geval van verdenking van een misdrijf in het belang van het onderzoek een vordering te doen
gegevens te verstrekken ‘terzake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en soort dienst
van een gebruiker van telecommunicatie’. In de Telecommunicatiewet werd een nieuw art. 13.2a
ondergebracht. Uit het eerste lid volgde dat aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en
openbare telecommunicatiediensten dienden te voldoen aan een vordering op grond van artikel 126n
Sv ‘tot het verstrekken van gegevens over een gebruiker van een openbaar telecommunicatienetwerk
dan wel een openbare telecommunicatiedienst en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker’.

16. Tegelijk met deze Wet trad het Besluit vorderen gegevens telecommunicatie in werking. Daarin
worden onder meer de ‘gegevens in de zin van artikel 126n, eerste lid, tweede volzin,’ Sv
aangewezen (art. 2).12 Dat waren:



‘a. de naam, het adres en de woonplaats van de gebruiker;

b. de nummers van de gebruiker;

c. de naam, het adres, de woonplaats en het nummer van de natuurlijke persoon of rechtspersoon
met wie de gebruiker verbinding heeft, heeft gehad of heeft getracht tot stand te brengen, of van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die heeft getracht met de gebruiker verbinding tot stand te
brengen;

d. de datum en het tijdstip waarop de verbinding met de gebruiker tot stand is gebracht en beëindigd
en de duur van de verbinding, dan wel, ingeval er geen verbinding tot stand is gekomen, de datum en
het tijdstip waarop is getracht verbinding met de gebruiker tot stand te brengen, alsmede de afwijking
van dit tijdstip van de wettelijke tijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 juli 1958 tot
nadere regeling van de wettelijke tijd (Stb. 352);

e. de locatiegegevens van het netwerkaansluitpunt dan wel gegevens betreffende de geografische
positie van de randapparatuur van een gebruiker ingeval van een verbinding of poging daartoe;

f. de nummers van de randapparatuur waarvan de gebruiker gebruik maakt of heeft gemaakt;

g. de soorten diensten waarvan de gebruiker gebruik maakt of heeft gemaakt evenals de daarbij
behorende gegevens;

h. de naam, het adres en de woonplaats van degene die de rekening betaalt voor de openbare
telecommunicatiediensten en telecommunicatienetwerken die de gebruiker ter beschikking heeft of
heeft gehad, indien deze een ander is dan de gebruiker.’

17. In 2005 bereikte de Wet bevoegdheden vorderen gegevens het Staatsblad.13 Deze wet bevatte
de (nieuwe) artikelen 126nc tot en met 126nh Sv. Art. 126nc, eerste lid, Sv gaf de
opsporingsambtenaar de bevoegdheid in geval van verdenking van een misdrijf van degene die
anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens verwerkt, te vorderen bepaalde
opgeslagen of vastgelegde identificerende gegevens van een persoon te verstrekken. De officier van
justitie kon voortaan op grond van art. 126nd, eerste lid, Sv in geval van verdenking van een misdrijf
als omschreven in art. 67, eerste lid, Sv vorderen ‘bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens’ te
verstrekken. Art. 126ng, eerste lid, Sv maakte het mogelijk een vordering als bedoeld in (onder meer)
art. 126nc, eerste lid, of art. 126nd, eerste lid, Sv te richten ‘tot de aanbieder van een openbaar
telecommunicatienetwerk, onderscheidenlijk de aanbieder van een openbare telecommunicatiedienst,
voor zover de vordering betrekking heeft op andere gegevens dan die welke gevorderd kunnen
worden door toepassing van de artikelen 126n en 126na’. Uit de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
kan worden afgeleid dat art. 126ng, eerste lid, Sv als basis dient voor het vorderen van
‘locatiegegevens’ in het geval de telefoon slechts stand-by staat.14 In de Telecommunicatiewet werd
een nieuw artikel 13.2b ondergebracht. Daaruit volgde dat aanbieders van openbare
telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten dienden te voldoen aan een
vordering op grond van (onder meer) de artikelen 126nc tot en met 126nh van het Wetboek van
Strafvordering.

18. Op Europees niveau kwam vervolgens richtlijn 2006/24/EG tot stand.15 Achtergrond van deze
richtlijn was dat ‘juridische en technische verschillen tussen de nationale bepalingen op het gebied
van het bewaren van gegevens ten behoeve van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en
vervolgen van strafbare feiten’ de werking van ‘de interne markt voor elektronische communicatie’
zouden belemmeren (ov. 6). Er werd op gewezen dat in de conclusies van de Raad justitie en
binnenlandse zaken van 19 december 2002 was ‘benadrukt dat wegens de opmerkelijke toename van
de mogelijkheden van elektronische communicatie, gegevens betreffende het gebruik daarvan van
bijzonder belang zijn en een waardevol instrument bij het voorkomen, onderzoeken, opsporen en
vervolgen van strafbare feiten, met name in de strijd tegen de georganiseerde misdaad’ (ov. 7). En
dat de Europese Raad in zijn verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme van 25 maart 2004
aan de Raad opdracht had gegeven ‘maatregelen te bestuderen met het oog op het vaststellen van
regels voor het bewaren van verkeersgegevens door telecommunicatieaanbieders’ (ov. 8). Omdat
gebleken zou zijn ‘dat de bewaring van gegevens een noodzakelijk en doeltreffend
onderzoeksinstrument is voor wetshandhaving in verschillende lidstaten, en met name bij ernstige



aangelegenheden zoals georganiseerde misdaad en terrorisme’, diende gezorgd te worden ‘dat de
bewaarde gegevens beschikbaar zijn voor de wetshandhavingsautoriteiten gedurende een bepaalde
periode, onder specifieke voorwaarden’ (ov. 9).

19. Kern van richtlijn 2006/24/EG was een verplichting voor de lidstaten om bepalingen aan te nemen
die waarborgden dat nader omschreven gegevens werden bewaard (art. 3). Daarbij ging het om
gegevens die nodig waren om de bron of bestemming van een communicatie te (traceren en)
identificeren, gegevens die nodig waren om de datum, het tijdstip en de duur van een communicatie
alsmede het type communicatie te bepalen, gegevens die nodig waren om de (vermoedelijke)
communicatieapparatuur van de gebruikers te identificeren en om gegevens die nodig waren om de
locatie van mobiele telecommunicatieapparatuur te bepalen (art. 5).

20. Deze richtlijn leidde op nationaal niveau in 2009 tot een aanpassing van de Telecommunicatiewet,
door de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.16 Art. 13.2a, tweede lid, verplichtte aanbieders
van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten voortaan ‘de in de
bij deze wet behorende bijlage aangewezen gegevens, voorzover deze in het kader van de
aangeboden netwerken of diensten worden gegenereerd of verwerkt, ten behoeve van het
onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven’ te bewaren. Die bijlage omschreef
onder A gegevens die bij telefonie over een mobiel of een vast netwerk bewaard dienden te worden,
en onder B gegevens die bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie bewaard
dienden te worden.

21. In het arrest Digital Rights waren prejudiciële vragen aan de orde die waren ingediend door
hoogste rechters van Ierland en Oostenrijk (High Court en Verfassungsgerichtshof).17 Deze vragen
betroffen onder meer de verenigbaarheid van richtlijn 2006/24/EG met de artikelen 7, 8 en 11 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Uitkomst was dat het Hof voor recht verklaarde
dat richtlijn 2006/24/EG ongeldig was.18 Daaraan lagen (onder meer) de volgende overwegingen ten
grondslag:

‘Relevantie van de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest voor de geldigheid van richtlijn 2006/24

(…)

26. Dienaangaande zij opgemerkt dat de aanbieders van openbaar beschikbare
elektronischecommunicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk op grond van de artikelen
3 en 5 van richtlijn 2006/24 met name die gegevens moeten bewaren die nodig zijn om de bron en de
bestemming van een communicatie te traceren en te identificeren, om de datum, het tijdstip en de
duur van de communicatie en het type communicatie te bepalen, om de communicatieapparatuur van
de gebruikers te identificeren en om de locatie van mobiele communicatieapparatuur te bepalen. (…)

27. Uit deze gegevens, in hun geheel beschouwd, kunnen zeer precieze conclusies worden getrokken
over het privéleven van de personen van wie de gegevens zijn bewaard, zoals 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.

28. Hoewel richtlijn 2006/24 niet het recht verleent om de inhoud van de communicatie en de met
behulp van een elektronisch communicatienetwerk geraadpleegde informatie te bewaren, zoals blijkt
uit de artikelen 1, lid 2, en 5, lid 2, ervan, is het dus niet uitgesloten dat de bewaring van de
betrokken gegevens een invloed heeft op de wijze waarop abonnees of geregistreerde gebruikers de
in deze richtlijn bedoelde communicatiemiddelen gebruiken en derhalve op de wijze waarop zij hun
door artikel 11 van het Handvest gewaarborgde vrijheid van meningsuiting uitoefenen.

(…)

Bestaan van inmenging in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest neergelegde rechten

(…)

34. Hieruit volgt dat de door de artikelen 3 en 6 van richtlijn 2006/24 aan aanbieders van openbaar
beschikbare elektronischecommunicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk opgelegde
verplichting om gegevens betreffende het privéleven van een persoon en zijn communicaties, zoals die
welke zijn bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn, gedurende een bepaalde tijd te bewaren, op zich een



inmenging vormt in de door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde rechten.

35. Bovendien vormt de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de gegevens een
aanvullende inmenging in dat fundamentele recht (…). De artikelen 4 en 8 van richtlijn 2006/24, die de
toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de gegevens regelen, vormen dus eveneens een
inmenging in de door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde rechten.

36. Richtlijn 2006/24 vormt ook een inmenging in het door artikel 8 van het Handvest gewaarborgde
fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens, aangezien zij voorziet in de verwerking
van persoonsgegevens.

37. Vastgesteld moet worden dat richtlijn 2006/24 een zeer ruime en bijzonder zware inmenging
vormt in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde fundamentele rechten, zoals de
advocaat-generaal met name in de punten 77 en 80 van zijn conclusie heeft opgemerkt. Bovendien
kan het feit dat de gegevens worden bewaard en later worden gebruikt zonder dat de abonnee of de
geregistreerde gebruiker hierover wordt ingelicht, bij de betrokken personen het gevoel opwekken
dat hun privéleven constant in de gaten wordt gehouden, zoals de advocaat-generaal in de punten 52
en 72 van zijn conclusie heeft opgemerkt.

Rechtvaardiging van de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
rechten

38. Volgens artikel 52, lid 1, van het Handvest moeten beperkingen op de uitoefening van de in dit
Handvest erkende rechten en vrijheden bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die
rechten en vrijheden eerbiedigen, en kunnen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel,
alleen beperkingen worden gesteld indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk aan door de Unie
erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen beantwoorden.

39. Wat de wezenlijke inhoud van het fundamentele recht op eerbiediging van het privéleven en de
andere door artikel 7 van het Handvest erkende rechten betreft, moet worden vastgesteld dat de
door richtlijn 2006/24 voorgeschreven bewaring van gegevens weliswaar een bijzonder zware
inmenging in deze rechten vormt, maar niet raakt aan de inhoud ervan, aangezien deze richtlijn, zoals
blijkt uit artikel 1, lid 2, ervan, niet de mogelijkheid biedt om kennis te nemen van de inhoud zelf van
de elektronische communicaties.

40. Deze bewaring van gegevens doet evenmin afbreuk aan de wezenlijke inhoud van het door artikel
8 van het Handvest erkende fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens, aangezien
richtlijn 2006/24 in artikel 7 ervan een regel inzake gegevensbescherming en beveiliging bevat op
grond waarvan de aanbieders van openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of van
een publiek communicatienetwerk, onverminderd de bepalingen die zijn goedgekeurd ingevolge de
richtlijnen 95/46 en 2002/58, bepaalde beginselen van gegevensbescherming en beveiliging moeten
respecteren. Volgens deze beginselen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat passende technische en
organisatorische maatregelen worden genomen om te vermijden dat de gegevens per ongeluk of
onrechtmatig worden vernietigd dan wel per ongeluk verloren geraken of worden gewijzigd.

41. Met betrekking tot de vraag of deze inmenging voldoet aan een doel van algemeen belang, zij
opgemerkt dat richtlijn 2006/24 weliswaar strekt tot harmonisatie van de bepalingen van de lidstaten
betreffende de verplichtingen van bovengenoemde aanbieders inzake de bewaring van bepaalde
gegevens die door hen worden gegenereerd of verwerkt, maar dat het materiële doel van deze
richtlijn, zoals blijkt uit artikel 1, lid 1, ervan, erin bestaat te garanderen dat die gegevens beschikbaar
zijn met het oog op het onderzoek, de opsporing en de vervolging van ernstige criminaliteit zoals
gedefinieerd in de nationale wetgevingen van de lidstaten. Deze richtlijn heeft dus materieel tot doel
om tot de bestrijding van ernstige criminaliteit en aldus uiteindelijk tot de openbare veiligheid bij te
dragen.

42. Volgens de rechtspraak van het Hof vormt de bestrijding van terrorisme ter handhaving van de
internationale vrede en veiligheid een doel van algemeen belang van de Unie (…). Hetzelfde geldt voor
de bestrijding van ernstige criminaliteit ter waarborging van de openbare veiligheid (…). In dit verband



zij voorts opgemerkt dat artikel 6 van het Handvest bepaalt dat eenieder niet alleen recht heeft op
vrijheid, maar ook op veiligheid.

(…)

45. In deze omstandigheden moet worden nagegaan of de vastgestelde inmenging evenredig is.

(…)

48. Gelet op de belangrijke rol die de bescherming van persoonsgegevens speelt in het licht van het
fundamentele recht op bescherming van het privéleven, alsook op de omvang en de ernst van de door
richtlijn 2006/24 veroorzaakte inmenging in dit recht is de beoordelingsbevoegdheid van de
Uniewetgever in casu beperkt, zodat een strikt toezicht moet worden uitgeoefend.

49. Met betrekking tot de vraag of het door richtlijn 2006/24 nagestreefde doel kan worden
verwezenlijkt door de bewaring van de gegevens, moet worden vastgesteld dat de gegevens die op
grond van deze richtlijn moeten worden bewaard, gelet op het groeiende belang van
elektronischecommunicatiemiddelen de nationale strafvervolgingsautoriteiten extra mogelijkheden
bieden om ernstige gevallen van criminaliteit op te helderen en in die zin dus een waardevol
instrument vormen bij strafonderzoeken. De bewaring van dergelijke gegevens is derhalve geschikt
voor de verwezenlijking van het door deze richtlijn nagestreefde doel.

50. Aan deze beoordeling wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat er verschillende vormen
van elektronische communicatie bestaan die niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 2006/24 vallen
of die anonieme communicatie mogelijk maken (…). Dit heeft weliswaar tot gevolg dat de bewaring van
gegevens niet volstrekt geschikt is om het nagestreefde doel te bereiken, maar dat betekent nog niet
dat deze maatregel daarvoor ongeschikt is, zoals de advocaat-generaal in punt 137 van zijn conclusie
heeft opgemerkt.

51. Wat de noodzaak van de door richtlijn 2006/24 voorgeschreven bewaring van gegevens betreft,
zij vastgesteld dat de bestrijding van zware criminaliteit, met name van georganiseerde misdaad en
terrorisme, weliswaar van primordiaal belang is om de openbare veiligheid te waarborgen, en dat de
doeltreffendheid ervan in aanzienlijke mate kan afhangen van het gebruik van moderne
onderzoekstechnieken, maar dat een dergelijke doelstelling van algemeen belang, hoe wezenlijk zij
ook is, op zich niet kan rechtvaardigen dat een bewaringsmaatregel zoals die welke door richtlijn
2006/24 is ingevoerd, noodzakelijk wordt geacht voor het voeren van deze strijd.

52. Wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft, zij opgemerkt dat de bescherming van dit
fundamentele recht volgens vaste rechtspraak van het Hof hoe dan ook vereist dat de uitzonderingen
op de bescherming van persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen de grenzen van het strikt
noodzakelijke blijven (…).

53. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de bescherming van persoonsgegevens, die uitdrukkelijk
wordt voorgeschreven door artikel 8, lid 1, van het Handvest, van bijzonder belang is voor het in
artikel 7 van dit Handvest verankerde recht op eerbiediging van het privéleven.

54. De betrokken Unieregeling moet dus duidelijke en precieze regels betreffende de draagwijdte en
de toepassing van de betrokken maatregel bevatten die minimale vereisten opleggen, zodat de
personen van wie de gegevens zijn bewaard over voldoende garanties beschikken dat hun
persoonsgegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik en tegen elke
onrechtmatige raadpleging en elk onrechtmatig gebruik van deze gegevens (…).

55. De noodzaak om over dergelijke garanties te beschikken is des te groter wanneer de
persoonsgegevens, zoals is bepaald in richtlijn 2006/24, automatisch worden verwerkt en er een
aanzienlijk risico bestaat dat deze gegevens op onrechtmatige wijze zullen worden geraadpleegd

(…).

56. Met betrekking tot de vraag of de inmenging die richtlijn 2006/24 meebrengt, beperkt is tot het
strikt noodzakelijke, zij opgemerkt dat artikel 3 van deze richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 5,
lid 1, ervan, voorschrijft om alle verkeersgegevens betreffende vaste en mobiele telefonie,
internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie te bewaren. Deze richtlijn strekt zich
dus uit tot alle wijdverspreide elektronischecommunicatiemiddelen, die een steeds belangrijker plaats
innemen in het dagelijkse leven van de mensen. Bovendien ziet deze richtlijn ingevolge artikel 3 ervan



op alle abonnees en geregistreerde gebruikers. Zij leidt dus tot inmenging in de fundamentele rechten
van bijna de gehele Europese bevolking.

57. Dienaangaande zij in de eerste plaats vastgesteld dat richtlijn 2006/24 algemeen van toepassing
is op alle personen, alle elektronischecommunicatiemiddelen en alle verkeersgegevens, zonder dat
enig onderscheid wordt gemaakt, enige beperking wordt gesteld of enige uitzondering wordt gemaakt
op basis van het doel, zware criminaliteit te bestrijden.

58. Richtlijn 2006/24 is om te beginnen algemeen van toepassing op alle personen die gebruikmaken
van elektronischecommunicatiediensten, zonder dat de personen van wie de gegevens worden
bewaard zich echter, zelfs niet indirect, in een situatie bevinden die aanleiding kan geven tot
strafrechtelijke vervolging. Zij is dus zelfs van toepassing op personen voor wie er geen enkele
aanwijzing bestaat dat hun gedrag – zelfs maar indirect of van ver – een verband vertoont met zware
criminaliteit. Bovendien bevat de richtlijn geen uitzonderingen, zodat zij zelfs van toepassing is op
personen van wie de communicaties volgens de nationale rechtsregels onder het zakengeheim vallen.

59. Voorts beoogt deze richtlijn weliswaar bij te dragen tot de strijd tegen zware criminaliteit, maar zij
vereist geen enkel verband tussen de gegevens die moeten worden bewaard en een bedreiging van
de openbare veiligheid. Zij beperkt met name de bewaring niet tot gegevens die betrekking hebben
op een bepaalde periode en/of een bepaalde geografische zone en/of een kring van bepaalde
personen die op een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij zware criminaliteit, of op personen
voor wie de bewaring van de gegevens om andere redenen zou kunnen helpen bij het voorkomen,
opsporen of vervolgen van zware criminaliteit.

60. In de tweede plaats bevat richtlijn 2006/24 niet alleen geen beperkingen, maar ook geen
objectieve criteria ter begrenzing van de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de
gegevens en het latere gebruik ervan met het oog op het voorkomen, opsporen of strafrechtelijk
vervolgen van inbreuken die, gelet op de omvang en de ernst van de inmenging in de door de
artikelen 7 en 8 van het Handvest erkende fundamentele rechten, voldoende ernstig kunnen worden
geacht om een dergelijke inmenging te rechtvaardigen. Integendeel, richtlijn 2006/24 verwijst in
artikel 1, lid 1, ervan enkel op algemene wijze naar ernstige criminaliteit zoals gedefinieerd in de
nationale wetgevingen van de lidstaten.

61. Bovendien bevat richtlijn 2006/24 geen materiële en procedurele voorwaarden betreffende de
toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de gegevens en het latere gebruik ervan. Artikel
4 van deze richtlijn, dat de toegang van deze autoriteiten tot de bewaarde gegevens regelt, bepaalt
niet uitdrukkelijk dat deze toegang en het latere gebruik van de betrokken gegevens strikt gebonden
zijn aan het doel, nauwkeurig afgebakende zware criminaliteit te voorkomen, op te sporen of
strafrechtelijk te vervolgen, maar bepaalt enkel dat elke lidstaat de procedure en de te vervullen
voorwaarden vaststelt voor toegang tot de bewaarde gegevens overeenkomstig de vereisten inzake
noodzakelijkheid en evenredigheid.

62. In het bijzonder bevat richtlijn 2006/24 geen objectieve criteria op basis waarvan het aantal
personen dat de bewaarde gegevens mag raadplegen en vervolgens gebruiken, kan worden beperkt
tot wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel. Maar bovenal is de
toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens niet onderworpen aan
enige voorafgaande controle door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke administratieve
instantie waarvan de beslissing beoogt om de toegang tot de gegevens en het gebruik ervan te
beperken tot wat strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van het nagestreefde doel en die uitspraak
doet op een gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, ingediend in het kader van procedures ter
voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. Aan de lidstaten is evenmin enige specifieke
verplichting opgelegd om dergelijke beperkingen vast te stellen.

63. Wat in de derde plaats de termijn betreft gedurende welke de gegevens worden bewaard,
bepaalt artikel 6 van richtlijn 2006/24 dat deze gedurende ten minste zes maanden moeten worden
bewaard, zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt tussen de in artikel 5 van deze richtlijn
genoemde categorieën van gegevens naargelang van het nut ervan voor het nagestreefde doel of
naargelang van de betrokken personen.



64. Bovendien varieert de bewaringstermijn van ten minste zes maanden tot ten hoogste
vierentwintig maanden, zonder dat wordt gepreciseerd dat deze termijn op basis van objectieve
criteria moet worden vastgesteld om te waarborgen dat hij beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is.

65. Uit het bovenstaande volgt dat richtlijn 2006/24 geen duidelijke en precieze regels bevat
betreffende de omvang van de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest erkende
fundamentele rechten. Vastgesteld moet dus worden dat deze richtlijn een zeer ruime en bijzonder
zware inmenging in deze fundamentele rechten in de rechtsorde van de Unie impliceert, zonder dat
deze inmenging nauwkeurig is omkaderd door bepalingen die kunnen waarborgen dat zij
daadwerkelijk beperkt is tot het strikt noodzakelijke.

66. Bovendien moet met betrekking tot de regels inzake de beveiliging en de bescherming van de
gegevens die worden bewaard door de aanbieders van openbaar beschikbare
elektronischecommunicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk worden vastgesteld dat
richtlijn 2006/24 onvoldoende garanties biedt dat de bewaarde gegevens doeltreffend worden
beschermd tegen het risico van misbruik en tegen elke onrechtmatige raadpleging en elk onrechtmatig
gebruik ervan, zoals wordt vereist door artikel 8 van het Handvest. In de eerste plaats bevat artikel 7
van richtlijn 2006/24 geen specifieke regels die aangepast zijn aan de enorme hoeveelheid gegevens
die volgens deze richtlijn moeten worden bewaard, alsook aan het gevoelige karakter van deze
gegevens en aan het risico dat zij op onrechtmatige wijze zullen worden geraadpleegd, en die met
name ertoe strekken de bescherming en de beveiliging van de betrokken gegevens duidelijk en strikt
te regelen om de volle integriteit en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Bovendien is aan de
lidstaten ook geen specifieke verplichting opgelegd om dergelijke regels vast te stellen.

67. Artikel 7 van richtlijn 2006/24, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van richtlijn 2002/58 en
artikel 17, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 95/46, waarborgt niet dat bovengenoemde aanbieders via
technische en organisatorische maatregelen een bijzonder hoog niveau van bescherming en
beveiliging bieden, maar verleent deze aanbieders met name de mogelijkheid om bij de vaststelling
van het door hen geboden beschermingsniveau rekening te houden met economische overwegingen,
meer bepaald met de kosten voor het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen. In het bijzonder
waarborgt richtlijn 2006/24 niet dat de gegevens na de bewaarperiode onherroepelijk worden
vernietigd.

68. In de tweede plaats schrijft deze richtlijn niet voor dat de betrokken gegevens op het grondgebied
van de Unie moeten worden bewaard, zodat niet ten volle is gewaarborgd dat een onafhankelijke
autoriteit toezicht houdt op de inachtneming van de in de twee vorige punten bedoelde vereisten
inzake bescherming en beveiliging, zoals uitdrukkelijk wordt voorgeschreven door artikel 8, lid 3, van
het Handvest. Een dergelijk toezicht op basis van het Unierecht is evenwel van wezenlijk belang voor
de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens (…).

69. Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat de wetgever van de Unie met de vaststelling
van richtlijn 2006/24 de door het evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen heeft overschreden die hij
in het licht van de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest in acht dient te nemen.’

22. Deze uitspraak kreeg op nationaal niveau in 2015 een staart door een uitspraak van de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.19 Daarin stelde de voorzieningenrechter de Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens ‘buiten werking’.

23. Het jaar daarop werd bij de Tweede Kamer een Voorstel van wet aanpassing bewaarplicht
telecommunicatiegegevens aanhangig gemaakt.20 Dat strekte tot aanpassing van strafvorderlijke
bepalingen en de Telecommunicatiewet. Het wetsvoorstel wilde in art. 126n Sv een derde lid invoegen
waarvan de eerste zin luidde: ‘Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid,
tweede volzin, onder a, die door een aanbieder worden bewaard op grond van artikel 13.2a, tweede
lid, van de Telecommunicatiewet, kan de vordering slechts worden gedaan indien gerechtvaardigd



door de ernst van het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, en na voorafgaande schriftelijke machtiging,
op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris.’ De voorgestelde
wijziging werd als volgt toegelicht:21

‘Voorgesteld wordt dat een vordering van de officier van justitie tot verstrekking van historische
verkeersgegevens, die door de aanbieders op grond van de verplichting van artikel 13.2a van de
Telecommunicatiewet worden bewaard ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige
misdrijven, slechts kan worden gedaan na voorafgaande rechterlijke toetsing. Daarbij geldt dat de
vordering een misdrijf moet betreffen dat van een zodanige ernst is dat dit in het concrete geval het
vorderen van de bewaarde verkeersgegevens door de officier van justitie rechtvaardigt. Dit betreft
een extra waarborg om de toegang tot de bewaarde gegevens daadwerkelijk te beperken tot
hetgeen strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van (enkel) ernstige criminaliteit.

(…)

Daarbij geldt het vereiste dat de vordering een misdrijf moet betreffen dat van een zodanige ernst is
dat dit in het concrete geval het vorderen van de bewaarde verkeersgegevens rechtvaardigt. Met dit
vereiste wordt in de wet geëxpliciteerd dat de vordering moet voldoen aan de vereisten van
proportionaliteit en subsidiariteit met betrekking tot de ernst van het delict. Het doel van de
bewaarplicht is te garanderen dat bepaalde telecommunicatiegegevens beschikbaar zijn met het oog
op de bestrijding van ernstige criminaliteit. Strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten zijn onder meer misdrijven waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld.
Een delict als fietsendiefstal geldt weliswaar als misdrijf waarvoor op grond van artikel 67, eerste lid,
onder a, Sv voorlopige hechtenis mogelijk is, zodat een vordering van de officier van justitie tot
verstrekking van de bewaarde verkeersgegevens mogelijk is, maar een bevel daartoe zal wegens de
geringe ernst slechts in uitzonderlijke gevallen volgen. Het criterium van de ernst van het misdrijf
vormt aldus een «ondergrens» voor het vorderen van de verkeersgegevens die door de aanbieders
op grond van artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet worden bewaard ten behoeve van de
opsporing en vervolging van ernstige misdrijven, zodat de toegang tot de gegevens daadwerkelijk is
beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van (enkel) ernstige criminaliteit. Hiermee
wordt tevens uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie, waarin is overwogen dat de
richtlijn dataretentie in het bijzonder geen objectief criterium bevatte met behulp waarvan de toegang
en het gebruik van de gegevens werd beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is in het licht van het
nagestreefde doel (par. 62). Het staat in eerste instantie ter beoordeling van de officier van justitie of
de ernst van het misdrijf het vorderen van de bewaarde verkeersgegevens rechtvaardigt. Bij de vraag
of de machtiging kan worden verstrekt dient de rechter-commissaris te toetsen of aan deze
voorwaarde is voldaan.

(…)

Aanvullende criteria om de rechter-commissaris houvast te bieden bij de beoordeling of met de
vordering tot verstrekking van verkeersgegevens wordt voldaan aan de vereisten van proportionaliteit
en subsidiariteit met betrekking tot de ernst van het misdrijf acht ik niet nodig. Zo zal bijvoorbeeld een
nadere inkadering aan de hand van een lijst van bepaalde delicten of categorieën van delicten niet
alleen een tamelijk arbitraire afweging weerspiegelen maar bovendien het risico van onvolledigheid in
zich bergen. Hier komt bij dat de wettelijke regeling reeds de nodige criteria bevat om te komen tot
een adequate toetsing van de vordering tot verstrekking van de bewaarde verkeersgegevens. Tot die
waarborgen behoren criteria als een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en het belang van
het onderzoek. Met dit wetsvoorstel wordt daaraan toegevoegd het vereiste van een voorafgaande
toetsing door een rechter-commissaris. Met het aanvullend opnemen van het criterium van de
rechtvaardiging van de ernst van het misdrijf wordt gewaarborgd dat de rechterlijke toetsing ook de
ernst van het misdrijf in het concrete geval omvat. Het meer aanvullend opnemen van concrete criteria
voor de beoordeling van de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit is minder goed te
realiseren omdat de afweging in het concrete geval afhangt van een samenstel van factoren als de
aard en ernst van het strafbare feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en de
betrokkenheid van slachtoffers, mede bezien in hun onderlinge verband. Dit laat zich niet eenvoudig in
harde criteria vertalen, en kan beter worden overgelaten aan de rechterlijke oordeelsvorming.’



24. Het arrest Digital Rights en de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag
brachten mee dat de verplichting tot het bewaren van gegevens die in richtlijn 2006/24/EG was
neergelegd en inmiddels in de nationale wetgeving was geïmplementeerd, in de praktijk van tafel
was.22 Wel bleef de mogelijkheid bestaan dat gegevens die – op andere grond – door de aanbieder
van een telecommunicatiedienst werden bewaard, met het oog op de opsporing of vervolging van
strafbare feiten werden gevorderd. Op die bewaring van gegevens was richtlijn 2002/58/EG van
toepassing, die in 2009 inmiddels nog was aangepast.23 De geconsolideerde tekst van de meest
relevante artikelen van deze richtlijn luidt als volgt (met weglating van voetnoten):

‘Artikel 1

Werkingssfeer en doelstelling

(…)

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op (…) de activiteiten van de staat op strafrechtelijk gebied.

Artikel 2

Definities

Tenzij anders is bepaald, zijn de definities van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad 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) 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 elektronischecommunicatienetwerk of door een
elektronischecommunicatiedienst worden verwerkt, waarmee de geografische positie van de
eindapparatuur van een gebruiker van een openbare elektronischecommunicatiedienst 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;

(…)

Artikel 3

Betrokken diensten

Deze richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering
van openbare elektronischecommunicatiediensten over openbare communicatienetwerken in de
Gemeenschap, met inbegrip van openbare communicatienetwerken die systemen voor
gegevensverzameling en identificatie ondersteunen.

Artikel 4

Beveiliging van de verwerking

1. De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst treft passende technische en
organisatorische maatregelen om de veiligheid van zijn diensten te garanderen, indien nodig in
overleg met de aanbieder van het openbare communicatienetwerk wat de veiligheid van het netwerk
betreft. Die maatregelen waarborgen een beveiligingsniveau dat in verhouding staat tot het
betrokken risico, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van uitvoering ervan.

(…)



Artikel 5

Vertrouwelijk karakter van de communicatie

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 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.

2. Lid 1 laat de bij de wet toegestane registratie van communicatie en de daarmee verband houdende
verkeersgegevens onverlet, wanneer die wordt uitgevoerd in het legale zakelijke verkeer ten bewijze
van een commerciële transactie of van enigerlei andere zakelijke communicatie.

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/EG, 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 elektronisch 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.

Artikel 6

Verkeersgegevens

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 elektronischecommunicatiedienst mag ten behoeve van de
marketing van elektronischecommunicatiediensten 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.

(…)

Artikel 9

Andere locatiegegevens dan verkeersgegevens

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, voorzover 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
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. Gebruikers of
abonnees kunnen hun toestemming voor de verwerking van andere locatiegegevens dan



verkeersgegevens te allen tijde intrekken.

2. Wanneer de gebruikers of abonnees toestemming hebben gegeven voor de verwerking van andere
locatiegegevens dan verkeersgegevens, moet de gebruiker of abonnee de mogelijkheid behouden om
op eenvoudige en kosteloze wijze tijdelijk de verwerking van dergelijke gegevens te weigeren voor
elke verbinding met het netwerk of voor elke transmissie van communicatie.

3. De verwerking van locatiegegevens anders dan verkeersgegevens in overeenstemming met de
leden 1 en 2, moet worden beperkt tot personen die werkzaam zijn onder het gezag van de
aanbieder van het openbare elektronische-communicatienetwerk of de openbare elektronische-
communicatiedienst of de derde die de dienst met toegevoegde waarde levert, en moet beperkt
blijven tot hetgeen noodzakelijk is om de dienst met toegevoegde waarde te kunnen aanbieden.

(…)

Artikel 15

Toepassing van een aantal bepalingen van Richtlijn 95/46/EG

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/EG. 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
Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie.

(…)

1 ter. Aanbieders zetten interne procedures op voor de afhandeling van verzoeken om toegang tot
persoonsgegevens van gebruikers op de grondslag van nationale bepalingen die overeenkomstig lid 1
zijn aangenomen. Zij verstrekken aan de bevoegde nationale instantie op verzoek gegevens over
deze procedures, het aantal ontvangen verzoeken, de aangevoerde wettelijke motivering en hun
antwoord.’

25. Aan het Hof van Justitie zijn nadien inmiddels een aantal zaken voorgelegd waarin de
begrenzingen die richtlijn 2002/58/EG aan (onder meer) de strafrechtelijke handhaving stelt aan de
orde zijn.

26.In het arrest Tele2 zijn prejudiciële vragen beantwoord die waren gesteld door een Zweedse
bestuursrechter en de Court of Appeal van Engeland en Wales.24 De Zweedse rechter vroeg of ‘een
algemene verplichting tot bewaring van gegevens die van toepassing is op alle personen, alle
elektronische-communicatiemiddelen en alle verkeersgegevens, zonder dat enig onderscheid wordt
gemaakt, enige beperking wordt gesteld of enige uitzondering wordt gemaakt op basis van het
nagestreefde doel, de bestrijding van ernstige criminaliteit, […], verenigbaar (is) met artikel 15, lid 1,
van richtlijn 2002/58, gelet op de artikelen 7 en 8 en artikel 52, lid 1 van het Handvest’ (ov. 51). Het
Hof van Justitie overwoog onder meer:

‘Werkingssfeer van richtlijn 2002/58

(…)

69. Volgens artikel 1, lid 3, van deze richtlijn zijn van de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten de
„activiteiten van de staat” op de aldaar bedoelde gebieden, te weten met name de activiteiten van de
staat op strafrechtelijk gebied en die welke verband houden met openbare veiligheid, defensie en
staatsveiligheid, met inbegrip van het economische welzijn van de staat wanneer de activiteit verband
houdt met de staatsveiligheid (…).

70. In artikel 3 van richtlijn 2002/58 staat dat deze richtlijn van toepassing is op de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronischecommunicatiediensten over



openbare communicatienetwerken in de Unie, met inbegrip van de openbare communicatienetwerken
die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen (hierna:
„elektronischecommunicatiediensten”). Bijgevolg moet worden geoordeeld dat deze richtlijn de
activiteiten van de aanbieders van dergelijke diensten regelt.

71. Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 staat de lidstaten toe om, met inachtneming van de aldaar
geformuleerde voorwaarden „wettelijke maatregelen [te] 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”. In artikel 15, lid 1, tweede zin, van die richtlijn worden als voorbeeld van maatregelen die
de lidstaten aldus kunnen treffen, genoemd de maatregelen „om gegevens […] te bewaren”.

72. De in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 bedoelde wettelijke maatregelen betreffen specifieke
activiteiten van de staten of van de overheidsdiensten en hebben niets van doen met de gebieden
waarop particulieren activiteiten ontplooien (…). Bovendien blijken de doelstellingen die dergelijke
maatregelen volgens die bepaling moeten nastreven, in het onderhavige geval het waarborgen van
de nationale veiligheid, de landsverdediging en de openbare veiligheid en het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik van het
elektronischecommunicatiesysteem, grotendeels overeen te stemmen met de doelstellingen van de in
artikel 1, lid 3, van die richtlijn bedoelde activiteiten.

73. Gelet op de algemene opzet van richtlijn 2002/58, kan uit de in het voorgaande punt van het
onderhavige arrest genoemde elementen echter niet worden afgeleid dat de in artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58 bedoelde wettelijke maatregelen van de werkingssfeer van deze richtlijn zijn
uitgesloten, omdat daardoor aan deze bepaling elk nuttig effect zou worden ontnomen. Deze bepaling
vooronderstelt immers noodzakelijkerwijze dat de aldaar bedoelde nationale maatregelen, zoals die
betreffende de bewaring van gegevens ter bestrijding van criminaliteit, binnen de werkingssfeer van
die richtlijn vallen, omdat in deze laatste uitdrukkelijk wordt bepaald dat de lidstaten die maatregelen
slechts mogen treffen met inachtneming van de aldaar geformuleerde voorwaarden.

74. Bovendien regelen de in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 bedoelde wettelijke maatregelen de
activiteit van de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten voor de in die bepaling vermelde
doeleinden. Artikel 15, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 3 van die richtlijn, moet dus in die zin
worden uitgelegd dat dergelijke wettelijke maatregelen binnen de werkingssfeer van die richtlijn
vallen.

75. In het bijzonder een wettelijke maatregel als aan de orde in het hoofdgeding, die aan deze
aanbieders de verplichting oplegt om de verkeersgegevens en de locatiegegevens te bewaren, valt
dus binnen de werkingssfeer van deze richtlijn, omdat een dergelijke activiteit noodzakelijkerwijze
inhoudt dat de aanbieders persoonsgegevens verwerken.

76. Binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt ook een wettelijke maatregel als aan de orde in het
hoofdgeding die betrekking heeft op de toegang van de nationale autoriteiten tot de door de
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten bewaarde gegevens.

77. De in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2002/58 gewaarborgde bescherming van het vertrouwelijke
karakter van de communicatie en van de daarmee verband houdende verkeersgegevens, geldt immers
voor de door alle andere personen dan de gebruikers getroffen maatregelen, ongeacht of het daarbij
gaat om particuliere personen of entiteiten dan wel om overheidsentiteiten. Zoals in overweging 21
van die richtlijn wordt gezegd, beoogt deze richtlijn „elke” onbevoegde „toegang” tot de
communicatie, daaronder begrepen de toegang tot de „gegevens over die communicatie”, te
verhinderen teneinde het vertrouwelijke karakter van de elektronische communicaties te beschermen.

78. In die omstandigheden heeft een wettelijke maatregel waarbij een lidstaat op grond van artikel
15, lid 1, van richtlijn 2002/58, ter verwezenlijking van de in die bepaling vermelde doelstellingen, aan
de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten de verplichting oplegt om de nationale
autoriteiten onder de in een dergelijke maatregel genoemde voorwaarden toegang te verlenen tot de
door die aanbieders bewaarde gegevens, betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door
die aanbieders, en deze verwerking valt binnen de werkingssfeer van die richtlijn.

(…)

Uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11



en artikel 52, lid 1, van het Handvest

(…)

89. Omdat artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 de lidstaten toestaat, de draagwijdte van de
principeverplichting tot waarborging van de vertrouwelijkheid van de communicatie en van de daarmee
verband houdende gegevens te beperken, moet het volgens vaste rechtspraak van het Hof echter
strikt worden uitgelegd (…). Een dergelijke bepaling kan dus niet rechtvaardigen dat de in artikel 5 van
deze richtlijn bepaalde uitzondering op deze principeverplichting en, in het bijzonder, op het verbod
om deze gegevens op te slaan de regel wordt, omdat laatstgenoemde bepaling in dat geval
grotendeels haar inhoud zou verliezen.

90. In dit verband dient erop te worden gewezen dat artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58
bepaalt dat de aldaar bedoelde wettelijke maatregelen die afwijken van het beginsel van
vertrouwelijkheid van de communicaties en van de daarmee verband houdende verkeersgegevens, tot
doel moeten hebben de „waarborging van de nationale [veiligheid], 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 elektronischecommunicatiesysteem”, of een
van de andere doelen genoemd in artikel 13, lid 1, van richtlijn 95/46, waarnaar artikel 15, lid 1, eerste
zin, van richtlijn 2002/58 verwijst (…). Een dergelijke opsomming van doelstellingen is exhaustief, zoals
blijkt uit artikel 15, lid 1, tweede zin, van deze richtlijn, volgens welke de wettelijke maatregelen
moeten worden gerechtvaardigd door „de redenen” die in artikel 15, lid 1, eerste zin, van die richtlijn
„worden genoemd”. Bijgevolg mogen de lidstaten dergelijke maatregelen niet treffen voor andere
doeleinden dan die welke in laatstgenoemde bepaling worden genoemd.

91. Bovendien wordt in artikel 15, lid 1, derde zin, van richtlijn 2002/58 bepaald dat „[a]lle in dit
[artikel 15, lid 1,] bedoelde maatregelen in overeenstemming [dienen] te zijn met de algemene
beginselen van het [Unierecht], met inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2,
[EU]”, waaronder de algemene beginselen en de grondrechten die thans worden gewaarborgd door
het Handvest. Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 moet aldus tegen de achtergrond van de door het
Handvest gewaarborgde grondrechten worden uitgelegd (…).

92. In dit verband dient te worden beklemtoond dat de bij een nationale regeling als aan de orde in
het hoofdgeding aan de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten opgelegde verplichting
om de verkeersgegevens te bewaren teneinde de bevoegde nationale autoriteiten in voorkomend
geval toegang tot die gegevens te kunnen geven, niet alleen vragen doet rijzen betreffende de
eerbiediging van de artikelen 7 en 8 van het Handvest, die in de prejudiciële vragen uitdrukkelijk
worden genoemd, maar ook betreffende de eerbiediging van de door artikel 11 van het Handvest
gewaarborgde vrijheid van meningsuiting (…).

93. Aldus moet zowel het belang van het door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde recht op
bescherming van het privéleven als dat van het door artikel 8 van het Handvest gewaarborgde recht
op bescherming van de persoonsgegevens, zoals dat blijkt uit de rechtspraak van het Hof (…), in
aanmerking worden genomen bij de uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58. Hetzelfde
geldt voor het recht op vrijheid van meningsuiting, gelet op het belang van deze vrijheid in een
democratische samenleving. Dit in artikel 11 van het Handvest gewaarborgde grondrecht is een van
de wezenlijke grondslagen van een democratische en pluralistische samenleving, die behoort tot de
waarden waarop de Unie overeenkomstig artikel 2 VEU is gebaseerd (…).

94. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 52, lid 1, van het Handvest
beperkingen op de uitoefening van daarin erkende rechten en vrijheden bij wet moeten worden
gesteld en de wezenlijke inhoud daarvan moeten eerbiedigen. Met inachtneming van het
evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen op de uitoefening van die rechten en vrijheden
worden gesteld indien deze noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie
erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen (…).

95. Wat dit laatste betreft, wordt in artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 bepaald dat de
lidstaten een maatregel waarbij wordt afgeweken van het beginsel van vertrouwelijkheid van de
communicatie en van de daarmee verband houdende verkeersgegevens, kunnen treffen wanneer een
dergelijke maatregel „in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is” in



het licht van de in die bepalingen genoemde doelstellingen. In overweging 11 van deze richtlijn wordt
gepreciseerd dat een dergelijke maatregel „strikt” evenredig moet zijn met het nagestreefde doel.
Wat in het bijzonder de bewaring van gegevens betreft, eist artikel 15, lid 1, tweede zin, van deze
richtlijn dat deze gegevens slechts „gedurende een beperkte periode” worden bewaard „om de
redenen” die in artikel 15, lid 1, eerste zin, van die richtlijn worden genoemd.

96. De eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel vloeit ook voort uit de vaste rechtspraak van het
Hof volgens welke de bescherming van het grondrecht op eerbiediging van het privéleven op het
niveau van de Unie vereist dat de uitzonderingen op de bescherming van de persoonsgegevens en de
beperkingen daarvan binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven (…).

97. Met betrekking tot de vraag of een regeling als aan de orde in zaak C203/15 aan deze
voorwaarden voldoet, dient erop te worden gewezen dat deze regeling voorziet in algemene en
ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van alle abonnees en
geregistreerde gebruikers betreffende alle elektronischecommunicatiemiddelen, en de aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten verplicht deze gegevens stelselmatig en voortdurend te bewaren
zonder enige uitzondering. Zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, komen de categorieën van
gegevens waarop deze regeling ziet, grotendeels overeen met die waarvan richtlijn 2006/24 de
bewaring voorschrijft.

98. Aan de hand van de gegevens die de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten aldus
moeten bewaren, kunnen de bron en de bestemming van een communicatie worden opgespoord en
geïdentificeerd en kunnen de datum, het tijdstip, de duur en de aard van de communicatie, de
communicatieapparatuur van de gebruikers en de locatie van de mobiele communicatieapparatuur
worden bepaald. Die gegevens omvatten onder meer de naam en het adres van de abonnee of van
de geregistreerde gebruiker, het telefoonnummer van de oproeper en het opgeroepen nummer en een
IP-adres voor de internetdiensten. Aan de hand van deze gegevens kan in het bijzonder worden
nagegaan met welke persoon en met welk middel een abonnee of geregistreerde gebruiker heeft
gecommuniceerd, hoe lang de communicatie heeft geduurd en vanaf welke plaats zij heeft
plaatsgevonden. Bovendien kan aan de hand van deze gegevens worden achterhaald hoe vaak de
abonnee of de geregistreerde gebruiker gedurende een bepaalde periode met bepaalde personen
heeft gecommuniceerd (zie naar analogie, met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights,
punt 26).

99. Uit deze gegevens, in hun geheel beschouwd, kunnen zeer precieze conclusies worden getrokken
over het privéleven van de personen van wie de gegevens zijn bewaard, zoals 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 naar
analogie, met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 27). Zoals de advocaat-
generaal in de punten 253, 254 en 257 tot en met 259 heeft opgemerkt, kan aan de hand van deze
gegevens het profiel van de betrokken personen worden bepaald, informatie die, wat het recht op
bescherming van het privéleven betreft, even gevoelig is als de inhoud zelf van de communicaties.

100. De ingreep die een dergelijke regeling in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest
gewaarborgde grondrechten verricht, is groot en moet als bijzonder ernstig worden beschouwd. De
omstandigheid dat de gegevens worden bewaard zonder dat de gebruikers van de
elektronischecommunicatiediensten hierover worden ingelicht, kan bij de betrokken personen het
gevoel opwekken dat hun privéleven constant in de gaten wordt gehouden (zie naar analogie, met
betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 37).

101. Ook al staat een dergelijke regeling niet toe om de inhoud van een communicatie te bewaren, en
maakt zij dus geen inbreuk op de wezenlijke inhoud van die rechten (zie naar analogie, met
betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 39), toch kan de bewaring van de
verkeersgegevens en van de locatiegegevens invloed hebben op het gebruik van de
elektronischecommunicatiemiddelen en dus op de wijze waarop de gebruikers van deze
communicatiemiddelen van hun in artikel 11 van het Handvest gewaarborgde vrijheid van
meningsuiting gebruikmaken (zie naar analogie, met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital
Rights, punt 28).

102. Gelet op de ernst van de ingreep in de betrokken grondrechten door een nationale regeling die



ter bestrijding van criminaliteit voorziet in de bewaring van verkeersgegevens en van locatiegegevens,
kan alleen de bestrijding van ernstige criminaliteit een dergelijke maatregel rechtvaardigen (zie naar
analogie, met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 60).

103. Daarbij komt dat de doeltreffendheid van de bestrijding van zware criminaliteit, met name van
georganiseerde misdaad en terrorisme, weliswaar in aanzienlijke mate kan afhangen van het gebruik
van moderne onderzoekstechnieken, maar dat een dergelijke doelstelling van algemeen belang, hoe
wezenlijk zij ook is, op zich niet kan rechtvaardigen dat een nationale regeling die voorziet in
algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en alle locatiegegevens,
noodzakelijk wordt geacht voor het voeren van deze strijd (zie naar analogie, met betrekking tot
richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 51).

104. In dit verband dient enerzijds erop te worden gewezen dat een dergelijke regeling, gelet op de
in punt 97 van het onderhavige arrest beschreven kenmerken ervan, tot gevolg heeft dat de bewaring
van de verkeersgegevens en van de locatiegegevens de regel is, terwijl het bij richtlijn 2002/58
ingevoerde stelsel eist dat deze bewaring van gegevens de uitzondering vormt.

105. Anderzijds voorziet een nationale regeling als aan de orde in het hoofdgeding, die algemeen
geldt voor alle abonnees en geregistreerde gebruikers en ziet op alle
elektronischecommunicatiemiddelen en op alle verkeersgegevens, in geen enkele differentiatie,
beperking of uitzondering naargelang van het nagestreefde doel. Zij heeft algemeen betrekking op
alle personen die gebruikmaken van elektronischecommunicatiediensten zonder dat deze personen
zich, al was het maar indirect, in een situatie bevinden die aanleiding kan geven tot strafvervolging. Zij
is dus zelfs van toepassing op personen voor wie er geen enkele aanwijzing bestaat dat hun gedrag
– zelfs maar indirect of van ver – verband houdt met ernstige strafbare feiten. Bovendien bevat zij
geen uitzonderingen, zodat zij zelfs van toepassing is op personen van wie de communicaties naar
nationaal recht onder het beroepsgeheim vallen (zie naar analogie, met betrekking tot richtlijn
2006/24, arrest Digital Rights, punten 57 en 58).

106. Een dergelijke regeling eist geen enkel verband tussen de gegevens die moeten worden
bewaard en een bedreiging van de openbare veiligheid. Zij beperkt de bewaring met name niet tot
gegevens die betrekking hebben op een bepaalde periode en/of een bepaald geografisch gebied
en/of een kring van personen die op een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij een ernstig
strafbaar feit, of op personen van wie de bewaring van de gegevens om andere redenen zou kunnen
helpen bij de bestrijding van criminaliteit (zie naar analogie, met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest
Digital Rights, punt 59).

107. Een nationale regeling als aan de orde in het hoofdgeding gaat dus verder dan strikt
noodzakelijk is, en kan niet worden beschouwd als een regeling die in een democratische samenleving
gerechtvaardigd is, zoals artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen tegen de achtergrond van de
artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, eist.

108. Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11
en artikel 52, lid 1, van het Handvest, staat daarentegen niet eraan in de weg dat een lidstaat een
regeling vaststelt op grond waarvan de verkeersgegevens en de locatiegegevens ter bestrijding van
zware criminaliteit preventief gericht kunnen worden bewaard, op voorwaarde dat de bewaring van
die gegevens, wat de categorieën van te bewaren gegevens, de betrokken communicatiemiddelen, de
betrokken personen en de duur van de bewaring betreft, tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt.

109. Om aan de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde eisen te voldoen, moet deze
nationale regeling in de eerste plaats duidelijke en nauwkeurige regels voor de draagwijdte en de
toepassing van een dergelijke maatregel van bewaring van gegevens bevatten en een minimum aan
eisen stellen, zodat de personen wier gegevens zijn bewaard, voldoende garanties hebben dat hun
persoonsgegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik. Zij moet in het
bijzonder aangeven in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden een maatregel van
bewaring van gegevens preventief kan worden genomen, en aldus waarborgen dat een dergelijke
maatregel tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt (zie naar analogie, met betrekking tot richtlijn
2006/24, arrest Digital Rights, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

110. In de tweede plaats dient – wat de materiële voorwaarden betreft waaraan een nationale



regeling op grond waarvan de verkeersgegevens en de locatiegegevens preventief kunnen worden
bewaard ter bestrijding van criminaliteit, moet voldoen om te waarborgen dat zij tot het strikt
noodzakelijke is beperkt – erop te worden gewezen dat dergelijke voorwaarden weliswaar kunnen
verschillen naargelang van de maatregelen die voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en
vervolgen van zware criminaliteit worden getroffen, maar dat de bewaring van de gegevens niettemin
steeds moet voldoen aan objectieve criteria die een verband leggen tussen de te bewaren gegevens
en het nagestreefde doel. In het bijzonder moeten dergelijke voorwaarden in de praktijk van dien
aard blijken te zijn dat zij de omvang van de maatregel, en dus de kring van betrokken personen,
daadwerkelijk afbakenen.

111. Wat de afbakening van een dergelijke maatregel ter zake van de personen en situaties betreft
die onder die maatregel kunnen vallen, moet de nationale regeling worden gebaseerd op objectieve
elementen waarmee kan worden gemikt op een groep mensen wier gegevens, althans indirect, een
band met handelingen van zware criminaliteit aan het licht kunnen brengen, waarmee op de een of
andere wijze kan worden bijgedragen tot de bestrijding van zware criminaliteit of waarmee een
ernstig risico voor de openbare veiligheid kan worden voorkomen. Een dergelijke afbakening kan aan
de hand van een geografisch criterium worden verricht wanneer de bevoegde nationale autoriteiten
op basis van objectieve elementen van mening zijn dat er in een of meer geografische gebieden een
hoog risico bestaat dat dergelijke handelingen worden voorbereid of gepleegd.’

27. Deze overwegingen leidden tot het antwoord dat art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG zich
verzet ‘tegen een nationale regeling die, ter bestrijding van criminaliteit, voorziet in algemene en
ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van alle abonnees en
geregistreerde gebruikers betreffende alle elektronische-communicatiemiddelen’ (ov. 112). Met dat
antwoord week het Hof af van de conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe.25

28. Het Hof van Justitie ging vervolgens in op vragen van beide verwijzende rechters die op de
toegang tot bewaarde gegevens betrekking hadden. Het Court of Appeal had gevraagd of het arrest
Digital Rights ‘dwingende vereisten van Unierecht’ oplegt ‘die van toepassing zijn op de nationale
regeling van een lidstaat inzake de toegang tot gegevens die overeenkomstig de nationale wettelijke
regeling worden bewaard, teneinde te voldoen aan de artikelen 7 en 8 van het Handvest’ (ov. 59). Het
Hof van Justitie herformuleerde deze en een door de Zweedse rechter gestelde vraag, die samen
dienden te worden beantwoord. De verwijzende rechters zouden in wezen willen vernemen of ‘artikel
15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen tegen de achtergrond van de artikelen 7 en 8 en artikel 52, lid
1, van het Handvest, in die zin moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale
regeling die de bescherming en de beveiliging van de verkeersgegevens en de locatiegegevens en, in
het bijzonder, de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens regelt
zonder te bepalen dat die toegang alleen wordt verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit, dat
die toegang aan een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke
bestuurlijke autoriteit is onderworpen, en dat de betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie
moeten worden bewaard’ (ov. 114). Het Hof van Justitie overwoog vervolgens onder meer:

‘115. Met betrekking tot de doelstellingen die een rechtvaardiging kunnen vormen voor een nationale
regeling die een uitzondering maakt op het beginsel van de vertrouwelijkheid van de elektronische
communicatie, dient eraan te worden herinnerd dat, aangezien de in artikel 15, lid 1, eerste zin, van
richtlijn 2002/58 gegeven opsomming van de doelstellingen exhaustief is, zoals in de punten 90 en
102 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de toegang tot de bewaarde gegevens daadwerkelijk
en strikt op een van die doelstellingen moet berusten. Daarbij komt dat, aangezien het met deze
regeling nagestreefde doel in verhouding moet staan tot de ernst van de ingreep in de grondrechten
die deze toegang meebrengt, ter zake van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van
strafbare feiten alleen de bestrijding van zware criminaliteit een dergelijke toegang tot de bewaarde
gegevens kan rechtvaardigen.

116. Wat de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel betreft, moet een nationale regeling
betreffende de voorwaarden waaronder de aanbieders van elektronische-communicatiediensten aan
de bevoegde nationale autoriteiten toegang tot de bewaarde gegevens moeten verlenen,
waarborgen dat, overeenkomstig hetgeen in de punten 95 en 96 van het onderhavige arrest is



vastgesteld, een dergelijke toegang niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is.

117. Daarbij komt dat, aangezien de in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 bedoelde wettelijke
maatregelen overeenkomstig overweging 11 van deze richtlijn „adequate waarborgen [moeten]
bevatten”, een dergelijke maatregel volgens de in punt 109 van het onderhavige arrest aangehaalde
rechtspraak duidelijke en nauwkeurige regels moet bevatten over de omstandigheden waarin en de
voorwaarden waaronder de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten aan de bevoegde
nationale autoriteiten toegang tot de gegevens moeten verlenen. Een maatregel van een dergelijke
aard moet ook wettelijk verbindend zijn naar intern recht.

118. Om te waarborgen dat de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde
gegevens niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is, dient in het nationale recht in elk geval te
worden bepaald onder welke voorwaarden de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten
een dergelijke toegang moeten verlenen. De betrokken nationale regeling mag zich echter niet ertoe
beperken, te eisen dat de toegang wordt verleend voor een van de in artikel 15, lid 1, van richtlijn
2002/58 genoemde doelstellingen, zelfs indien dit de bestrijding van zware criminaliteit zou zijn. Een
dergelijke nationale regeling moet immers ook de materiële en procedurele voorwaarden voor de
toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens bepalen (zie naar
analogie, met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 61).

119. 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 autoriteiten 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 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
((zie naar analogie EHRM, 4 december 2015, Zakharov tegen Rusland,
CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, § 260). 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.

120. 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 autoriteiten tot de bewaarde
gegevens in beginsel, behalve in gevallen van naar behoren gerechtvaardigde spoedeisendheid,
wordt onderworpen aan een voorafgaand toezicht 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 autoriteiten dat met name is ingediend in het
kader van procedures ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zie naar analogie,
met betrekking tot richtlijn 2006/24, arrest Digital Rights, punt 62; (…)).

121. Verder is het van belang dat de bevoegde nationale autoriteiten waaraan toegang tot de
bewaarde gegevens is verleend, in het kader van de toepasselijke nationale procedures de betrokken
personen daarvan op de hoogte brengen wanneer zulks de door deze autoriteiten gevoerde
onderzoeken niet in gevaar kan brengen. Dit is immers noodzakelijk om de betrokken personen in
staat te stellen om, in geval van schending van hun rechten, met name gebruik te maken van het
recht van beroep, waarin artikel 15, lid 2, van richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang met artikel 22
van richtlijn 95/46, uitdrukkelijk voorziet (…).

122. Wat de regels betreffende de beveiliging en de bescherming van de door de aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten bewaarde gegevens betreft, staat vast dat artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58 de lidstaten niet toestaat om af te wijken van artikel 4, lid 1, en artikel 4, lid 1 bis, van
deze richtlijn. Laatstgenoemde bepalingen eisen immers dat deze aanbieders passende technische en
organisatorische maatregelen treffen om de bewaarde gegevens doeltreffend te beschermen tegen
het risico van misbruik en tegen elke onrechtmatige toegang tot deze gegevens. Gelet op de



hoeveelheid bewaarde gegevens, op het gevoelige karakter van deze gegevens en op het risico van
onrechtmatige toegang tot deze gegevens, moeten de aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten, om de volle integriteit en vertrouwelijkheid van die gegevens te
verzekeren, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen een bijzonder
hoog niveau van bescherming en beveiliging waarborgen. In het bijzonder moet de nationale regeling
bepalen dat de gegevens op het grondgebied van de Unie worden bewaard en na afloop van de
bewaarperiode onherstelbaar worden vernietigd (zie naar analogie, met betrekking tot richtlijn
2006/24, arrest Digital Rights, punten 66 tot en met 68).

123. In elk geval moeten de lidstaten waarborgen dat een onafhankelijke autoriteit toeziet op de
inachtneming van het hoge niveau van bescherming dat wordt gewaarborgd door het Unierecht
betreffende de bescherming van natuurlijke personen ter zake van de verwerking van hun
persoonsgegevens, daar een dergelijk toezicht uitdrukkelijk wordt geëist door artikel 8, lid 3, van het
Handvest en volgens vaste rechtspraak van het Hof een wezenlijk element van de bescherming van
personen ter zake van de verwerking van hun persoonsgegevens vormt. Indien dit anders zou zijn,
zou aan de personen van wie de persoonsgegevens zijn bewaard, het door artikel 8, leden 1 en 3,
van het Handvest gewaarborgde recht worden ontnomen om zich ter bescherming van hun
grondrechten tot de nationale toezichthoudende autoriteiten te wenden (zie in die zin arrest Digital
Rights, punt 68, en (…)).

124. Het staat aan de verwijzende rechterlijke instanties, na te gaan of en in welke mate de in het
hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regelingen, zowel ter zake van de toegang van de
bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens als ter zake van de bescherming en het
niveau van beveiliging van deze gegevens, voldoen aan de eisen die voortvloeien uit artikel 15, lid 1,
van richtlijn 2002/58, gelezen tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1,
van het Handvest, zoals die in de punten 115 tot en met 123 van het onderhavige arrest nader zijn
uiteengezet.’

29. Het Hof van Justitie oordeelde dat gelet op een en ander artikel 15, eerste lid, van richtlijn
2002/58, gelezen tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, eerste lid, van het
Handvest, ‘in die zin moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de
bescherming en de beveiliging van de verkeersgegevens en van de locatiegegevens en in het
bijzonder de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens regelt
zonder, in het kader van de bestrijding van criminaliteit, te bepalen dat die toegang alleen wordt
verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit, dat die toegang aan een voorafgaand toezicht door
een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit is onderworpen, en dat de
betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie moeten worden bewaard’ (ov. 125).

30. Ook op dit punt week het Hof af van de conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe. De A-G had in het
door hem voorgestelde antwoord niet een afzonderlijke normering van toegang tot bewaarde
gegevens geformuleerd, maar ‘waarborgen inzake de toegang tot de gegevens’ aangemerkt als
noodzakelijk onderdeel van de normering van een verplichting tot bewaring (randnummer 263).

31. Kort na het arrest Tele2 stuurde de Minister van Veiligheid en Justitie een brief naar de Tweede
Kamer waarin hij aangaf dat de consequenties van het arrest voor het wetsvoorstel aanpassing
bewaarplicht telecommunicatiegegevens zouden worden onderzocht.26 Iets meer dan een jaar later, in
maart 2018, schreef de Minister van Justitie en Veiligheid een brief waarin een nota van wijziging in
het vooruitzicht werd gesteld. Deze zou ertoe strekken de verplichting tot het bewaren van verkeers-
en locatiegegevens te beperken tot een aangepaste regeling voor het bewaren van
gebruikersgegevens.27 Een half jaar later deelde de Minister mee dat de uitvoering van dit voornemen
werd vertraagd door een nieuw technisch vraagstuk: ‘het gebruik van de zogenaamde Carrier Grade
Network Address Translation’.28 Sindsdien is het stil rond het wetsvoorstel.

32. In het arrest Ministerio Fiscal werd een prejudiciële vraag gesteld in de context van een
strafvervolging.29 Het Ministerio Fiscal (openbaar ministerie) in Spanje had beroep ingesteld tegen de
beslissing van de onderzoeksrechter die ‘de gerechtelijke politie toegang (had) geweigerd tot
persoonsgegevens die worden bewaard door aanbieders van elektronische-communicatiediensten’
(ov. 2). Spanje kende een wet die verplichtte tot bewaring van gegevens betreffende elektronische
communicatie en openbare communicatienetwerken (ov. 12 en 18). De strafzaak betrof een



verdenking van diefstal met geweld van een portefeuille en een mobiele telefoon waarbij het
slachtoffer gewond was geraakt (ov. 19). Aan de onderzoeksrechter was verzocht om verschillende
aanbieders van elektronische-communicatiediensten te gelasten de telefoonnummers door te geven
die tussen 16 en 27 februari 2015 waren geactiveerd met het IMEI-nummer van de gestolen mobiele
telefoon, alsook de persoonsgegevens betreffende de civiele identiteit van de houders of gebruikers
van de telefoonnummers die overeenkwamen met de simkaarten die met dat IMEI-nummer
geactiveerd waren (ov. 20). De onderzoeksrechter had dat geweigerd, onder meer omdat de feiten in
het hoofdgeding geen ernstige delicten (als omschreven in het Spaanse Wetboek van Strafrecht)
leken te vormen (ov. 21).

33. De verwijzende rechter had ten eerste gevraagd naar het criterium ‘om te bepalen of een delict
voldoende ernstig is om inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het [Handvest] erkende
grondrechten te rechtvaardigen’. Was dat ‘uitsluitend de straf die kan worden opgelegd ter zake van
het onderzochte delict of is het bovendien noodzakelijk dat door de strafbaar gestelde gedraging
individuele en/of collectieve rechtsgoederen in bijzondere mate worden aangetast?’ (ov. 26). Het Hof
van Justitie besprak eerst de ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing en haar
bevoegdheid om dit te beantwoorden:

‘30. Volgens de Spaanse regering heeft het Hof in het arrest Tele2 Sverige en Watson e.a. weliswaar
geoordeeld dat een wettelijke maatregel die de toegang van de nationale autoriteiten tot door
aanbieders van elektronische-communicatiediensten bewaarde gegevens regelt, binnen de
werkingssfeer van richtlijn 2002/58 valt, maar gaat het in casu om een verzoek van een
overheidsinstantie om, krachtens een rechterlijke beslissing in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek, toegang te verkrijgen tot door aanbieders van elektronische-communicatiediensten
bewaarde persoonsgegevens. De Spaanse regering leidt daaruit af dat het indienen van een dergelijk
verzoek om toegang tot de uitoefening door nationale autoriteiten van het ius puniendi behoort, en
dus een activiteit van de staat op strafrechtelijk gebied betreft die onder de uitzondering valt van
artikel 3, lid 2, eerste streepje, van richtlijn 95/46 en artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58.

31. Bij de beoordeling van deze exceptie van onbevoegdheid zij erop gewezen dat artikel 1 van
richtlijn 2002/58 in lid 1 ervan bepaalt dat deze richtlijn voorziet in de harmonisering van de
regelgeving van de lidstaten die nodig is om onder meer een gelijk niveau van bescherming van
fundamentele rechten en vrijheden – met name het recht op een persoonlijke levenssfeer en
vertrouwelijkheid – bij de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie
te waarborgen. Lid 2 van artikel 1 van die richtlijn bepaalt dat deze richtlijn voor de doelstellingen van
lid 1 een specificatie van en een aanvulling op richtlijn 95/46 vormt.

32. Volgens artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58 zijn van de werkingssfeer ervan uitgesloten de
„activiteiten van de staat” op de aldaar bedoelde gebieden, waaronder de activiteiten van de staat op
strafrechtelijk gebied en die welke verband houden met openbare veiligheid, defensie en
staatsveiligheid, met inbegrip van het economische welzijn van de staat wanneer de activiteit verband
houdt met de staatsveiligheid (arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punt 69 en aldaar aangehaalde
rechtspraak). De in die bepaling als voorbeeld genoemde activiteiten zijn in alle gevallen specifieke
activiteiten van staten of overheidsdiensten en hebben niets van doen met de gebieden waarop
particulieren activiteiten ontplooien (…).

33. Volgens artikel 3 van richtlijn 2002/58 is deze richtlijn van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatiediensten
over openbare communicatienetwerken in de Unie, met inbegrip van de openbare
communicatienetwerken die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen
(hierna: „elektronische-communicatiediensten”). Bijgevolg moet worden aangenomen dat deze richtlijn
de activiteiten van de aanbieders van dergelijke diensten regelt (arrest Tele2 Sverige en Watson e.a.,
punt 70).

34. Met betrekking tot artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 heeft het Hof reeds geoordeeld dat de
daarin bedoelde wettelijke maatregelen binnen de werkingssfeer van die richtlijn vallen, ook al
betreffen zij specifieke activiteiten van staten of overheidsdiensten die niets van doen hebben met de
gebieden waarop particulieren activiteiten ontplooien, en zelfs al stemmen de met die maatregelen



nagestreefde doelstellingen grotendeels overeen met de doelstellingen van de in artikel 1, lid 3, van
richtlijn 2002/58 bedoelde activiteiten. Artikel 15, lid 1, van deze richtlijn vooronderstelt immers
noodzakelijkerwijs dat de daarin bedoelde nationale maatregelen binnen de werkingssfeer van die
richtlijn vallen, aangezien deze richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dat lidstaten die maatregelen slechts met
inachtneming van de in de richtlijn geformuleerde voorwaarden mogen treffen. Bovendien regelen de
in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 bedoelde wettelijke maatregelen de activiteit van aanbieders
van elektronische-communicatiediensten voor de in die bepaling vermelde doeleinden (zie in die zin
arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punten 7274).

35. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat artikel 15, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 3 van
richtlijn 2002/58, aldus moet worden uitgelegd dat binnen de werkingssfeer van deze richtlijn niet
alleen wettelijke maatregelen vallen die aanbieders van elektronische-communicatiediensten de
verplichting opleggen om verkeers en locatiegegevens te bewaren, maar ook wettelijke maatregelen
inzake de toegang van nationale autoriteiten tot door die aanbieders bewaarde gegevens (zie in die
zin arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punten 7576).

36. De door artikel 5, lid 1, van richtlijn 2002/58 gewaarborgde bescherming van de vertrouwelijkheid
van communicatie en daarmee verband houdende verkeersgegevens, geldt immers voor de door alle
andere personen dan de gebruikers getroffen maatregelen, ongeacht of het daarbij gaat om
particuliere personen of entiteiten dan wel om overheidsentiteiten. Zoals in overweging 21 van die
richtlijn wordt bevestigd, beoogt deze richtlijn „elke” onbevoegde „toegang” tot communicatie,
daaronder begrepen de toegang tot „gegevens over die communicatie”, te verhinderen teneinde het
vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie te beschermen (arrest Tele2 Sverige en
Watson e.a., punt 77).

37. Hieraan moet worden toegevoegd dat wanneer wettelijke maatregelen aanbieders van
elektronische-communicatiediensten de verplichting opleggen om persoonsgegevens te bewaren of
om bevoegde nationale autoriteiten daar toegang toe te verlenen, dit noodzakelijkerwijs impliceert
dat die aanbieders die gegevens verwerken (zie in die zin arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punten
7578). Dergelijke maatregelen, die dus de activiteiten van die aanbieders regelen, kunnen dan ook
niet worden gelijkgesteld met de in artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58 bedoelde specifieke
activiteiten van staten.

38. Zoals in casu uit de verwijzingsbeslissing blijkt, is het verzoek in het hoofdgeding, waarmee de
gerechtelijke politie via rechterlijke toestemming toegang wil verkrijgen tot door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens, gebaseerd op wet 25/2007 die de
toegang van overheidsinstanties tot dergelijke gegevens regelt, gelezen in samenhang met het
wetboek van strafvordering zoals van toepassing ten tijde van de feiten in het hoofdgeding. Met deze
regeling kan de gerechtelijke politie, wanneer zij de op grond van die regeling gevraagde rechterlijke
toestemming verkrijgt, aanbieders van elektronische-communicatiediensten verplichten om
persoonsgegevens ter beschikking te stellen en om deze gegevens zodoende, gelet op de definitie in
artikel 2, onder b), van richtlijn 95/46, die volgens artikel 2, lid 1, van richtlijn 2002/58 van toepassing
is in de context van laatstgenoemde richtlijn, te „verwerken” in de zin van deze twee richtlijnen. De
betrokken regeling regelt dus activiteiten van aanbieders van elektronische-communicatiediensten en
valt bijgevolg binnen de werkingssfeer van richtlijn 2002/58.

39. In die situatie kan de door de Spaanse regering aangevoerde omstandigheid dat het
toegangsverzoek werd ingediend in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, niet tot gevolg
hebben dat richtlijn 2002/58 overeenkomstig artikel 1, lid 3, ervan niet van toepassing is op het
hoofdgeding.

40. Het is dienaangaande eveneens irrelevant dat het toegangsverzoek in het hoofdgeding, zoals uit
het schriftelijke antwoord van de Spaanse regering op een door het Hof gestelde vraag blijkt en zoals
zowel deze regering als het openbaar ministerie ter terechtzitting hebben bevestigd, ertoe strekt
toegang te verkrijgen tot uitsluitend de telefoonnummers die overeenstemmen met de met het IMEI-
nummer van de gestolen mobiele telefoon geactiveerde simkaarten en de civiele-identiteitsgegevens
van de houders van die kaarten, zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres, en niet
tot gegevens betreffende de oproepen die met die simkaarten tot stand zijn gebracht of over de
locatie van de gestolen mobiele telefoon.



41. Zoals de advocaat-generaal in punt 54 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is richtlijn 2002/58
volgens artikel 1, lid 1, en artikel 3 ervan immers van toepassing op elke verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de levering van elektronische-communicatiediensten. Bovendien
dekt het begrip „verkeersgegevens” volgens artikel 2, tweede alinea, onder b), van die richtlijn alle
„gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatie over een elektronische-
communicatienetwerk of voor de facturering ervan”.

42. Aangaande dit laatste punt, en wat meer in het bijzonder civiele-identiteitsgegevens van
simkaarthouders betreft, blijkt uit overweging 15 van richtlijn 2002/58 dat verkeersgegevens onder
meer naam en adres kunnen omvatten van de persoon die een communicatie verzendt of een
verbinding gebruikt om een communicatie tot stand te brengen. Civiele-identiteitsgegevens van
simkaarthouders kunnen overigens noodzakelijk blijken om de geleverde elektronische-
communicatiediensten te kunnen factureren en maken dus deel uit van de verkeersgegevens, zoals
die in artikel 2, tweede alinea, onder b), van die richtlijn worden gedefinieerd. Bijgevolg vallen die
gegevens binnen de werkingssfeer van richtlijn 2002/58.’

34. Het Hof van Justitie achtte zichzelf bevoegd de prejudiciële vraag te beantwoorden (ov. 43).
Vervolgens herformuleerde het Hof de gestelde vragen, die samen moesten worden onderzocht.30 De
verwijzende rechter zou in wezen willen vernemen ‘of artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in
samenhang met de artikelen 7 en 8 van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de toegang
van overheidsinstanties tot de identificatiegegevens van de houders van met een gestolen mobiele
telefoon geactiveerde simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres – een
zodanig ernstige inmenging in de door die artikelen van het Handvest gewaarborgde grondrechten
van deze laatsten vormt dat die toegang, wat het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen
van strafbare feiten betreft, zou moeten worden beperkt tot de bestrijding van zware criminaliteit en,
zo ja, aan de hand van welke criteria de ernst van het betrokken delict moet worden beoordeeld’ (ov.
48). Naar aanleiding van die vraag overwoog het Hof van Justitie vervolgens onder meer:

‘49. In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat, zoals de advocaat-generaal in punt 38 van
zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, het verzoek om een prejudiciële beslissing er niet toe strekt
om uit te maken of de aanbieders van elektronische-communicatiediensten de in het hoofdgeding aan
de orde zijnde persoonsgegevens hebben bewaard met inachtneming van de voorwaarden van artikel
15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het Handvest. Zoals
uit punt 46 van het onderhavige arrest blijkt, betreft het verzoek uitsluitend de vraag of en in welke
mate het doel dat met de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling wordt
nagestreefd, kan rechtvaardigen dat overheidsinstanties zoals de gerechtelijke politie toegang
hebben tot dergelijke gegevens, en gaat het verzoek niet over de andere toegangsvoorwaarden die
uit voormeld artikel 15, lid 1, voortvloeien.

50. De verwijzende rechter vraagt zich in het bijzonder af welke elementen in aanmerking moeten
worden genomen bij de beoordeling of delicten waarvoor politiediensten in het kader van een
onderzoek toegang kan worden verleend tot persoonsgegevens die door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten worden bewaard, voldoende ernstig zijn om de inmenging die
een dergelijke toegang betekent in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
grondrechten, zoals uitgelegd door het Hof in zijn arrest van 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a.
(…), en in het arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., te rechtvaardigen.

51. Wat betreft de vraag of sprake is van inmenging in die grondrechten, zij eraan herinnerd dat, zoals
de advocaat-generaal in de punten 76 en 77 van zijn conclusie heeft aangegeven, de toegang van
overheidsinstanties tot dergelijke gegevens inmenging in het in artikel 7 van het Handvest
neergelegde grondrecht op eerbiediging van het privéleven vormt, zelfs al kan die inmenging om
bepaalde redenen niet als „ernstig” worden aangemerkt en zonder dat van belang is of de informatie
over het privéleven al dan niet gevoelig is en of de betrokkenen door die inmenging enig nadeel
hebben ondervonden. Een dergelijke toegang vormt tevens inmenging in het door artikel 8 van het
Handvest gewaarborgde grondrecht op bescherming van persoonsgegevens, aangezien die toegang
een verwerking van persoonsgegevens is […].



52. Wat betreft de doelstellingen die een rechtvaardiging kunnen vormen voor een nationale regeling
als die in het hoofdgeding, die de toegang van overheidsinstanties tot door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten bewaarde gegevens regelt en die aldus afwijkt van het beginsel
van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, zij eraan herinnerd dat de in artikel 15, lid 1,
eerste zin, van richtlijn 2002/58 gegeven opsomming van doelstellingen exhaustief is, zodat die
toegang daadwerkelijk en strikt op een van die doelstellingen moet berusten (zie in die zin arrest
Tele2 Sverige en Watson e.a., punten 90 en 115).

53. Aangaande de doelstelling strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te
vervolgen, dient te worden geconstateerd dat het daarbij volgens de bewoordingen van artikel 15, lid
1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 evenwel niet alleen over de bestrijding van ernstige delicten maar
over „strafbare feiten” in het algemeen gaat.

54. Stellig heeft het Hof in dit verband geoordeeld dat ter zake van het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten, alleen de bestrijding van zware criminaliteit kan
rechtvaardigen dat overheidsinstanties toegang krijgen tot door aanbieders van elektronische-
communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens waaruit, in hun geheel beschouwd, precieze
conclusies kunnen worden getrokken over het privéleven van de betrokken personen (zie in die zin
arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punt 99).

55. Het Hof heeft die uitlegging echter gemotiveerd met de overweging dat de met een
toegangsregeling nagestreefde doelstelling in verhouding moet staan tot de ernst van de inmenging
in de betrokken grondrechten die deze ingreep meebrengt (zie in die zin arrest Tele2 Sverige en
Watson e.a., punt 115).

56. Volgens het evenredigheidsbeginsel kan ter zake van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en
vervolgen van strafbare feiten, ernstige inmenging immers slechts worden gerechtvaardigd door de
doelstelling om – eveneens „ernstige” – criminaliteit te bestrijden.

57. Is de inmenging die een dergelijke toegang veroorzaakt daarentegen niet ernstig, dan kan die
toegang worden gerechtvaardigd door de doelstelling van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en
vervolgen van „strafbare feiten” in het algemeen.

58. Allereerst moet dus worden uitgemaakt of in casu, gelet op de omstandigheden van de
onderhavige zaak, de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
grondrechten die zou voortvloeien uit het feit dat aan de gerechtelijke politie toegang tot de in het
hoofdgeding aan de orde zijnde gegevens wordt verleend, als „ernstig” moet worden beschouwd.

59. In dit verband heeft het verzoek in het hoofdgeding, waarmee de gerechtelijke politie in een
strafrechtelijk onderzoek via rechterlijke toestemming toegang wil verkrijgen tot door aanbieders van
elektronische-communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens, louter tot doel de houders te
identificeren van de simkaarten die gedurende een periode van twaalf dagen met het IMEI-nummer
van de gestolen mobiele telefoon zijn geactiveerd. Zoals in punt 40 van het onderhavige arrest is
uiteengezet, strekt dat verzoek er enkel toe om toegang te verkrijgen tot de telefoonnummers die
overeenstemmen met die simkaarten en tot de civiele-identiteitsgegevens van de houders van die
kaarten, zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres. Zoals zowel de Spaanse regering
als het openbaar ministerie ter terechtzitting heeft bevestigd, gaat het daarbij echter niet over de
communicatie die met de gestolen mobiele telefoon tot stand is gebracht of over de locatie van die
telefoon.

60. Met de via het toegangsverzoek in het hoofdgeding beoogde gegevens is het dus blijkbaar alleen
mogelijk om, gedurende een bepaalde periode, de met de gestolen mobiele telefoon geactiveerde
simkaart(en) in verband te brengen met de civiele identiteit van de houders van die simkaarten.
Zonder aanvullende gegevens over de communicatie die met die simkaarten tot stand is gebracht en
over de locatie, kan met die gegevens noch de datum, het uur, de duur of de ontvanger van de met de
betrokken simkaart(en) verrichte oproepen worden achterhaald, noch waar die communicatie heeft
plaatsgevonden of hoe vaak in een gegeven periode met bepaalde personen is gecommuniceerd. Uit
die gegevens kunnen dus geen nauwkeurige conclusies over het privéleven van de betrokken
personen worden getrokken.

61. In die omstandigheden kan de toegang tot de in het verzoek in het hoofdgeding bedoelde



gegevens niet worden aangemerkt als een „ernstige” inmenging in de grondrechten van de personen
waarop de gegevens betrekking hebben.

62. Zoals uit de punten 53 tot en met 57 van dit arrest blijkt, kan de inmenging die een dergelijke
gegevenstoegang zou veroorzaken dus worden gerechtvaardigd door de in artikel 15, lid 1, eerste
zin, van richtlijn 2002/58 vermelde doelstelling om „strafbare feiten” in het algemeen te voorkomen, te
onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, zonder dat deze strafbare feiten als „ernstig” moeten
worden aangemerkt.’

35. Het Hof van Justitie oordeelde vervolgens dat ‘artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in
samenhang met de artikelen 7 en 8 van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de toegang
van overheidsinstanties tot de identificatiegegevens van houders van met een gestolen mobiele
telefoon geactiveerde simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres – geen
zodanig ernstige inmenging in de door die artikelen van het Handvest gewaarborgde grondrechten
van laatstgenoemden oplevert dat die toegang – op het gebied van het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten – moet worden beperkt tot de bestrijding van zware
criminaliteit’ (ov. 63).

36. A-G Saugmandsgaard Øe ging in zijn conclusie voor dit arrest nog wel in op de vraag die de
verwijzende rechter zelf geformuleerd had.31 Daarbij stelde hij voorop dat de bevoegdheid om te
bepalen wat ‘ernstige criminaliteit’ is, zijns inziens bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ligt
(randnummers 96, 100). Als het Hof van Justitie van oordeel zou zijn dat het gaat om een autonoom
begrip, verdient een definitie gebaseerd op meerdere beoordelingscriteria naar zijn oordeel de
voorkeur (randnummers 102, 103). Als in aanmerking te nemen factoren noemt hij naast de straf de
context waarin het vermeende strafbare feit is gepleegd (opzet, verzwarende omstandigheden,
recidive), de belangrijkheid van de mogelijk geschade maatschappelijke belangen, de aard en/of de
omvang van de schade die mogelijk aan het slachtoffer is toegebracht, en de hoogte van de
‘algemeen geldende straffen in de betrokken lidstaat’ (randnummer 105). De A-G betoogt daarna nog
eens uitdrukkelijk dat hij er geen voorstander van is een concrete mogelijk op te leggen straf (zoals
een maximale gevangenisstraf van drie jaar, waar door de Estse regering en de Commissie aan was
gerefereerd) tot uitgangspunt te nemen (randnummers 116-121). A-G Saugmandsgaard Øe is in dit
standpunt later bijgevallen door A-G Pitruzzella, in de conclusie voor het arrest Prokuratuur.32

37. In het arrest La Quadrature du Net e.a. ging het om vragen van de Franse Conseil d’État en het
Belgisch Grondwettelijk Hof.33 Een eerste groep vragen werd door het Hof van Justitie aldus
samengevat dat de verwijzende rechters in wezen wensten te vernemen ‘of artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die
voor de in deze bepaling genoemde doeleinden aan aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring
van verkeers en locatiegegevens oplegt’ (ov. 81). Het Hof ging, voordat het deze vragen
beantwoordde, eerst weer in op de werkingssfeer van de richtlijn:

‘87. La Quadrature du Net, de Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net,
Privacy International en het Center for Democracy and Technology voeren in wezen aan dat uit de
rechtspraak van het Hof betreffende de werkingssfeer van richtlijn 2002/58 volgt dat deze richtlijn
zowel van toepassing is op de bewaring van de gegevens als op de toegang, al dan niet in real time,
tot de bewaarde gegevens. Die partijen zijn namelijk van mening dat, aangezien de doelstelling van
bescherming van de nationale veiligheid expliciet vermeld staat in artikel 15, lid 1, van richtlijn
2002/58, het nastreven van die doelstelling niet ertoe leidt dat deze richtlijn niet van toepassing is.
Het door de verwijzende rechters genoemde artikel 4, lid 2, VEU doet in hun ogen niet aan dit oordeel
af.

88. Met betrekking tot de inlichtingenmaatregelen die door de bevoegde Franse autoriteiten
rechtstreeks worden toegepast zonder dat de activiteiten van aanbieders van elektronische-
communicatiediensten worden geregeld doordat hun specifieke verplichtingen worden opgelegd,
merkt het Center for Democracy and Technology op dat die maatregelen noodzakelijkerwijs binnen de
werkingssfeer van richtlijn 2002/58 en het Handvest vallen, aangezien daarmee wordt afgeweken van
het door artikel 5 van deze richtlijn gewaarborgde vertrouwelijkheidsbeginsel. Die maatregelen



moeten volgens die partijen dan ook voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58.

89. De regering van het Verenigd Koninkrijk, de Franse, de Tsjechische en de Estse regering, Ierland
en de Cypriotische, de Hongaarse, de Poolse en de Zweedse regering stellen daarentegen in wezen
dat richtlijn 2002/58 niet van toepassing is op nationale regelingen als die van de hoofdgedingen,
aangezien deze tot doel hebben de nationale veiligheid te waarborgen. Die regeringen zijn van
mening dat de activiteiten van de inlichtingendiensten behoren tot de essentiële functies van de
lidstaten, daar zij verband houden met de handhaving van de openbare orde en de bescherming van
de binnenlandse veiligheid en de territoriale integriteit, en dus onder de exclusieve bevoegdheid van
de lidstaten vallen, zoals met name uit artikel 4, lid 2, derde zin, VEU volgt.

90. Die regeringen alsmede Ierland verwijzen bovendien naar artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58, dat
volgens hen activiteiten die verband houden met openbare veiligheid, defensie en staatsveiligheid van
de werkingssfeer van deze richtlijn uitsluit, zulks in navolging van artikel 3, lid 2, eerste streepje, van
richtlijn 95/46. Zij baseren zich in dit verband op de uitlegging die aan laatstgenoemde bepaling is
gegeven in het arrest van 30 mei 2006, Parlement/Raad en Commissie (C317/04 en C318/04,
EU:C:2006:346).

91. In dit verband zij erop gewezen dat richtlijn 2002/58 volgens artikel 1, lid 1, onder meer de
nationale regelgeving harmoniseert die nodig is om een gelijk niveau van bescherming van
fundamentele rechten en vrijheden – met name het recht op een persoonlijke levenssfeer en
vertrouwelijkheid – bij de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie
te waarborgen.

92. Volgens artikel 1, lid 3, van die richtlijn zijn van de werkingssfeer ervan uitgesloten de „activiteiten
van de staat” op de aldaar bedoelde gebieden, waaronder de activiteiten van de staat op
strafrechtelijk gebied en die welke verband houden met openbare veiligheid, defensie en
staatsveiligheid, met inbegrip van het economische welzijn van de staat wanneer de activiteit verband
houdt met de staatsveiligheid. De in die bepaling als voorbeeld genoemde activiteiten zijn in alle
gevallen specifieke activiteiten van staten of overheidsdiensten en hebben niets van doen met de
gebieden waarop particulieren activiteiten ontplooien (arrest (…) Ministerio Fiscal, (…) punt 32 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).

93. Voorts bepaalt artikel 3 van richtlijn 2002/58 dat deze richtlijn van toepassing is op de verwerking
van persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatiediensten
over openbare communicatienetwerken in de Unie, met inbegrip van de openbare
communicatienetwerken die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen
(hierna: „elektronischecommunicatiediensten”). Bijgevolg moet worden aangenomen dat deze richtlijn
de activiteiten van de aanbieders van dergelijke diensten regelt (arrest (…) Ministerio Fiscal, (…) punt
33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

94. Op grond van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 kunnen de lidstaten in dat kader met
inachtneming van de in deze bepaling geformuleerde voorwaarden „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” (arrest (…) Tele2, (…), punt 71).

95. Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 vooronderstelt noodzakelijkerwijs dat de daarin bedoelde
nationale wettelijke maatregelen binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, aangezien deze
richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dat de lidstaten die maatregelen slechts mogen treffen met inachtneming
van de in de richtlijn geformuleerde voorwaarden. Bovendien regelen die maatregelen de activiteit van
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten voor de in die bepaling vermelde doeleinden
(arrest (…) Ministerio Fiscal, (…), punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

96. Met name op grond van deze overwegingen heeft het Hof geoordeeld dat artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang met artikel 3 van deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd
dat binnen de werkingssfeer van deze richtlijn niet alleen wettelijke maatregelen vallen die
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten de verplichting opleggen om verkeers en
locatiegegevens te bewaren, maar ook wettelijke maatregelen die hun de verplichting opleggen om de
bevoegde nationale autoriteiten toegang tot die gegevens te verlenen. Dergelijke wettelijke
maatregelen impliceren immers noodzakelijkerwijs dat die aanbieders die gegevens verwerken, en



kunnen, voor zover zij de activiteiten van die aanbieders regelen, niet worden gelijkgesteld met de in
artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58 bedoelde specifieke activiteiten van staten (zie in die zin arrest
(…), Ministerio Fiscal, (…), punten 35 en 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

97. Bovendien zou, gelet op de overwegingen in punt 95 van het onderhavige arrest en op de
algemene opzet van richtlijn 2002/58, een uitlegging van deze richtlijn volgens welke de in artikel 15,
lid 1, ervan bedoelde wettelijke maatregelen van de werkingssfeer van de richtlijn zijn uitgesloten
omdat de doelstellingen die dergelijke maatregelen moeten nastreven, grotendeels overeenstemmen
met de doelstellingen van de in artikel 1, lid 3, van diezelfde richtlijn bedoelde activiteiten, artikel 15,
lid 1, elk nuttig effect ontnemen (zie in die zin arrest (…) Tele2, (…), punten 72 en 73).

98. Bijgevolg kan het begrip „activiteiten” in artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58, zoals de advocaat-
generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 75 van zijn conclusie in de gevoegde zaken La Quadrature
du Net e.a. (…), niet aldus worden uitgelegd dat daaronder ook de in artikel 15, lid 1, van die richtlijn
bedoelde wettelijke maatregelen vallen.

99. Artikel 4, lid 2, VEU, waaraan de in punt 89 van het onderhavige arrest genoemde regeringen
hebben gerefereerd, kan niet afdoen aan deze conclusie. Volgens vaste rechtspraak van het Hof staat
het immers weliswaar aan de lidstaten om hun wezenlijke veiligheidsbelangen te definiëren en om
passende maatregelen te nemen teneinde hun binnenlandse en buitenlandse veiligheid te
verzekeren, maar kan het enkele feit dat een nationale maatregel is genomen met het oog op de
bescherming van de nationale veiligheid, niet ertoe leiden dat het Unierecht niet van toepassing is en
dat de lidstaten worden ontheven van de verplichting om dit recht te eerbiedigen […].

100. Het is juist dat het Hof in het arrest van 30 mei 2006, Parlement/Raad en Commissie (C317/04 en
C318/04, EU:C:2006:346, punten 5659), heeft geoordeeld dat de doorgifte van persoonsgegevens
door luchtvaarmaatschappijen aan overheidsdiensten van een derde land met het oog op het
voorkomen en bestrijden van terrorisme en andere ernstige misdrijven, ingevolge artikel 3, lid 2,
eerste streepje, van richtlijn 95/46 niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn viel, aangezien die
doorgifte geschiedde binnen een door de overheid ingesteld kader dat betrekking had op de
openbare veiligheid.

101. Gelet op de overwegingen in de punten 93, 95 en 96 van het onderhavige arrest, kan die
rechtspraak echter niet worden toegepast op de uitlegging van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2002/58.
Zoals de advocaat-generaal in wezen heeft opgemerkt in de punten 70 tot en met 72 van zijn
conclusie in de gevoegde zaken La Quadrature du Net e.a. (…), sloot artikel 3, lid 2, eerste streepje,
van richtlijn 95/46, waarop die rechtspraak betrekking heeft, „verwerkingen die betrekking hebben op
de openbare veiligheid, defensie, de veiligheid van de staat” immers in het algemeen van de
werkingssfeer van deze richtlijn uit, zonder onderscheid te maken naar de persoon die de
gegevensverwerkingshandeling uitvoerde. In het kader van de uitlegging van artikel 1, lid 3, van
richtlijn 2002/58 moet dat onderscheid echter wel worden gemaakt. Zoals uit de punten 94 tot en met
97 van het onderhavige arrest blijkt, valt immers elke verwerking van persoonsgegevens door
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten binnen de werkingssfeer van die richtlijn, inclusief
de verwerking die het gevolg is van door de overheid aan die aanbieders opgelegde verplichtingen,
terwijl laatstgenoemde verwerking eventueel onder de uitzondering kon vallen van artikel 3, lid 2,
eerste streepje, van richtlijn 95/46, gelet op de ruimere formulering van deze bepaling, die zag op elke
verwerking die betrekking had op de openbare veiligheid, de defensie of de veiligheid van de staat,
ongeacht de persoon die de handeling uitvoerde.

102. Bovendien moet worden opgemerkt dat richtlijn 95/46, die aan de orde was in de zaak die heeft
geleid tot het arrest van 30 mei 2006, Parlement/Raad en Commissie (C317/04 en C318/04,
EU:C:2006:346), overeenkomstig artikel 94, lid 1, van verordening 2016/679 met ingang van 25 mei
2018 is ingetrokken en vervangen door deze verordening. Verordening 2016/679 is volgens artikel 2,
lid 2, onder d), weliswaar niet van toepassing op verwerkingen die „door de bevoegde autoriteiten”
worden verricht met het oog op onder meer de voorkoming en de opsporing van strafbare feiten, met
inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, maar
uit artikel 23, lid 1, onder d) en h), van deze verordening blijkt dat verwerkingen van
persoonsgegevens die voor diezelfde doeleinden worden verricht door particulieren, binnen de
werkingssfeer van deze verordening vallen. Hieruit volgt dat bovenstaande uitlegging van artikel 1, lid



3, artikel 3 en artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 in overeenstemming is met de afbakening van de
werkingssfeer van verordening 2016/679, die door deze richtlijn wordt aangevuld en gespecificeerd.

103. Wanneer de lidstaten daarentegen rechtstreeks maatregelen toepassen die inbreuk maken op
het beginsel van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, zonder dat zij
verwerkingsverplichtingen opleggen aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten, wordt
de bescherming van de gegevens van de betrokken personen niet beheerst door richtlijn 2002/58,
maar uitsluitend door nationaal recht, behoudens de toepassing van richtlijn (EU) 2016/680 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het
oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB 2016, L 119, blz. 89), wat betekent dat de betrokken
maatregelen met name in overeenstemming moeten zijn met het nationale constitutionele recht en
met de vereisten van het EVRM.’

38. Het Hof concludeerde in het licht van het voorgaande ‘dat een nationale regeling die, zoals de in
de hoofdgedingen aan de orde zijnde regelingen, ten behoeve van de bescherming van de nationale
veiligheid en de bestrijding van criminaliteit aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten
een verplichting tot bewaring van verkeers- en locatiegegevens oplegt, binnen de werkingssfeer van
richtlijn 2002/58 valt’.

39. Vervolgens besprak het Hof van Justitie de geformuleerde vraag. Het overwoog onder meer:

‘Uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58

(…)

110. Artikel 15, lid 1, van richtlijn (…) 2002/58 staat de lidstaten echter toe, te voorzien in
uitzonderingen op de in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn geformuleerde principeverplichting om de
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en op de met name in de artikelen 6 en 9
van deze richtlijn vermelde overeenkomstige verplichtingen, indien dat in een democratische
samenleving een noodzakelijke, redelijke en proportionele maatregel vormt om de nationale veiligheid,
de landsverdediging en de openbare veiligheid te waarborgen, of om strafbare feiten of onbevoegd
gebruik van het elektronischecommunicatiesysteem te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te
vervolgen. Daartoe kunnen de lidstaten onder meer wettelijke maatregelen treffen om gegevens
gedurende een beperkte periode te bewaren indien dat om een van die redenen gerechtvaardigd is.

(…)

117. Deze conclusie is des te meer gerechtvaardigd daar verkeers en locatiegegevens informatie
kunnen prijsgeven over een groot aantal aspecten van het privéleven van de betrokken personen,
waaronder ook gevoelige informatie, zoals seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religieuze,
filosofische, maatschappelijke of andersoortige overtuigingen en gezondheid, terwijl dergelijke
gegevens bovendien in het Unierecht bijzondere bescherming genieten. Uit deze gegevens, in hun
geheel beschouwd, kunnen zeer precieze conclusies worden getrokken over het privéleven van de
personen van wie de gegevens zijn bewaard, zoals 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. In het bijzonder kan aan de hand van deze
gegevens het profiel van de betrokken personen worden bepaald, informatie die vanuit het oogpunt
van het recht op bescherming van het privéleven even gevoelig is als de inhoud zelf van de
communicatie (zie in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights, (…) punt 27 en 21 december
2016, Tele2, (…), punt 99).

118. De bewaring van verkeers- en locatiegegevens voor politiële doeleinden kan dus om te beginnen
op zichzelf afbreuk doen aan het in artikel 7 van het Handvest verankerde recht op eerbiediging van
communicatie en de gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen ontmoedigen om hun door
artikel 11 van het Handvest gewaarborgde vrijheid van meningsuiting uit te oefenen (zie in die zin
arresten (…) Digital Rights, (…), punt 28, en (…) Tele2, (…) punt 101). Dit laatste geldt in het bijzonder
voor personen van wie de communicatie naar nationaal recht onder het beroepsgeheim valt, en voor
klokkenluiders van wie de activiteiten worden beschermd door richtlijn (EU) 2019/1937 van het



Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die
inbreuken op het Unierecht melden (…). Dat ontmoedigende effect is bovendien des te ernstiger
omdat de bewaarde gegevens talrijk en gevarieerd zijn.

119. Bovendien is het zo dat, gelet op de aanzienlijke hoeveelheid verkeers en locatiegegevens die
continu kunnen worden bewaard op grond van een algemene en ongedifferentieerde
bewaringsmaatregel, en op het gevoelige karakter van de informatie die deze gegevens kunnen
prijsgeven, het enkele feit dat die gegevens door aanbieders van elektronischecommunicatie-diensten
worden bewaard, risico’s van misbruik en onrechtmatige toegang tot de gegevens inhoudt.

120. Het feit dat het de lidstaten op grond van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 is toegestaan om
te voorzien in de in punt 110 van het onderhavige arrest bedoelde uitzonderingen, heeft ermee te
maken dat de in de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest verankerde rechten geen absolute gelding
hebben, maar moeten worden beschouwd in relatie tot hun functie in de samenleving (…).

(…)

126. Wat daarentegen in het bijzonder de door het Grondwettelijk Hof genoemde effectieve
bestrijding betreft van strafbare handelingen waarvan met name minderjarigen en andere kwetsbare
personen het slachtoffer zijn, moet worden beklemtoond dat uit artikel 7 van het Handvest positieve
verplichtingen voor de overheid kunnen voortvloeien om juridische maatregelen te nemen ter
bescherming van het privéleven en het familie en gezinsleven (…). Dergelijke verplichtingen kunnen
ook uit dat artikel voortvloeien ten aanzien van de bescherming van iemands woning en communicatie,
en uit de artikelen 3 en 4 van het Handvest ten aanzien van de bescherming van iemands lichamelijke
en geestelijke integriteit en het verbod op folteringen en onmenselijke en vernederende
behandelingen.

127. Gelet op die verschillende positieve verplichtingen is het noodzakelijk de diverse op het spel
staande belangen en rechten met elkaar te verzoenen.

128. Het EHRM heeft namelijk geoordeeld dat de positieve verplichtingen die voortvloeien uit de
artikelen 3 en 8 EVRM, waarin rechten zijn gewaarborgd die corresponderen met de in de artikelen 4
en 7 van het Handvest gewaarborgde rechten, met name impliceren dat materiële en procedurele
bepalingen moeten worden vastgesteld en praktische maatregelen moeten worden genomen die het
mogelijk maken om criminaliteit gericht tegen personen effectief te bestrijden door middel van
doeltreffend onderzoek en doeltreffende vervolging, hetgeen des te belangrijker is wanneer het
lichamelijke en geestelijke welzijn van een kind wordt bedreigd. De bevoegde autoriteiten dienen
daarbij echter de wettelijk voorgeschreven procedures en de overige waarborgen die de omvang van
de strafrechtelijke onderzoeksbevoegdheden beperken, alsmede de overige vrijheden en rechten
volledig in acht te nemen. Met name dient er volgens het EHRM een wettelijk kader te worden
ingevoerd dat het mogelijk maakt de verschillende belangen en rechten die moeten worden
beschermd, met elkaar te verzoenen (EHRM, (…), K.U. tegen Finland, CE:ECHR:2008:1202JUD
000287202, §§ 46, 48 en 49).

129. Wat de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel betreft, staat in artikel 15, lid 1, eerste zin,
van richtlijn 2002/58 te lezen dat de lidstaten een maatregel waarbij wordt afgeweken van het
beginsel van vertrouwelijkheid van de communicatie en van de daarmee verband houdende
verkeersgegevens kunnen treffen wanneer een dergelijke maatregel „in een democratische
samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is” in het licht van de in die bepaling genoemde
doelstellingen. In overweging 11 van deze richtlijn wordt gepreciseerd dat een dergelijke maatregel
„strikt” evenredig moet zijn aan het nagestreefde doel.

130. In dit verband zij eraan herinnerd dat de bescherming van het grondrecht op eerbiediging van
het privéleven volgens vaste rechtspraak van het Hof vereist dat de uitzonderingen op de
bescherming van de persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen de grenzen van het strikt
noodzakelijke blijven. Bovendien kan een doelstelling van algemeen belang niet worden nagestreefd
zonder rekening te houden met het feit dat deze doelstelling moet worden verzoend met de door de
maatregel aangetaste grondrechten, zulks via een evenwichtige afweging tussen de doelstelling en
de op het spel staande belangen en rechten (…)

131. Meer bepaald volgt uit de rechtspraak van het Hof dat 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 meebrengt, en moet worden nagegaan of het belang van de met die
beperking nagestreefde doelstelling van algemeen belang in verhouding staat tot die ernst (zie in die
zin arrest (…) Ministerio Fiscal, (…), punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

132. Om aan het evenredigheidsvereiste te voldoen, dient een regeling duidelijke en nauwkeurige
regels te bevatten over de reikwijdte en de toepassing van de betrokken maatregel, 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 intern 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. De
noodzaak om over dergelijke waarborgen te beschikken is des te groter wanneer de
persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, met name wanneer er een
aanzienlijk risico bestaat dat deze gegevens op onrechtmatige wijze zullen worden geraadpleegd.
Deze overwegingen gelden in het bijzonder wanneer het gaat om de bescherming van een bijzondere
categorie persoonsgegevens, te weten gevoelige gegevens [zie in die zin arresten (…) Digital Rights
Ireland e.a., (…), punten 54 en 55, en (…) Tele2, (…), punt 117; (…)].

133. Een regeling die voorziet in de bewaring van persoonsgegevens, moet derhalve steeds
beantwoorden aan objectieve criteria die een verband leggen tussen de te bewaren gegevens en het
nagestreefde doel (…).

(…)

- Wettelijke maatregelen die voorzien in de preventieve bewaring van verkeers- en locatiegegevens ten
behoeve van de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de openbare veiligheid

140. Als het gaat om de doelstelling strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en
te vervolgen, kunnen overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel enkel de bestrijding van zware
criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid een
rechtvaardiging vormen voor ernstige inmengingen in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest
verankerde grondrechten, zoals die welke voortvloeien uit de bewaring van verkeers en
locatiegegevens. De doelstelling strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op
te sporen en te vervolgen, kan derhalve enkel niet-ernstige inmengingen in die grondrechten
rechtvaardigen (zie in die zin arresten (…) Tele2, (…), punt 102, en (…) Ministerio Fiscal, (…), punten 56
en 57; (…)).

141. Een nationale regeling die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van
verkeers- en locatiegegevens ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit, gaat verder dan
strikt noodzakelijk is en kan niet worden beschouwd als een regeling die in een democratische
samenleving gerechtvaardigd is, zoals 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, eist (zie in die zin arrest (…) Tele2, (…), punt
107).

142. Gezien het gevoelige karakter van de informatie die verkeers en locatiegegevens kunnen
prijsgeven, is de vertrouwelijkheid van deze gegevens immers essentieel voor het recht op
eerbiediging van het privéleven. Mede gelet op het in punt 118 van het onderhavige arrest bedoelde
ontmoedigende effect dat de bewaring van die gegevens kan hebben op de uitoefening van de in de
artikelen 7 en 11 van het Handvest verankerde grondrechten, en op de ernst van de inmenging die
een dergelijke bewaring met zich brengt, is het in een democratische samenleving dan ook van belang
dat deze bewaring, zoals het bij richtlijn 2002/58 ingevoerde stelsel eist, de uitzondering en niet de
regel vormt en dat de betrokken gegevens niet stelselmatig en continu kunnen worden bewaard.
Deze conclusie geldt zelfs met betrekking tot de doelstellingen van bestrijding van zware criminaliteit
en voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid en het belang dat aan deze
doelstellingen moet worden toegekend.

143. Voorts heeft het Hof benadrukt dat een regeling die voorziet in de algemene en
ongedifferentieerde bewaring van verkeers en locatiegegevens, de elektronische communicatie van
vrijwel de gehele bevolking bestrijkt, zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt, enige beperking



wordt gesteld of enige uitzondering wordt gemaakt op basis van het met de regeling beoogde doel.
Een dergelijke regeling betreft algemeen alle personen die gebruikmaken van
elektronischecommunicatiediensten, zonder dat die personen zich – zelfs maar indirect – in een
situatie bevinden die aanleiding kan zijn om strafvervolging in te stellen, wat in strijd is met het in
punt 133 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vereiste. Zij is dus zelfs van toepassing
op personen voor wie er geen enkele aanwijzing bestaat dat hun gedrag – zelfs maar indirect of van
ver – verband houdt met die doelstelling van bestrijding van zware misdrijven, en vereist met name
niet dat er een verband is tussen de te bewaren gegevens en een bedreiging voor de openbare
veiligheid (zie in die zin arresten (…) Digital Rights, (…), punten 57 en 58, en (…) Tele2, (…), punt 105).

144. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, beperkt een dergelijke regeling met name de bewaring
niet tot gegevens die betrekking hebben op een bepaalde periode en/of een bepaalde geografische
zone en/of een kring van bepaalde personen die op een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij
zware criminaliteit, of op personen voor wie de bewaring van de gegevens om andere redenen zou
kunnen helpen bij het bestrijden van zware criminaliteit (zie in die zin arresten (…) Digital Rights, (…),
punt 59, en (…) Tele2,(…), punt 106).

145. Zelfs de positieve verplichtingen die, naargelang van het geval, voor de lidstaten kunnen
voortvloeien uit de artikelen 3, 4 en 7 van het Handvest en, zoals in de punten 126 en 128 van het
onderhavige arrest is opgemerkt, betrekking hebben op de invoering van regels die een effectieve
bestrijding van strafbare feiten mogelijk maken, kunnen geen inmengingen rechtvaardigen die zo
ernstig zijn als de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
grondrechten van vrijwel de gehele bevolking die een regeling die voorziet in de bewaring van
verkeers- en locatiegegevens met zich brengt, zonder dat de gegevens van de betrokken personen,
althans indirect, een verband met het nagestreefde doel aan het licht kunnen brengen.

146. Daarentegen kunnen, overeenkomstig hetgeen in de punten 142 tot en met 144 van het
onderhavige arrest is vastgesteld, en gelet op de noodzaak om de op het spel staande rechten en
belangen met elkaar te verzoenen, de doelstellingen van bestrijding van zware criminaliteit,
voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid en, a fortiori, bescherming van de
nationale veiligheid – gezien het belang ervan in het licht van de in het voorgaande punt in
herinnering gebrachte positieve verplichtingen waaraan met name het Grondwettelijk Hof heeft
gerefereerd – de bijzonder ernstige inmenging rechtvaardigen die een gerichte bewaring van verkeers
en locatiegegevens met zich brengt.

147. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, staat 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, derhalve niet eraan in de weg
dat een lidstaat een regeling vaststelt op grond waarvan verkeers en locatiegegevens preventief
gericht kunnen worden bewaard ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit, de
voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid en de bescherming van de
nationale veiligheid, op voorwaarde dat die bewaring, wat de categorieën te bewaren gegevens, de
betrokken communicatiemiddelen, de betrokken personen en de duur van de bewaring betreft, tot het
strikt noodzakelijke wordt beperkt (zie in die zin arrest (…) Tele2, (…), punt 108).

148. De noodzakelijke afbakening van een dergelijke gegevensbewaringsmaatregel kan met name
worden verricht aan de hand van de categorieën betrokken personen, aangezien artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58 zich niet verzet tegen een regeling die is gebaseerd op objectieve factoren waarmee
kan worden gemikt op de personen van wie de verkeers- en locatiegegevens, althans indirect, een
verband met ernstige strafbare feiten aan het licht kunnen brengen, waarmee op de een of andere
wijze kan worden bijgedragen tot de bestrijding van zware criminaliteit of waarmee een ernstig risico
voor de openbare veiligheid of een risico voor de nationale veiligheid kan worden voorkomen (zie in
die zin arrest (…) Tele2, (…), punt 111).

149. In dit verband moet worden gepreciseerd dat de personen op wie aldus wordt gemikt, met name
diegenen kunnen zij die eerder in het kader van de toepasselijke nationale procedures en op basis
van objectieve factoren zijn geïdentificeerd als personen die een bedreiging vormen voor de openbare
veiligheid of de nationale veiligheid van de betrokken lidstaat.

150. Een maatregel die voorziet in de bewaring van verkeers- en locatiegegevens, kan ook worden
afgebakend aan de hand van een geografisch criterium wanneer de bevoegde nationale autoriteiten



op basis van objectieve factoren van mening zijn dat er in een of meer geografische gebieden sprake
is van een situatie die wordt gekenmerkt door een hoog risico dat zware misdrijven worden
voorbereid of gepleegd (zie in die zin arrest (…) Tele2, (…), punt 111). Het kan daarbij met name gaan
om plekken waar veel zware criminaliteit plaatsvindt, om plaatsen waar er een verhoogd risico is op
zware misdrijven, zoals plekken of faciliteiten die regelmatig door een zeer groot aantal personen
worden bezocht, of om strategische plekken, zoals vliegvelden, stations of tolzones.

151. Om ervoor te zorgen dat de inmenging die de in de punten 147 tot en met 150 van het
onderhavige arrest beschreven maatregelen inzake gerichte gegevensbewaring met zich brengen, in
overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel, mogen die maatregelen niet langer gelden dan
strikt noodzakelijk is in het licht van het ermee beoogde doel en van de omstandigheden waardoor zij
worden gerechtvaardigd, met dien verstande dat zij eventueel kunnen worden verlengd mocht de
noodzaak van een dergelijke bewaring blijven bestaan.

- Wettelijke maatregelen die voorzien in de preventieve bewaring van IPadressen en gegevens inzake de
burgerlijke identiteit ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de openbare
veiligheid

152. Opgemerkt dient te worden dat IP-adressen weliswaar behoren tot de verkeersgegevens, maar
los van een bepaalde communicatie worden gegenereerd en primair dienen om via de aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten de natuurlijke persoon te identificeren die eigenaar is van een
eindapparaat waarvandaan via het internet wordt gecommuniceerd. Voor zover bij emailverkeer en
internettelefonie uitsluitend de IPadressen van de bron van de communicatie en niet die van de
ontvanger ervan worden bewaard, geven die adressen als zodanig geen enkele informatie prijs over
de derden die in contact zijn geweest met de persoon die aan de basis ligt van de communicatie. Deze
categorie gegevens is dan ook van mindere gevoelige aard dan de andere verkeersgegevens.

153. Aangezien IPadressen echter onder meer kunnen worden gebruikt om de volledige
zoekgeschiedenis van een internetgebruiker te traceren en dus om een volledig beeld te krijgen van
diens online activiteit, kan aan de hand van die gegevens een gedetailleerd profiel van de betrokkene
worden opgesteld. De voor een dergelijke tracking noodzakelijke bewaring en analyse van IPadressen
vormen dan ook ernstige inmengingen in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde
grondrechten van de internetgebruiker, die een ontmoedigend effect als bedoeld in punt 118 van het
onderhavige arrest kunnen hebben.

154. Om de op het spel staande rechten en belangen met elkaar te verzoenen, zoals de in punt 130
van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak verlangt, moet echter in aanmerking worden
genomen dat in het geval van een online gepleegd strafbaar feit het IP-adres het enige
onderzoeksmiddel kan zijn met behulp waarvan de persoon kan worden geïdentificeerd aan wie dat
adres was toegewezen op het moment waarop dat feit werd gepleegd. Bovendien lijkt de bewaring
van IPadressen door aanbieders van elektronischecommunicatiediensten na afloop van de periode
waarvoor deze adressen werden toegewezen, in beginsel niet noodzakelijk te zijn met het oog op de
facturering van die diensten, met als gevolg dat, zoals verschillende regeringen hebben aangevoerd in
de door hen bij het Hof ingediende opmerkingen, het opsporen van online gepleegde strafbare feiten
onmogelijk kan blijken zonder gebruik te maken van een wettelijke maatregel als bedoeld in artikel 15,
lid 1, van richtlijn 2002/58. Zoals die regeringen hebben betoogd, kan dit met name het geval zijn bij
zeer ernstige strafbare feiten op het gebied van kinderpornografie, zoals het online verwerven,
verspreiden, uitzenden of ter beschikking stellen van kinderpornografie in de zin van artikel 2, onder
c), van richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter
bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter
vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB 2011, L 335, blz. 1).

155. In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat, ook al zou een wettelijke maatregel die
voorziet in de bewaring van de IPadressen van alle natuurlijke personen die eigenaar zijn van
eindapparatuur die internettoegang mogelijk maakt, personen betreffen bij wie op het eerste gezicht
een verband met de nagestreefde doelstellingen in de zin van de in punt 133 van het onderhavige
arrest aangehaalde rechtspraak ontbreekt, en ook al moeten internetgebruikers, zoals in punt 109
van het onderhavige arrest is vastgesteld, op grond van de artikelen 7 en 8 van het Handvest erop
kunnen vertrouwen dat hun identiteit in beginsel niet wordt onthuld, een wettelijke maatregel die



voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van uitsluitend de aan de bron van een
verbinding toegewezen IPadressen, in beginsel niet in strijd is 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, voor
zover die mogelijkheid afhankelijk wordt gesteld van de strikte naleving van de materiële en
procedurele voorwaarden die het gebruik van die gegevens dienen te regelen.

156. Gelet op het feit dat die bewaring een ernstige inmenging inhoudt in de grondrechten die zijn
verankerd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest, kunnen enkel de bestrijding van zware criminaliteit
en het voorkomen van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid, alsmede de bescherming
van de nationale veiligheid, die inmenging rechtvaardigen. Bovendien mag de bewaartermijn niet
langer zijn dan strikt noodzakelijk is gelet op het nagestreefde doel. Tot slot moet een dergelijke
maatregel voorzien in strikte voorwaarden en waarborgen met betrekking tot het gebruik van die
gegevens, met name in de vorm van het in kaart brengen van de online communicatie en de online
activiteiten van de betrokken personen.

157. Wat ten slotte de gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de gebruikers van
elektronischecommunicatiemiddelen betreft, moet worden opgemerkt dat met die gegevens alleen
noch de datum, het tijdstip, de duur en de ontvangers van de communicatie kunnen worden
achterhaald, noch de plaats waar die communicatie heeft plaatsgevonden of het aantal malen dat in
een specifieke periode met bepaalde personen is gecommuniceerd. Die gegevens verschaffen dus,
afgezien van de contactgegevens van de betrokken gebruikers, zoals hun adres, geen informatie over
wat die personen hebben gecommuniceerd en dus over hun privéleven. De inmenging die de bewaring
van die gegevens met zich brengt, kan derhalve niet als „ernstig” worden aangemerkt (zie in die zin
arrest (…) Ministerio Fiscal, (…), punten 59 en 60).

158. Hieruit volgt dat, overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in punt 140 van het onderhavige arrest,
wettelijke maatregelen die betrekking hebben op de verwerking van die gegevens als zodanig, in het
bijzonder op de bewaring van en de toegang tot die gegevens met als enige doel de betrokken
gebruiker te identificeren, zonder dat de gegevens in verband kunnen worden gebracht met informatie
over de tot stand gebrachte communicatie, kunnen worden gerechtvaardigd door de in artikel 15, lid 1,
eerste zin, van richtlijn genoemde doelstelling strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te
onderzoeken, op te sporen en te vervolgen (zie in die zin arrest (…) Ministerio Fiscal, (…), punt 62).

159. Gelet op de noodzaak om de op het spel staande rechten en belangen met elkaar te verzoenen,
moet in deze omstandigheden om de in de punten 131 en 158 van het onderhavige arrest
uiteengezette redenen worden geoordeeld dat, ook al bestaat er geen verband tussen alle
gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen en de nagestreefde doelstellingen, artikel 15, lid 1,
van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 2, van het
Handvest, zich niet verzet tegen een wettelijke maatregel op grond waarvan aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten verplicht zijn om de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van
alle gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen gedurende een niet nader bepaalde periode
te bewaren ten behoeve van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare
feiten en het waarborgen van de openbare veiligheid, zonder dat het daarbij hoeft te gaan om
ernstige strafbare feiten of om ernstige bedreigingen en verstoringen van de openbare veiligheid.

- Wettelijke maatregelen die voorzien in de spoedbewaring van verkeers- en locatiegegevens ten behoeve
van de bestrijding van zware criminaliteit

160. Met betrekking tot de verkeers- en locatiegegevens die door aanbieders van elektronische-
communicatiediensten worden verwerkt en opgeslagen op grond van de artikelen 5, 6 en 9 van
richtlijn 2002/58 dan wel op grond van krachtens artikel 15, lid 1, van deze richtlijn vastgestelde
wettelijke maatregelen als beschreven in de punten 134 tot en met 159 van het onderhavige arrest,
dient te worden opgemerkt dat deze gegevens in beginsel moeten worden gewist of geanonimiseerd
na het verstrijken van de wettelijke termijnen waarbinnen zij overeenkomstig de nationale bepalingen
tot omzetting van die richtlijn moeten worden verwerkt en opgeslagen.

161. Gedurende die verwerking en opslag kunnen zich evenwel situaties voordoen die het
noodzakelijk maken om de betrokken gegevens ook na het verstrijken van die termijnen te bewaren
teneinde ernstige strafbare feiten of verstoringen van de nationale veiligheid op te helderen, en dit
niet alleen wanneer die feiten of verstoringen reeds konden worden vastgesteld, maar ook wanneer



er na een objectief onderzoek van alle relevante omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat
dergelijke feiten zijn gepleegd of dat de nationale veiligheid wordt bedreigd.

162. In dit verband zij erop gewezen dat het op 23 november 2001 onder auspiciën van de Raad van
Europa gesloten Cybercrimeverdrag (…), dat door alle 27 lidstaten is ondertekend en door 25 lidstaten
is geratificeerd, en dat tot doel heeft de bestrijding van door middel van een computersysteem
begane strafbare feiten te vergemakkelijken, in artikel 14 bepaalt dat de verdragsluitende partijen ten
behoeve van specifieke strafrechtelijke onderzoeken of procedures bepaalde maatregelen moeten
nemen met betrekking tot reeds opgeslagen verkeersgegevens, zoals de spoedbewaring van die
gegevens. Met name is in artikel 16, lid 1, van dit verdrag bepaald dat de verdragsluitende partijen de
wetgevende en andere maatregelen moeten nemen die nodig zijn om hun bevoegde autoriteiten in
staat te stellen de spoedbewaring te bevelen of op soortgelijke wijze de spoedbewaring te
bewerkstelligen van verkeersgegevens die zijn opgeslagen door middel van een computersysteem, in
het bijzonder wanneer er redenen zijn om te vermoeden dat die gegevens vatbaar zijn voor verlies of
wijziging.

163. In een situatie als bedoeld in punt 161 van het onderhavige arrest staat het de lidstaten, gelet
op de in punt 130 van het onderhavige arrest genoemde noodzaak om de op het spel staande
rechten en belangen met elkaar te verzoenen, vrij om in een op grond van artikel 15, lid 1, van richtlijn
2002/58 vastgestelde wettelijke regeling te voorzien in de mogelijkheid om via een aan effectieve
rechterlijke toetsing onderworpen beslissing van de bevoegde autoriteit aan aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten een bevel op te leggen tot spoedbewaring van de in hun handen
zijnde verkeers- en locatiegegevens gedurende een bepaalde periode.

164. Aangezien het doel van een dergelijke spoedbewaring niet meer overeenkomt met de doelen
waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn vergaard en bewaard, en aangezien ingevolge artikel 8, lid
2, van het Handvest iedere verwerking van gegevens bepaalde doelen moet dienen, moeten de
lidstaten in hun wetgeving duidelijk maken voor welk doel spoedbewaring van gegevens mogelijk is.
Gelet op het feit dat een dergelijke bewaring een ernstige inmenging inhoudt in de door de artikelen 7
en 8 van het Handvest gewaarborgde grondrechten, kunnen enkel de bestrijding van zware
criminaliteit en, a fortiori, de bescherming van de nationale veiligheid die inmenging rechtvaardigen.
Om ervoor te zorgen dat de inmenging die een dergelijke maatregel met zich brengt, tot het strikt
noodzakelijke wordt beperkt, moet bovendien om te beginnen de bewaarplicht uitsluitend gelden voor
verkeers- en locatiegegevens die kunnen helpen bij het ophelderen van het betrokken ernstige
strafbare feit of de betrokken verstoring van de nationale veiligheid. Bovendien mag de bewaartermijn
niet langer zijn dan strikt noodzakelijk, zij het dat die termijn kan worden verlengd wanneer de
omstandigheden en het met de betrokken maatregel beoogde doel dit rechtvaardigen.-

165. In dit verband moet worden gepreciseerd dat een dergelijke spoedbewaring niet moet worden
beperkt tot de gegevens van personen op wie een concrete verdenking rust dat zij een strafbaar feit
hebben gepleegd of de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Mits daarbij het kader in acht
wordt genomen dat is ingesteld bij 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, en gelet op de overwegingen in punt 133
van het onderhavige arrest, kan een dergelijke maatregel naar keuze van de wetgever en binnen de
grenzen van het strikt noodzakelijke worden uitgebreid tot verkeers- en locatiegegevens die
betrekking hebben op andere personen dan die welke ervan worden verdacht een ernstig misdrijf of
handelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid te hebben voorbereid of gepleegd, op
voorwaarde dat op basis van objectieve en niet-discriminatoire factoren kan worden geoordeeld dat
die gegevens kunnen helpen bij het ophelderen van een dergelijk misdrijf of een dergelijke verstoring
van de nationale veiligheid. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de gegevens van het
slachtoffer van het misdrijf of van personen uit de sociale of professionele omgeving van de
betrokkene, of aan de gegevens betreffende bepaalde geografische gebieden, zoals de plaatsen
waar het misdrijf of de handeling die een gevaar heeft gevormd voor de nationale veiligheid, is
voorbereid of gepleegd. Bovendien moet aan de bevoegde autoriteiten toegang tot de aldus
bewaarde gegevens worden verleend met inachtneming van de voorwaarden die voortvloeien uit de
arresten waarin richtlijn 2002/58 is uitgelegd (zie in die zin arrest (…) Tele2, (…), punten 118-121 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).



166. Hieraan moet nog worden toegevoegd dat, zoals met name uit de punten 115 en 133 van het
onderhavige arrest volgt, de toegang tot verkeers- en locatiegegevens die door aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten worden bewaard op grond van een krachtens artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58 vastgestelde maatregel, in beginsel 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. Hieruit volgt met name dat in geen geval toegang tot dergelijke
gegevens mag worden verleend met het oog op de vervolging en bestraffing van een gewoon
strafbaar feit, wanneer de bewaring van die gegevens haar rechtvaardiging vindt in de doelstelling
van bestrijding van zware criminaliteit of, a fortiori, de doelstelling van bescherming van de nationale
veiligheid. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel zoals dit is verduidelijkt in punt 131 van het
onderhavige arrest, kan daarentegen de toegang tot gegevens die zijn bewaard met het oog op de
bestrijding van zware criminaliteit, worden gerechtvaardigd door de doelstelling van bescherming van
de nationale veiligheid, mits de in het voorgaande punt bedoelde materiële en procedurele
voorwaarden voor een dergelijke toegang in acht worden genomen.

167. In zoverre staat het de lidstaten vrij om in hun wetgeving te bepalen dat met inachtneming van
diezelfde materiële en procedurele voorwaarden toegang tot verkeers- en locatiegegevens kan
worden verleend met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit of de bescherming van de
nationale veiligheid, wanneer die gegevens door een aanbieder zijn bewaard in overeenstemming met
de artikelen 5, 6 en 9 of met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58.’

40. Het Hof van Justitie concludeerde ‘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 wettelijke maatregelen die voor de in die bepaling genoemde doeleinden preventief
voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens’. Artikel
15, lid 1, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, verzet
zich volgens het Hof van Justitie daarentegen niet tegen wettelijke maatregelen:

(1) ‘die het mogelijk maken om ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid aan
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een bevel tot algemene en ongedifferentieerde
bewaring van verkeers en locatiegegevens op te leggen in situaties waarin de betrokken lidstaat
wordt geconfronteerd met een werkelijke en actuele of voorzienbare bedreiging van de nationale
veiligheid, wanneer de beslissing waarbij dat bevel wordt opgelegd, effectief kan worden getoetst
door een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit waarvan de beslissing bindend
is, waarbij het doel van die toetsing is om na te gaan of een van die situaties zich voordoet en of is
voldaan aan de voorwaarden en waarborgen waarin moet worden voorzien, en wanneer dat bevel
slechts kan worden opgelegd voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk, maar die kan
worden verlengd indien die bedreiging voortduurt’;

(2) ‘die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van zware
criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid voorzien in een
gerichte bewaring van verkeers- en locatiegegevens, die op basis van objectieve en niet-
discriminatoire factoren wordt afgebakend aan de hand van categorieën betrokken personen of aan
de hand van een geografisch criterium, voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk,
maar die kan worden verlengd’;

(3) ‘die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van zware
criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid voorzien in een
algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IPadressen die zijn toegewezen aan de bron van
een verbinding, voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk’;

(4) ‘die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van criminaliteit en
de bescherming van de openbare veiligheid voorzien in een algemene en ongedifferentieerde
bewaring van de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de gebruikers van
elektronischecommunicatiemiddelen’, en

(5) ‘die het mogelijk maken om ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit en, a fortiori, de
bescherming van de nationale veiligheid via een aan effectieve rechterlijke toetsing onderworpen
beslissing van de bevoegde autoriteit aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een



bevel op te leggen tot spoedbewaring van de in hun handen zijnde verkeers- en locatiegegevens
gedurende een bepaalde periode’.

Het Hof van Justitie stelde bij al deze maatregelen de eis dat zij ‘door het gebruik van duidelijke en
nauwkeurige regels, verzekeren dat de betrokken gegevens slechts worden bewaard indien aan de
daarvoor geldende materiële en procedurele voorwaarden wordt voldaan, en dat de betrokken
personen beschikken over effectieve waarborgen tegen het risico van misbruik’ (ov. 168).

41. Naar aanleiding van een andere prejudiciële vraag ging het Hof van Justitie in op schriftelijke
opmerkingen die de vraag betroffen ‘of het Unierecht zich ertegen verzet dat in het kader van een
strafrechtelijke procedure wordt gebruikgemaakt van informatie en bewijzen die zijn verkregen door
middel van een met dit recht onverenigbare algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers-
en locatiegegevens’ (ov. 221). Daaromtrent overwoog het Hof:

‘222. Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te verstrekken, zij er in dit verband aan
herinnerd dat het bij de huidige stand van het Unierecht uitsluitend een zaak van het nationale recht
is om de regels vast te stellen met betrekking tot de aanvaarding en de beoordeling van door middel
van een dergelijke met het Unierecht strijdige gegevensbewaring verkregen informatie en bewijzen in
het kader van een strafrechtelijke procedure tegen personen die worden verdacht van ernstige
strafbare feiten.

223. Het is immers vaste rechtspraak dat het bij gebreke van Unieregelgeving ter zake krachtens het
beginsel van procedurele autonomie een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke lidstaat
is om de procedureregels vast te stellen voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de rechten die de
justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, te beschermen, op voorwaarde evenwel dat die regels niet
ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke situaties naar nationaal recht gelden
(gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door het Unierecht verleende rechten in de
praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (…).

224. Wat het gelijkwaardigheidsbeginsel betreft, staat het aan de nationale rechter bij wie een
strafrechtelijke procedure is aangebracht die gebaseerd is op informatie of bewijzen die in strijd met
de uit richtlijn 2002/58 voortvloeiende vereisten zijn verkregen, om na te gaan of het op die procedure
van toepassing zijnde nationale recht minder gunstige regels bevat voor de aanvaarding en het
gebruik van dergelijke informatie en bewijzen dan voor de aanvaarding en het gebruik van informatie
en bewijzen die zijn verkregen in strijd met het interne recht.

225. Met betrekking tot het doeltreffendheidsbeginsel moet worden opgemerkt dat nationale regels
inzake de aanvaarding en het 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. Dat doel kan naar nationaal recht niet alleen
worden bereikt door middel van een verbod op het gebruik van dergelijke informatie en bewijzen,
maar ook door middel van 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.

226. Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat bij de beoordeling of informatie en bewijzen die in strijd
met de voorschriften van het Unierecht zijn verkregen, moeten worden uitgesloten, met name moet
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 dat
bewijsmiddel uitsluiten om die schending te voorkomen (…).

227. Bijgevolg brengt het doeltreffendheidsbeginsel voor de nationale strafrechter de verplichting mee
om informatie en bewijzen die door middel van een met het Unierecht onverenigbare algemene en
ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens 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.’

42. Het arrest Prokuratuur dateert van 2 maart 2021 en betreft – net als het arrest Ministerio Fiscal –
een strafzaak.34 De verdachte was in eerste aanleg tot twee jaar vrijheidsstraf veroordeeld wegens
diefstallen van goederen en contant geld, het gebruiken van een bankkaart van een ander alsmede
het plegen van geweld (ov. 16). Estland kende een wet die verplichtte tot bewaring van verkeers- en
locatiegegevens (ov. 9). De bewezenverklaring was onder meer gebaseerd op processen-verbaal die
waren opgesteld op basis van elektronische-communicatiegegevens die bij een aanbieder van
elektronische-communicatiediensten waren verzameld (ov. 17). Deze veroordeling was in hoger
beroep in stand gebleven (ov. 18). Tegen deze beslissing is vervolgens cassatieberoep ingesteld (ov.
19). De cassatierechter stelde prejudiciële vragen (ov. 26).

43. Het Hof van Justitie vatte de eerste en tweede prejudiciële vraag aldus samen dat de verwijzende
rechter in wezen wenste 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’ (ov. 27). Het Hof overwoog als volgt (met weglating van een voetnoot):

‘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 §
111, 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, 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), punt 167).

30. In dit verband heeft het Hof tevens geoordeeld dat genoemd artikel 15, lid 1, gelezen in het licht
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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 (…) La
Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La
Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du
Net e.a., (…), 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 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 (…) La
Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) Ministerio Fiscal, (…), 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 § 111 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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).

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 § 111 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 (…)
La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…)
La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), punten 226 en 227).’

44. Het Hof concludeerde ‘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’ (ov. 45).

45. Met dit antwoord week het Hof van Justitie af van de conclusie van A-G Pitruzzella van 21 januari
2020.35 De A-G had art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG aldus willen uitleggen ‘dat de
categorieën van betrokken gegevens en de duur van de periode waarvoor om toegang is verzocht,
criteria vormen waarmee de ernst kan worden beoordeeld van de inmenging in de grondrechten die
wordt veroorzaakt door de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot persoonsgegevens
die aanbieders van elektronische-communicatiediensten krachtens een nationale regeling moeten
bewaren. Het staat aan de verwijzende rechter om op basis van de ernst van de inmenging te
beoordelen of deze toegang strikt noodzakelijk was ter bereiking van het doel om strafbare feiten te
voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen’ (randnummer 130).



46. Het Hof van Justitie gaf de derde vraag aldus weer dat de verwijzende rechter in wezen wenste 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’ (ov. 46). Het Hof overwoog als volgt:

‘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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…) La Quadrature du Net e.a., (…), 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 (…).

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.’

47. Het Hof van Justitie beantwoordde de derde vraag vervolgens aldus ‘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’
(ov. 59). A-G Pitruzzella had in dezelfde lijn geadviseerd.

48. Van na het arrest Prokuratuur dateert het arrest Mircom.36 De zaak betrof een vordering van
Mircom die er toe strekte Telenet te gelasten ‘de identificatiegegevens over te leggen van haar
klanten wier internetverbindingen zouden zijn gebruikt om films uit de catalogus van Mircom via het
BitTorrentprotocol te delen op een peer-to-peer-network (ov. 29). Uit de overwegingen van het Hof
van Justitie volgt dat art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG er in beginsel niet aan in de weg
staat ‘dat de IPadressen van gebruikers van peer-to-peernetwerken wier internetverbindingen
zouden zijn gebruikt voor inbreukmakende handelingen, systematisch worden geregistreerd door de
houder van intellectuele-eigendomsrechten en door een derde voor diens rekening, en evenmin eraan
in de weg staat dat de namen en de postadressen van deze gebruikers worden meegedeeld aan
deze houder of derde opdat bij een burgerlijke rechter een schadevordering kan worden ingesteld
wegens de schade die deze gebruikers zouden hebben veroorzaakt’ (ov. 132). Het Hof van Justitie
ziet voor bewaring en verstrekking van IP-adressen op deze grondslag ruimte, zo begrijp ik, ook al
gaat het om ‘andere doeleinden’ dan die welke in het arrest la Quadrature du Net e.a. ‘rechtmatig zijn
bevonden’ (ov. 130).37

49. Er zijn aan het Hof van Justitie ook op richtlijn 2002/58/EG betrekking hebbende vragen
voorgelegd die (tot dusver) niet zijn beantwoord. In de zaken C-793/19 en C-794/19, de zaken C-
339/20 en C-397/20 en de zaak C-140/20 heeft A-G Campos Sánchez-Bordona inmiddels
geconcludeerd.38 De A-G baseert de gegeven antwoorden in belangrijke mate op de in het arrest La
Quadrature du Net e.a. geformuleerde rechtsregels.39

50. Art. 288 VWEU bepaalt: ‘Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor
elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten
vorm en middelen te kiezen’. Uit deze formulering kan worden afgeleid dat de richtlijn zich in eerste
instantie richt tot de wetgever, die de regelgeving zo dient in te richten dat het resultaat bereikt
wordt. Ook voor de rechter is de richtlijn evenwel van belang. Zo rust op de rechter de verplichting tot
richtlijnconforme interpretatie.

51. Borgers en De Graaf onderscheiden vier kenmerken van de plicht tot richtlijnconforme
interpretatie.40 De rechter is gehouden een bepaling uit de nationale wetgeving die binnen de
werkingssfeer van een richtlijn valt, richtlijnconform uit te leggen (1). De rechter moet de in het
nationale recht gebruikelijke interpretatiemethoden zodanig toepassen dat het met de richtlijn
beoogde resultaat wordt bereikt (2). De verplichting tot richtlijnconforme interpretatie strekt zich uit
tot het gehele nationale recht (3). De rechter is evenwel niet gehouden om het nationale recht contra
legem uit te leggen (4). Het leerstuk van directe (of rechtstreekse) werking van bepalingen van de
richtlijn is naar hun oordeel van belang in situaties waarin ‘het nationale recht niet in
overeenstemming is met de voorschriften van een richtlijn, maar de rechter daaraan geen mouw kan
passen door middel van richtlijnconforme interpretatie’.41 De verplichting tot richtlijnconforme
interpretatie gaat (in beginsel) in zodra de omzettingstermijn van de richtlijn is verlopen.42

52. Dat de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie zich in beginsel uitstrekt tot het gehele
nationale recht, volgt onder meer uit het arrest Pfeifer e.a.43 Ook voor de rechterlijke instanties geldt
dat zij gehouden zijn ‘alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen’ die geschikt zijn om de

Richtlijnconforme interpretatie



nakoming van een uit een richtlijn voortvloeiende verplichting te verzekeren (ov. 110). Het Hof merkt
daarbij op dat het ‘in het bijzonder aan de nationale rechterlijke instanties (is) om de
rechtsbescherming die voor de justitiabelen uit het gemeenschapsrecht voortvloeit, te verzekeren en
de volle werking daarvan te waarborgen’ (ov. 111). Het vereiste van richtlijnconforme uitlegging van
het nationale recht stelt de nationale rechter in staat ‘binnen het kader van zijn bevoegdheden de
volle werking van het gemeenschapsrecht te verzekeren bij de beslechting van het bij hem
aanhangige geding’ (ov. 114). Het vereist ‘dat de nationale rechter het gehele nationale recht in
beschouwing neemt om te beoordelen in hoeverre dit zodanig kan worden toegepast dat het niet tot
een resultaat leidt dat in strijd is met het door de richtlijn beoogde resultaat’ (ov. 115). De nationale
rechter dient nationale bepalingen ter uitvoering van de richtlijn ‘zoveel mogelijk aldus uit te leggen
dat de toepassing ervan in overeenstemming is met de doelstellingen van die richtlijn’ (ov. 117).

53. Dat de rechter niet verplicht is een nationale bepaling contra legem uit te leggen, kan onder meer
worden afgeleid uit het arrest Adeneler e.a.44 Het Hof van Justitie overweegt dat ‘de verplichting van
de nationale rechter om bij de uitlegging en toepassing van de relevante bepalingen van zijn
nationale recht te refereren aan de inhoud van een richtlijn, wordt begrensd door de algemene
rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht,
en niet kan dienen als grondslag voor een uitlegging contra legem van het nationale recht’ (ov. 110).

54. Deze rechtspraak wijst erop dat het niet op de weg van de rechter ligt om bij toepassing van
strafvorderlijke bevoegdheden op grond van richtlijnconforme interpretatie een ander criterium in de
plaats te stellen van het wettelijke. De rechter is echter wel gehouden om deze bevoegdheden zoveel
mogelijk toe te passen op een wijze die in overeenstemming is met de doelstellingen van de richtlijn.
Aan die verplichting kan uitvoering worden gegeven door bij de afweging van proportionaliteit en
subsidiariteit die aan de toepassing inherent is rekening te houden met de rechtspraak van het Hof
van Justitie, indien en voor zover daaruit aanwijzingen kunnen worden afgeleid die bij deze afweging
van belang zijn.

55. In de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende artikel 15, eerste lid, van richtlijn
2002/58/EG die in het voorgaande is weergegeven, zijn twee hoofdlijnen te ontwaren. Het Hof van
Justitie heeft in de eerste plaats de mogelijkheid om aanbieders van elektronische-
communicatiediensten te verplichten gegevens te bewaren aan banden gelegd. Uit het arrest Tele2
volgt dat een nationale regeling die, ter bestrijding van criminaliteit, verplicht tot algemene en
ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens, niet door de Europese beugel kan
(ov. 134). Wel kan volgens het arrest La Quadrature du Net e.a., dat op dit punt in lijn was met
overwegingen in het arrest Tele2, ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit worden
voorzien in een (verplichting tot) gerichte bewaring van verkeers- en locatiegegevens, die op basis
van objectieve en niet-discriminatoire factoren wordt afgebakend aan de hand van categorieën
betrokken personen of aan de hand van een geografisch criterium (ov. 229). Ook kan ten behoeve van
(onder meer) de bestrijding van zware criminaliteit worden voorzien in een algemene en
ongedifferentieerde bewaring van de IP-adressen die zijn toegewezen aan de bron van een
verbinding. En ten behoeve van (onder meer) de bestrijding van criminaliteit, ook andere dan zware,
kan worden voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de gegevens inzake de
burgerlijke identiteit van de gebruikers van elektronische-communicatiemiddelen. Bij al deze
bewaarverplichtingen geldt de eis dat aan de daarvoor geldende materiële en procedurele
voorwaarden wordt voldaan en dat de betrokken personen beschikken over effectieve waarborgen
tegen het risico van misbruik.

56. Wat de ‘betrokken personen’ betreft wordt in het arrest La Quadrature du Net e.a. gesproken over
‘personen van wie de verkeers- en locatiegegevens, althans indirect, een verband met ernstige
strafbare feiten aan het licht kunnen brengen, waarmee op de een of andere wijze kan worden
bijgedragen tot de bestrijding van zware criminaliteit’ (ov. 148). De personen waarop ‘aldus wordt
gemikt’ zouden met name diegenen kunnen zijn ‘die eerder in het kader van de toepasselijke
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nationale procedures en op basis van objectieve factoren zijn geïdentificeerd als personen die een
bedreiging vormen voor de openbare veiligheid of de nationale veiligheid van de betrokken lidstaat’
(ov. 149). Bij het geografisch criterium wordt gedacht aan geografische gebieden waarin sprake is van
‘een situatie die wordt gekenmerkt door een hoog risico dat zware misdrijven worden voorbereid of
gepleegd’. Het zou daarbij met name kunnen gaan om ‘plekken waar veel zware criminaliteit
plaatsvindt, om plaatsen waar er een verhoogd risico is op zware misdrijven, zoals plekken of
faciliteiten die regelmatig door een zeer groot aantal personen worden bezocht, of om strategische
plekken, zoals vliegvelden, stations of tolzones’ (ov. 150).45

57. De tweede hoofdlijn betreft de toegang tot bewaarde gegevens. Ook die toegang is door het Hof
van Justitie aan banden gelegd. In het arrest Tele2 worden drie eisen gesteld aan een nationale wet
die de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot bewaarde verkeers-en locatiegegeven in
het kader van de bestrijding van de criminaliteit regelt (ov. 134). Die toegang mag alleen worden
verleend ‘ter bestrijding van ernstige criminaliteit’. Zij dient aan ‘voorafgaand toezicht door een
rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit’ te worden onderworpen. En de
betrokken gegevens moeten op het grondgebied van de Unie worden bewaard. In het arrest
Prokuratuur maakt het Hof van Justitie duidelijk dat het openbaar ministerie niet de bevoegdheid kan
worden toegekend om een overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang
te verlenen tot verkeers- en locatiegegevens. Het Hof geeft in dat arrest voorts aan dat de beperking
tot ‘procedures ter bestrijding van zware criminaliteit’ geldt voor het toegang 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’ (ov. 60). Uit het arrest Ministerio Fiscal kon ook reeds worden afgeleid dat indien de
inmenging die toegang tot door aanbieders van elektronische-communicatiediensten bewaarde
persoonsgegevens veroorzaakt niet ernstig is, in die zin dat uit die gegevens geen nauwkeurige
conclusies over het privéleven van de betrokken personen kunnen worden getrokken, die toegang
kan worden gerechtvaardigd door de doelstelling om ‘strafbare feiten’ in het algemeen te voorkomen,
te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, zonder dat deze strafbare feiten als ‘ernstig’ moeten
worden aangemerkt (ov. 57, 60-62).

58. De overwegingen in het arrest Tele2 wijzen erop dat de beperkingen die het Hof van Justitie
formuleert inzake wettelijke maatregelen die de toegang tot bewaarde gegevens betreffen niet alleen
zien op gegevens die ingevolge een wettelijke verplichting bewaard zijn. Het Hof overweegt dat de
tweede vraag in de Zweedse zaak los staat ‘van de algemene of gerichte aard van bewaring van
gegevens’ en dat de eerste vraag in de Britse zaak ‘los van de omvang van de aan de aanbieders van
elektronischecommunicatiediensten opgelegde verplichting tot bewaring van gegevens’ is gesteld (ov.
113). Het Hof herformuleert deze vragen vervolgens naar een vraag over toegang tot bewaarde
gegevens (ov. 114); het Hof spreekt in deze en volgende overwegingen niet over toegang tot op
grond van een wettelijke verplichting bewaarde gegevens. Het Hof van Justitie refereert voorts aan in
art. 4 van richtlijn 2002/58 vervatte verplichtingen van aanbieders van elektronische-
communicatiediensten die heel in het algemeen op de ‘veiligheid van zijn diensten’ en de omgang met
opgeslagen persoonsgegevens betrekking hebben (ov. 122). En het antwoord ziet ook op toegang tot
bewaarde gegevens in het algemeen (ov. 125).

59 In deze lijn ligt ook een conclusie van A-G Saugmandsgaard Øe van 19 december 2019.46 Hij leidt
uit de arresten Tele2 en Ministerio Fiscal af ‘dat het Unierecht van toepassing is op nationale regels die
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten ertoe verplichten om hun medewerking te
verlenen aan de met de nationale veiligheid belaste autoriteiten, zodat deze autoriteiten toegang tot
bepaalde gegevens kunnen krijgen, zonder dat het ertoe doet of deze regels al dan niet gekoppeld zijn aan
een voorafgaande verplichting om de gegevens te bewaren’ (randnummer 219). Hij wijst er daarbij op dat
het ‘door de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking van een overheidsinstantie stellen van
gegevens strookt met de definitie van “verwerking” in artikel 4, punt 2, AVG’ (randnummer 222).47 Uit
art. 3 van richtlijn 2002/58/EG volgt dat de richtlijn van toepassing is ‘op de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatiediensten’.



60. Ook de overwegingen die het Hof van Justitie in het arrest La Quadrature du Net e.a. formuleert,
wijzen overwegend in deze richting. Het Hof herhaalt ‘dat binnen de werkingssfeer van deze richtlijn
niet alleen wettelijke maatregelen vallen die aanbieders van elektronischecommunicatiediensten de
verplichting opleggen om verkeers en locatiegegevens te bewaren, maar ook wettelijke maatregelen
die hun de verplichting opleggen om de bevoegde nationale autoriteiten toegang tot die gegevens te
verlenen’ (ov. 96). Dat kan nog aldus worden gelezen dat het om toegang tot ingevolge een wettelijke
verplichting bewaarde gegevens gaat. In andere richting wijst evenwel dat het Hof bij de uitlegging
van artikel 1, derde lid, van richtlijn 2002/58/EG meent dat onderscheid moet worden gemaakt naar de
‘persoon die de gegevensverwerkingshandeling uitvoert’ en aangeeft dat ‘elke verwerking van
persoonsgegevens door aanbieders van elektronischecommunicatiediensten binnen de werkingssfeer
van die richtlijn’ valt (ov. 101). Ook het systematische argument dat het Hof aan de AVG ontleent is
een indicatie in die richting (ov. 102). Het Hof erkent slechts een beperking van de toepasselijkheid
van de richtlijn wanneer de lidstaten ‘rechtstreeks maatregelen toepassen die inbreuk maken op het
beginsel van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, zonder dat zij
verwerkingsverplichtingen opleggen aan aanbieders van elektronischecommunicatie-diensten’ (ov.
103). Vermelding verdient in dit verband ook dat het Hof van Justitie in het arrest La Quadrature du
Net e.a. uit richtlijn 2002/58/EG niet alleen normen afleidt voor het bewaren en toegang verlenen tot
verkeers- en locatiegegevens, maar tevens voor het in real time opvragen van deze gegevens.48 En in
het arrest Privacy International leidt het Hof uit de richtlijn af dat deze zich verzet tegen ‘een
verplichting tot algemene en ongedifferentieerde doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan
de veiligheids- en inlichtingendiensten’.49 Voor zover ik zie wordt de rechtspraak van het Hof van
Justitie in gepubliceerde rechtspraak van gerechtshoven ook in deze zin gelezen.50

61. Daar staat tegenover dat aan het Hof van Justitie nog niet expliciet de vraag is voorgelegd of
richtlijn 2002/58/EG van toepassing is op wettelijke maatregelen die zien op het in het kader van de
opsporing vorderen van verkeers- en locatiegegevens die niet op grond van een wettelijke
bewaarplicht beschikbaar zijn. Voor een ontkennend antwoord pleit dat een lezing van de richtlijn die
deze bij elke ‘verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van openbare
elektronischecommunicatiediensten’ toepasselijk acht, art. 1, derde lid, van de richtlijn zeer veel zo
niet elk effect ontneemt. Daar komt bij dat rechtsinstrumenten op het terrein van marktmisbruik ervan
uitgaan dat ten behoeve van de handhaving inzage in voorhanden verkeersgegevens kan worden
verleend (zonder tussenkomst van een rechter of onafhankelijke bestuurlijke instantie voor te
schrijven). Richtlijn 2003/6/EG verplichtte ertoe de bevoegde autoriteit in de context van handel met
voorwetenschap en marktmanipulatie het recht te geven om ‘bestaande overzichten van telefoon- en
dataverkeer te vereisen’ (art. 12, tweede lid, onder d).51 Verordening 596/2014, die richtlijn 2003/6/EG
verving, bepaalt dat de bevoegde autoriteit onder meer over de bevoegdheid moet beschikken tot
‘het vorderen, voor zover dat door de nationale wetgeving is toegestaan, van bestaande
verkeersgegevensoverzichten waarover een telecommunicatie-exploitant beschikt, wanneer er een
redelijk vermoeden van een inbreuk bestaat en wanneer dergelijke overzichten relevant kunnen zijn
voor het onderzoek naar een inbreuk op artikel 14, onder a) of b), of op artikel 15’ (art. 23, tweede lid,
onder h).52 Spanning met deze bijzondere regeling wordt vermeden als richtlijn 2002/58/EG niet ziet
op het vorderen van verkeers- en locatiegegevens die niet op grond van een wettelijke bewaarplicht
beschikbaar zijn, naar aanleiding van een concrete verdenking van een strafbaar feit.53

62. Ik merk voorts op dat de vordering van verkeers- en locatiegegevens in het strafprocesrecht
verwantschap vertoont met het bevel tot uitlevering van een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp,
dat in de memorie van toelichting bij het Wetboek van Strafvordering is gepresenteerd als een middel
om huiszoekingen te voorkomen.54 Een afgrenzing van de werkingssfeer van de richtlijn die enkel
onderscheid maakt naar de persoon die de gegevensverwerkingshandeling uitvoert, spreekt vanuit
die systematiek niet vanzelf. Ik wijs er voorts op dat A-G Saugmandsgaard Øe in zijn conclusie van 19
december 2019 als ‘mogelijke benadering’ – die hij zelf minder overtuigend achtte – ook een
interpretatie van de conclusie van het Hof in de arresten Tele2 en Ministerio Fiscal noemde waarin de
toepasselijkheid van het Unierecht op maatregelen die de toegang tot gegevens regelen alleen gold
‘voor gevallen waarin de gegevens zijn bewaard krachtens een wettelijke verplichting die op basis van
artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 is ingevoerd’ (randnummer 218).

63. Bij het bestaan van onzekerheid verdient het stellen van een prejudiciële vraag overweging. Bij de



huidige stand van zaken heeft de benadering die ervan uitgaat dat de beperkingen die het Hof van
Justitie formuleert inzake wettelijke maatregelen die de toegang tot bewaarde gegevens betreffen
niet alleen zien op gegevens die ingevolge een wettelijke verplichting bewaard zijn evenwel duidelijk
de sterkste papieren. Deze neem ik in het vervolg dan ook tot uitgangspunt.

64. De grenzen die het Hof van Justitie heeft gesteld aan wettelijke verplichtingen tot het bewaren
van en toegang verlenen tot verkeers- en locatiegegevens in strafrechtelijke context vinden geen
rechtstreekse basis in de gronden die art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG voor dergelijke
verplichtingen formuleert. Dat artikellid noemt als grond voor wettelijke maatregelen onder meer ‘het
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten’ en rept niet specifiek over
zware criminaliteit. Dat het Hof verplichtingen tot het bewaren van verkeers- en locatiegegevens
(behoudens uitzonderingen) beperkt tot zware criminaliteit, wordt in de kern gebaseerd op het
evenredigheidsbeginsel (arrest Tele 2, ov. 94). Het Hof leidt (onder meer) daaruit af dat gelet op de
ernst van de ingreep in de betrokken grondrechten door een nationale regeling die ter bestrijding van
criminaliteit voorziet in de bewaring van verkeers- en locatiegegevens, alleen de bestrijding van
ernstige criminaliteit een dergelijke maatregel kan rechtvaardigen (ov. 102). Het Hof wijst er daarbij
ook op dat art. 15, eerste lid, slechts een verplichting tot bewaring gedurende ‘een beperkte periode’
mogelijk maakt (ov. 95). Bij het bepalen van de ernst van de inbreuk op de door de artikelen 7 en 8
Handvest gewaarborgde grondrechten bouwt het Hof voort op de argumentatie in het arrest Digital
Rights.

65. De argumentatie voor de beperkingen die aan wettelijke verplichtingen tot het verlenen van
toegang gesteld worden is anders van karakter. Het Hof van Justitie overweegt dat behoudens
bijzondere situaties ‘voor het doel van bestrijding van criminaliteit slechts toegang (kan) 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’
(arrest Tele2, ov. 119). Daarbij wijst het Hof op EHRM 4 december 2015, appl. nr. 47143/06, Roman
Zakharov tegen Rusland, par. 260.55

66. Zakharov was ‘editor-in-chief of a publishing company and of an aviation magazine’ alsmede,
voorzitter van een organisatie ‘which promotes the independence of the regional mass media, freedom of
speech and respect for journalists’ rights, and provides legal support, including through litigation, to
journalists’ (par. 8). Hij had een procedure aangespannen tegen drie ‘mobile-network operators’, die
erop gebaseerd was dat zij apparatuur hadden geïnstalleerd die de FSB in staat stelde om ‘all
telephone communications without prior judicial authorisation’ te onderscheppen (par. 10). Zijn klacht
werd in eerste aanleg en in hoger beroep afgewezen (par. 11-13). Zakharov benaderde ook het OM,
eveneens zonder resultaat (par. 14). De klacht in Straatsburg was dat ‘the system of covert interception
of mobile-telephone communications in Russia’ niet met art. 8 EVRM in overeenstemming was (par. 148).

67. Het EHRM geeft naar aanleiding van deze klacht een overzicht van ‘minimum safeguards that
should be set out in law in order to avoid abuses of power’ (par. 231). Daartoe behoren ‘the nature of
offences which may give rise to an interception order’ en ‘a definition of the categories of people liable to
have their telephones tapped’. In het kader van de beoordeling van ‘Authorisation procedures’ overweegt
het EHRM vervolgens ‘that it must be capable of verifying the existence of a reasonable suspicion against
the person concerned, in particular, whether there are factual indications for suspecting that person of
planning, committing or having committed criminal acts or other acts that may give rise to secret
surveillance measures, such as, for example, acts endangering national security’ (par. 260). Uiteindelijk
oordeelt het EHRM dat art. 8 EVRM geschonden is (par. 305).

68. Net als bij toegang tot verkeersgegevens gaat het bij het afluisteren van telecommunicatie om
een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Beide inbreuken kunnen wat ernst betreft evenwel niet
aan elkaar worden gelijkgesteld. In Roman Zakharov ging het om het afluisteren van telefonische
communicatie, in het arrest Tele2 om toegang tot verkeers- en locatiegegevens, die niet de inhoud van
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de communicatie betreffen.56 Uit Roman Zakharov volgt niet dat volgens het EHRM, heel in het
algemeen, slechts toegang tot gegevens van personen kan worden verleend in verband met ernstige
misdrijven.

69. Er is ook niet een algemeen strafvorderlijk beginsel, inhoudend dat bij een (afgemeten aan de
maximumstraf) betrekkelijk licht strafbaar feit nooit een ingrijpende inbreuk op het privéleven van de
verdachte mag worden gemaakt. De bevoegdheid tot doorzoeking die aan de rechter-commissaris is
toegekend, is niet beperkt tot nader omschreven strafbare feiten (art. 110 Sv). Ook bij een
(afgemeten aan de maximumstraf) betrekkelijk licht strafbaar feit kan de rechter-commissaris in
beginsel tot doorzoeking van een woning overgaan. De waarborg die de wettelijke regeling biedt is
dat de beslissing tot doorzoeking bij woningen en bij (afgemeten aan de maximumstraf) lichte feiten
aan de rechter-commissaris is, niet aan de officier van justitie of de opsporingsambtenaar.

70. Voor de strafrechtelijke handhaving heeft een benadering waarin de toegang tot bepaalde
gegevens is beperkt tot ‘zware criminaliteit’ risico’s. Ik wijs in dit verband op een arrest van Uw Raad
van 31 januari 2012.57 Uit de conclusie van A-G Knigge blijkt dat de zaak betrekking had op een vrouw
die op een zaterdag met haar zoon naar een huisartsenpost (Nightcare) was gegaan, nadat zij was
gevallen. De huisarts had naar de bult gekeken en gezegd dat deze direct gekoeld had moeten
worden. De vrouw had verteld dat zij de laatste tijd regelmatig viel. De huisarts had haar geadviseerd
op maandag naar haar eigen huisarts te gaan. Op zondag was de vrouw overleden. Het openbaar
ministerie vorderde dat de rechter-commissaris op grond van art. 105 Sv Nightcare zou bevelen de
verslaglegging aangaande de overledene in de betreffende periode uit te leveren. De rechter-
commissaris wees die vordering af omdat het bepaalde in de artikelen 126nf juncto artikel 126nd Sv
als grondslag had moeten fungeren voor de vorderingen. De rechtbank verklaarde het beroep
ongegrond, en wees erop dat het gevoelige gegevens betrof die vanwege hun aard een indringende
inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer. Nu bij het misdrijf dood door schuld geen
voorlopige hechtenis was toegelaten, kon een vordering op grond van die artikelen niet worden
toegewezen. Uw Raad casseerde: art. 105 en art. 126nd Sv kennen verschillende bevoegdheden toe
en tussen beide regelingen bestaat geen ‘dwingende onderlinge verhouding’. Het oordeel dat de op
art. 105 Sv gebaseerde vorderingen moesten worden afgewezen op de enkele grond dat zij
betrekking hadden op gevoelige gegevens was onjuist.

71. Uit dit arrest kan (vgl. ook annotator Borgers, randnummer 3) worden afgeleid dat de regeling in
de artikelen 126nd en 126nf Sv niet in de weg staat aan toepassing van art. 105 Sv. De verplichting
tot richtlijnconforme interpretatie lijkt wel aan toepassing van art. 105 Sv in de weg te staan als het
gaat om het vorderen van verkeers- en locatiegegevens op grond van art. 126n dan wel art. 126ng
Sv, en het Hof van Justitie de lidstaten bij ‘dood door schuld’ niet zou toestaan ‘toegang’ tot deze
gegevens te verlenen. De automobilist die met zijn mobiele telefoon aan het bellen is en mede
daardoor een ernstig ongeval met dodelijke afloop veroorzaakt, zou dan niet via het vorderen van
uitlevering van beschikbare verkeers- en locatiegegevens kunnen worden achterhaald.

72. Ik merk in dit verband nog op dat in de Nederlandstalige versie van de arresten van het Hof van
Justitie veelal de term ‘zware criminaliteit’ wordt gebruikt, terwijl in de Engelstalige versie wordt
gesproken over ‘serious crime’ en in de Franstalige versie over ‘criminalité grave’. Dat begrip wordt in
deze arresten ook wel vertaald als ‘ernstige criminaliteit’.58 Die vertaling biedt mogelijk meer ruimte
voor een bevredigende interpretatie. Dood door schuld is naar de intentie van de dader gemeten
geen zware criminaliteit, maar door het ingetreden gevolg wel een ernstig strafbaar feit.

73. Wat ernstige strafbare feiten zijn, wordt noch in de rechtspraak over de grenzen aan een
bewaarplicht, noch in de rechtspraak over grenzen aan toegang tot bewaarde gegevens toegelicht.
Een verklaring daarvoor is wellicht (mede) gelegen in de omstandigheid dat het begrip voor het eerst
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aan de orde komt in het arrest Digital Rights. Het Hof van Justitie noemt daar als argument voor het
oordeel dat richtlijn 2006/24/EG zich niet beperkt tot het strikt noodzakelijke, dat de richtlijn ‘geen
objectieve criteria ter begrenzing van de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de
gegevens’ bevat en merkt daarbij op dat de richtlijn ‘(i)ntegendeel (…) enkel op algemene wijze naar
ernstige criminaliteit zoals gedefinieerd in de nationale wetgevingen van de lidstaten’ verwijst (ov. 60)
en dat niet uitdrukkelijk is bepaald dat deze toegang strikt gebonden is aan het doel, ‘nauwkeurig
afgebakende zware criminaliteit’ te voorkomen, op te sporen of strafrechtelijk te vervolgen (ov. 61).
Dat het begrip ernstige criminaliteit niet op Europees niveau is omschreven, was kritiek op de richtlijn.

74. Na het arrest Tele 2 is de discussie evenwel een slag gedraaid. Het Hof van Justitie besliste in dat
arrest dat art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG zich verzet tegen een regeling die de toegang
van de bevoegde nationale autoriteiten tot bewaarde verkeers- en locatiegegevens regelt zonder te
bepalen dat die toegang alleen wordt verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit (ov. 134).
Daarmee is het aan het Hof van Justitie om duidelijk te maken hoe de nationale rechter met dit begrip
om moet gaan.

75. Het Hof van Justitie heeft in het arrest Tele2 overwogen dat het aan de verwijzende rechterlijke
instanties staat, na te gaan of en in welke mate de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale
regelingen ter zake van de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde
gegevens voldoen aan de eisen die voortvloeien uit art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58 zoals in
dat arrest uiteengezet (ov. 124). In die overweging zou kunnen worden gelezen dat het aan de
nationale rechter is om het begrip ernstige criminaliteit handen en voeten te geven. Die uitleg is uit
democratisch oogpunt weinig aantrekkelijk. Nadat het Hof van Justitie een door Europees Parlement
en Raad vastgestelde richtlijn op grond van de eigen afweging ongeldig heeft verklaard, zou de
nationale rechter het eigen oordeel, zonder werkelijk houvast in Europese rechtspraak, in de plaats
moeten stellen van de afwegingen van de wetgever indien de nationale regeling afgemeten aan dat
oordeel te ruim is.

76. Voor de nationale rechter is deze uitleg evenmin aantrekkelijk. Het begrip ernstige strafbare feiten
kan op vele manieren begrensd worden. De Spaanse verwijzende rechter in het arrest Ministerio Fiscal
noemde als mogelijk criterium ‘de straf die kan worden opgelegd ter zake van het onderzochte delict’.
Maar vroeg zich ook af of het ‘bovendien noodzakelijk (is) dat door de strafbaar gestelde gedraging
individuele en/of collectieve rechtsgoederen in bijzondere mate worden aangetast’ (ov. 26). De
Nederlandse Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering kennen verschillende criteria die ernstige
van minder ernstige strafbare feiten afgrenzen. De strafbaarstelling van voorbereiding in art. 46 Sr is
begrensd tot misdrijven ‘waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren
of meer is gesteld’. De normering van bijzondere opsporingsbevoegdheden kent naast de verdenking
van een misdrijf (vgl. art. 126g Sv) de verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste
lid, Sv (vgl. art. 126i Sv) en de verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv
dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige
inbreuk op de rechtsorde oplevert (vgl. art. 126h Sv). Andere landen kennen weer andere criteria. Zo
maakt de bepaling inzake de Erhebung von Verkehrsdaten in Duitsland onderscheid tussen
Verkehrsdaten en gespeicherten Verkehrsdaten, waarvan de vordering gekoppeld is aan een lijst met
misdrijven (par. 100g StPO).

77. Er zijn ook redenen om te betwijfelen of het Hof van Justitie de interpretatie van het begrip
‘ernstige strafbare feiten’ werkelijk volledig aan de nationale rechter wil overlaten. De verwijzende
rechters in het arrest Tele2 hadden te maken met nationale regelingen die het verlenen van toegang
tot de bewaarde gegevens niet beperkten tot misdrijven van een bepaalde ernst. Dat het Hof in die
situatie oordeelde dat het aan de verwijzende rechters was om na te gaan of de nationale regeling
voldeed aan de eisen die uit de aan art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG gegeven uitleg
voortvloeiden, zegt zo bezien niet alles over de ruimte die de nationale rechter heeft bij een wettelijke
maatregel die het verlenen van toegang koppelt aan een nader omschreven (maar ruime) categorie
misdrijven van bepaalde ernst.

78. Al met al is het weinig aantrekkelijk voor de nationale rechter om op nationaal niveau een eigen
invulling te geven aan het begrip ‘ernstige strafbare feiten’, die afwijkt van de opvattingen van de
wetgever.59 Vastgesteld kan voorts worden dat omtrent het begrip ‘ernstige strafbare feiten’



onduidelijkheid bestaat en dat het op de weg van het Hof van Justitie ligt de vereiste duidelijkheid te
verschaffen.

79. Die duidelijkheid behoeft, ter vermijding van misverstanden, niet te bestaan in een
Europeesrechtelijke scheidslijn tussen ernstige en minder ernstige strafbare feiten. De A-G’s
Saugmandsgaard Øe en Pitruzzella hebben in hun conclusies voor de arresten Ministerio Fiscal en
Prokuratuur beargumenteerd waarom het begrip ‘ernstige strafbare feiten’ naar hun oordeel geen
autonoom (Europeesrechtelijk) begrip is. Het Hof van Justitie behoefde zich in beide arresten niet over
de interpretatie van het begrip uit te laten, maar kan naar aanleiding van nieuwe prejudiciële vragen
alsnog voor deze benadering kiezen. Alleen al de grote verschillen tussen de strafrechtstelsels van de
lidstaten maken dat deze keuze – ook – mijns inziens het meest in de rede ligt.

80. Een keuze om de invulling aan de nationale wetgever over te laten is naar het mij voorkomt goed
verenigbaar met de argumentatie in het arrest Digital Rights. Dat aan de Europese wetgever werd
tegengeworpen dat art. 1, eerste lid, van richtlijn 2006/24/EG ‘enkel op algemene wijze naar ernstige
criminaliteit zoals gedefinieerd in de nationale wetgevingen van de lidstaten’ verwees (ov. 60),
betekent niet dat bij de toets van nationale maatregelen aan art. 15, eerste lid, van richtlijn
2002/58/EG een Europeesrechtelijk begrip ‘ernstige strafbare feiten’ dient te worden gehanteerd.

81. Het Hof van Justitie kan evenwel ook kiezen voor een (deels) Europese invulling. In aanvulling op
de door A-G Saugmandsgaard Øe beschreven mogelijkheden noem ik nog de optie dat het Hof van
Justitie misdrijven omschrijft die (in ieder geval) als ernstige strafbare feiten kunnen worden
aangemerkt. Art. 2 van het Kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel bevat een lijst misdrijven die tot
overlevering kunnen leiden; die lijst zou in deze benadering als vertrekpunt kunnen dienen.60 Bijlage I
bij verordening 2016/794 bevat weer een wat andere lijst.61 En het Hof zou een koppeling kunnen
leggen met criteria die op nationaal niveau de toepassing van verwante of andere strafvorderlijke
bevoegdheden begrenzen (zoals de telefoontap of voorlopige hechtenis). Hoe men over elk van deze
opties of combinaties daarvan ook denkt: er zijn mogelijkheden tot verduidelijking.

82. Bij een keuze voor een (deels) Europese invulling van het begrip ‘ernstige strafbare feiten’ zou het
Hof van Justitie ook het concept van de positieve verplichtingen kunnen betrekken. In het arrest La
Quadrature du Net e.a. gaat het Hof daar reeds kort op in. Het beklemtoont dat het gelet op de
‘verschillende positieve verplichtingen’ noodzakelijk is ‘de diverse op het spel staande belangen en
rechten met elkaar te verzoenen’ (ov. 127) en wijst daarbij op rechtspraak van het EHRM (ov. 128). Die
positieve verplichtingen konden naar het oordeel van het Hof van Justitie geen algemene bewaarplicht
rechtvaardigen (ov. 145). Het Hof van Justitie heeft zich er evenwel nog niet over uitgelaten of
positieve verplichtingen kunnen meebrengen dat toegang dient te worden verleend tot verkeers- en
locatiegegevens. De rechtspraak van het EHRM wijst wel in die richting. In het (door het Hof van
Justitie genoemde) EHRM 2 december 2008, appl. nr. 2872/02 (K.U. v. Finland) had de strafzaak
betrekking op een advertentie op een internet dating site. Daaruit was op te maken dat K.U., toen
twaalf jaar oud, op zoek zou zijn naar een intieme relatie met een jongen van zijn leeftijd of ouder (ov.
7). De service provider weigerde het IP-adres te noemen van de persoon die deze advertentie buiten
medeweten van K.U had geplaatst (ov. 9). Het nationale Finse recht maakte het niet mogelijk de
service provider te bevelen om deze informatie te verstrekken (ov. 11). Het EHRM sprak van ‘an
overriding requirement of confidentiality’ en overwoog dat een dergelijke garantie niet absoluut kan zijn,
maar soms ‘must yield on occasion to other legitimate imperatives, such as the prevention of disorder or
crime or the protection of the rights and freedoms of others’ (ov. 49). Finland werd veroordeeld wegens
schending van art. 8 EVRM.

83. De rechtspraak van het Hof van Justitie is op dit punt nog niet uitgekristalliseerd. Uit die
rechtspraak kan worden afgeleid dat de toegang tot verkeers- en locatiegegevens (inclusief IP-
adressen) moet worden beperkt tot ernstige strafbare feiten.62 De gedraging die in K.U. v. Nederland
aan de orde was, kan naar Nederlands recht voor zover ik zie slechts worden vervolgd als belediging.
Dat kent een maximale gevangenisstraf van drie maanden (art. 266 Sr). In het arrest La Quadrature
du Net e.a. beklemtoont het Hof van Justitie naar aanleiding van de door een verwijzende rechter
genoemde (wenselijkheid van) effectieve bestrijding ‘van strafbare handelingen waarvan met name



minderjarigen en andere kwetsbare personen het slachtoffer zijn’ evenwel dat uit artikel 7 van het
Handvest ‘positieve verplichtingen voor de overheid kunnen voortvloeien om juridische maatregelen te
nemen ter bescherming van het privéleven en het familie- en gezinsleven’ (ov. 126). Dat zou een
argument zijn om dit misdrijf – onder omstandigheden – tot de ernstige strafbare feiten te rekenen.

84. Ik merk nog op dat ook de opsporing en vervolging van diefstal in de sleutel van positieve
verplichtingen kunnen worden gezet. Art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM ziet op de
bescherming van eigendom; de eerste zin luidt: ‘Every natural or legal person is entitled to the peaceful
enjoyment of his possessions’. Het ligt in de lijn van K.U. v. Finland dat ook de opsporing en vervolging
van diefstal niet moet worden belemmerd door ‘an overriding requirement of confidentiality’. Een
wettelijke regeling die verstrekking van identificerende gegevens toestaat maar elke verstrekking van
(andere) verkeers- en locatiegegevens, inclusief IP-adressen, zou uitsluiten bij een verdenking van
diefstal, impliceert een risico dat uit het recht op bescherming van eigendom voortvloeiende positieve
verplichtingen door de Staat worden geschonden.

85. Dat het in ieder geval bij IP-adressen niet in de rede ligt de lat van de ‘ernstige strafbare feiten’ te
hoog te leggen, kan tenslotte ook worden beargumenteerd met een verwijzing naar het arrest
Mircom, waarin wettelijke maatregelen die verstrekking van IP-adressen toestaan ook buiten een
strafrechtelijke context mogelijk worden geacht.

86. Al met al zijn er mogelijkheden om het begrip ‘ernstige strafbare feiten’ te verhelderen. Die
verheldering kan worden verkregen door een prejudiciële vraag te stellen. Indien Uw Raad van
oordeel zou zijn dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie met de vereiste duidelijkheid volgt dat
het aan de nationale rechter is om invulling te geven aan dit begrip, kan er naar het mij voorkomt
vanuit worden gegaan dat de toepasselijke wettelijke bepalingen in voldoende mate verzekeren dat
verkeers- en locatiegegevens slechts bij ‘ernstige strafbare feiten’ worden gevorderd.

87. Het Hof van Justitie formuleerde in het arrest Tele2 niet alleen een beperking van de toegang tot
verkeers- en locatiegegevens tot ernstige strafbare feiten. Het oordeelde ook dat ‘in beginsel voor het
doel van bestrijding van criminaliteit slechts toegang (kan) 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’ (ov. 119). Het Hof van Justitie verwees daarbij, zo
bleek, naar het arrest dat het EHRM wees inzake Roman Zakharov.

88. Eerder heb ik aangegeven dat de ernst van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in die zaak
een andere was dan bij toegang tot verkeers- en locatiegegevens. In Roman Zakharov stond het in
het geheim afluisteren van telefoongesprekken door de geheime dienst centraal. Daar ging het
derhalve – anders dan bij het vorderen van verkeers- en locatiegegevens – om de inhoud van de
communicatie. Maar ook de aard van de bijdrage die het vorderen van verkeers- en locatiegegevens
aan de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten kan leveren, is anders.

89. Informatie omtrent die bijdrage in de Nederlandse situatie is onder meer te vinden in een WODC-
onderzoek uit 2013 van Odinot e.a.63 In dat rapport is onder meer het gebruik van verkeersgegevens
in de rechtspraak verkend (par. 6.2).64 Er werden 74 uitspraken gevonden waarin de term ‘historische
gegevens’ voorkwam (p. 128). Van deze vonnissen betroffen 24 de delictscategorie ‘inbraak’, 14 een
‘overval woning/winkel’, 13 ‘moord/doodslag’ en 8 ‘drugshandel’. In 39 van de 74 vonnissen vervulden
de verkeersgegevens de functie ‘plaatsbepaling’, dat is daarmee verreweg de grootste categorie. In
24 vonnissen betrof de functie ‘contact verdachten’, in 19 ‘reisbeweging’ en in 12 vonnissen ‘contrast
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in verklaring’ (p. 129).

90. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de wijze waarop gegevens worden gevorderd.
Historische verkeersgegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd op een
telefoonnummer of een IMEI-nummer, het unieke identificatienummer van een telefoon (p. 84-85).
Doelstellingen kunnen zijn: het identificeren van een gebruiker, het achterhalen van contacten,
plaatsbepaling, het traceren van een IMEI-nummer en het maken van een capaciteitsafweging
alvorens een machtiging om te tappen te vorderen (p. 82). Opvragen kan ook op basis van een IP-
adres of toestel (p. 112). Daarnaast kan communicatie worden opgevraagd op basis van een
zendmast. Dat levert gegevens op ‘van alle mobiele telefoons die in het opgevraagde tijdsbestek zijn
gebeld, zelf hebben getelefoneerd of connectie hebben gehad met het internet via de bevraagde
mastlocatie’ (p. 112). Ook locatiegegevens kunnen worden opgevraagd. Mobiele telefoons maken
regelmatig contact met het netwerk, ook wanneer er geen telefoongesprek of dataverkeer plaatsvindt
(p. 113).

91. Odinot e.a. noemen ook voorbeelden van gevallen waarin een opsporingsteam gegevens over een
zendmast zal willen opvragen. Daarbij noemen zij een zaak waarin een moord is gepleegd op een
bepaalde locatie en de dader onbekend is. Als – aan de hand van sporen of verklaringen van getuigen
– de vermoedelijke route van de dader kan worden gereconstrueerd, kunnen mastlocaties bevraagd
worden. Het opvragen van de gegevens van een locatie levert telefoonnummers en IMEI-nummers op.
Het opsporingsteam gaat vervolgens na of daar personen tussen zitten die nadere aandacht
verdienen. Deze werkwijze is zeer bewerkelijk en wordt, zo stellen Odinot e.a., alleen toegepast als
‘elk ander spoor doodloopt’ (p. 113-114).

92. De wet staat het gebruik van deze opsporingsmethode (indien aan de vereisten van
proportionaliteit en subsidiariteit voldaan is) toe. Bij het beoordelen van de proportionaliteit kan in
aanmerking worden genomen dat de inhoud van de communicatie bij deze opsporingsmethode niet
bekend wordt, dat de verstrekte gegevens als zodanig alleen informatie bevatten over de locatie van
apparatuur, dat de verstrekking geen ander doel dient dan het opsporingsonderzoek in een concrete
zaak en dat de gegevens niet los en na afloop daarvan worden bewaard. Bij het beoordelen van de
aanvaardbaarheid van deze opsporingsmethode in het licht van enerzijds de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en anderzijds de met opsporing van strafbare feiten gemoeide belangen kan
ook de bewerkelijkheid van deze opsporingsmethode worden betrokken. De beperkte capaciteit die
voor de opsporing van strafbare feiten beschikbaar is, vormt een waarborg dat deze
opsporingsmethode niet lichtvaardig wordt ingezet.

93. Het is niet meteen duidelijk hoe deze opsporingsmethode zich verhoudt tot de overwegingen van
het Hof van Justitie in het arrest Tele2. Het Hof van Justitie spreekt in het arrest Tele2 over gegevens
van personen die ervan verdacht worden ‘een ernstig misdrijf te plannen, te plegen of te hebben
gepleegd of op de een of andere wijze betrokken te zijn’ bij een ernstig misdrijf (ov. 119). Maar het
Hof laat een uitzondering toe in ‘bijzondere situaties’ (waarbij het als voorbeeld de dreiging van
terroristische activiteiten noemt). Een aanwijzing dat het Hof van Justitie de kring van personen tot
wier gegevens toegang kan worden verleend in dit arrest niet te strikt heeft willen beperken is voorts
dat het Hof de mogelijkheid openlaat van een wettelijke bewaarplicht voor ‘een kring van personen
die op een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij een ernstig strafbaar feit, of op personen van
wie de bewaring van de gegevens om andere redenen zou kunnen helpen bij de bestrijding van
criminaliteit’ (arrest Tele2, ov. 106).

94. Daar komt bij dat het Hof van Justitie in het arrest La Quadrature du Net e.a. spoedbewaring van
verkeers- en locatiegegevens toestaat ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit, en
daarbij preciseert dat een dergelijke spoedbewaring ‘niet moet worden beperkt tot de gegevens van
personen op wie een concrete verdenking rust dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd of de
nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht’. Voorwaarde is wel ‘dat op basis van objectieve en
niet-discriminatoire factoren kan worden geoordeeld dat die gegevens kunnen helpen bij het
ophelderen van een dergelijk misdrijf’. Daarbij wordt onder meer gedacht aan ‘gegevens betreffende
bepaalde geografische gebieden, zoals de plaatsen waar het misdrijf (…) is voorbereid of gepleegd’
(ov. 165). De lidstaten kunnen bepalen dat met het oog op de bestrijding van ‘zware criminaliteit’



toegang kan worden verleend tot verkeers- en locatiegegevens die door een aanbieder zijn bewaard
in overeenstemming met de artikelen 5, 6 en 9 of met artikel 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58 (ov.
166 en 167).

95. Tegen deze achtergrond ga ik ervanuit dat deze opsporingsmethode niet in strijd is met de
rechtspraak van het Hof van Justitie.

96. Uit het arrest Tele2 volgt reeds dat art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG beperkingen stelt
aan nationale regelingen die de mogelijkheid bieden om overheidsinstanties met het oog op het
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten toegang te verlenen tot
verkeers- of locatiegegevens. In het arrest Prokuratuur zijn deze beperkingen anders omschreven dan
in het arrest Tele2. De beperking tot ernstige strafbare feiten, die al in dat arrest voorkomt, is
gebleven. Maar het Hof van Justitie geeft nu ook een abstracte omschrijving van de verkeers- en
locatiegegevens waarbij deze beperking geldt. Art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG vormt bij
andere feiten een obstakel als het gaat om toegang 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’.

97. Deze nieuwe omschrijving lijkt de plaats in te nemen van de eerdere uitzondering voor
identiteitsgegevens. Het Hof van Justitie overweegt eerst dat de doelstelling om strafbare feiten in het
algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, enkel niet-ernstige
inmengingen in de door de artikelen 7 en 8 Handvest erkende grondrechten rechtvaardigt (ov. 33).
Daarna roept het in herinnering dat een wettelijke maatregel die toegang verschaft tot gegevens
inzake de burgerlijke identiteit van gebruikers van elektronische-communicatiemiddelen uitsluitend met
het oog op de identificatie van de betrokken gebruiker kan worden gerechtvaardigd door die
doelstelling (ov. 34). Vervolgens wordt, onder verwijzing naar het arrest Ministerio Fiscal, gesteld dat
alleen de doelstelling van bestrijding van zware criminaliteit kan rechtvaardigen dat
overheidsinstanties toegang hebben tot een reeks verkeers- of locatiegegevens ‘op grond waarvan
precieze conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen’
(ov. 35).

98. Het is niet helemaal duidelijk hoe de nieuwe formulering in relatie tot de eerdere uitzondering voor
identiteitsgegevens moet worden begrepen. Een eerste mogelijkheid is dat de formulering in het
arrest Prokuratuur gekozen is in het licht van de gestelde vragen, en dat er inhoudelijk niets
veranderd is. De eerste vraag luidde (kort gezegd) of de toegang van overheidsinstanties tot nader
omschreven gegevens een dusdanige inmenging vormde in de grondrechten van het Handvest dat
deze moet worden beperkt tot zware criminaliteit ‘ongeacht de periode waarop de bewaarde
gegevens waartoe de nationale instanties toegang hebben betrekking hebben’. De tweede vraag was
(kort gezegd) of als de hoeveelheid gegevens waartoe de overheidsinstanties toegang hebben niet
groot is, de inmenging in de grondrechten gerechtvaardigd kan zijn door de doelstelling van het
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het accent ligt in deze lezing
op het slot van het antwoord. De specificatie van de verkeers- en locatiegegevens verduidelijkt in
deze lezing waarom ook een vordering die ziet op een korte periode van weinig gegevens slechts bij
ernstige strafbare feiten kan worden toegestaan.

99. Dat het Hof de formulering aldus heeft bedoeld, zou kunnen worden afgeleid uit een overweging in
het arrest Mircom waarin naar overweging 34 van het arrest Prokuratuur wordt verwezen (ov. 121). In
deze overweging wordt aangegeven dat de inmenging als gevolg van een maatregel die betrekking
heeft op ‘bij de burgerlijke stand vastgelegde gegevens’ in beginsel niet als ‘ernstig’ kan worden
aangemerkt, nu zij ‘geen enkele informatie (verschaffen) over de specifieke communicaties en dus ook
niet over hun privéleven’. Naar overweging 35 in het arrest Prokuratuur, waarin wordt gerept over
gegevens waaruit ‘precieze conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van
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de betrokkenen’, wordt niet verwezen. Ook een vergelijking van het arrest Prokuratuur met de
conclusie van A-G Pitruzzella die aan dat arrest voorafging, wijst in deze richting. Pitruzzella had de
categorieën van betrokken gegevens en de duur van de periode waarvoor om toegang is verzocht als
‘criteria’ willen aanmerken waarmee de ernst van de inmenging in de grondrechten kan worden
beoordeeld (randnummers 97 en 130). Daar kiest het Hof van Justitie gelet op het slot van het
antwoord expliciet niet voor.

100. Een tweede lezing, die wat de uitkomst betreft bij de eerste lezing aansluit, houdt in dat het Hof
van Justitie met de specificatie slechts kenmerken heeft willen benoemen van de verzameling
verkeers- en locatiegegevens die op grond van de betreffende wettelijke regeling worden bewaard.
Het gaat er in deze lezing niet om welke gegevens concreet zijn verzocht en welke conclusies daaruit
getrokken kunnen worden. De enkele omstandigheid dat de gegevens deel uitmaken van een
verzameling die precieze conclusies over de persoonlijke levenssfeer mogelijk maakt, brengt mee dat
toegang slechts bij ernstige strafbare feiten kan worden toegestaan.

101. In deze richting wijst dat het Hof van Justitie de hoeveelheid beschikbare gegevens en de daaruit
voortvloeiende concrete informatie over de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene ziet als
‘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’ (ov. 40). Dat het Hof de formulering aldus bedoeld heeft,
kan ook worden afgeleid uit de omstandigheid dat overweging 54 in het arrest Ministerio Fiscal, waar
het Hof van Justitie in het arrest Prokuratuur naar verwijst (ov. 35), memoreert dat uit de ‘door
aanbieders van elektronische-communicatie bewaarde persoonsgegevens (…) in hun geheel
beschouwd, precieze conclusies kunnen worden getrokken over het privéleven van de betrokken
personen’.65

102. Een derde lezing kent wel betekenis toe aan de gegevens die daadwerkelijk zijn verzocht en
verkregen. Uit het antwoord volgt in deze lezing dat artikel 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG zich
niet verzet tegen een regeling die overheidsinstanties bij minder ernstige strafbare feiten toegang
verleent tot verkeers- of locatiegegevens, zolang uit de gegevens waartoe daadwerkelijk toegang is
verleend geen precieze conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene. Een aanwijzing voor de juistheid van deze interpretatie zou kunnen worden gezien in de
overweging dat de inmenging in de grondrechten die ‘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’, hoe dan ook ernstig van aard is, ‘wanneer, zoals in het
hoofdgeding, uit deze gegevens nauwkeurige conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)’ (ov. 39). Het Hof van Justitie wijst hier op de
conclusies die in de betreffende zaak uit de betreffende gegevens konden worden getrokken.

103. Bij het bestaan van onzekerheid komt het wenselijk voor te streven naar verheldering van de
gekozen formulering. Daarbij kan worden betrokken dat de betekenis van die formulering ook als van
de eerste of tweede lezing wordt uitgegaan niet helemaal duidelijk is.

104. Zo is het de vraag hoe de ‘gegevens’ zich precies verhouden tot de ‘precieze conclusies’ die
daaruit kunnen worden getrokken. Gaat het om conclusies die uit enkel de verkeers- en
locatiegegevens kunnen worden getrokken of om gegevens waaruit dergelijke conclusies kunnen
worden getrokken als zij met andere gegevens in verband worden gebracht? De overwegingen die
het Hof van Justitie formuleert in verband met identiteitsgegevens wijzen erop dat het Hof het oog
heeft op conclusies die betrekkelijk direct uit de verkeers- en locatiegegevens kunnen worden
getrokken. Het Hof wijst erop dat het met alleen de identiteitsgegevens niet mogelijk is 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’ (arrest Prokuratuur, ov. 34). Dat is informatie die wel betrekkelijk
direct uit andere verkeersgegevens volgt, al moet mede op basis van bijkomende gegevens worden
vastgesteld met welke persoon via het betreffende nummer is gecommuniceerd.

105. Het Hof van Justitie geeft iets verderop evenwel andere voorbeelden van ‘precieze, ja zelfs zeer
nauwkeurige conclusies’ die uit verkeers- en locatiegegevens van personen van wie de gegevens zijn
bewaard, kunnen worden getrokken. Het zou gaan om conclusies ‘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’ (arrest
Prokuratuur, ov. 36). Dat zijn conclusies die (behoudens tot op zekere hoogte de verplaatsingen) in
strafzaken naar het mij voorkomt in het algemeen slechts kunnen worden getrokken door de
informatie die uit de verkeers- en locatiegegevens naar voren komt te combineren met andere
informatie. Als de betrokkene een hond heeft, kan mede op grond van verkeers- en locatiegegevens
geconcludeerd worden dat de betrokkene gewend is deze dagelijks op een bepaalde plaats op een
bepaalde tijd uit te laten. De verblijfplaats kan bij een mobiele telefoon worden vastgesteld door
verkeers- en locatiegegevens te combineren met observaties of een BRP-adres. Activiteiten, sociale
relaties en sociale kringen kunnen uit verkeersgegevens worden afgeleid in samenhang met gegevens
die bekend zijn omtrent personen en bedrijven die horen bij de nummers waar contact mee is
gezocht.

106. Als maatstaf voor de inbreuk die toegang tot verkeers- en locatiegegevens op de persoonlijke
levenssfeer maakt, komt de eerste benadering mij beter voor. De informatie die in die gegevens zelf
besloten ligt, bepaalt de ernst van de inbreuk die op de persoonlijke levenssfeer is gemaakt. Als die
ernst bepaald wordt door de precisie van de conclusies die uit die gegevens in samenhang met
andere kunnen worden getrokken, wordt het lastig om nog grenzen te trekken. Ik wijs in dat verband
op de identiteitsgegevens. Juist die gegevens kunnen het mogelijk maken in het kader van de
opsporing mede op basis van andere informatie heel precieze conclusies te trekken die grote gevolgen
hebben voor de betrokkene. Ik merk ook nog op dat de tweede benadering zich meer in het algemeen
moeizaam verhoudt tot de normering van de opsporing. Een belangrijk aspect, zo niet de kern, van
opsporing is het combineren van gegevens teneinde tot precieze conclusies te komen over personen.
Het zou toch vreemd zijn als het Handvest ertoe zou dwingen gegevensvergaring strenger te
normeren naarmate zij beter aan dat doel bijdraagt?

107. Een vraag is voorts of het voor de hand ligt om, als de precisie van uit gegevens te trekken
conclusies leidend is, gegevens waaruit enkel informatie volgt over de locatie van betrokkene gelijk te
schakelen met gegevens waaruit informatie volgt over communicatie van de betrokkene.66 Ik wijs in
dat verband op EHRM 2 september 2010, appl. nr. 35623/05, Uzun v. Duitsland. Uzun en een kompaan
werden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Tegen hen waren een aantal
geheime bevoegdheden toegepast. Zo was een GPS ontvanger in een auto aangebracht. Daarvoor
was naar Duits recht geen machtiging door een rechter vereist. Uzun klaagde over schending van art.
8 EVRM. Het EHRM stelde vast dat in een latere strafvervolging ‘the criminal courts could review the
legality of such a measure of surveillance and, in the event that the measure was found to be unlawful, had
discretion to exclude the evidence obtained thereby from use at the trial’ (par. 71). Het EHRM zag daarin
een belangrijke waarborg, die in dit kader volstond nu ‘GPS surveillance must be considered to interfere
less with a person's private life than, for instance, telephone tapping’ (par. 72). Art. 8 EVRM was niet
geschonden.

108. Net als gegevens die via een GPS ontvanger gegenereerd worden kunnen verkeers- en
locatiegegevens (enkel) tot plaatsbepaling dienen. Ik wijs er in dat verband op dat tot de
verkeersgegevens worden gerekend ‘de locatiegegevens van het netwerkaansluitpunt dan wel
gegevens betreffende de geografische positie van de randapparatuur van een gebruiker ingeval van
een verbinding of poging daartoe’ (art. 2 onder e Besluit vorderen gegevens telecommunicatie). In een
benadering die het regime dat op toegang tot verkeers- en locatiegegevens van toepassing is
afhankelijk stelt van de conclusies die uit die gegevens kunnen worden getrokken, ligt het zo bezien in
de rede onderscheid te maken. Het maken van onderscheid maakt het ook mogelijk aan te sluiten bij
de rechtspraak van het EHRM, in het bijzonder Uzun.



109. Ik merk daarbij op dat een vordering van verkeers- en locatiegegevens die leidt tot het
verschaffen van gegevens over mobiele telefoons die een zendmast in een bepaalde periode
aanstralen, meebrengt dat (een groot aantal) personen op basis van enkel die informatie in een
strafvorderlijk onderzoek worden betrokken. Dat vormt, los van de (betrekkelijk geringe) inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer die het bekend worden van alleen deze informatie oplevert, een
omstandigheid die bij de waarborgen die dit type onderzoek (dienen te) omgeven kan worden
betrokken. Die omstandigheid doet zich evenwel niet voor als bij een telefoonnummer dat gekoppeld
is aan een bekende verdachte wordt gevraagd naar verkeers- en locatiegegevens die enkel informatie
opleveren over de locatie van de betrokkene.

110. Tenslotte leent ook het begrip ‘toegang verlenen’ zich voor verheldering. Het begrip wekt de
indruk dat de regeling overheidsinstanties (zoals opsporingsdiensten) rechtstreeks toegang verschaft
tot een (ongedifferentieerde) verzameling verkeers- en locatiegegevens. Dat is bij een vordering van
verkeers- en locatiegegevens op grond van art. 126n of art. 126ng Sv evenwel niet aan de orde. Het
is de aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst die op basis van de vordering
afgebakende gegevens verschaft. Dat is een waarborg dat in gevallen waarin slechts om informatie
over de locatie van de gebruiker gevraagd wordt, geen ‘toegang’ tot informatie over de communicatie
van de gebruiker verleend wordt.

111. Al met al zijn er mogelijkheden om door het stellen van een prejudiciële vraag te verhelderen uit
welke verkeers- en locatiegegevens precieze conclusies kunnen worden getrokken over de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Het antwoord kan verduidelijken of nationale
maatregelen onderscheid kunnen maken tussen toegang tot verkeers- en locatiegegevens die enkel
informatie bevatten over locatie, welke toegang niet beperkt is tot procedures ter bestrijding van
zware criminaliteit, en toegang tot verkeersgegevens die tevens informatie bevatten over
communicatie, welke toegang wel beperkt is tot procedures ter bestrijding van zware criminaliteit. Het
antwoord kan tevens verduidelijken of de toegang ook ingeval de vordering slechts een beperkte set
gegevens kan opleveren, beperkt is tot procedures ter bestrijding van zware criminaliteit. Ik neem bij
een en ander in aanmerking dat het stellen van prejudiciële vragen op het onderhavige terrein eerder
niet alleen tot verheldering maar ook tot bijstelling van getrokken grenzen heeft geleid.

112. Bij de huidige stand van de rechtspraak dient er mijns inziens van te worden uitgegaan dat het
Hof van Justitie in het arrest Prokuratuur geen wijziging ten opzichte van eerdere jurisprudentie heeft
beoogd. Die lezing heeft de sterkste papieren. Ik neem daarbij in aanmerking dat de duur van de
periode waarvoor om toegang wordt verzocht en de hoeveelheid en aard van de beschikbare
gegevens volgens het Hof van Justitie niet van belang zijn en dat het Hof niet heeft verduidelijkt welke
andere gegevens dan identiteitsgegevens zouden kunnen worden aangemerkt als gegevens waaruit
geen precieze conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de
verdachte.67 Dat zou meebrengen dat, gelet op de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie,
slechts tot ‘gegevens inzake de burgerlijke identiteit van gebruikers van elektronische-
communicatiemiddelen’ toegang mag worden verschaft buiten de gevallen waarin van ernstige
strafbare feiten sprake is.

113. Het Hof van Justitie heeft in het arrest Prokuratuur overwogen dat art. 15, eerste lid, van richtlijn
2002/58/EG, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 alsmede 52, eerste lid, 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’.

114. Deze formulering van het Hof maakt geen uitzondering voor (kort gezegd) tot de
verkeersgegevens behorende identiteitsgegevens. In het arrest Tele2 is het ‘voorafgaand toezicht
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door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke autoriteit’ evenwel voorgeschreven als waarborg
in het kader van een procedure waarin toegang tot verkeers- en locatiegegevens kan worden
verleend ‘ter bestrijding van ernstige criminaliteit’ (ov. 134). Het Hof van Justitie heeft in het arrest
Ministerio Fiscal uitgemaakt dat de toegang van overheidsinstanties tot (nader omschreven)
identificatiegegevens niet behoefde te worden beperkt tot de bestrijding van zware criminaliteit (ov.
64).68 En in het arrest La Quadrature du Net e.a. heeft het Hof bij de omschrijving van
bewaarverplichtingen waar art. 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG zich niet tegen verzet
onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën gegevens, en bepaald dat algemene en
ongedifferentieerde bewaring van ‘gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de gebruikers van
elektronische-communicatiemiddelen’ ten behoeve van ‘de bestrijding van criminaliteit’ mogelijk is (ov.
229). Tegen deze achtergrond meen ik dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden
afgeleid dat tussenkomst van de rechter of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit niet verplicht is
bij identiteitsgegevens die tot de verkeersgegevens gerekend kunnen worden.

115. De beslissing van het Hof van Justitie in het arrest Prokuratuur raakt ook het Nederlandse
openbaar ministerie en de verdeling van bevoegdheden die in het Nederlandse Wetboek van
Strafvordering is neergelegd. Het openbaar ministerie heeft het gezag over de opsporing en het
dagvaardingsmonopolie en heeft aldus tot taak de strafprocedure in te leiden. Daarbij treedt de
officier van justitie in eerste aanleg en de advocaat-generaal in hoger beroep op als openbaar
aanklager.

116. Het ligt op de weg van de wetgever om af te wegen of het Wetboek van Strafvordering dient te
worden aangepast naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Mede gelet op de tijd
die met een eventuele wetswijziging gemoeid is, komt het wenselijk voor dat Uw Raad aangeeft of, en
zo ja op welke rechtsbasis, vooruitlopend op een eventuele wetswijziging aan de verplichting tot
inschakeling van de rechter-commissaris (een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit is niet in beeld)
gevolg kan worden gegeven.

117. Een complicatie daarbij is de wijze waarop in de wettelijke regeling onderscheid is gemaakt
tussen soorten gegevens en de bevoegdheden die daarbij van toepassing zijn. Art. 126n, eerste lid,
Sv geeft de officier van justitie bij verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid,
Sv de bevoegdheid een vordering te doen om ‘gegevens te verstrekken over een gebruiker van een
communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker’. Een machtiging
door de rechter-commissaris is slechts voorgeschreven in het geval waarin de vordering ‘betrekking
heeft op een persoon die aanspraak kan maken op bronbescherming’ (art. 126n, tweede lid, Sv).
Inschakeling van de rechter-commissaris in andere gevallen is niet geregeld.

118. Art. 126nd, eerste lid, Sv, geeft de officier van justitie bij verdenking van een misdrijf als
omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv de bevoegdheid om ‘van degene van wie redelijkerwijs kan
worden vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens’ te
vorderen deze gegevens te verstrekken. Een machtiging door de rechter-commissaris is ook in dit
geval voorgeschreven in het geval waarin de vordering ‘betrekking heeft op een persoon die
aanspraak kan maken op bronbescherming’ (art. 126nd, tweede lid, Sv). Op vordering van de officier
van justitie kan de rechter-commissaris voorts tot de vordering machtigen bij lichtere strafbare feiten
(art. 126nd, zesde lid, Sv). En bij verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid, Sv
dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige
inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de rechter-commissaris de officier van justitie, indien het
belang van het onderzoek dit dringend vordert, voorts machtigen een vordering te doen die
betrekking heeft op ‘persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging’ (art. 126nf
jo. art. 126nd Sv). Inschakeling van de rechter-commissaris is in andere gevallen niet geregeld.

119. Art. 126ng, eerste lid, eerste volzin, Sv bepaalt dat een vordering als bedoeld in (onder meer)
artikel 126nd, eerste lid, Sv kan worden gericht tot de aanbieder van een communicatiedienst ‘voor
zover de vordering betrekking heeft op andere gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden
door toepassing van de artikelen 126n en 126na’ Sv. Ook in verband met deze vordering is geen
machtiging van de rechter-commissaris vereist. Dat ligt slechts anders als de vordering betrekking



heeft op gegevens die zijn opgeslagen in het geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor
deze bestemd of van deze afkomstig zijn (art. 126ng, eerste, tweede en vierde lid, Sv).

120. Daarmee wijkt deze wettelijke regeling af van het patroon dat bij de doorzoeking geldt, en dat
voortbouwt op de bevoegdheidsverdeling die in 1926 in het wetboek is neergelegd. De rechter-
commissaris kan, zo bleek reeds, ter inbeslagneming elke plaats doorzoeken; deze bevoegdheid is
niet beperkt tot een categorie strafbare feiten (art. 110 Sv). In aanvulling daarop zijn
doorzoekingsbevoegdheden gecreëerd die van toepassing zijn bij specifieke plaatsen (art. 96b Sv,
vervoermiddelen), specifieke strafbare feiten (art. 49 WWM, wapens of munitie), dan wel bij
ontdekking op heterdaad, verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid, Sv, en
behoudens nader omschreven plaatsen (art. 96c Sv; vgl. ook art. 97 Sv). Hier heeft de rechter-
commissaris een algemene bevoegdheid gekregen, die is aangevuld met geclausuleerde
bevoegdheden voor andere strafvorderlijke autoriteiten. Dat patroon is ook zichtbaar bij de
inbeslagneming en de vordering tot uitlevering, die ook eerder al aan bod kwamen. Art. 104 Sv maakt
de rechter-commissaris bevoegd tot inbeslagneming van alle daarvoor vatbare voorwerpen en art.
105 Sv biedt hem een algemene bevoegdheid om de uitlevering van ‘een voor inbeslagneming vatbaar
voorwerp’ te bevelen. De opsporingsambtenaar is bevoegd de uitlevering van een voor
inbeslagneming vatbaar voorwerp te bevelen bij ‘verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, Sv’ (art. 96a Sv).

121. Uit de memorie van toelichting bij de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden volgt dat de
wetgever er bewust voor heeft gekozen de rechter-commissaris bij deze bevoegdheden een andere
rol te geven. In de paragraaf ‘Toetsing van de opsporingsbevoegdheden’ wordt vooropgesteld dat het
openbaar ministerie het gezag heeft over de opsporing.69 Alleen bij de ‘ingrijpende bevoegdheden van
de telefoontap en het opnemen van vertrouwelijke communicatie (is) voorgeschreven dat de officier
een machtiging van de rechter-commissaris moet verkrijgen’. Die preventieve toets ‘biedt een grote
mate van rechtsbescherming’. Gevolg van de voorgestelde regeling was ‘dat de bevoegdheid tot het
opnemen van telecommunicatie geen bevoegdheid meer is die de rechter-commissaris ambtshalve
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek kan uitoefenen. Wel kan hij op grond van artikel 177 opdracht
geven tot het opnemen van telecommunicatie’.70 Meer in het algemeen werd in art. 177 Sv een
‘overbruggend element’ gezien doordat het ‘de rechter-commissaris gezag over sommige te verrichten
opsporingshandelingen’ verschaft en het ‘in beginsel mogelijk (maakt) dat de rechter-commissaris de
in dit wetsvoorstel geregelde opsporingsbevoegdheden op de door hem aangegeven wijze laat
hanteren’.71

122. De bevoegdheid die art. 177 Sv de rechter-commissaris biedt om ‘zoveel mogelijk door
tussenkomst van de officier van justitie, in het belang van het onderzoek, het doen van nasporingen’
op te dragen en bevelen te geven aan andere opsporingsambtenaren dan de officier van justitie, sluit
evenwel slecht aan bij de wijze waarop de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
wetstechnisch vorm zijn gegeven. Art. 126n Sv geeft de officier van justitie de bevoegdheid om een
vordering te doen; art. 177 Sv geeft de rechter-commissaris niet de bevoegdheid om de officier van
justitie bevelen te geven. Zo bezien zijn de betreffende passages in de memorie van toelichting in dit
verband vooral van belang omdat daaruit de intentie kan worden afgeleid, de rechter-commissaris de
mogelijkheid te geven de toepassing van alle bijzondere opsporingsbevoegdheden te
bewerkstelligen.

123. Uit de memorie van toelichting bij (het voorstel van) de Wet vorderen gegevens kan worden
afgeleid dat de wetgever, al wijst de formulering van de bevoegdheden daar niet meteen op,
aansluiting heeft willen zoeken bij de systematiek van de regeling van de bevoegdheden bij
doorzoeking. Bij art. 126nd, zesde lid, Sv dat (zoals wij zagen) het vorderen van gegevens bij lichtere
strafbare feiten toestaat, merkt de memorie van toelichting op:72

‘De vordering van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het opsporingsonderzoek ter zake van minder
ernstige strafbare feiten dan aangeduid in het eerste lid. Om gegevensvergaring in die gevallen niet
onmogelijk te maken is het zesde lid toegevoegd. In beginsel is de bevoegdheid daarvoor echter niet
bedoeld en dient toepassing van het zesde lid tot bijzondere gevallen beperkt te blijven. Daarom is



opgenomen dat alleen met machtiging van de rechter-commissaris voor lichtere strafbare feiten
andere dan identificerende gegevens gevorderd kunnen worden. Er is op dit punt een overeenkomst
met de artikelen 104 en 110 Sv betreffende de overkoepelende bevoegdheid van de rechter-
commissaris tot inbeslagneming en doorzoeking.’

124. Het wettelijk kader waarin de rechter-commissaris functioneert is nadien nog aangepast door de
Wet versterking positie rechter-commissaris.73 Deze wet heeft de titel die het gerechtelijk
vooronderzoek regelde vervangen door een titel die ziet op ‘onderzoek door de rechter-commissaris’.
Daarin is bepaald dat de officier van justitie ‘kan vorderen dat de rechter-commissaris met het oog op
de opsporing van een strafbaar feit onderzoekshandelingen verricht’ (art. 181, eerste lid, Sv). Dat
begrip onderzoekshandelingen is niet in de wet gedefinieerd.74 Borgers en Kooijmans menen dat uit
de voorbeelden die in de wetsgeschiedenis worden genoemd – het horen van getuigen onder ede en
het doen observeren van de verdachte – ‘lijkt te moeten worden afgeleid dat het gaat om alle
bevoegdheden en dwangmiddelen die de rechter op grond van Titel III van het Eerste Boek van het
Wetboek van Strafvordering mag toepassen’.75 Gelet op de genoemde voorbeelden doelen zij
vermoedelijk op Titel III van het Tweede Boek. Keulen en Knigge gaan ook van die interpretatie uit.76

En achten het aannemelijk dat uitoefening van bevoegdheden van de rechter-commissaris die niet in
deze titel zijn geregeld (zoals die tot inbeslagneming en doorzoeking) ‘niet gezien moet worden als
het verrichten van onderzoekshandelingen waarop de artt. 181-183 Sv betrekking hebben’.77 De taak
van de rechter-commissaris als machtigingsrechter wordt los van art. 181 Sv besproken.78 Bij deze
interpretatie biedt art. 181 Sv niet de mogelijkheid om een machtiging tot toepassing van een
bijzondere opsporingsbevoegdheid te vorderen.

125. Tegelijk past een mogelijkheid om een machtiging van de rechter-commissaris te vorderen voor
het uitoefenen van een bevoegdheid waarvoor de wet deze machtiging niet eist, wel goed bij de rol
van de rechter-commissaris die de wetgever bij deze wet voor ogen stond. De memorie van toelichting
noemde als onderdeel van de taak van de rechter-commissaris het ‘toezicht op de rechtmatige
toepassing van opsporingsbevoegdheden’.79 Borgers en Kooijmans signaleren voorts dat de officier
van justitie bij sommige bevoegdheden ervoor kan ‘kiezen om een vordering te doen tot het verrichten
van een onderzoekshandeling door de rechter-commissaris, ook wanneer hij de betreffende
bevoegdheid zelf zou kunnen uitoefenen’.80 Een voorbeeld is de afname van DNA-celmateriaal (vgl. de
artt. 195d en 151b Sv). Zij menen dat het inschakelen van de rechter-commissaris in zo’n geval kan
worden opgevat ‘als een (aanvullende) waarborg voor de evenwichtigheid en volledigheid van het
onderzoek’. De gedachte dat een machtiging van de rechter-commissaris gevorderd kan worden in
gevallen waarin de wet deze niet eist, als waarborg voor de evenwichtigheid (en daarmee
rechtmatigheid) van het vooronderzoek, ligt zo bezien al in de wet besloten.

126. Mede in het licht van het voorgaande meen ik dat de wettelijke systematiek aldus kan worden
begrepen dat de officier van justitie ook buiten de situaties waarin de wettelijke regeling toepassing
van een bijzondere opsporingsbevoegdheid aan een machtiging bindt, een machtiging van de rechter-
commissaris tot toepassing van die bevoegdheid kan vorderen. Uit die wettelijke systematiek volgt
voorts dat de rechter-commissaris, in het licht van zijn bevoegdheid ook buiten de expliciet in de wet
geregelde gevallen toepassing van een bijzondere opsporingsbevoegdheid te bewerkstelligen,
gehouden is inhoudelijk op de vordering te oordelen.81 Ik merk op dat ook de verplichting tot
richtlijnconforme interpretatie als een argument kan worden gezien voor de voorgestelde
interpretatie.82

127. Bij gegevens ‘over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met
betrekking tot die gebruiker’ brengt dat mee dat de officier van justitie een vordering tot de rechter-
commissaris kan richten op grond van art. 126n Sv. Bij een vordering die betrekking heeft op andere
gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden door toepassing van de artikelen 126n en 126na
Sv en die zich richt tot de aanbieder van een communicatiedienst, kan de officier van justitie een
vordering tot de rechter-commissaris richten op grond van art. 126ng, eerste lid, juncto art. 126nd,
eerste lid, Sv.

128. Het ligt daarbij, ook ter beperking van de toename van de werklast van de rechter-commissaris,
in de rede dat de officier van justitie slechts een machtiging van de rechter-commissaris vordert indien



het om gegevens gaat die onder de werking van richtlijn 2002/58/EG vallen. Daarbij zijn in het
bijzonder de definities van verkeersgegevens en locatiegegevens in art. 2 van die richtlijn van belang.

129. Daarbij verdient nog de aandacht dat het Hof van Justitie in het arrest Tele2 heeft overwogen dat
het vorderen van een machtiging achterwege mocht blijven ‘in gevallen van naar behoren
gerechtvaardigde spoedeisendheid’ (ov. 120). In het arrest Prokuratuur geeft het Hof van Justitie aan
dat de toetsing in naar behoren gemotiveerde urgente gevallen ‘op korte termijn’ dient plaats te
vinden (ov. 51; zie ook ov. 58). Daarbij wordt verwezen naar een overweging in het arrest La
Quadrature du Net e.a. waarin het Hof eveneens spreekt over een toetsing ‘op korte termijn’ en
daaraan voorafgaand verwijst naar de genoemde overweging uit het arrest Tele2. Ik leid uit een en
ander af dat het Hof van Justitie in spoedeisende gevallen machtiging achteraf door de rechter-
commissaris toereikend acht.

130. Ten overvloede merk ik op dat de officier van justitie aan de rechter-commissaris slechts om een
machtiging kan verzoeken indien de wet hem de bevoegdheid geeft de verzochte gegevens (na
verkregen machtiging) te vorderen. Een vordering als bedoeld in art. 126n, eerste lid, Sv kan
bijvoorbeeld slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel van bestuur zijn
aangewezen. Dat is niet anders na een machtiging door de rechter-commissaris.

131. De wetssystematiek wijst voorts in de richting van een schriftelijke machtiging, met
overeenkomstige toepassing van art. 126l, zevende lid, Sv (vgl. art. 126nd, zesde lid, en art. 126nf,
derde lid, Sv). Die overeenkomstige toepassing brengt mee dat de machtiging bij dringende noodzaak
mondeling kan worden gegeven en in dat geval binnen drie dagen op schrift wordt gesteld. Alleen bij
personen die aanspraak kunnen maken op bronbescherming is – zo begrijp ik – een voorafgaande
schriftelijke machtiging in alle gevallen vereist (art. 126n, tweede lid, en art. 126nd, tweede lid, Sv).83

Ik merk bij een en ander nog op dat, als gezegd, in de rechtspraak van het Hof van Justitie in urgente
gevallen ook de mogelijkheid van een machtiging achteraf is geopend.

132. Dat in de systematiek van het wetboek besloten ligt dat de officier van justitie een machtiging tot
toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden tot de rechter-commissaris kan richten, ook
buiten de gevallen waarin die bevoegdheden volgens de tekst van de wet slechts met een dergelijke
machtiging mogen worden uitgeoefend, brengt naar het mij voorkomt voorts mee dat sprake is van
een ‘krachtens dit wetboek genomen vordering’ als bedoeld in artikel 446 Sv. Dat brengt mee dat bij
afwijzing van de vordering of niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep openstaat.

133. Voor de zittingsrechter is van belang of de strafrechter rechtsgevolgen dient te verbinden aan de
omstandigheid dat toegang is verleend tot verkeers- of locatiegegevens terwijl de rechter-commissaris
geen machtiging heeft verleend. Daaromtrent heeft het Hof van Justitie in het arrest Prokuratuur
(voortbouwend op het arrest La Quadrature du Net e.a.) overwegingen geformuleerd. Hoofdregel is
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 (…) van informatie en
bewijsmateriaal die zijn verkregen’ door een met het recht van de Unie ‘strijdige toegang van de
nationale instanties’ tot de betreffende gegevens (ov. 41). Uitzonderingen op deze hoofdregel kunnen
voortvloeien uit het gelijkwaardigheidsbeginsel of het doeltreffendheidsbeginsel (ov. 42).

134. Het gelijkwaardigheidsbeginsel brengt mee dat de beoordeling van de rechtsgevolgen
plaatsvindt op basis van normen die ‘niet minder gunstig zijn dan die welke gelden voor soortgelijke
situaties die onder het nationale recht vallen’ (ov. 42). Naar nationaal recht worden de rechtsgevolgen
van vormverzuimen beoordeeld op grond van art. 359a Sv en het kader dat Uw Raad ter zake heeft
ontwikkeld. Dat kader is op 1 december 2020 door Uw Raad bijgesteld.84 Het ziet (onder meer) op
vormverzuimen die zijn begaan bij ‘het voorbereidend onderzoek’ tegen de verdachte en is ook van
toepassing op vormverzuimen in dat voorbereidend onderzoek die voortvloeien uit de omstandigheid
dat art. 15 van richtlijn 2002/58/EG niet in acht is genomen. Uit het arrest van 1 december 2020 volgt
dat bewijsuitsluiting vooral aan de orde is als dat noodzakelijk is om een schending van art. 6 EVRM te
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voorkomen (rov. 2.4.1). Buiten die situatie kan bewijsuitsluiting onder omstandigheden aan de orde
zijn bij een ernstige schending van een ander strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel, als
‘rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en vervolging belaste ambtenaren te
weerhouden van onrechtmatig optreden’ (rov. 2.4.4). Naar het mij voorkomt doet die grond voor
bewijsuitsluiting zich niet voor in gevallen waarin met de opsporing en vervolging belaste ambtenaren
in lijn met de geldende nationale rechtsregels hebben gehandeld, ook niet als deze rechtsregels
naderhand als gevolg van rechtspraak van het EHRM of het Hof van Justitie zijn aangepast.85

135. Strafvermindering laat zich naar het oordeel van Uw Raad 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’ (rov. 2.3.4). Niet elke schending van elke waarborg die betrekking heeft op een
bevoegdheid waarvan de toepassing inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de
verdachte behoeft tot strafvermindering te leiden. Uit HR 27 september 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AS8858, NJ 2007/453 kan worden afgeleid dat strafvermindering volgens Uw Raad in
de rede kan liggen ingeval een bijzondere opsporingsbevoegdheid ten onrechte zonder machtiging
van de rechter-commissaris jegens de verdachte is toegepast. In dat geval ging het evenwel om het
afluisteren van communicatie. De informatie die uit verkeers- en locatiegegevens kan worden afgeleid
impliceert in de regel een minder ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.86 Naar het mij
voorkomt kan strafvermindering beperkt blijven tot situaties waarin het zonder machtiging van de
rechter-commissaris vorderen van verkeers- en locatiegegevens een ingrijpende inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de verdachte heeft gemaakt.

136. Het doeltreffendheidbeginsel brengt voor de nationale strafrechter de verplichting mee om
informatie en bewijzen die via toegang tot verkeers- en locatiegegevens door de bevoegde instantie
in strijd met het Unierecht 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’ (arrest Prokuratuur, ov.
44).87 Deze verplichting staat in de sleutel van het recht op een eerlijk proces. Mede tegen die
achtergrond mag worden aangenomen dat ook mogelijkheden voor de verdediging om doeltreffend
commentaar te leveren van belang zijn. Uitgangspunt kan naar het mij voorkomt zijn dat een
verdachte die van rechtsbijstand is voorzien in de gelegenheid is om door het benutten van
verdedigingsrechten doeltreffend commentaar te leveren op de informatie die uit verkeers- en
locatiegegevens volgt.88

137. Voor zover ik zie wordt in gepubliceerde rechtspraak van rechtbanken en gerechtshoven
gewoonlijk – in overeenstemming met het voorgaande – geen processuele sanctie verbonden aan
vormverzuimen die met de in het arrest Prokuratuur geformuleerde rechtsregels samenhangen.89

138. Art. 267 VWEU verklaart het Hof van Justitie bevoegd bij wijze van prejudiciële beslissing een
uitspraak te doen over de geldigheid en de uitlegging van ‘de handelingen van de instellingen, de
organen of de instanties van de Unie. Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een
rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt
noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof verzoeken over deze vraag een uitspraak
te doen. Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale
rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger
beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof te wenden’.

139. Ook bij cassatie in het belang der wet is sprake van een ‘zaak aanhangig bij een nationale
rechterlijke instantie’. Dat Uw Raad daar zo over dacht bleek reeds uit een arrest van de civiele kamer
van Uw Raad dat in 1976 gewezen werd.90 In 2018 stelde de civiele kamer van Uw Raad (wederom)
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een prejudiciële vraag.91 Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag in 2019.92 Daarbij besteedde
het aandacht aan de ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing. Het achtte
‘enkel van belang dat (…) de rechterlijke instantie die om bijstand van het Hof verzoekt met
rechtspraak is belast en een uitlegging van het Unierecht noodzakelijk acht voor het geven van haar
beslissing. De omstandigheid dat de situatie tussen de partijen in het geding dat tot het verzoek om
een prejudiciële beslissing heeft geleid, na afloop daarvan niet meer kan worden gewijzigd, kan niet
afdoen aan deze overwegingen, die verband houden met de aard van de door de verwijzende rechter
uitgeoefende functies’ (ov. 24). Het Hof van Justitie overwoog voorts dat het begrip ‘wijzen van haar
vonnis’ ruim moet worden uitgelegd ‘teneinde te voorkomen dat tal van procedurekwesties niet-
ontvankelijk worden geacht en door het Hof niet kunnen worden uitgelegd en dat het Hof niet in staat
is uitspraak te doen over de uitlegging van alle Unierechtelijke bepalingen die de verwijzende rechter
dient toe te passen’ (ov. 25). Het Hof van Justitie leidde uit een en ander af ‘dat, wanneer een
rechterlijke instantie waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep in de zin van artikel
267 VWEU twijfelt over de uitlegging van het Unierecht in het kader van een beroep in cassatie in het
belang der wet, zij het Hof een prejudiciële vraag moet stellen, ook al zal de situatie inter partes na
de prejudiciële beslissing van het Hof niet worden gewijzigd’ (ov. 26).93

140. De overwegingen van het Hof van Justitie wijzen erop dat deze weg ook in het strafrecht
begaanbaar is. Deze mogelijkheid kan vooral van belang zijn bij rechterlijke beslissingen die in het
voorbereidend onderzoek genomen worden. Tegen die beslissingen staat in de regel geen
cassatieberoep open. Via cassatie in het belang der wet kunnen in die gevallen desalniettemin
prejudiciële vragen worden gesteld.

141. Cassatie in het belang der wet kan worden ingesteld tegen een rechterlijke beslissing waartegen
een gewoon rechtsmiddel niet meer openstaat. Art. 456, derde lid, Sv bepaalt dat Uw Raad het
beroep verwerpt of, met vernietiging van de uitspraak, in het belang der wet, het rechtspunt beslist
zoals de rechter had behoren te doen. Dit beslisschema is geen keurslijf gebleken; leidend is het doel
van dit rechtsmiddel, het verkrijgen van een uitdrukkelijke beslissing van Uw Raad omtrent een
rechtspunt dat voor de rechtsvorming en rechtseenheid in de praktijk van belang is. A-G Hofstee
stelde in de vordering voorafgaand aan HR 30 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:970, NJ 2017/471 m.nt.
Keulen dat de vordering ‘louter een vooropstelling van het hof’ betrof, maar zag daarin geen beletsel
‘nu daarin sprake is van een rechtsvraag die door de feitenrechter verschillend wordt beantwoord’
(randnummer 8). Uw Raad overwoog in het arrest dat het middel terecht klaagde over het betreffende
oordeel van het hof, maar dat dit in het licht van een andere overweging van het hof niet tot cassatie
behoefde te leiden, nu deze overweging ’s hofs beslissing zelfstandig droeg (rov. 6.2).94

142. Ik heb in deze benadering, die mij gelukkig voorkomt, de vrijheid gevonden om enerzijds een
vordering in te stellen die het argument betreft dat de rechter-commissaris in de betreffende beslissing
ten grondslag legt aan het oordeel dat geen rechterlijke machtiging vereist is, namelijk de rechtspraak
van het Hof van Justitie, en anderzijds een vordering in te stellen tegen het gevolg dat de rechter-
commissaris in een andere beslissing aan dat oordeel verbindt: de officier van justitie is niet-
ontvankelijk in zijn vordering.

143. Ik merk tenslotte op dat op de vordering die ziet op Nederlands strafprocesrecht in beginsel kan
worden beslist los van de vorderingen die vragen van Europees recht betreffen.

144. Een gevolg van het stellen van prejudiciële vragen door Uw Raad zou zijn dat duidelijk wordt dat
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144. Een gevolg van het stellen van prejudiciële vragen door Uw Raad zou zijn dat duidelijk wordt dat
de gestelde vragen volgens Uw Raad verschillend kunnen worden beantwoord. Dat kan ertoe leiden
dat rechters in rechtbanken en raadsheren in hoven die zich in een zaak voor dezelfde vraag gesteld
zien, voor een dilemma komen te staan. Zo kan de vraag rijzen of de omstandigheid dat Uw Raad
prejudiciële vragen heeft gesteld, meebrengt dat de behandeling van de zaak dient te worden



aangehouden. Voor deze vraag kan vooral de zittingsrechter zich gesteld zien. Indien de beslissing
niet kan worden uitgesteld, rijst de vraag welk beslissingskader in de ontstane situatie dient te
worden gehanteerd. Met deze vraag kan vooral de rechter-commissaris worden geconfronteerd.

145. Voor de zittingsrechter kan bij de beslissing om de zaak al dan niet aan te houden richtsnoer zijn
of het antwoord van het Hof van Justitie op gestelde vragen aanleiding kan zijn om al dan niet een
processuele sanctie toe te passen. Eerder is aangegeven dat uit het arrest van Uw Raad van 1
december 2020 volgt dat bewijsuitsluiting (op grond van art. 359a Sv) buiten de situatie waarin zij
noodzakelijk is om een schending van art. 6 EVRM te voorkomen onder omstandigheden aan de orde
kan zijn bij een ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel, als
‘rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en vervolging belaste ambtenaren te
weerhouden van onrechtmatig optreden’ (rov. 2.4.4). En dat die grond voor bewijsuitsluiting zich –
naar het mij voorkomt – niet voordoet in gevallen waarin met de opsporing en vervolging belaste
ambtenaren in lijn met de geldende nationale rechtsregels hebben gehandeld, ook niet als deze
rechtsregels naderhand als gevolg van rechtspraak van het EHRM of het Hof van Justitie zijn
aangepast. Daarvan uitgaande behoeft de mogelijkheid dat bewijsuitsluiting het gevolg kan zijn van
de antwoorden op gestelde prejudiciële vragen voor de zittingsrechter geen aanleiding te zijn om de
behandeling aan te houden.

146. Strafvermindering kan, zo bleek, aan de orde zijn bij vormverzuimen die een inbreuk hebben
gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte (rov. 2.3.4). Eerder heb ik aangegeven dat
bij het vorderen van verkeers- en locatiegegevens als omschreven in richtlijn 2002/58/EG (behoudens
bij identiteitsgegevens) gelet op de huidige stand van zaken mijns inziens dient te worden
aangenomen dat een machtiging van de rechter-commissaris vereist is en dat het ontbreken daarvan
een vormverzuim oplevert. Onzekerheid over de vraag of naar aanleiding van het gegeven antwoord
toch een vormverzuim dient te worden vastgesteld kan zich daarvan uitgaand slechts voordoen in de
situatie waarin de rechter-commissaris een machtiging heeft verstrekt. Bij die stand van zaken behoeft
het stellen van prejudiciële vragen over de (uit de beperking tot ernstige strafbare feiten
voortvloeiende) grenzen aan de mogelijkheid om verkeers- en locatiegegevens te vorderen naar het
mij voorkomt geen aanleiding te zijn om de behandeling van de strafzaak aan te houden. Mede in het
licht van de huidige onduidelijkheid omtrent deze grenzen meen ik dat de omstandigheid dat deze
grenzen, achteraf beschouwd, met machtiging van de rechter-commissaris overschreden zouden zijn
niet tot gebruik van de bevoegdheid tot strafvermindering aanleiding behoeft te geven. Ik neem
daarbij in aanmerking dat strafvermindering volgens Uw Raad slechts in de rede ligt als dat door ‘de
ernst van het verzuim gerechtvaardigd is’ (rov. 2.3.2).

147. Een en ander brengt mee dat het stellen van prejudiciële vragen, mocht Uw Raad daartoe
overgaan, voor de zittingsrechter mijns inziens geen aanleiding behoeft te zijn om strafzaken aan te
houden.

148 Voor de rechter-commissaris kan vooral de interpretatie van het begrip ‘ernstige strafbare feiten’
aanleiding geven tot vragen. Mede in het licht van de onduidelijkheid die omtrent dat begrip bestaat
en de onwenselijkheid van een te restrictieve interpretatie, ook met het oog op positieve
verplichtingen die uit het EVRM voortvloeien, komt het mij voor dat de rechter-commissaris
vooruitlopend op de antwoorden op prejudiciële vragen, mocht Uw Raad daartoe overgaan, de
bestaande wettelijke regeling kan hanteren. De rechtspraak van het Hof van Justitie kan – in lijn met
de benadering in wetsvoorstel 34 537 – worden betrokken bij de proportionaliteitstoets die van de
rechter-commissaris wordt gevraagd bij het beoordelen van een vordering betreffende verkeers- en
locatiegegevens.

149. Uw Raad heeft in 2017 het onderzoek aan inbeslaggenomen smartphones nader genormeerd.95

Die normering maakt onderscheid tussen verschillende vormen van onderzoek aan ‘inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken’ (rov. 2.6). Indien de met dat onderzoek
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samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd, biedt de
algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in verbinding met art. 95 en
96 Sv, daarvoor naar het oordeel van Uw Raad voldoende legitimatie. Dat zou 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 het 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’. Uw Raad geeft voorts aan
dat nader omschreven wettelijke bepalingen de grondslag bieden ‘voor het verrichten van onderzoek
aan inbeslaggenomen voorwerpen door de officier van justitie respectievelijk de rechter-commissaris,
indien de inbeslagneming is geschied door een opsporingsambtenaar’ (rov. 2.8). Aan onderzoek door
de rechter-commissaris zou in het bijzonder kunnen worden gedacht ‘in gevallen waarin op voorhand
is te voorzien dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend zal zijn’.

150. Uit twee gepubliceerde arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch leid ik af dat het verweer
is gevoerd dat mede gelet op het arrest Prokuratuur de resultaten van het uitlezen van een
inbeslaggenomen gsm door de verbalisant dienen te worden uitgesloten van het bewijs.96 Uit de
inhoudsindicatie op www.rechtspraak.nl volgt voorts dat deze arresten zijn gepubliceerd in verband
met het ingestelde cassatieberoep; mij bleek dat inderdaad cassatieberoep is ingesteld.

151. Bij die stand van zaken komt het mij niet wenselijk voor in deze vordering vooruit te lopen op de
verhouding tussen het onderzoek aan inbeslaggenomen smartphones en richtlijn 2002/58/EG.

152. De beslissing waar de onderhavige vordering zich tegen richt betreft een vordering dat de
rechter-commissaris machtiging verleent tot het verstrekken van gegevens over een gebruiker van
een communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. De rechter-
commissaris heeft deze vordering op 15 september 2021 afgewezen. De rechter-commissaris heeft
daaraan ten grondslag gelegd dat uit het arrest Prokuratuur volgt dat de toegang tot de gegevens
waarop de vordering betrekking heeft, alleen is toegestaan in procedures ter bestrijding van zware
criminaliteit en ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid. In de
Nederlandse context zou hiervoor aansluiting kunnen worden gezocht bij het criterium dat het gaat
om verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid, Sv dat gezien zijn aard of
samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert. De rechter-commissaris was van oordeel dat de diefstal van een shovel naar zijn aard geen
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert en dat bovendien niet is gebleken van enige samenhang
met andere (door de verdachte) begane misdrijven. De rechtbank heeft deze beslissing van de
rechter-commissaris vernietigd en de vordering van de officier van justitie alsnog toegewezen. Daarbij
wijst de rechtbank erop dat de vordering is gedaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek
naar een gekwalificeerde diefstal door twee of meer personen van een goed met een waarde van
circa € 18.000,-. Dat is, aldus de rechtbank, een strafbaar feit waarop een maximale gevangenisstraf
van zes jaar is gesteld en waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en dat een ernstige inbreuk
maakt op de rechtsorde. De rechtbank wijst er daarbij op dat tegen de verdachte ook een bevel
bewaring is verleend. Naar het oordeel van de rechtbank vond de vordering plaats in het kader van
een procedure ter bestrijding van zware criminaliteit.

153. Uit het voorgaande volgt dat ik, met de rechtbank, van oordeel ben dat een verdenking als
waarvan in de onderhavige zaak sprake is het vorderen van verkeersgegevens kan rechtvaardigen.
Teneinde een beslissing door Uw Raad mogelijk te maken stel ik mij in deze vordering tot cassatie in
het belang der wet evenwel op het standpunt dat diefstal niet kan worden aangemerkt als ‘zware
criminaliteit’ in de zin van het arrest Prokuratuur en dat de rechtbank de vordering van de officier van
justitie derhalve niet kon toewijzen.

154. Ik stel in het belang der wet het volgende cassatiemiddel voor:
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Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht, doordat de rechtbank de officier van justitie
de gevorderde machtiging tot het verstrekken van gegevens over een gebruiker van een
communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker heeft verleend
terwijl de verdenking die aan die vordering ten grondslag ligt geen ‘zware criminaliteit’ betreft.

155. Het oordeel van de rechtbank berust op de uitleg van rechtspraak van het HvJ EU. De rechtbank
gaat ervan uit dat de beperkingen die het Hof van Justitie heeft gesteld aan wettelijke maatregelen
die de toegang tot verkeers- en locatiegegevens betreffen, ook zien op gegevens die niet ingevolge
een wettelijke verplichting bewaard zijn. En het oordeel berust op een interpretatie van het begrip
‘zware criminaliteit’ dat in de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake deze beperkingen een
belangrijke plaats inneemt. Bij de beoordeling van het middel zijn derhalve vragen van Europees recht
aan de orde. Naar het mij voorkomt doet zich bij beide interpretatiekwesties niet een geval voor
waarin het stellen van een prejudiciële vraag achterwege kan blijven.97 Ik wijs erop dat het HvJ EU in
het arrest Ministerio Fiscal geen antwoord geeft op de vraag naar de interpretatie van het begrip
‘zware criminaliteit’ en dat de vragen die in het arrest Prokuratuur zijn gesteld en beantwoord niet op
het begrip ‘zware criminaliteit’ zagen.

156. Voor het geval Uw Raad tot het stellen van prejudiciële vragen zou overgaan geef ik Uw Raad in
overweging deze als volgt te formuleren:

1. Betreffen wettelijke maatregelen die in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en
vervolgen van strafbare feiten toegang verlenen tot verkeers- en locatiegegevens die niet op grond
van een wettelijke verplichting door de aanbieder van een openbaar
elektronischecommunicatienetwerk of -dienst bewaard zijn, een activiteit van de staat op
strafrechtelijk gebied waarop richtlijn 2002/58/EG ingevolge artikel 1, derde lid, van die richtlijn niet
van toepassing is?

2. Kan diefstal, een misdrijf bij verdenking waarvan in Nederland toepassing van voorlopige hechtenis
mogelijk is, op die grond tot de ‘zware criminaliteit’ gerekend worden als bedoeld in de rechtspraak
van het Hof van Justitie inzake artikel 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG in verband met de
opsporing waarvan lidstaten overheidsinstanties toegang kunnen verlenen tot verkeers- en
locatiegegevens?

157. Op grond van het voorgaande vorder ik dat Uw Raad de behandeling van het cassatieberoep zal
schorsen teneinde prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU over de uitleg van artikel 1, derde lid,
en artikel 15, eerste lid, van richtlijn 2002/58/EG, althans dat Uw Raad de bestreden beschikking in
het belang der wet zal vernietigen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

HvJ EU 2 maart 2021, zaak C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152 (H.K., in tegenwoordigheid van
Prokuratuur).

In Gerechtshof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1588 wordt niet een criterium genoemd,
maar wel vastgesteld dat de strafbare feiten ter zake waarvan verdenking is gerezen in combinatie
met elkaar een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde. Zie in vergelijkbare zin ook Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch 1 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3273.
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Zie ook Rechtbank Noord-Holland 26 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7549 en 7551; Rechtbank
Midden-Nederland 19 augustus 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3893; Rechtbank Rotterdam 30 april 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:3905 en 3906 alsmede Rechtbank Noord-Holland 7 december 2021,
ECLI:NL:RBNHO:2021:11232.

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2863. Vgl. ook Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch 1 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3273; Gerechtshof Den Haag 20 juli 2021,
ECLI:NL:GHDHA:2021:1588 en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2021,
ECLI:NL:GHARL:2021:6245.

Vgl. onder meer HR 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:118, NJ 2018/86, ov. 5.3.3 en 5.6; HR 2
februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112, NJ 2021/323 m.nt. Verstijlen, ov. 6.6.

Wet van 27 mei 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling
van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen
(bijzondere opsporingsbevoegdheden), Stb. 1999, 245.

Daarnaast werd in Titel V in art. 126u Sv een bevoegdheid opgenomen die van toepassing was in
‘een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid,’ Sv; daarvan was sprake ‘(i)ndien uit feiten of
omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven als
omschreven in artikel 67, eerste lid, worden beraamd of gepleegd die gezien hun aard of de
samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd
een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren’. Deze bevoegdheid blijft in deze vordering verder
buiten beschouwing. Dat geldt ook voor de later ingevoerde bevoegdheid van art. 126zh Sv, die bij
‘aanwijzingen van een terroristisch misdrijf’ van toepassing is (zie de Wet van 20 november 2006 tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter
verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven, Stb. 2006,
580).

Wet van 19 oktober 1998 houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet), Stb.
1998, 610.

Voluit: 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 L 201 van
31.7.2002, blz. 37-47. Deze richtlijn verving Richtlijn 97/66/EG van het Europees parlement en de Raad
van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1-8.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PB C 202 van 7.6.2016, blz. 389-405.

Wet van 18 maart 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in
verband met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens terzake van
telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie), Stb. 2004, 105.

Besluit van 3 augustus 2004, houdende aanwijzing van de gegevens over een gebruiker en het
telecommunicatie-verkeer met betrekking tot die gebruiker die van een aanbieder van een openbaar
telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst kunnen worden gevorderd (Besluit
vorderen gegevens telecommunicatie), Stb. 2004, 394.

Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in
verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (bevoegdheden vorderen
gegevens), Stb. 2005, 390.

Aanwijzing opsporingsbevoegdheden, Stcrt. 2014, 24442, par. 2.3. De versies uit 2011 en 2014
noemen als op grond van art. 126ng Sv te vorderen gegevens ‘bij voorbeeld PUK-codes,
mastverkeersgegevens en gegevens over opwaarderen van beltegoed’ (Stcrt. 2011, nr. 3240, par.
2.3). Mastverkeersgegevens geven ‘informatie over al het communicatieverkeer dat gedurende een
bepaalde periode via een bepaald basisstation (ook wel zendmast of -paal genaamd) heeft
plaatsgevonden.’ Voorafgaand aan de invoering van deze wet nam de destijds geldende Aanwijzing
opsporingsbevoegdheden aan dat er geen bevoegdheid bestond om ‘alle telecommunicatieverkeer
dat binnen een bepaalde tijdspanne via een bepaalde mast plaatsvindt, te vorderen’ (Stcrt. 2004,
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227, par. 2.3.4).

Voluit: Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende
de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van
openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken
en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG, PB L 105 van 13.4.2006, blz. 54-63. Zie over de
totstandkoming van de richtlijn nader L.P. Mol Lous, ‘Een Europese bewaarplicht voor
verkeersgegevens. De Commissie als bewaker van het opsporingsbelang’, SEW 2006/89 (p. 352 e.v).

Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische
delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met
het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn
2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens), Stb. 2009, 333. Zie over de werking van
deze wet het WODC-rapport van G. Odinot, D. de Jong, R.J. Bokhorst en C.J. de Poot, De Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens, Den Haag: Boom/Lemma uitgevers 2013. Er is ook een
Engelstalige versie: The Dutch implementation of the Data Retention Directive, Den Haag: Eleven
International Publishing 2014.

HvJ EU 8 april 2014, zaken C-293/12 en C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238 (Digital Rights Ireland e.a.).
Zie ook NJ 2016/446 m.nt. Dommering onder NJ 2016/447; vgl. voorts H. Hijmans, ‘De
ongeldigverklaring van de Dataretentierichtlijn: een nieuwe stap in de bescherming van de
grondrechten door het Hof van Justitie’, NTER 2014/7, p. 245 e.v. Aan het arrest Digital Rights vooraf
ging HvJ EU 10 februari 2009, zaak C-301/06, ECLI:EU:C:2009:68 (Ierland/Europees Parlement en
Raad van de Europese Unie), over de rechtsgrondslag van de richtlijn.

Dat arrest lag in lijn met de conclusie van A-G Cruz Villalón van 12 december 2013,
ECLI:EU:C:2013:845.

Rechtbank Den Haag 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2498.

Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 537, nr. 2. Zie over dit wetsvoorstel nader A. Diesfeldt en F. de
Graaf, ‘Dataretentie. Een kwestie van alles of niets?’, NJB 2015/592.

Kamerstukken II 2015/16, 34 537, nr. 3, p. 2 en 12-13.

Vgl. de ‘Factsheet Buitenwerkingstelling Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens’ van het
Agentschap Telecom, Kamerstukken II 2014/15, 33 542, nr. 19. Het initiatiefwetsvoorstel dat strekte
tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Kamerstukken II 2013/14, 33 939)
is in 2016 ingetrokken (nr. 6).

Door Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot
wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische
communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale
instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake
consumentenbescherming, PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11-36.

HvJ EU 21 december 2016, zaken C-203/15 en C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970 (Tele2 Sverige AB
tegen Post- och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department tegen Tom Watson e.a.).
Zie over dit arrest onder meer I. Cameron, ‘Balancing data protection and law enforcement needs:
Tele2 Sverige and Watson’, Common Market Law Review 2017, p. 1467-1495 en N. Falot en H. Hijmans,
‘Tele2: de afweging tussen privacy en veiligheid nader omlijnd’, NTER 2017/3, p. 44-52. Vgl. ook de
noten van Dommering (onder NJ 2017/186) en Conings (Computerrecht 2017/50).

Conclusie van 19 juli 2016 (ECLI:EU:C:2016:572). Het antwoord dat de A-G had willen geven is op
eur-lex te vinden in de Engelse tekst, op curia.europa.eu ook in de Nederlandse. De A-G had een
verplichting voor ‘aanbieders van elektronischecommunicatiediensten (…) om alle gegevens
betreffende de door de gebruikers van hun diensten gevoerde communicaties te bewaren’ aan een
aantal voorwaarden willen verbinden (randnummer 263).

Kamerstukken II 2016/17, 34 537, nr. 6.
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Kamerstukken II 2017/18, 34 537, nr. 7, p. 11.

Kamerstukken II 2018/19, 34 357, nr. 8.

HvJ EU 2 oktober 2018, zaak C-207/16, ECLI:EU:C:2018:788 (Ministerio Fiscal). Zie ook NJ 2020/232
m.nt. Dommering en X. Tracol, ‘Ministerio Fiscal: Access of Public Authorities to Personal Data Retained
by Providers of Electronic Communications Services’, European Data Protection Law Review 2019, p. 127-
135.

Een voorzet tot herformulering van de gestelde vragen was gegeven door A-G Saugmandsgaard Øe
(conclusie van 3 mei 2018, ECLI:EU:C:2018:300, randnummer 87).

Conclusie van 3 mei 2018 (ECLI:EU:C:2018:300).

Conclusie van 21 januari 2020 (ECLI:EU:C:2020:18, randnummers 91-95).

HvJ EU 6 oktober 2020, zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791 (La
Quadrature du Net e.a. tegen Premier ministre e.a.). Aan dit arrest gingen twee conclusies van A-G M.
Campos Sánchez-Bordona van 15 januari 2020 vooraf (ECLI:EU:C:2020:6 in de zaken C-511/18 en C-
512/18 en ECLI:EU:C:2020:7 in zaak C-520/18). De A-G noemt in de eerste randnummers van beide
conclusies de ‘zorgen’ die deze arresten de ‘autoriteiten van bepaalde lidstaten baren’ en bespreekt
de kritiek (vgl. ECLI:EU:C:2020:7, randnummers 1-4, 69-107). Zie over arrest en conclusie onder meer
I. Cameron, ‘Metadata retention and national security: Privacy International and La Quadrature du Net’,
Common Market Law Review 2021, p. 1433-1472, J.J. Oerlemans, M. Hagens en S. Royer, ‘Tijd voor een
nieuwe bewaarplicht?, Computerrecht 2021/59 en S. Careel en S. Royer, ‘Bewaart Hof van Justitie
evenwicht tussen veiligheid en privacy in nieuwe dataretentie-arresten?’, Privacy & Informatie 2020/6
en tenslotte de noot van Dommering onder NJ 2021/362.

HvJ EU 2 maart 2021, zaak C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152 (H.K, in tegenwoordigheid van
Prokuratuur).

Conclusie van 21 januari 2020 (ECLI:EU:C:2020:18).

HvJ EU 17 juni 2021, zaak C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492 (Mircom International Content
Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited tegen Telenet BVBA).

A-G Szpunar was op 17 december 2020 in zijn conclusie (ECLI:EU:C:2020:1063) ingegaan op de
verhouding tot de ‘beschermingsstandaard’ (met een koppeling aan zware criminaliteit) bij IP-
adressen die in het arrest La Quadrature du Net e.a. gekozen was (randnummer 103).

Conclusies van 18 november 2021, respectievelijk ECLI:EU:C:2021:939, 940 en 942.

Vgl. voor het strafrecht voorts in het bijzonder de zaken C-349/21 en C-350/21 (Bulgarije,
verzoeken van 4 juni 2021) en zaak C-334/21 (Italië, verzoek van 26 mei 2021). Zie eerder de lijst met
zeventien vragen in zaak C-475/16 (Griekenland, verzoek van 17 augustus 2016).

M.J. Borgers en F.C.W. de Graaf, ‘Europees strafrecht’, in: R. van Elst en E. van Sliedregt (red.),
Handboek Internationaal strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 56-57. Zie nader over
richtlijnconforme interpretatie onder meer K. Lenaerts en P. van Nuffel, Europees recht, zesde editie,
Antwerpen-Cambridge: Intersentia 2017, p. 599-602.

Borgers en De Graaf, a.w., p. 59.

Zie nader Lenaerts en Van Nuffel, a.w., p. 600.

HvJ EG 5 oktober 2004, zaken C-379/01 tot en met C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584 (Bernhard
Pfeiffer e.a.).

HvJ EG 4 juli 2006, zaak C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443 (Konstantinos Adeneler e.a.).

Zie voor een verkenning van mogelijkheden om een gerichte bewaarplicht vorm te geven
bijvoorbeeld R.M. te Molder, ‘Het bewaren en vorderen van metagegevens ten behoeve van de
opsporing: meer duidelijkheid van het HvJ EU gewenst’, DD 2021/66 alsmede Oerlemans, Hagens en
Royer, a.w..

Conclusie van 19 december 2019, zaak C-311/18, ECLI:EU:C:2019:1145 (Data Protection
Commissioner), randnummers 215-223.

Voluit: Verordening (EU) 2016/69 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
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betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88.

Arrest La Quadrature du Net e.a., ov. 183-189, 229.

HvJ EU 6 oktober 2020, zaak C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790 (Privacy International), ov. 83.

Vgl. onder meer Gerechtshof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1588 en Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6245.

Voluit: Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende
handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), PB L 96, 12.4.2003, blz. 16-25.

Voluit: 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/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en
2004/72/EG van de Commissie, PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1-61.

Zie in dit verband de conclusie van A-G M. Campos Sánchez-Bordona van 18 november 2021, zaken
C-339/20 en C-397/20, ECLI:EU:C:2021:940, die de vraag bespreekt of deze regeling niet impliceert
dat de nationale wetgever exploitanten van elektronische-communicatiediensten ertoe kan dwingen
om verbindingsgegevens te bewaren.

Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 93: ‘Langs deze weg zullen (…) huiszoekingen kunnen
worden vermeden’.

Dat arrest is ook gepubliceerd in NJ 2017/185 m.nt. Dommering.

Dat ook het Hof van Justitie onderscheid maakt tussen afluisteren en het verstrekken van
verkeersgegevens kan worden afgeleid uit het arrest Digital Rights, ov. 39, waar in het arrest Tele2,
ov. 101 naar verwezen wordt. De bewaring van verkeersgegevens raakt niet aan ‘de inhoud’ van door
art. 7 Handvest erkende rechten, nu zij ‘niet de mogelijkheid biedt om kennis te nemen van de inhoud
zelf van de elektronische communicaties’. Zie in dit verband inmiddels ook EHRM 8 februari 2018, appl.
nr. 31446/12 (Ben Faiza v. Frankrijk). Zie in dit verband ook de noot van Dommering onder NJ
2021/362, nr. 20, die meent dat het onderscheid in ‘de wereld van de bulktechnologie (…) nauwelijks
nog relevant’ is. Wat daarvan ook zij: het gaat in de onderhavige vorderingen niet over
bulkinterceptie.

HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT7126, NJ 2012/690 m.nt. Borgers (Nightcare).

Het arrest Tele2 spreekt in de overwegingen 102, 103, 108, 110, 111 114, 118 en 125 over ‘serious
crime’. De Nederlandse tekst spreekt van ‘ernstige criminaliteit (ov. 102, 114, 125) en ‘zware
criminaliteit’ (ov. 103, 108, 110, 111, 118). De Engelstalige versies spreken ook wel van ‘serious
criminal offences’, dat wel wordt vertaald als ‘ernstige strafbare feiten’ (vgl. arrest La Quadrature du
Net e.a., ov. 148, 161, 164, 222). De Franse versies spreken consequent over ‘criminalité grave’.

Anders mogelijk S. Brinkhoff, ‘Politie. De doorwerking van het prokuratuur-arrest in de Nederlandse
opsporingspraktijk’, DD 2021/60, die in het arrest een beperking leest tot ‘zaken van georganiseerde
criminaliteit’.

Voluit: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en
de procedures van overlevering tussen de lidstaten (2002/584/JBZ), PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1-
20.

Voluit: Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016
betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van
rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ,
2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad, PB L 135 van 24.5.2016,
blz. 53-114. Art. 3, eerste lid, spreekt over ‘de in bijlage I genoemde vormen van zware criminaliteit’;
dat geeft aan dat het geen limitatieve opsomming betreft.

Vgl. in dit verband ook Cameron, a.w. 2017, noot 82. Ik attendeer nog op art. 52, derde lid, eerste
volzin, van het Handvest.

A.w.. Zie in dit verband ook W.N. Ferdinandusse, D. Laheij en J.C. Hendriks, De bewaarplicht
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telecomgegevens en de opsporing, gepubliceerd als Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33870, nr. 3.
Vgl. voor een studie naar de situatie in een aantal andere EU-landen een rapport uitgebracht door de
Europese Commissie: Milieu, Study on the retentio of electronic communications non-content data for law
enforcement purposes, 2020, bron: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/081c7f15-
39d3-11eb-b27b-01aa75ed71a1.

Ferdinandusse e.a., a.w., p. 25 e.v. leggen uit waarom het daarbij slechts om een (zeer) klein deel
gaat van het totaal aantal strafzaken waarin verkeers- en locatiegegevens van belang zijn geweest.

Zie ook overweging 99 in het arrest Tele2, waar t.a.p. in het arrest Ministerio Fiscal naar wordt
verwezen, en overweging 27 in het arrest Digital Rights, waar t.a.p. in het arrest Tele2 naar verwezen
wordt.

Vgl. ook Te Molder, a.w..

Vgl. ook Van Toor, in zijn noot bij het arrest Prokuratuur in EHRC Updates 2021, randnummer 10.

Uit dit arrest volgt dat deze gegevens wel als verkeersgegevens worden aangemerkt; het gaat om
gegevens die van belang zijn voor het overbrengen van communicatie alsmede de facturering (artikel
2 aanhef en onder b van richtlijn 2002/58/EG). Zie ook art. 2 Besluit vorderen gegevens
telecommunicatie.

Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 14-15.

Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 39.

Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, p. 66.

Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, p. 24.

Wet van 1 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet
versterking positie rechter-commissaris), Stb. 2011, 600.

Wel wordt in de memorie van toelichting opgemerkt dat niet is gekozen voor de term ‘enig
onderzoek’ om te voorkomen dat ‘elke bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris die een
element van onderzoek met zich meebrengt’ wordt aangemerkt als onderzoek. Dat zou ‘niet
overeenkomen met de bedoelde inhoud van de voorgestelde regeling’ (Kamerstukken II 2009/10, 32
177, nr. 3, p. 24).

G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 389-390. Zie in dit verband Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3,
p. 2 (deskundigenonderzoek, horen van getuigen), p. 15 (horen van getuigen onder ede, bevel tot
opname van de verdachte ter klinische observatie).

B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, 14e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 315-319.

Het ambtelijk concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering noemt in concept-art. 2.10.1, de
bepaling die art. 181 Sv opvolgt, een aantal nader omschreven ‘bevoegdheden’ van de rechter-
commissaris. Daarbij lijkt niet te zijn gedacht aan de bevoegdheid tot machtiging; die machtiging kan
op andere grondslag worden gevorderd.

Keulen en Knigge, a.w., p. 321.

Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, p. 2. Vgl. ook Borgers en Kooijmans, a.w., p. 380.

Borgers en Kooijmans, a.w., p. 391.

Vgl. in dit verband HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, NJ 2017/229 m.nt. Kooijmans, waarin Uw
Raad wees op de artikelen 95, 96, 104, 141 en 148 Sv en overwoog dat de genoemde wettelijke
bepalingen de grondslag boden ‘voor het verrichten van onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen
door de officier van justitie respectievelijk de rechter-commissaris, indien de inbeslagneming is
geschied door een opsporingsambtenaar’ (rov. 2.8). Met annotator Kooijmans (randnummer 3 in noot
onder NJ 2017/230) lijkt het mij niet waarschijnlijk dat Uw Raad heeft bedoeld tot uitdrukking te
brengen dat de ‘rechter-commissaris het onderzoek zelf zou moeten verrichten’. Het komt Kooijmans
‘niet bezwaarlijk voor dat het onderzoek geschiedt door een (gespecialiseerde) opsporingsambtenaar,
zolang deze maar een daartoe strekkend bevel heeft gekregen’. Kooijmans wijst daarbij op art. 177
Sv. In deze lezing leidde Uw Raad ook in genoemd arrest tegen de achtergrond van Europese
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rechtspraak uit de wetssystematiek een mogelijkheid voor de rechter-commissaris af om tot
onderzoek te machtigen dat (in dat geval) de opsporingsambtenaar op grond van een wettelijke
bevoegdheid mocht verrichten.

Dat argument kan naar het mij voorkomt niet rechtvaardigen dat de mogelijkheid om te vorderen
dat de rechter-commissaris een machtiging verstrekt wordt beperkt tot situaties waarin Europees
recht daartoe aanleiding geeft. Een dergelijke beperking komt mij overigens ook niet wenselijk voor:
gevolg zou zijn dat telkens discussie gevoerd wordt over de interpretatie van Europees recht dat – zo
illustreert deze vordering – niet altijd kristalhelder is.

Vgl. Kamerstukken II 2014/15, 34 032, nr. 9, p. 2-3.

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, NJ 2021/169 m.nt. Jörg.

In gepubliceerde rechtspraak van rechtbanken wordt ook wel betekenis gehecht aan de
aannemelijkheid dat de rechter-commissaris de machtiging, indien deze gevorderd was,
hoogstwaarschijnlijk zou hebben verleend. Vgl. Rechtbank Noord-Nederland 2 november 2021,
ECLI:RBNNE:2021:4672 en Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 november 2021,
ECLI:NL:RBZWB:2021:5954.

Vgl. in dit verband ook overweging 101 van het Hof van Justitie in het arrest Tele2, inhoudend dat
een verplichting om verkeersgegevens te bewaren niet toestaat ‘om de inhoud van een communicatie
te bewaren, en (..) dus geen inbreuk (maakt) op de wezenlijke inhoud’ van de in de artikelen 7 en 8
Handvest gewaarborgde rechten.

Deze overweging kan ook in die zin worden gelezen dat zij slechts ziet op toegang tot gegevens die
op grond van een met het Unierecht onverenigbare algemene en ongedifferentieerde bewaarplicht
zijn bewaard. Op de mogelijkheid dat de normering van toegang slechts op dat geval ziet ben ik in het
voorgaande reeds ingegaan.

Vgl. over ervaringen van advocaten met (interpretatie van) verkeersgegevens Odinot e.a., a.w., p.
89-90.

Vgl. onder meer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3273;
Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2863; Gerechtshof Den Haag 20 juli
2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1588. In Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2021,
ECLI:NL:GHARL:2021:6245 leidde het vormverzuim tot strafvermindering. Zie in dit verband ook
Diesfeldt en De Graaf, a.w.

HR 7 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AD4013, NJ 1976/455. Zie voor het vervolg HvJ EG 30 november
1976, zaak C-42/76, ECLI:EU:C:1976:168, NJ 1977/484 m.nt. Schultsz.

HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2027, NJ 2018/434.

HvJ EU 21 november 2019, zaak C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998.

Deze uitkomst sprak nog niet volstrekt vanzelf; vgl. de noot van Verkade onder NJ 2020/208 bij het
arrest van het Hof van Justitie en het vervolgarrest HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743, NJ
2020/209.

Zie eerder HR 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2297, NJ 2016/487 m.nt. Vellinga-Schootstra.
Daarin beantwoordde Uw Raad eerst ‘de opgeworpen vragen’, overwoog Uw Raad vervolgens dat het
middel terecht was voorgesteld gelet op hetgeen in één rechtsoverweging was overwogen, en gaf Uw
Raad vervolgens aan dat het middel niet tot cassatie behoefde te leiden gelet op hetgeen het hof
voorts had overwogen. Zie ook HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:257, NJ 2015/198 m.nt.
Schalken en Legemaate, waarin Uw Raad een opmerking ten overvloede maakte. In verband met de
ruime mogelijkheden die het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het belang der wet biedt, wijs ik
ook op HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6878, NJ 2012/78 m.nt. Keijzer. A-G Knigge richtte de
vordering tot cassatie in het belang der wet tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem waar
eerder (gewoon) cassatieberoep tegen was ingesteld dat door Uw Raad was verworpen. Uw Raad
stelde de rechtsregels inzake de rechtsgevolgen van veranderingen van regels van sanctierecht bij,
maar hield vast aan de rechtspraak met betrekking tot veranderingen die verband houden met
delictsomschrijvingen. ’s Hofs overwegingen en beslissing alsmede het middel zagen op een
verandering van de tweede soort; het middel werd verworpen. Cassatie in het belang der wet kan
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voorts ook worden ingesteld tegen een beslissing die voor juist wordt gehouden; zie onder meer de
vordering van P-G Silvis, randnummer 14.1, voor HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, NJ 2020/428
m.nt. Mevis.

HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, NJ 2017/229 m.nt. Kooijmans onder NJ 2017/230.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 april 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3074 en 3087.

Vgl. recentelijk HvJ EU 6 oktober 2021, zaak C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799 (Consorzio), ov. 33 e.v..
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justitie door ambtenaren, die bij de wet zijn aangewezen (zie artikelen 132a, 141
en 167 van het wetboek van strafvordering). Deze bepalingen vormen het
fundament voor een integere en onafhankelijke rechtspraak die de
waarheidsvinding tot doel heeft. Door een inbreuk hierop te maken, is het wettelijk
systeem in de kern geraakt.
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Arrest



gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 29 oktober 2019 in
de strafzaak tegen de verdachte:

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

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

Procesgang

In eerste aanleg is de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van de
verdachte.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
hij in of omstreeks de periode van 31 oktober 2017 tot en met 12 maart 2018 in de gemeente
Dordrecht, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het
aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, "[verzekeringsmaatschappij]" heeft
bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 5.442,97 Euro, althans een (of meer)

[verdachte],



geld(s)bedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen
aldaar met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een aanrijding in scene gezet, (betreffende) een aanrijding
op 31 oktober 2017, op kruispunt Nassauweg - Prinses Julianaweg in de gemeente Dordrecht - en

- daarbij doen voorkomen, dat zonder daartoe tussen de betrokken bestuurders afspraken waren
gemaakt een aanrijding had plaatsgevonden, en/of

- schade aan het bij die aanrijding(en) betrokken voertuig(en) toegebracht en/of toe laten brengen
en/of

* vervolgens materiele schade geclaimd en/of

* vervolgens een schadeformulier ingevuld en/of ondertekend en/of voorzien van (een)
handtekening(en) en/of (vervolgens) doen toekomen en/of verzonden aan "
[verzekeringsmaatschappij]" waarbij de schijn van onbekendheid tussen verdachte enzijn
mededader(s) is/werd gewekt, waardoor voornoemde "[verzekeringsmaatschappij]" (telkens) werd
bewogen tot bovenomschreven afgifte.

2.
hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 oktober 2017 tot en met 30
november 2017 in de gemeente Dordrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met
anderen of een ander, althans alleen, een zogenaamd aanrijdingsformulier - zijnde een geschrift dat
bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks met
het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van die valse of vervalste aanrijdingsformulier(en)
betreffende:

- een (fictieve) aanrijding op 31 oktober 2017, op kruispunt Nassauweg - Prinses Julianaweg in de
gemeente Dordrecht en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat het aanrijdingsformulier een
aanrijding tussen een (of meer) motorrijtuig(en) weergeven/betreffen, zulks terwijl in werkelijkheid
deze/die aanrijding(en) nooit (op die manier) heeft/hebben plaatsgevonden en waarbij dit
aanrijdingsformulier door hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) zijn ingevuld en/of zijn
ondertekend, althans voorzien zijn van een (of meer) handtekening(en) en/of bestaande dat
gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemd vervalst aanrijdingsformulier
heeft/hebben overhandigd/doen toekomen en/of verzonden naar de verzekeringsmaatschappij "
[verzekeringsmaatschappij]."

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich niet verenigt met de
motivering van de beslissing van de rechtbank.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Vordering van de advocaat-generaal

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat het



-

-

-
-

vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd en dat de officier van justitie ontvankelijk in de
vervolging moet worden verklaard. Daartoe is aangevoerd dat weliswaar geen sprake is van een
opsporingsonderzoek, maar dat dit -kort gezegd- ook niet vereist is. Ook zonder voorafgaand
opsporingsonderzoek kan de officier van justitie beslissen om tot vervolging over te gaan, aldus de
advocaat-generaal.

Oordeel van het hof

In de onderhavige zaak gaat het om een verdenking van verzekeringsfraude die zou zijn gepleegd
door de verdachte en waarbij het onderzoek naar de feiten uitsluitend is verricht door medewerkers
van een particulier onderzoeksbureau in opdracht van de verzekeringsmaatschappij die door de
verdachte was aangesproken voor vergoeding van schade. De vraag is of dit onderzoek valt onder het
(wettelijk) opsporingsbegrip en zo niet, of dit een vereiste is voor het instellen van strafvervolging. Tot
slot komt de vraag aan de orde tot welk rechtsgevolg één en ander zou moeten leiden.

Ter beantwoording van de vraag of sprake is van een opsporingsonderzoek is een aantal
wetsartikelen van belang:

Artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv): strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij
de wet voorzien.
Artikel 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.
Artikel 141 en 142 Sv: sommen limitatief op welke ambtenaren met de opsporing zijn belast.
Artikel 167, eerste lid, Sv: indien naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek het

Openbaar Ministerie van oordeel is dat vervolging moet plaats hebben, gaat het daartoe zo spoedig
mogelijk over.

Het hof stelt vast dat het onderzoek in deze zaak niet is verricht door ambtenaren die met de
opsporing van strafbare feiten zijn belast (als bedoeld in de artikelen 141 en 142 Sv). Het onderzoek
is uitsluitend verricht door medewerkers van een particulier recherchebureau die hebben gehandeld in
opdracht van een verzekeringsmaatschappij naar aanleiding van een vermoeden van oplichting door
de verdachte. Het dossier met de resultaten van dat onderzoek is aan de officier van justitie verstrekt,
die met betrekking tot de vormgeving en redactie ter correctie nadere opmerkingen heeft gemaakt.
Vervolgens is het dossier door de officier van justitie aan de rechter ter hand gesteld om op de door
hem opgestelde tenlastelegging te beslissen.

Het dossier op basis waarvan tot vervolging is overgegaan, bestaat bijgevolg louter uit stukken die
afkomstig zijn van (onderzoek door) deze private derde partij. Er is geen sprake van een door een
opsporingsambtenaar opgenomen aangifte en de verdachte is niet door een opsporingsambtenaar
gehoord. Het nadien door de officieren van justitie ingebrachte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9
maart 2020 ziet voornamelijk op door hen gemaakte opmerkingen over de vormgeving van het
dossier, en niet op inhoudelijke aspecten of handelingen die met opsporing te maken hebben. Het
maken van opmerkingen over de vormgeving kan naar het oordeel van het hof ook niet worden
aangemerkt als het uitoefenen van gezag over het door derden verricht onderzoek. Voor zover nog

Is er sprake van een opsporingsonderzoek?



door de officieren van justitie in hun proces-verbaal is aangegeven dat het (doen) opstellen en
accorderen van de tekst van de tenlastelegging valt aan te merken als een handeling ter opsporing,
overweegt het hof dat die handeling niet als zodanig kan gelden, maar is te beschouwen als
uitvoering van de beslissing om tot vervolging van de verdachte over te gaan. Het hof kwalificeert dit
niet als een opsporingsonderzoek in de zin van de wet.

Het hof is dan ook – met de raadsman en de advocaat-generaal – van oordeel dat het onderzoek in
deze zaak niet valt aan te merken als een opsporingsonderzoek in de zin van artikel 132a Sv, dat
heeft plaatsgevonden onder gezag van de officier van justitie door de daartoe bij wet genoemde
opsporingsambtenaren.

De advocaat-generaal stelt zich op het standpunt dat een opsporingsonderzoek geen vereiste is voor
het kunnen instellen van een strafvervolging. Volgens de advocaat-generaal kan dat onder meer
worden afgeleid uit het uiteindelijke doel van het strafproces, te weten ‘het bevorderen dat de
overheidsreactie op een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit in alle opzichten adequaat is’. Dit doel
wordt ook bereikt wanneer de onderbouwing van het begaan zijn van een strafbaar feit door een
verdachte wordt geleverd door onderzoek dat niet als opsporingsonderzoek is aan te merken, maar
waaruit wel voldoende wettig en overtuigend bewijs kan worden gehaald.

Het hof volgt de advocaat-generaal niet in dit standpunt. Een opsporingsonderzoek is naar het
oordeel van het hof in het strafvorderlijk stelsel noodzakelijk teneinde de vervolging van een
verdachte met de door de wet omschreven waarborgen te omkleden. Dit vloeit dwingend voort uit het
systeem van de hiervoor aangehaalde artikelen 132a, 141, 142 en 167, eerste lid Sv.

Het nemen van een vervolgingsbeslissing zonder dat daaraan een opsporingsonderzoek is
voorafgegaan, is derhalve in strijd met de wet en met het in artikel 1 Sv neergelegde
legaliteitsbeginsel waarop het vervolgingsstelsel is gefundeerd.

De vraag is wat het ontbreken van een opsporingsonderzoek in het onderhavige geval tot gevolg
dient te hebben, nu de wet zelf niet voorziet in een rechtsgevolg in een geval als het onderhavige.

Het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv biedt een voor de democratische rechtsstaat essentiële
waarborg. Er wordt bepaald dat strafvorderlijk handelen een vorm van machtsuitoefening is die is
voorbehouden aan de Staat. Tegelijkertijd biedt het waarborgen voor allen die met strafvorderlijk
optreden te maken krijgen, zowel verdachten als slachtoffers.

Is opsporingsonderzoek een vereiste voor het instellen van strafvervolging?

Vervolging zonder opsporingsonderzoek?



In de regeling van artikel 132a Sv in verbinding met artikel 167, eerste lid, Sv is dat nader uitgewerkt
in die zin dat strafvorderlijk opsporingsonderzoek dient plaats te vinden door daartoe aangewezen
onafhankelijke en onbevooroordeelde opsporingsambtenaren die bevoegd zijn om (bijzondere)
opsporingsmethoden en dwangmiddelen in te zetten om zo aan waarheidsvinding te doen. Zij doen
dit onder het gezag van een – al evenzeer onafhankelijke en onbevooroordeelde - officier van justitie
die gehouden is te toetsen of een opsporingsonderzoek opportuun is en of de inzet van
opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen voldoet aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit.

Aldus is zoveel als mogelijk gewaarborgd dat een integer opsporingsonderzoek de solide basis vormt
voor een beslissing tot vervolging die de rechter in staat stelt om op basis van het op wettige wijze
vergaarde bewijsmateriaal een oordeel te vellen over de vraag of een verdachte het hem
tenlastegelegde heeft begaan. Het voorgaande wil niet zeggen dat onderzoek door een private partij
naar mogelijk strafbaar handelen niet is toegestaan of dat de resultaten daarvan nooit tot bewijs
zouden kunnen worden gebezigd in een strafzaak. Het wil wel zeggen dat opsporingsonderzoek niet
geheel kan worden uitbesteed aan private partijen.

Naar het oordeel van het hof is een vervolging die niet is gebaseerd op een opsporingsonderzoek als
hiervoor omschreven in strijd met het fundamentele karakter van het strafvorderlijk systeem. De
essentiële waarborgen voor de kwaliteit van het onderzoek ontbreken immers en de integriteit en de
onafhankelijkheid van het onderzoek kunnen niet worden gegarandeerd, nu dit onderzoek ten volle is
verricht door en/of in opdracht van een bij het strafproces betrokken partij, te weten de gedupeerde
verzekeringsmaatschappij.

Naar het oordeel van het hof is het wettelijk systeem, dat geldt bij de vervolging en berechting in
strafzaken, hiermee in de kern geraakt. Een integere en onafhankelijke opsporing met
waarheidsvinding als doel is immers het fundament van de strafvordering en is daarmee niet alleen in
het belang van de verdachte en andere bij de individuele strafzaak betrokkenen, maar het is ook in
het belang van de gemeenschap dat dit wettelijk systeem in acht wordt genomen. Het gevolg hiervan
dient te zijn dat de officier van justitie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging.

Het voorgaande brengt met zich mee dat de officier van justitie ter zake van het onder 1 en 2
tenlastegelegde niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte wordt verklaard.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Conclusie

BESLISSING



Verklaart de officier van justitie ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde niet-ontvankelijk in de
vervolging.

Dit arrest is gewezen door mr. H.C. Plugge,

mr. A.L. Frenkel en mr. F.P. Geelhoed, in bijzijn van de griffier mr. J. van der Vegte.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 27 januari 2022.



Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 12-07-2022

Datum publicatie 14-07-2022

Zaaknummer 21-002122-20

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Veroordeling ter zake handelen in strijd met de Wet wapens en munitie en
opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Geen sprake van onrechtmatig
binnentreden. Opzettelijk aanwezig hebben amfetamine. Veroordeling tot een
gevangenisstraf van 22 dagen, waarvan 21 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd
van twee jaren en een taakstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis.
Teruggave beslag. Tenuitvoerlegging taakstraf van 40 uren.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002122-20

Uitspraak d.d.: 12 juli 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de
politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 18 juni 2020 met parketnummer 18-033012-20 en
de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer
18-145496-16, in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970,

wonende te [woonplaats].

ECLI:NL:GHARL:2022:5822

[verdachte],

Het hoger beroep



De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 28 juni
2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het
onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter met uitzondering van de strafoplegging. De advocaat-generaal
heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 22 dagen, waarvan 21 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee
jaren en een taakstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis. Daarnaast heeft de advocaat-
generaal gevorderd dat de vordering tot tenuitvoerlegging wordt toegewezen en dat het
inbeslaggenomen geldbedrag van € 335,- wordt teruggegeven aan verdachte. Deze vordering is na
voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,
mr. J.M. Suurmeijer, naar voren is gebracht.

Bij vonnis van de politierechter van 18 juni 2020 is verdachte ter zake van het onder 1 en 2
tenlastegelegde, kortgezegd: verboden wapen- en drugsbezit, veroordeeld tot een gevangenisstraf
van zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, waarbij ook
rekening is gehouden met drie ad informandum gevoegde feiten. Verder heeft de politierechter de
tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde taakstraf gelast en beslist dat het
inbeslaggenomen geldbedrag van € 335,- aan verdachte wordt teruggegeven

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en
daarom opnieuw rechtdoen.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Onderzoek van de zaak

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging



1.
hij op of omstreeks 29 mei 2019 te Stadskanaal

- een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een
(gas)alarmpistool, van het merk Rohm, type 725, kaliber 9 mm zijnde een vuurwapen in de vorm van
een geweer, revolver en/of pistool en/of

- 3 knalpatronen (centraalvuur), althans munitie van categorie III voorhanden heeft gehad;

2.
hij op of omstreeks 29 mei 2019 te Stadskanaal opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 29,64 gram + 0,22 gram + 0,16 gram + 0,40 gram + 0,86 gram, in elk geval een
hoeveelheid van een materiaal bevattende 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en/of

- ongeveer 1,70 gram + 0,07 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende
amfetamine, zijnde 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA en/of amfetamine, (telkens) een
middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde
lid van artikel 3a van die wet.

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

Namens verdachte is ter zitting in hoger beroep aangevoerd dat de woning van verdachte
onrechtmatig is binnengetreden nu de schriftelijke machtiging tot binnentreden ontbreekt. Daarnaast
is door de raadsman aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat verdachte de in de woning van
verdachte aangetroffen amfetamine opzettelijk aanwezig heeft gehad.

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten.

Het hof is van oordeel dat het namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het
tenlastegelegde wordt weersproken 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 daarbij in het bijzonder het volgende.

(On)rechtmatig binnentreden?

Uit het proces-verbaal van bevindingen van 30 mei 2019, opgemaakt door verbalisant
[verbalisant], volgt dat verbalisant [verbalisant] op 29 mei 2019 heeft gesproken met meldster
[meldster] over onder meer de aanwezigheid van een vuurwapen in de woning van verdachte aan
[woonplaats] in Stadskanaal. Naar aanleiding van deze melding is verbalisant [verbalisant] samen met
collega’s naar de woning van verdachte gegaan om daar het vuurwapen in beslag te nemen. De
verbalisant had hierbij als hulpofficier van justitie een machtiging uitgeschreven om op grond van
artikel 49 Wet wapens en munitie de woning binnen te treden. De woning is binnengetreden met

Overweging met betrekking tot het bewijs



behulp van de sleutel die [meldster] aan de politie had overhandigd.

Ook uit het proces-verbaal van binnentreden in woning van 30 mei 2019 volgt dat de woning werd
betreden op grond van het schriftelijke bevel van [verbalisant], welk bevel was afgegeven op 29 mei
2019 op grond van artikel 49 Wet wapens en munitie. Wegens de dringende noodzakelijkheid, te
weten: de aanwezigheid van een vuurwapen, werd binnengetreden bij afwezigheid van de bewoner.
In de woning werden onder meer verdovende middelen en een vuurwapen inbeslaggenomen.

Op grond van het voorgaande stelt het hof vast dat de politie op 29 mei 2019 in het bezit was van
een schriftelijke machtiging en dat is binnengetreden op grond van die machtiging. Dat deze
machtiging niet is toegevoegd aan het dossier is weliswaar een verzuim, maar dit verzuim is niet
dusdanig ernstig dat sprake zou zijn van onrechtmatig binnentreden. Uit de hiervoor genoemde
processen-verbaal blijkt voldoende duidelijk wanneer de melding is gedaan en hoe dringend het was,
ook blijkt voldoende wanneer en hoe is binnengetreden. Het hof volstaat dan ook met de constatering
van dit verzuim.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de resultaten van het binnentreden in de woning van
verdachte op 29 mei 2019 op rechtmatige wijze zijn verkregen en dus kunnen worden gebruikt voor
het bewijs van het tenlastegelegde.

Opzettelijk aanwezig hebben van 1,77 gram amfetamine

Anders dan de raadsman is het hof van oordeel dat verdachte ook de aangetroffen amfetamine
opzettelijk aanwezig heeft gehad. Hierbij acht het hof het van belang dat de drugs zijn aangetroffen
in de woning van verdachte en dat verdachte heeft verklaard dat hij wist dat in de slaapkamer van
[meldster] speed lag. De amfetamine bevond zich in de machtssfeer van verdachte. Dat de slaapkamer
feitelijk werd gebruikt door [meldster] doet aan dit oordeel niet af.

Het hof verwerpt de gevoerde verweren.

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts
wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk
betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de
bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en
2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.
hij op 29 mei 2019 te Stadskanaal

- een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een
(gas)alarmpistool, van het merk Rohm, type 725, kaliber 9 mm zijnde een vuurwapen in de vorm van
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een pistool en

- 3 knalpatronen (centraalvuur),

voorhanden heeft gehad;

2.
hij op 29 mei 2019 te Stadskanaal opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 29,64 gram + 0,22 gram + 0,16 gram + 0,40 gram + 0,86 gram van een materiaal
bevattende 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en

- ongeveer 1,70 gram + 0,07 gram van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde 3,4-
methyleendioxymethamfetamine (amfetamine),

telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die
verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van
verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft op 29 mei 2019 een vuurwapen, te weten: een (gas)alarmpistool, en drie

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte
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knalpatronen in zijn woning voorhanden gehad. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan
drie ad informandum gevoegde overtredingen van de Wet wapens en munitie, namelijk het
voorhanden hebben van een ploertendoder, een busje pepperspray en een stroomstootwapen.
Verboden wapenbezit brengt voor de maatschappij onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met zich mee,
onder meer vanwege het gevaar van escalatie van geweld. Daarom is een strafrechtelijke reactie
passend.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van xtc-pillen
(MDMA) en speed (amfetamine). De strafwaardigheid van overtredingen van de Opiumwet is in zijn
algemeenheid gelegen in de ernstige bedreiging die het gebruik van drugs voor de volksgezondheid
vormt en de, direct en indirect, met dit gebruik gepaard gaande criminaliteit.

Bij de strafoplegging houdt het hof verder rekening met een verdachte betreffend uittreksel Justitiële
Documentatie van 23 mei 2022, waaruit blijkt dat hij eerder onherroepelijk is veroordeeld voor
strafbare feiten, waaronder ook overtredingen van de Opiumwet.

De raadsman heeft ter zitting betoogd dat sprake is een positieve wending in de persoonlijke
omstandigheden van verdachte, die een nieuwe vriendin heeft en na deze feiten niet meer in
aanraking is gekomen met justitie. Ook is volgens de raadsman mogelijk sprake van psychische
problematiek. Omdat de raadsman dit niet kan onderbouwen met stukken heeft hij het hof verzocht
een reclasseringsrapport omtrent verdachte te laten opmaken.

Het hof wijst dit verzoek af, omdat het hof zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de persoon van
verdachte. Nader onderzoek is niet noodzakelijk nu het hof ook overigens onvoldoende aanleiding ziet
om een reclasseringsrapport op te doen laten maken.

Alles afwegende, in het bijzonder gelet op het tijdsverloop en de persoonlijke omstandigheden van
verdachte zoals die ter zitting in hoger beroep naar voren zijn gebracht, acht het hof oplegging van
een gevangenisstraf van 22 dagen, waarvan 21 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee
jaren en een taakstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen, passend en geboden. Het hof heeft daarbij
ook betrokken de door verdachte erkende ad informandum gevoegde feiten, zoals op de inleidende
dagvaarding vermeld, welke feiten hiermee zijn afgedaan. De voorwaardelijke gevangenisstraf dient
ook als stok achter de deur, met als doel te voorkomen dat verdachte zich gedurende de proeftijd van
twee jaren nogmaals schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Het hof gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven,
geldbedrag van € 335,-.

Het hof is van oordeel dat het geldbedrag kan worden teruggegeven aan verdachte, nu het geld
onder verdachte in beslag is genomen en niet is gebleken het aan een ander dan verdachte
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toebehoort dan wel dat dit geld van misdrijf afkomstig is. Het belang van strafvordering verzet zich
niet tegen teruggave.

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter
in de rechtbank te Noord-Nederland van 10 maart 2017 opgelegde voorwaardelijke taakstraf van 40
uren, parketnummer 18-145496-16. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de
proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarom zal de tenuitvoerlegging van die
voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.

Het hof heeft gelet op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet, de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d
en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde
heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering tenuitvoerlegging

Toepasselijke wettelijke voorschriften
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Verklaart het onder 1 en 2 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en
verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 (tweeëntwintig) dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 21 (eenentwintig) dagen, niet ten uitvoer
zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het
einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 50 (vijftig) uren, indien niet naar
behoren verricht te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp,
te weten:

- geldbedrag € 335,-.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de
politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 10 maart 2017, parketnummer 18-145496-16, te
weten van: taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, bij gebreke van het naar behoren
verrichten te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. M.B. de Wit, voorzitter,

mr. M.C. Fuhler en mr. M. van der Horst, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J. Brink, griffier,

en op 12 juli 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Het hof bevestigt het vonnis van de politierechter, met verbetering van de
motivering van de vrijspraak.

De fouillering is wel rechtmatig geweest op grond van artikel 9, tweede lid, van de
Opiumwet, maar naar het oordeel van het hof is onvoldoende komen vast te staan
of de verdachte daadwerkelijk diverse hoeveelheden heroïne en/of cocaïne bij zich
had.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Parketnummer : 20-001163-21

Uitspraak : 11 juli 2022

TEGENSPRAAK

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Limburg,
zittingsplaats Maastricht, van 30 april 2021 onder parketnummer 03-046904-21, alsmede de van dat
vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde
voorwaardelijke straf onder parketnummer 20-002850-18, in de strafzaak tegen:

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,

wonende te [adres verdachte] .

ECLI:NL:GHSHE:2022:2413

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

[verdachte] ,



Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte vrijgesproken van het onder feit 1 en feit 2
tenlastegelegde. Voorts heeft de politierechter de teruggave gelast aan de verdachte van de
inbeslaggenomen geldbedragen. Ten slotte heeft de politierechter de officier van justitie niet-
ontvankelijk verklaard in de vordering tot tenuitvoerlegging onder parketnummer

20-002850-18.

Door de officier van justitie in het arrondissement Limburg is tegen dit vonnis onbeperkt hoger beroep
ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep,
alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

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

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zal
verklaren in het hoger beroep voor zover dit mede gericht is tegen de vrijspraak van feit 2. Voorts
heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en,
opnieuw rechtdoende, het onder feit 1 tenlastegelegde bewezen zal verklaren en de verdachte zal
veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. Met betrekking tot de
inbeslaggenomen geldbedragen heeft de advocaat-generaal primair gevorderd dat deze zullen
worden onttrokken aan het verkeer en zich subsidiair gerefereerd aan het oordeel van het hof. Ten
slotte heeft de advocaat-generaal gevorderd de vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk
opgelegde taakstraf voor de duur van 30 uren subsidiair 15 dagen hechtenis onder parketnummer 20-
002850-18 toe te wijzen.

De raadsman van de verdachte heeft vrijspraak van het onder feit 1 tenlastegelegde bepleit. Voorts is
een straftoemetingsverweer gevoerd, in die zin dat is verzocht bij een bewezenverklaring een
taakstraf op te leggen voor de duur van maximaal 100 uren. Met betrekking tot de inbeslaggenomen
geldbedragen is bepleit deze niet te onttrekken aan het verkeer, nu de verdachte de geldbedragen al
heeft ontvangen.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zal
verklaren in het hoger beroep voor zover dit mede is gericht tegen de vrijspraak voor feit 2, nu de



grieven daartegen niet zijn gericht.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Bij akte instellen hoger beroep van 30 april 2021 heeft de officier van justitie onbeperkt hoger beroep
ingesteld. Uit de appelschriftuur van 7 mei 2021 blijkt dat het hoger beroep zich enkel richt tegen de
vrijspraak van feit 1. Het hoger beroep is blijkens de appelschriftuur niet gericht tegen de door de
politierechter uitgesproken vrijspraak van het onder feit 2 tenlastegelegde, voor welk feit de officier
van justitie ook vrijspraak had gevorderd. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-
generaal bevestigd dat het hoger beroep niet is gericht tegen de vrijspraak van feit 2.

Gelet op de inhoud van voormelde appelschriftuur en de mededeling van de advocaat-generaal zal het
hof, nu het belang van het Openbaar Ministerie noch enig ander rechtens te beschermen belang
gediend is met een behandeling van de zaak ten gronde in hoger beroep voor zover gericht tegen de
vrijspraak van feit 2, toepassing geven aan het bepaalde in artikel 416, derde lid, van het Wetboek
van Strafvordering en het hoger beroep van het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaren voor
zover dit gericht is tegen de vrijspraak voor feit 2.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof
onderworpen, met verbetering van de motivering van de vrijspraak voor het onder feit 1
tenlastegelegde. De motivering van de vrijspraak voor feit 1 zal in zijn geheel worden vervangen als
hierna vermeld.

Verbetering van de motivering van de vrijspraak voor het onder feit 1 tenlastegelegde

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep vrijspraak van het onder feit 1
tenlastegelegde bepleit. Daartoe is primair aangevoerd dat de fouillering van de verdachte
onrechtmatig is geweest. Er is geen sprake van ‘informed consent’ geweest van de verdachte voor de
fouillering. De verdachte heeft enkel gezegd dat in zijn broekzakken mag worden gevoeld en bedoelde
daarmee niet dat aan zijn onderbroek gevoeld mocht worden. Het fouilleren aan de
onderbroek/tussen de benen is te verstrekkend en ingrijpend geweest waardoor de persoonlijke
levenssfeer en integriteit van de verdachte is geschonden. De politieagenten hebben daarnaast enkel
op ‘onderbuikgevoel’, zonder gerechtvaardigde verdenking, gefouilleerd. Er dient derhalve
bewijsuitsluiting plaats te vinden, aldus de raadsman.

Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de verdachte eveneens dient te worden vrijgesproken van
het onder feit 1 tenlastegelegde, nu er geen toereikend bewijs is dat de aangetroffen stoffen bij de
verdachte heroïne en cocaïne bevatten. Een NFI-rapport ontbreekt in het dossier en er zijn enkel
indicatieve testen. Ook de overige omstandigheden zijn onvoldoende om vast te kunnen stellen dat
de verdachte heroïne en cocaïne bij zich had, aldus de raadsman.



Met betrekking tot het primaire verweer van de verdediging overweegt het hof als volgt.

Op 18 februari 2021 heeft de politie een stopteken gegeven aan een auto waarvan de verdachte de
bestuurder was. Nadat de auto tot stilstand kwam en de verdachte werd aangesproken, zag
verbalisant [verbalisant] dat de verdachte iets wegduwde tussen zijn benen. De verdachte verklaarde
toen desgevraagd dat dit een joint betrof en toonde daarna ook nog een zakje met hennep aan de
verbalisant. Daarop heeft de verbalisant de verdachte gefouilleerd en onderzocht aan zijn kleding,
waaronder ook aan zijn onderbroek. De verbalisant voelde een zachte poederachtige bol in de
onderbroek van de verdachte. Er zijn daarna 21 bolletjes met bruin poeder en 15 bolletjes met wit
poeder bij de verdachte inbeslaggenomen.

Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Opiumwet zijn opsporingsambtenaren bevoegd een persoon,
verdacht van een bij de Opiumwet als misdrijf strafbaar gesteld feit, bij het bestaan van ernstige
bezwaren tegen deze, aan de kleding te onderzoeken. Daarbij is geen toestemming van de verdachte
vereist. Gelet op het feit dat de verdachte drugs bij zich had en dit toonde aan de verbalisant,
bestond er een gerechtvaardigde verdenking dat de verdachte (nog meer) drugs bij zich had. Uit het
dossier blijkt voorts dat de verbalisant tijdens de fouillering een onderzoek heeft gedaan aan de
kleding van de verdachte en niet aan diens lichaam. Ook de verdachte heeft op de terechtzitting in
hoger beroep verklaard dat de verbalisant niet in zijn onderbroek is geweest. Voor zover tijdens die
fouillering in de regio ‘onderbroek’ het geslachtsdeel van de verdachte is geraakt van buiten de
onderbroek, zoals de verdachte stelt, oordeelt het hof dat dergelijke met deze opsporingshandelingen
gepaard gaande aanrakingen vallen binnen het bereik van een onderzoek aan de kleding.

Nu de politieambtenaar op grond van artikel 9, tweede lid, van de Opiumwet bevoegd was tot
fouillering over te gaan, daarbij geen toestemming van de verdachte was vereist en de fouillering zich
heeft beperkt tot aan de kleding, is naar het oordeel van het hof de fouillering rechtmatig geweest.
Het primaire verweer van de verdediging slaagt niet.

Met betrekking tot het subsidiaire verweer van de verdediging overweegt het hof als volgt.

Het hof stelt voorop dat geen rechtsregel voorschrijft dat voor de vaststelling dat sprake is van
verdovende middelen onder alle omstandigheden een chemisch deskundigenrapport nodig is. Andere
omstandigheden en bewijsmiddelen in een dossier, waaruit kan blijken dat het om verdovende
middelen gaat, kunnen tot een bewezenverklaring leiden indien een chemisch deskundigenrapport
van bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut of een ander instituut ontbreekt.

Het hof stelt vast dat in de onderhavige zaak met betrekking tot de aangetroffen stoffen volgens de
officier van justitie in eerste aanleg wel een chemisch deskundigenrapport zou zijn aangevraagd bij
het NFI, doch het NFI-rapport in eerste aanleg nog niet voorhanden was. Het hof stelt vast dat uit het
dossier, noch het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep valt af te leiden dat op enig moment
daadwerkelijk een deskundigenrapport bij het NFI was aangevraagd. Het proces-verbaal ‘Aanvraag
forensisch onderzoek Drugs’ als opgenomen op pagina’s 9 en 10 van het politiedossier biedt, gelet op
de inhoud, onvoldoende aanleiding voor die conclusie. Bij gebrek aan overige informatie
dienaangaande, houdt het hof het er derhalve voor dat geen aanvraag deskundigenonderzoek bij het



NFI, noch bij enig ander instituut, is gedaan. Een chemisch deskundigenrapport ontbreekt derhalve en
valt ook niet meer te verwachten.

Met betrekking tot de overige stukken in het dossier stelt het hof het volgende vast. Van het dossier
maakt deel uit een ‘proces-verbaal onderzoek verdovende middelen’, waarin is gerelateerd over de
door de politie gehouden MMC kleur-reactietesten op een onder de verdachte aangetroffen
hoeveelheid, qua kleur en samenstelling, op heroïne en cocaïne gelijkende stof. Bij deze indicatieve
testen – opgenomen in het proces-verbaal onderzoek verdovende middelen op pagina’s 7 en 8 van
het politiedossier – zijn de twee indicatief geteste stoffen voorzien van eenzelfde goednummer
PL2300-2021025012-1394299. Dit goednummer correspondeert met de onder de verdachte
inbeslaggenomen 21 verpakkingen bruine poeders (21,5 gram). Dit betekent feitelijk dat de geteste
stof met dat goednummer zowel positief reageerde op de aanwezigheid van heroïne als op de
aanwezigheid van cocaïne. Van de andere onder de verdachte inbeslaggenomen stof (goednummer
PL2300-2021025012-1394301), betreffende 15 verpakkingen (3,7 gram) wit poeders, heeft het hof
geen indicatieve test aangetroffen. De wel beschikbare indicatieve testen kunnen zo niet bijdragen tot
het bewijs van het tenlastegelegde, nu onduidelijk is gebleven of de geteste stof nu heroïne of
cocaïne zou moeten bevatten. Voorts stelt het hof vast dat op de telefoon van de verdachte een
inkomend bericht is aangetroffen met de inhoud: “15 min [winkel 1] bij [winkel 2] voor 3 melk”. Het is
bij de politie bekend dat met ‘1 melk’ in het criminele circuit wordt bedoeld een kleine bol cocaïne (0,5
gram). Echter is onbekend gebleven op welke datum dit bericht is ontvangen, waarmee enig verband
met de bij de verdachte aangetroffen bolletjes niet kan worden gelegd. Dit bericht kan om die reden
evenmin bijdragen tot het bewijs van het de verdachte tenlastegelegde vervoeren dan wel aanwezig
hebben van verdovende middelen op de in de tenlastelegging genoemde datum.

Dat de verdachte op de terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard dat hij wel vermoedde dat de
bij hem aangetroffen bolletjes drugs bevatten, is gezien het vorenoverwogene onvoldoende om de
bewezenverklaring van de verdachte tenlastegelegde middelen te dragen. Naar het oordeel van het
hof is immers onvoldoende komen vast te staan of de verdachte daadwerkelijk diverse hoeveelheden
heroïne en/of cocaïne bij zich had.

Het subsidiaire verweer van de verdediging slaagt.

Het hof is mitsdien, anders dan de advocaat-generaal, maar met de politierechter en de verdediging,
van oordeel dat het tenlastegelegde onder feit 1 niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.
Derhalve zal het hof de verdachte vrijspreken van het onder feit 1 tenlastegelegde.

BESLISSING

Het hof:

verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de
beslissing ter zake van het onder feit 2 tenlastegelegde;

bevestigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, met
inachtneming van het hiervoor overwogene.



Aldus gewezen door:

mr. N.I.B.M. Buljevic, voorzitter,

mr. G.J. Schiffers en mr. G.C. Bos, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. N. van Abeelen, griffier,

en op 11 juli 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. G.C. Bos voornoemd is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.



Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 20-04-2022

Datum publicatie 09-08-2022

Zaaknummer 23-001349-21

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Vrijspraak wederspannigheid, sprake van buitenproportioneel geweld zonder dat
daartoe de noodzaak is gebleken. niet kan worden gesteld dat de verbalisanten
hebben gehandeld in de rechtmatige uitoefening van hun bediening.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001349-21

datum uitspraak: 20 april 2022

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw)

Arrest van het gerechtshof Den Haag, nevenzittingsplaats Amsterdam, gewezen op het hoger beroep,
ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 12 juli 2019 in de
strafzaak onder parketnummer 10-081231-19 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] ([geboorteland]) op [geboortedag] 1986,

adres: [adres].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 6 april
2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de

ECLI:NL:GHAMS:2022:2270

Onderzoek van de zaak



raadsvrouw van de verdachte naar voren heeft gebracht.

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 6 april 2019 te Rotterdam, zich met geweld en/of bedreiging met geweld, heeft
verzet tegen een ambtenaar, [benadeelde 1], hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam en/of
[benadeelde 2], hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam, werkzaam in de rechtmatige uitoefening
van zijn/haar bediening, te weten aanhouding van verdachte bestond, door met kracht zijn armen
weg te trekken en/of zijn lichaam in tegenovergestelde richting te bewegen dan dat de verbalisanten
zijn armen trachten te bewegen, terwijl dit misdrijf en/of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden
enig lichamelijk letsel, te weten bloedende verwoningen aan de vingers en/of handen en/of elleboog
bij die [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] ten gevolge heeft gehad;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan
de politierechter.

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte schuldig zal worden verklaard aan de
tenlastegelegde gedraging. De advocaat-generaal heeft – kort samengevat- daartoe het volgende
aangevoerd. Hij heeft een, in zijn eigen woorden, kunstmatig onderscheid gemaakt tussen de
handelingen van de verbalisanten enerzijds en de handelingen van de hondengeleider anderzijds. Het
aanvankelijke verzet van de verdachte was gericht tegen het rechtmatige politieoptreden van de
verbalisanten. Na de inzet van de politiehond, waarbij de verdachte fors letsel heeft opgelopen, heeft
het politieoptreden een disproportioneel karakter gekregen, hetgeen volgens de advocaat-generaal
moet leiden tot schuldig verklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Tenlastelegging

Vonnis waarvan beroep

Vrijspraak



Standpunt van de verdediging

Door de verdediging is algehele vrijspraak bepleit. Daartoe is -kort samengevat- aangevoerd dat de
verdachte ontkent zich met geweld te hebben verzet. Hij heeft weliswaar niet meegewerkt, maar dat
wil niet zeggen dat hij middels gebruikmaking van geweld actief heeft tegengewerkt. Daarnaast is
door de verbalisanten buitenproportioneel geweld gebruikt tijdens de aanhouding waardoor de
verbalisanten niet meer handelden in de rechtmatige uitoefening van hun bediening.

Oordeel van het hof

Op basis van de inhoud van het dossier stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 6 april 2019 kregen verbalisanten [benadeelde 1] en [benadeelde 2] omstreeks 01:51 uur een
melding van een inbraak in een kelderbox. Verbalisanten kwamen om 01:56 uur ter plaatse en zagen
daar de melder [melder] staan. Melder woonde daar nog maar zeer kort en wist op dat moment nog
niet dat de kelderbox een gedeelde ruimte was en dat de man zijn buurman bleek te zijn. De melder
wees naar een blauwe deur en zei: “Daar is hij. Hij heeft in mijn kelderbox ingebroken. Hij doet nu de
deur dicht.” De man, die later bleek de verdachte te zijn, schrok. Verbalisanten zagen toen dat de
blauwe deur dichtging. Zij maakten zich kenbaar als politie en riepen dat de deur geopend moest
worden. Toen dit niet gebeurde trapte verbalisant [benadeelde 1] de deur open. Achter de deur stond
de verdachte. Verbalisant [benadeelde 1] trok de verdachte naar buiten. De verbalisanten plaatsten
de verdachte buiten de kelderbox met de rug naar hen toegekeerd tegen de muur. Tot dat moment
werkte de verdachte volgens verbalisant [benadeelde 1] nog redelijk mee. De verdachte vroeg
waarom hij werd aangehouden en werkte niet mee aan zijn aanhouding, waarop de verbalisanten
hem sommeerden mee te werken. Toen de verbalisanten hem handboeien om wilden doen trok de
verdachte zijn armen weg. De verbalisanten raakten met de verdachte in gevecht. De hondengeleider
die erbij stond zette zijn diensthond in. De verdachte werd door de diensthond in zijn been gebeten
en liep daarbij meerdere wonden aan zijn been op. Ook liep de verdachte bij de aanhouding een
wond aan zijn hoofd op. De verbalisanten hadden meerdere kleine wondjes aan hun handen.

Het hof overweegt als volgt.

Bij de vraag of een politieambtenaar werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van de bediening
heeft als uitgangspunt te gelden, dat de politieambtenaar die uitvoeringshandelingen verricht in het
kader van de aanhouding van een verdachte werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening als bedoeld in artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht. Bij de beoordeling of zich
omstandigheden voordoen die tot het oordeel leiden dat de uitoefening van de bediening niet
rechtmatig is, kan de strafrechter de noodzaak en proportionaliteit van het desbetreffende
overheidsoptreden betrekken (HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2919).

Anders dan de advocaat-generaal ziet het hof het optreden van de politie, inclusief dat van de
hondengeleider, bij de aanhouding van de verdachte als één geheel, gelet op de zeer snelle
opeenvolging van handelingen. Zo heeft getuige [melder] verklaard dat de politie de deur open trapte



en er voordat hij het wist een erge bloedpartij was en de hond de verdachte ‘goed’ had gebeten. De
door de verbalisanten verrichte uitvoeringshandelingen ter aanhouding van de verdachte hebben
plaatsgevonden op een moment dat sprake was van een redelijk vermoeden van schuld ter zake van
het plegen van een inbraak. Verbalisanten hadden een melding van een inbraak in een kelderbox
ontvangen vanuit de meldkamer en eenmaal ter plaatse gekomen zagen zij dat de deur van de
kelderbox dicht ging. Nadat de deur was open getrapt zagen zij dat er een persoon in de kelderbox
aanwezig was, die zij redelijkerwijs konden aanmerken als de verdachte van een inbraak. Dat de
verdachte zich in zijn eigen (gedeelde) kelderbox bevond, was de verbalisanten op dat moment nog
niet duidelijk. De verbalisanten hebben in het proces-verbaal van bevindingen summier gerelateerd
over het gebruikte politiegeweld en de inzet van de politiehond. Uit de verklaring van de verdachte
blijkt dat hij onder meer op zijn hoofd is geslagen door één van de verbalisanten, wat niet met zoveel
woorden door de verbalisanten is gerelateerd. Zijn verklaring vindt evenwel steun in het bij hem
aangetroffen hoofdletsel. Uit het proces-verbaal blijkt ook niet dat de verdachte voordat de
politiehond werd ingezet daarvoor is gewaarschuwd, noch dat de aanhoudende verbalisanten aan de
hondengeleider hebben aangegeven dat die inzet noodzakelijk was. Ook overigens is het hof van
oordeel dat onvoldoende duidelijk is geworden wat de noodzaak was voor het inzetten van de
politiehond, ook aangezien de verdachte ongewapend was en de verbalisanten met zijn tweeën
waren. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat sprake is geweest van
buitenproportioneel geweld, waarvan de noodzakelijkheid onvoldoende uit het dossier is gebleken.
Aldus kan niet worden vast gesteld dat de verbalisanten hebben gehandeld in de rechtmatige
uitoefening van hun bediening. Naar het oordeel van het hof is dan ook niet wettig en overtuigend
bewezen hetgeen de verdachte is tenlastegelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden
vrijgesproken.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het tenlastegelegde handelen waardoor de
gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden
ontvangen. De benadeelde partij kan de vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het tenlastegelegde handelen waardoor de
gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden
ontvangen. De benadeelde partij kan de vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

BESLISSING



Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte
daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 1] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding
en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 2] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding
en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Den Haag, waarin zitting
hadden mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen, mr. S.M. Milani en mr. W.S. Ludwig, in
tegenwoordigheid van mr. D. de Jong, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit
gerechtshof van 20 april 2022.

mr. W.S. Ludwig is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]



Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 04-05-2022

Datum publicatie 24-05-2022

Zaaknummer 21-002196-20

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs. De inzet van een peilbaken brengt een
beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met zich en levert geen
vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv op.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002196-20

Uitspraak d.d.: 4 mei 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de
politierechter in de rechtbank Midden-Nederland van 2 juli 2020 met parketnummer 96-267997-19 en
de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer
16-159787-18, in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] .

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

ECLI:NL:GHARL:2022:3602

[verdachte] ,

Het hoger beroep



Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 30
september 2021 en 21 april 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek
van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, die strekt tot veroordeling
van verdachte ter zake van het tenlastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van vier weken
alsmede tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van twee weken.
Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van
hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. F.E. den Hertog, naar voren is gebracht.

De politierechter heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 50 uren, te vervangen door 25
dagen hechtenis, en de vordering tot tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde
gevangenisstraf van 14 dagen toegewezen, in die zin dat in plaats van de tenuitvoerlegging daarvan
tenuitvoerlegging plaatsvindt van een taakstraf van 28 uren, te vervangen door 14 dagen hechtenis.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en opnieuw
rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij, op of omstreeks 28 november 2018 te [plaats] , terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat
een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten
categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van
een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de [straat] ,
als bestuurder een motorrijtuig, (bedrijfsauto (bestelauto)), van die categorie of categorieën heeft
bestuurd.

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

Onderzoek van de zaak

Het vonnis waarvan beroep

Overweging met betrekking tot het bewijs



Het verweer van de raadsvrouw

Verdachte heeft erkend het tenlastegelegde feit te hebben begaan. De raadsvrouw heeft betoogd dat
desondanks niet tot een bewezenverklaring kan worden gekomen, aangezien het bewijsmateriaal
door de politie is verkregen als gevolg van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a
van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Op het motorvoertuig van verdachte was een peilbaken
geplaatst dat de politie alarmeerde zodra het voertuig in beweging kwam. Een dergelijk peilbaken
moet worden beschouwd als een vorm van stelselmatige observatie als bedoeld in artikel 126g Sv.
Voor de toepassing daarvan dient - zoals inmiddels ook is vastgelegd in een beleidsdocument van het
openbaar ministerie - toestemming te worden gegeven door de officier van justitie, hetgeen niet is
gebeurd. Door de inzet van het peilbaken is inbreuk gemaakt op verdachtes recht op eerbiediging van
zijn privéleven als bedoeld in artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden (EVRM), te meer nu tien dagen eerder ook al eens een peilbaken was
aangebracht. Wat de raadsvrouw betreft, is het vormverzuim van dien aard dat dit met
bewijsuitsluiting moet worden gesanctioneerd. Vervolgens resteert er onvoldoende wettig bewijs dat
verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zodat vrijspraak behoort te volgen.

Het oordeel van het hof

In artikel 359a Sv, dat in hoger beroep in artikel 415 Sv van overeenkomstige toepassing is verklaard,
is bepaald dat indien bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen
worden hersteld en de rechtsgevolgen daarvan niet uit de wet blijken, de rechter daaraan als
consequentie strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar
ministerie in de vervolging kan verbinden.

Verdachtes rijbewijs is blijkens het dossier op 19 april 2012 ongeldig verklaard. De politie heeft op 28
november 2018 om 04.46 uur een peilbaken geplaatst op een bestelauto waarvan verdachte sinds 12
juni 2018 geregistreerd stond als de kentekenhouder. Verdachte is geselecteerd als subject voor de
inzet van dit zogeheten bewegingsdetectiebaken binnen een destijds lopend pilotproject van de
politie, met als aanleiding een drietal tegen verdachte opgemaakte processen-verbaal ter zake van
rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs, namelijk op 6 juni 2014, op 12 augustus 2018 en op 24
augustus 2018. Zodra het baken registreerde dat het voertuig zich in beweging zette, zou de
meldkamer worden gealarmeerd en staandehouding van de bestuurder plaatsvinden ter vaststelling
van diens identiteit. Het baken werd geplaatst voor maximaal 72 uur en was zo ingesteld dat het,
nadat het voertuig zich verplaatste, dertig minuten lang elke tien seconden de actuele positie zou
doorgeven. Na dertig minuten ging het baken in ruststand en zou het voor hernieuwd gebruik eerst
moeten worden gereset. De doorgegeven posities van het voertuig werden niet gelogd of
geregistreerd.

De inzet van een peilbaken op de wijze waarop en naar aanleiding waarvan dat in de onderhavige
zaak is gebeurd, brengt een relatief slechts beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met zich.
Het baken is een technisch hulpmiddel dat kortstondig wordt toegepast en gedurende maximaal dertig
minuten nadat het voertuig zich in beweging zet, de beweging en locatie daarvan doorgeeft aan de
politie. Locatiegegevens worden niet bijgehouden. De informatie die zo wordt verworven is dusdanig
summier dat daarmee niet een min of meer compleet beeld van (bepaalde aspecten van) verdachtes
privéleven wordt verkregen. Gelet daarop kan het peilbaken in deze vorm niet worden aangemerkt als
een vorm van stelselmatige observatie in de zin van artikel 126g Sv. Dat circa tien dagen eerder ook al
eens een peilbaken was toegepast, maakt dat niet anders. Toestemming van de officier van justitie
voor het plaatsen van het baken was dan ook niet vereist. Weliswaar heeft het openbaar ministerie in
2020 besloten het plaatsen van peilbakens met het oog op de handhaving van rijden tijdens een
rijbewijsmaatregel voortaan afhankelijk te stellen van toestemming van de officier van justitie1, maar
dit laat - nog daargelaten dat dit beleid ten tijde van het tenlastegelegde nog niet van kracht was -



het voorgaande onverlet.

Verdachte was reeds herhaaldelijk staande gehouden ter zake van het rijden met een ongeldig
verklaard rijbewijs en had kort voor het tenlastegelegde de tenaamstelling van een motorvoertuig
verkregen, terwijl zijn rijbewijs nog altijd ongeldig was verklaard. Gegeven die omstandigheden was
de politie met het oog op het opsporen van een mogelijk te plegen nieuw strafbaar feit binnen de
grenzen van haar algemene politietaak in de zin van artikel 3 Politiewet 2012 bevoegd om over te
gaan tot plaatsing van het peilbaken. Daarbij slaat het hof mede acht op de rechtspraak van de Hoge
Raad zoals neergelegd in ECLI:NL:HR:2020:34.

Het hof komt tot de conclusie dat geen sprake is van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv.
Er is daarom geen aanleiding voor de door de raadsvrouw bepleite bewijsuitsluiting.

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop
de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 28 november 2018 te [plaats] , terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een
categorie van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen
ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op
de weg, de [straat] , als bestuurder een motorrijtuig, (bedrijfsauto (bestelauto)), van die categorie
heeft bestuurd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert op:

overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte



Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die
verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van
verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het besturen van een motorvoertuig terwijl hij wist dat zijn
rijbewijs ongeldig was verklaard. Door zo te handelen heeft verdachte, terwijl hij kennelijk niet langer
rijvaardig of rijgeschikt was bevonden, moedwillig het ter bevordering van de verkeersveiligheid
ingerichte stelsel ondermijnd.

Bij het bepalen van de straf neemt het hof naast de ernst van het feit in aanmerking dat verdachte
blijkens het hem betreffende uittreksel uit het justitieel documentatieregister kort voor het begaan
van dit feit, namelijk op 26 oktober 2018, reeds onherroepelijk voor het rijden met een ongeldig
verklaard rijbewijs is veroordeeld. Kennelijk heeft deze veroordeling en de daarbij opgelegde
voorwaardelijke gevangenisstraf verdachte niet weerhouden van het opnieuw begaan van dit feit.

De door het openbaar ministerie gehanteerde Richtlijn voor strafvordering motorrijtuig (doen)
besturen tijdens ontzegging gaat bij enkelvoudige recidive als strafeis uit van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf voor de duur van drie weken. Het hof ziet in de persoonlijke omstandigheden van
verdachte, met name in het feit dat hij als ZZP'er volledig in zijn eigen inkomen moet voorzien,
aanleiding om in het voordeel van verdachte enigszins van deze richtlijn af te wijken. Voor het
achterwege laten van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, zoals door de raadsvrouw is bepleit, acht
het hof het feit, met name ook gezien de recidive, te ernstig. Alles afwegend kan naar het oordeel van
het hof niet met een andere of lichtere afdoening dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de
duur van twee weken worden volstaan en het hof zal die straf dan ook aan verdachte opleggen.

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter
in de rechtbank te Midden-Nederland van 26 oktober 2018 onder parketnummer 16-159787-18
opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Deze vordering is in hoger
beroep opnieuw aan de orde.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de
proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarom zal de tenuitvoerlegging van die

Oplegging van straf en/of maatregel

Vordering tenuitvoerlegging



voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast. Het hof ziet geen aanleiding om - zoals door de
raadsvrouw is bepleit - in plaats van de tenuitvoerlegging van deze straf de tenuitvoerlegging van een
taakstraf te gelasten.

Het hof heeft gelet op artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 9 en 176 van de
Wegenverkeerswet 1994.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de
verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) weken.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de
politierechter in de rechtbank Midden-Nederland van 26 oktober 2018, parketnummer 16-159787-18,
te weten van: een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) weken.

Aldus gewezen door

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING



1

mr. W. Foppen, voorzitter,

mr. G.A. Versteeg en mr. W.J. Morra, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.C. Huizenga, griffier,

en op 4 mei 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Beleid inzet bakens in het verkeer, 1 juli 2020; overgelegd door de advocaat-generaal en in het
dossier gevoegd.



Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 10-05-2022

Datum publicatie 24-05-2022

Zaaknummer 21-000253-22

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Het hof verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging. Gelet
op de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief
strafmaten Halt had het openbaar ministerie niet tot dagvaarden mogen overgaan.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Jeugdrecht.nl JR-2022-0040 
JR-Updates.nl 2022-0040 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000253-22

Uitspraak d.d.: 10 mei 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de
kantonrechter in de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) van 14 januari 2022 met parketnummer 05-
065789-21 in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 2003,

wonende te [adres] .

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

ECLI:NL:GHARL:2022:4178

[verdachte] ,

Het hoger beroep



Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 10 mei 2022.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na
voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte
en zijn raadsman, mr. S.F.W. van ‘t Hullenaar, naar voren is gebracht.

De kantonrechter heeft het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de kantonrechter het openbaar
ministerie ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging. Als startpunt geldt dat het
openbaar ministerie, gelet op het opportuniteitsbeginsel, in beginsel vrij is om een verdachte te
vervolgen. Vervolgens dient gekeken te worden naar de richtlijnen die van toepassing zijn, in de
onderhavige zaak is dat de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief
strafmaten Halt (hierna: de Richtlijn). Primair heeft de advocaat-generaal naar voren gebracht dat er in
deze zaak, gelet op de ernst van het letsel als gevolg van de verkeersovertreding, geen sprake is van
een licht delict en dat er door het openbaar ministerie dus niet van de Richtlijn is afgeweken.
Subsidiair heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat er onder bijzondere
omstandigheden van de Richtlijn mag worden afgeweken. De ernst van het letsel rechtvaardigt in
deze zaak de keuze om af te wijken van de Richtlijn en verdachte te dagvaarden. Daarnaast kan op
een zitting de benadeelde een vordering tot schadevergoeding indienen en kan ook de
schadevergoedingsmaatregel aan verdachte worden opgelegd. Dit laatste is bij een OM-afdoening
niet mogelijk.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient
te worden verklaard in de vervolging. Op basis van de “nieuwe” Richtlijn die in werking is getreden op
1 december 2020 dient bij jeugdstrafzaken bij een “licht delict” begaan door een first offender een
Halt-afdoening, een voorwaardelijk sepot of een OM-afdoening te volgen en een gang naar de rechter
uitdrukkelijk te worden bespaard. De raadsman heeft aangevoerd dat zelfs al zou het slachtoffer door
de overtreding ernstig letsel hebben opgelopen er nog steeds sprake is van een licht delict, omdat het
ontstaan van het letsel in de tenlastelegging is geobjectiveerd van de gedraging van verdachte, doch
is gekoppeld aan het ongeval (“waarbij letsel is ontstaan” in plaats van “waardoor letsel is

Onderzoek van de zaak

Vonnis waarvan beroep

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie



ontstaan”). Op basis van het dossier was voor het openbaar ministerie bovendien op het moment van
het nemen van de vervolgingsbeslissing overduidelijk dat niet gesteld kan worden dat het letsel bij
het slachtoffer is ontstaan door de verkeersovertreding begaan door verdachte en dat er dus nog
altijd sprake is van een licht delict. Ten aanzien van het subsidiaire standpunt van het openbaar
ministerie heeft de raadsman naar voren gebracht dat er in de onderhavige zaak geen goede redenen
zijn om van de Richtlijn af te wijken.

Oordeel hof

Voor strafbare feiten gepleegd door minderjarigen hanteert het openbaar ministerie een
vervolgingsbeleid dat is gebaseerd op de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en
adolescenten, inclusief strafmaten Halt. Met de raadsman is het hof van oordeel dat in de onderhavige
zaak gekeken dient te worden naar het vervolgingsbeleid dat is neergelegd in de Richtlijn die in
werking is getreden op 1 december 2020. Hieruit volgt dat bij een jeugdige verdachte, die de eerste of
tweede maal een licht delict begaat en waarbij geen signalen zijn van achterliggende problematiek,
wordt volstaan met een Halt-afdoening, een voorwaardelijk sepot of een OM-afdoening.

Bij de bepaling of in de onderhavige zaak sprake is van een licht delict, heeft het hof gekeken naar de
aard en de ernst van de ten laste gelegde gedraging. Naar het oordeel van het hof is de aan
verdachte ten laste gelegde overtreding van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
inhoudende dat hij geen voorrang heeft verleend, terwijl op het wegdek aan zijn kant haaientanden
waren aangebracht, een licht delict. Gelet hierop en op de omstandigheden dat verdachte ten tijde
van het ten laste gelegde feit minderjarig was, first offender is en niet is gebleken van achterliggende
problematiek, betekent dit dat het openbaar ministerie op basis van de Richtlijn niet tot dagvaarden
had mogen overgaan. Naar het oordeel van het hof is hetgeen door het openbaar ministerie bij
appelschriftuur en ter zitting is aangevoerd omtrent de ernst van het letsel onvoldoende om een
afwijking van de hoofdlijn van de Richtlijn te rechtvaardigen. Daarbij heeft het hof in aanmerking
genomen dat er bij het slachtoffer weliswaar sprake is van ernstig letsel, maar dat niet vaststaat dat
dit uitsluitend het gevolg is van de aan verdachte verweten gedraging. Gelet op het voorgaande, is
het hof van oordeel dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de
vervolging en zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

Het hof:

Bevestigt het vonnis van de kantonrechter, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Aldus gewezen door

mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels, voorzitter,

mr. K.A.J.M. Wetzels en mr. A.H. Garos, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. E.G. Ruissaard, griffier,

en op 10 mei 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

BESLISSING



Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 07-06-2022

Datum publicatie 08-06-2022

Zaaknummer 2200292921

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Vervoeren van ongeveer één kilogram cocaïne (art. 2 Opiumwet). Vormverzuimen
(art. 359a Sv). De verdachte is gefouilleerd en zijn auto is doorzocht. Tijdens het
doorzoeken van de auto is in een tas van de verdachte cocaïne aangetroffen. Deze
bevoegdheden zijn toegepast op basis van een bevel tot preventief fouilleren binnen
een Veiligheidsrisicogebied. Dit gebeurde echter op ruime afstand (ongeveer 1,5 tot
2 kilometer) van de grenzen van het Veiligheidsrisicogebied. Fouillering en
doorzoeking van auto onrechtmatig. Onherstelbaar vormverzuim. Geen
bewijsuitsluiting, wel strafvermindering. Aangezien uitsluitend opzet wordt verweten
ten aanzien van het (impliciet) subsidiair tenlastegelegde aanwezig hebben van de
cocaïne en de (impliciet) primair tenlastegelegde overtredingsvariant van art. 2 van
de Opiumwet bewezen kan worden, volgt veroordeling tot onvoorwaardelijke
hechtenis voor de duur van drie weken.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

PROMIS

Rolnummer: 22-002929-21

Parketnummer: 10-155860-21

Datum uitspraak: 7 juni 2022

TEGENSPRAAK

meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 30 september 2021
in de strafzaak tegen de verdachte:

ECLI:NL:GHDHA:2022:976

Gerechtshof Den Haag

Arrest



geboren te [plaats] (Tsjecho-Slowakije) op

[geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

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

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts is een beslissing
genomen omtrent de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals nader
omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 14 juni 2021 te Rotterdam heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of
verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk
aanwezig heeft gehad, ongeveer 992,5 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal
bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,
dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Vordering van de advocaat-generaal

[verdachte],



De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewijsoverwegingen

Vormverzuim

De raadsvrouw van de verdachte heeft zich primair op het standpunt gesteld dat het fouilleren van de
verdachte en het doorzoeken van zijn auto onrechtmatig heeft plaatsgevonden, hetgeen een
vormverzuim oplevert in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: ‘Sv’). Nu
dit vormverzuim onherstelbaar is en tot gevolg heeft dat sprake is van een schending van artikel 6 van
het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (hierna: ‘EVRM’), is de verdediging van mening
dat dit bewijsuitsluiting van de bij de doorzoeking van de auto aangetroffen cocaïne tot gevolg moet
hebben. Bij gebrek aan resterend wettig en overtuigend bewijs dient de verdachte daarom te worden
vrijgesproken van het hem tenlastegelegde. Subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt
gesteld dat – indien het hof niet overgaat tot bewijsuitsluiting – in elk geval strafvermindering dient te
worden toegepast.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat – hoewel zij het eens is met de
vaststelling van de verdediging en de rechtbank dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim
als bedoeld in artikel 359a Sv – dit vormverzuim niet dusdanig ernstig is dat dit enige compensatie
behoeft. De advocaat-generaal is van mening dat derhalve kan worden volstaan met de constatering
van dit vormverzuim.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte is op 14 juni 2022 te Rotterdam staande gehouden door de politie. Aan de verdachte is
daaraan voorafgaand een stopteken gegeven, waarna hij, nadat hij zijn auto had gestopt en was
uitgestapt, is gefouilleerd en zijn auto is doorzocht. In een proces-verbaal van bevindingen relateren
de verbalisanten dat zij deze bevoegdheden hebben toegepast op basis van een bevel tot preventief
fouilleren binnen het Veiligheidsrisicogebied Rotterdam-Feijenoord. Tijdens het doorzoeken van de
auto is in een tas van de verdachte cocaïne aangetroffen.

Het hof stelt vast dat de verbalisanten relateren dat zij de verdachte weliswaar hebben gesignaleerd
op de Hillelaan, derhalve binnen voornoemd Veiligheidsrisicogebied, maar pas buiten dit



Veiligheidsrisicogebied, te weten op de Schiedamse Vest, een stopteken hebben gegeven, staande
hebben gehouden, hebben gefouilleerd en de auto hebben doorzocht.

Hoewel het uitoefenen van de bevoegdheid tot het preventief fouilleren en doorzoeken van de auto
net buiten de grenzen van het Veiligheidsrisicogebied door externe omstandigheden gerechtvaardigd
kan zijn, is het hof van oordeel dat in de onderhavige situatie hiervan niet is gebleken. Daarbij neemt
het hof in aanmerking dat de bevoegdheid niet is uitgeoefend op of net buiten de grens, maar op
ruime afstand (ongeveer 1,5 tot 2 kilometer) van de grenzen van het Veiligheidsrisicogebied. Omdat er
geen concrete verdenking bestond van een door de verdachte gepleegd strafbaar feit kunnen de
uitgeoefende bevoegdheden evenmin worden gebaseerd op een andere wettelijke regeling.

Het hof is daarom van oordeel dat de fouillering van de verdachte en de doorzoeking van zijn auto
onrechtmatig heeft plaatsgevonden. Dit levert naar het oordeel van het hof een onherstelbaar
vormverzuim op in de zin van artikel 359a Sv.

Het hof ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of aan dit vastgestelde vormverzuim een
rechtsgevolg dient te worden verbonden en zo ja, op welke wijze.

Het hof is van oordeel dat zich in de onderhavige zaak niet de situatie heeft voorgedaan waarbij het
recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM (rechtstreeks) aan de orde
is, terwijl evenmin sprake is van een ernstige schending van een strafvorderlijk voorschrift of
rechtsbeginsel welke, als rechtstatelijke waarborg, noopt tot bewijsuitsluiting als middel om te
voorkomen dat vergelijkbare vormverzuimen in de toekomst zullen blijven plaatsvinden. In dit kader
neemt het hof voorts in aanmerking dat gesteld noch gebleken is dat opsporingsambtenaren (veel)
vaker ver buiten het Veiligheidsrisicogebied (alsnog) overgaan tot het uitoefenen van bevoegdheden
die zij - zonder redelijke verdenking - alleen binnen dat gebied hebben. Het hof gaat er voorts – met
de verdediging – van uit dat de verbalisanten niet bewust hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan.
Evenmin hebben zich onregelmatigheden voorgedaan die de betrouwbaarheid en accuraatheid van
onderzoeksresultaten wezenlijk hebben aangetast. Het voorgaande betekent naar het oordeel van
het hof dat geen sprake is van een geval waarin bewijsuitsluiting als rechtsgevolg kan en behoort te
worden verbonden aan het onderhavige vormverzuim (vgl. HR 1 december 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1890).

Voor toepassing van strafvermindering als aan dit vormverzuim te verbinden rechtsgevolg, 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. Strafvermindering laat zich in dit
verband, 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.

Het hof is van oordeel dat van dit laatste in onderhavige zaak sprake is. De verdachte is immers
zonder dat hiervoor een bevoegdheid bestond, staande gehouden en vervolgens op straat
gefouilleerd waarna tevens een tas met zijn persoonlijke spullen in zijn auto is doorzocht. Naar het
oordeel van het hof is hiermee door de verbalisanten zowel een inbreuk gemaakt op de lichamelijke



integriteit van de verdachte als op zijn persoonlijke levenssfeer, hetgeen de verdachte naar eigen
zeggen ook als vernederend heeft ervaren.

Het hof concludeert dat onder de gegeven omstandigheden dan ook sprake is geweest van een
onherstelbaar vormverzuim, dat gecompenseerd kan en dient te worden door middel van
strafvermindering, aangezien de verdachte door het vormverzuim daadwerkelijk nadeel heeft
ondervonden en strafvermindering ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en
de ernst van het verzuim gerechtvaardigd is.

Overtredingsvariant van artikel 2 van de Opiumwet

Het hof stelt vast dat aan de verdachte door de steller van de tenlastelegging uitsluitend opzet wordt
verweten ten aanzien van het (impliciet) subsidiair tenlastegelegde aanwezig hebben van cocaïne.
Het (impliciet) primair tenlastegelegde betreft de overtredingsvariant van artikel 2 van de Opiumwet,
te weten het telen/bereiden/bewerken/verwerken/verkopen/

afleveren/verstrekken/vervoeren van cocaïne.

Nu het hof van oordeel is dat het impliciet primair tenlastegelegde wettig en overtuigend kan worden
bewezenverklaard, komt het niet toe aan het impliciet subsidiair tenlastegelegde opzettelijk aanwezig
hebben van cocaïne.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met
dien verstande dat:

hij op of omstreeks 14 juni 2021 te Rotterdam heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of
verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk
aanwezig heeft gehad, ongeveer 992,5 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal
bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,
dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden
vrijgesproken.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en
omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.



In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor
zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met
een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden
gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De
verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden
waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de
verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het vervoeren van bijna 1 kilo cocaïne. De verdachte
heeft erkend dat de drugs van hem waren, maar wil over de verdere omstandigheden en toedracht
niets verklaren. Het is een feit van algemene bekendheid dat drugs schadelijk zijn voor de
volksgezondheid en dat de met de drugs gepaard gaande handel samenhangt met diverse vormen
van overlast gevende criminaliteit. De verdachte heeft zich daar niet om bekommerd en zich kennelijk
laten leiden door andere motieven, die vanwege zijn proceshouding verder onbekend gebleven zijn.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d.

21 april 2022, waaruit blijkt dat de verdachte in Nederland niet eerder onherroepelijk is veroordeeld
voor het plegen van een strafbaar feit.

handelen in strijd met een in artikel 2 van de Opiumwet gegeven verbod.



Het hof is - alles afwegende en in het bijzonder gelet op de hoeveelheid van de bij de verdachte
aangetroffen cocaïne van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke hechtenis van vier weken een
passende en geboden reactie vormt. Gelet echter op hetgeen het hof heeft geoordeeld ten aanzien
van het vastgestelde vormverzuim, ziet het hof aanleiding om die straf te verminderen met een week.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet, zoals zij rechtens gelden dan wel
golden.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het impliciet primair tenlastegelegde
heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de
verdachte strafbaar.

3 (drie) weken.

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

BESLISSING

Veroordeelt de verdachte tot hechtenis voor de duur van



Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen voorwerpen, voor zover nog niet
reeds teruggegeven, te weten:

1.  1120,00 EURO IBG 14-06-2021;
2.  Personenauto Nissan [kenteken].

Dit arrest is gewezen door mr. H.C. Plugge,

mr. B.P. de Boer en mr. O.M. Harms, in bijzijn van de griffier mr. J.J. Mossink.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 7 juni 2022.

Mr. H.C. Plugge en mr. B.P. de Boer zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.



Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 22-02-2022

Datum publicatie 25-02-2022

Zaaknummer 23-001438-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
In vereniging invoeren van in totaal 24 kilo cocaïne via Schiphol, door koeriers te
ondersteunen. Bevestiging vonnis, m.u.v. straf en met aanvullingen.
Strafvermindering door onrechtmatig onderzoek smartphone. 5 jaar en 3 maanden
gevangenisstraf.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJFS 2022/143 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001438-18

datum uitspraak: 22 februari 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Noord-Holland van 12 april 2018 in de strafzaak onder parketnummer 15-820093-17
tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1979,

adres: [adres].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 
16 maart 2021, 17 mei 2021, 8 februari 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste
aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

ECLI:NL:GHAMS:2022:562

Onderzoek van de zaak



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

Gelet op de in eerste aanleg nader omschreven tenlastelegging en de in hoger beroep door het
gerechtshof toegelaten wijziging is aan de verdachte tenlastegelegd dat:

primair:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot en met 14 februari 2017
te

Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Amsterdam, althans in Nederland, en/of te Paramaribo,
althans in Suriname en/of in/op Curaçao, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en),
althans alleen, eenmaal of meermalen (telkens), opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland (al
dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet) heeft gebracht, (de onder andere onder – de
al dan niet reeds veroordeelde ((drugs)koeriers) - [medeverdachte 1] (820581-16) en/of
[medeverdachte 2] (820544-16) en/of [medeverdachte 3] (820545-16) en/of [medeverdachte 4]
(820575-16) en/of [medeverdachte 5] (820471-16) aangetroffen) (een of meerdere) (grote)
hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de
bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die
wet, althans bevattende een (ander) middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan
wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

EN/OF

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot en met 14 februari 2017
te

Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Amsterdam, althans in Nederland, en/of te Paramaribo,
althans in Suriname en/of in/op Curaçao, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en),
althans alleen, eenmaal of meermalen (telkens), om een of meer feit(en), bedoeld in het vierde of
vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken,
verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland
(al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet) brengen van (de onder andere onder – de
al dan niet reeds veroordeelde ((drugs)koeriers) - [medeverdachte 1] (820581-16) en/of
[medeverdachte 2] (820544-16) en/of [medeverdachte 3] (820545-16) en/of [medeverdachte 4]
(820575-16) en/of [medeverdachte 5] (820471-16) aangetroffen (grote) hoeveelhe(i)d(en) (althans))
(een of meer) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een
middel vermeld op de hij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een of
meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te
plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen
en/of inlichtingen te verschaffen, en/of zich en/of een ander of anderen (daartoe) gelegenheid en/of
middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft verschaft immers, heeft/hebben
hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), een of meermalen (telkens)

Tenlastelegging



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

(telefonische) contacten met (een of meer) organisator(en), leverancier(s) en/of koper(s) en/of
afnemer(s) en/of transporteurs en/of (een) (andere) tussenperso(o)n(en) en/of mededader(s) in de
handel van verdovende middelen gelegd en/of onderhouden, en/of;
(een) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) geworven en/of voorbereid en/of voorzien van en/of bereid

gevonden om met (cocaïne gevulde) (niet eigen) bagage vanuit Suriname naar Schiphol, Nederland te
reizen en/of om (cocaïne gevulde) (niet eigen) bagage van de bagageband in Nederland te pakken en
daarmee de Douane te passeren, en/of;
(die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) (doen) voorzien van (een) vliegticket(s) en/of (een)

reisdocument(en) en/of (een) telefoon(s) en/of (hand)geld en/of onderkomen/huisvesting in Suriname
en/of Nederland en/of (informatie over) (een) (met cocaïne gevulde) koffer(s) en/of rei(s)(zen) en/of
transport(en), en/of;
(de bagage van en/of) (die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) gefotografeerd, en/of om

(die/dergelijke) foto(s) van (de bagage van en/of) (die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) gevraagd,
en/of (die/dergelijke) foto(’s) en/of reisinformatie van/over (die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s)
doorgestuurd aan en/of ontvangen van (een) mededader(s), en/of;
(een) instructie(s) en/of suggestie(s) aan (een) mededader(s) gegeven over het uithalen van (drugs

uit) (een) koffer(s) en/of over het verdere vervoer/verblijf/te regelen onderdak voor die
perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s), en/of;
(die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) op Schiphol en/of het vliegveld in Suriname afgezet, en/of

telefonische contact(en) met (die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) gelegd en/of gehad en/of
onderhouden, en/of;
zich (met een auto) naar Schiphol begeven om ((delen van) de bagage van) een of meer van (die)

perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) op te halen, en/of zich op Schiphol als snorder/taxichauffeur
voorgedaan, en/of (die) perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) opgewacht, en/of met hem/haar/hen contact
gemaakt en/of gezocht en/of proberen te zoeken (met het doel om (de bagage van) (die)
perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) met die auto van Schiphol weg te brengen), en/of;
de (inhoud van die) bagage van die perso(o)n(en)/(drugs)koerier(s) overgenomen;

subsidiair:

dat op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot en met 14 februari
2017 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, [medeverdachte 1] e/o
[medeverdachte 2] e/o [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] tezamen en in vereniging met een
of meer ander(en), althans alleen, eenmaal of meermalen (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied
van Nederland heeft/hebben gebracht, een of meerdere hoeveelhe(i)d(en), van een materiaal
bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,
dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, althans bevattende een
(ander) middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens
het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 juni 2016 tot en met 14 februari 2017 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans
in Nederland en/of Suriname tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk
behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,
door

overleg te voeren over het ophalen van koerier(s) en/of aan een of meer koeriers te verrichten of
reeds verrichte betalingen en/of het ophalen van op Schiphol te landen en/of gelande drugskoeriers
en/of de specifieke data waarop deze koeriers op Schiphol zouden arriveren, en/of
op Schiphol een of meer koeriers op te halen, en/of
foto’s van (een) drugskoerier(s) en/of de bagage van die drugskoerier(s) uit te wisselen, en/of
verslag te doen van het al dan niet op Schiphol aangehouden zijn van de drugskoerier, en/of
(een) paspoort(en) voor een of meer drugskoeriers aan te (doen) vragen.
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Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen, behalve ten
aanzien van de strafoplegging (waaronder begrepen de beslissing tot verbeurdverklaring van een
geldbedrag van € 950,00) – in zoverre zal het vonnis worden vernietigd – en met dien verstande dat
het hof:

de overwegingen van de rechtbank op pagina’s 3 en 4, voor zover betreffende het door de
verdediging gevoerde op art. 359a Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) gestoelde
vormverzuimverweer betreffende het uitlezen van de telefoon van de verdachte, zal vervangen door
de hieronder opgenomen overweging onder het kopje “bewijsuitsluitingsverweer”;
aan voornoemd vormverzuim een ander rechtsgevolg zal verbinden dan de rechtbank heeft gedaan;
de overwegingen van de rechtbank op pagina 18 met betrekking tot de nauwe en bewuste

samenwerking zal vervangen door de hieronder opgenomen overweging onder het kopje “nauwe en
bewuste samenwerking”;
tot een andere beslissing komt met betrekking tot het onder de verdachte inbeslaggenomen

geldbedrag.

Aan partiële bevestiging van het vonnis staat de omstandigheid dat in hoger beroep de
tenlastelegging is gewijzigd niet in de weg, omdat het hof komt tot de dezelfde bewezenverklaring als
de rechtbank.

Bewijsuitsluitingsverweer

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de telefoon van de verdachte door de
Koninklijke Marechaussee ten onrechte zonder daaraan voorafgaande toestemming is uitgelezen en
heeft daartoe het volgende aangevoerd. Met de onderzoeksprogramma’s die door de Koninklijke
Marechaussee zijn gebruikt, is alle informatie van de telefoon in kaart gebracht, waaronder zeer
vertrouwelijke informatie. Dit heeft een min of meer volledig beeld opgeleverd van het privéleven van
de verdachte. Nu het onderzoek aan de telefoon vooraf niet is getoetst, heeft er een vormverzuim
plaatsgevonden. Het nadeel dat de verdachte daardoor heeft ondervonden, is dat zijn privéleven tot
in de meest intieme details bekend is geworden bij derden, waardoor zijn recht op privéleven als
genoemd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) is geschonden. Aan deze schending moet het rechtsgevolg van
bewijsuitsluiting worden verbonden, omdat sprake is van een ander voorschrift dan het recht op een
eerlijk proces dat ernstig is geschonden en bewijsuitsluiting nodig is 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. De verdediging acht bewijsuitsluiting noodzakelijk als een krachtige stimulans
voor het opsporingsapparaat.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat weliswaar sprake is van een
vormverzuim, maar stelt primair dat kan worden volstaan met de constatering van het vormverzuim
omdat er niet is vastgesteld dat er een zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de

Vonnis waarvan beroep

Overwegingen van het hof



verdachte is gemaakt en stelt subsidiair dat, mocht er wel een dergelijke zeer ingrijpende inbreuk
hebben plaatsgevonden, bewijsuitsluiting niet passend is.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof stelt vast dat opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee de inhoud van de
telefoons van de verdachte hebben doorzocht en dat aan dit onderzoek geen toestemming van de
officier van justitie of machtiging van de rechter-commissaris vooraf is gegaan. Met de raadsman is het
hof van oordeel dat, nu de inhoud van de telefoon door middel van forensische software volledig is
doorzocht, een min of meer volledig beeld is verkregen van in ieder geval enkele aspecten van het
privéleven van de verdachte. Uit het dossier is gebleken dat op de telefoon van de verdachte
gegevens zijn aangetroffen die van persoonlijke en vertrouwelijke aard zijn en die een persoon
normaliter niet met een derde zou delen. Het hof denkt daarbij in het bijzonder aan de grote
hoeveelheid seksueel getinte reeks berichten tussen de verdachte en een derde. Met het gebruik van
de forensische software is geen onderscheid gemaakt in de hoeveelheid en de aard van de gegevens
die uit de telefoon zijn gehaald. Daardoor is een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van de verdachte gemaakt. Nu sprake is geweest van een dermate verstrekkend
onderzoek biedt de algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in artikel 94 jo.
95 en 96 Sv, daarvoor onvoldoende legitimatie. De verbalisanten waren derhalve niet tot een dergelijk
veelomvattend onderzoek bevoegd terwijl, gezien de grote hoeveelheid persoonlijke informatie die
een gemiddeld persoon op zijn smartphone pleegt op te slaan en er in dit geval geen aanwijzingen
waren van het tegendeel, het voorzienbaar was dat zij deze informatie aan zouden treffen. In zoverre
is het hof dan ook van oordeel dat een (onherstelbaar) vormverzuim heeft plaatsgevonden.

Het hof dient te bepalen of aan voornoemd vormverzuim enig in artikel 359a Sv genoemd rechtsgevolg
moet worden verbonden en, indien dat het geval is, welk rechtsgevolg. Daarbij houdt het hof rekening
met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat
daardoor wordt veroorzaakt. Het belang van de verdachte dat het gepleegde feit niet wordt ontdekt,
kan daarbij niet worden aangemerkt als een rechtens te respecteren belang.

Aldus de Hoge Raad geldt met betrekking tot de in artikel 359a Sv genoemde rechtsgevolgen 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. Het hof neemt in
overweging dat, zoals hiervoor overwogen, artikel 8 EVRM is geschonden en dat dit nadeel voor de
verdachte is veroorzaakt door het verzuim om het onderzoek aan de telefoon vooraf te toetsen. Het
hof is van oordeel dat dit nadeel kan worden gecompenseerd door middel van strafvermindering en
dat strafvermindering ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de ernst
daarvan gerechtvaardigd is. Met de strafvermindering wordt de verdachte enerzijds gecompenseerd
voor de inbreuk op zijn privéleven en wordt anderzijds getoond dat het hof het vormverzuim afkeurt.
Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal in hoger beroep is het hof van oordeel dat met een
enkele constatering van het vormverzuim niet kan worden volstaan, nu de inbreuk op het privéleven
van de verdachte daarvoor te groot is.

Anders dan de raadsman is het hof van oordeel dat bewijsuitsluiting in onderhavige zaak niet
noodzakelijk is. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat, indien sprake is van een ernstige schending van een
strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel, onder omstandigheden bewijsuitsluiting noodzakelijk kan
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. In het bijzonder dient de rechter dan
te beoordelen of het vormverzuim zodanig ernstig is dat niet met strafvermindering kan worden
volstaan, maar bewijsuitsluiting gerechtvaardigd is. Het hof overweegt dat onderhavig onderzoek al
geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden en dat sindsdien diverse arresten zijn gewezen waarin het
onderzoek naar de inhoud van telefoons verder is genormeerd. Niet is gebleken dat de verbalisanten
destijds een groot verwijt kon worden gemaakt, dat zij de normen doelbewust en/of met grove
veronachtzaming hebben genegeerd of dat thans structureel nog dergelijke vormverzuimen
plaatsvinden. Het hof acht strafvermindering daarom een voldoende middel om het verzuim te
compenseren.

Hetgeen de strafvermindering betekent voor de straf die de verdachte zal worden opgelegd, wordt
later in dit arrest onder ‘oplegging van straf’ nader gespecificeerd.

Nauwe en bewuste samenwerking

Uit de combinatie van de camerabeelden, de historische verkeersgegeven en de gesprekken tussen
[medeverdachte 6] (medeverdachte [medeverdachte 6]) en [verdachte] (verdachte [verdachte]) valt
het volgende op te maken over de taakverdeling en samenwerking tussen de verdachte, de
medeverdachte [medeverdachte 6] en de koeriers. [verdachte] haalt de koeriers op dan wel
controleert of zij veilig en met medebrenging van de verdovende middelen zijn aangekomen en
[medeverdachte 6] geeft hem ter voorbereiding hierop informatie en geeft aanwijzingen over de
tijdstippen dat [verdachte] op Schiphol aanwezig moet zijn/blijven en over de goederen die
[verdachte] moet overnemen van de koeriers. Voorts blijkt dat [verdachte] en [medeverdachte 6] ten
tijde van de aankomst van de koeriers en na afloop daarvan contact onderhouden over de aankomst
en de verdere gang van zaken. Meer in het bijzonder overweegt het hof dat voorafgaand aan de
drugstransporten genoemd in elk van de vier zaaksdossiers informatie wordt uitgewisseld in de vorm
van foto’s van de bagage en de personen die de middelen vervoerden, dan wel in de vorm van
versluierd taalgebruik dat blijkens de aard en de strekking ervan ziet op de personen die de middelen
vervoeren. Ook wordt informatie uitgewisseld over geldbedragen die verstrekt moeten worden.

De samenwerking tussen de verdachten is – reeds gelet op het aantal contacten – zonder meer
intensief te noemen. De handelingen die [medeverdachte 6] en [verdachte] hebben verricht zijn
bovendien essentieel en onmisbaar geweest voor het goede verloop van de invoer van de drugs.
Hiermee is gebleken dat de verdachten elk ook reeds voorafgaand aan de feiten een essentiële
bijdrage hebben geleverd aan het in Nederland brengen van de drugskoeriers en de drugs, waardoor
zij met elkaar én met de drugskoeriers nauw en bewust hebben samengewerkt aan de opzettelijke
invoer van de cocaïne.

De rechtbank heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezenverklaarde veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 8 jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het primair tenlastegelegde zal worden
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren en 6 maanden.

Oplegging van straf



De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte in de drugstransporten slechts
een kleine rol heeft gespeeld. Daarnaast is de redelijke termijn vanwege het grote tijdsverloop in
hoger beroep geschonden, waardoor strafvermindering dient plaats te vinden.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de
omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft
daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich met anderen schuldig gemaakt aan het invoeren van in totaal ongeveer 24
kilo cocaïne, verspreid over vier drugstransporten. Met zijn handelingen heeft hij een onontbeerlijke
bijdrage geleverd aan het binnen Nederland brengen van die harddrugs. De ingevoerde hoeveelheid
cocaïne is van dien aard dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel.
Harddrugs als cocaïne leveren een ernstig gevaar voor de volksgezondheid op en de handel ervan
gaat dikwijls gepaard met verschillende vormen van (niet zelden zware) criminaliteit. Het hof rekent de
verdachte aan dat hij hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Op grond van de aard en de ernst van het feit is het hof van oordeel dat niet met een mindere dan
een vrijheidsbenemende straf van aanzienlijke duur kan worden volstaan. Het hof houdt bij de
bepaling van de hoogte van de gevangenisstraf rekening met de straffen die voor het invoeren van
harddrugs plegen te worden opgelegd en die hun weerslag vinden in de oriëntatiepunten van het
Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Daarin wordt voor het in georganiseerd verband
invoeren van meer dan 20.000 gram harddrugs een gevangenisstraf van 72 maanden (zijnde 6 jaren)
of meer genoemd. Het hof zal die straf dan ook als uitgangspunt nemen.

Anders dan de advocaat-generaal ziet het hof in de omstandigheden van de zaak geen aanleiding om
een zwaardere straf als uitgangspunt te nemen.

In de persoonlijke omstandigheden die ter terechtzitting zijn aangedragen, ziet het hof geen
aanleiding om de straf te matigen. Het hof begrijpt dat het frustrerend moet zijn voor de verdachte
dat hij, een korte tijd nadat hij zijn leven weer heeft opgebouwd, voor langere tijd gedetineerd zal
raken. Uit het oogpunt van normhandhaving en preventie ziet het hof echter geen mogelijkheid om in
het voordeel van de verdachte van voornoemde straf af te wijken.

Het hof heeft acht geslagen op de overschrijding van de redelijke termijn. Het hoger beroep is
ingesteld op 20 april 2018. Dit arrest volgt ruim 3 jaar en 10 maanden later, hetgeen een forse
schending van de redelijke termijn oplevert. Deze schending is niet te wijten aan de verdediging,
waardoor de straf ter compensatie van deze termijn dient te worden verminderd. Het hof ziet daarin
aanleiding om de gevangenisstraf met 6 maanden te verminderen.

Daarnaast wordt de straf, zoals eerder overwogen, vanwege het vormverzuim verminderd. Bij het
ontbreken van normstellingen omtrent de grootte van de strafvermindering die aan een dergelijk
vormverzuim dient te worden gekoppeld, zal het hof de strafvermindering naar redelijkheid bepalen op



3 maanden.

Het hof acht aldus, alles afwegende, een gevangenisstraf 5 jaren en 3 maanden, met aftrek van de
tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire
inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een
penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van
voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de
orde is.

Het – geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte zal worden opgeheven.

Onder de verdachte is een geldbedrag van € 975,00 in beslag genomen. De advocaat-generaal heeft
gevorderd dat dit geldbedrag wordt verbeurdverklaard.

Het hof oordeelt dat niet is gebleken dat het geldbedrag door middel van of uit de baten van het
bewezenverklaarde strafbare feit zijn verkregen, noch dat het geldbedrag op grond van enig andere
in artikel 33a Sr genoemde grond voor verbeurdverklaring vatbaar is. Daarom zal het hof gelasten dat
het geldbedrag aan de verdachte wordt teruggegeven.

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet en de artikelen 47 en 57
van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof:

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

Beslagbeslissing

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING



Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren en 3 (drie)
maanden.

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

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp,
te weten: een geldbedrag van 975,- euro.

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

Heft op het – geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. J.W.P. van Heusden, mr. L.I.M. van Bergen en mr. A.M. Koolen - Zwijnenburg, in
tegenwoordigheid van mr. C.H. Sillen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit
gerechtshof van 22 februari 2022.

mr. Koolen-Zwijnenburg is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen



Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 04-03-2022

Datum publicatie 15-03-2022

Zaaknummer 21-003562-21

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bewijsuitsluiting en vrijspraak als gevolg van een onherstelbaar vormverzuim in het
vooronderzoek als bedoeld in artikel 359a Sv.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJFS 2022/182 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003562-21

Uitspraak d.d.: 4 maart 2022

TEGENSPRAAK

Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het
vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 26 juli 2021
met parketnummer 16-098942-21 in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ) op [geboortedag] 1993,

wonende te [adres] .

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

ECLI:NL:GHARL:2022:2010

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

[verdachte] ,

Het hoger beroep



Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 18
februari 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering,
het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na
voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. C.
Willekes, naar voren is gebracht.

De politierechter heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier weken,
waarvan twee weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt
en daarom opnieuw rechtdoen.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

primair
hij op of omstreeks 11 april 2021 te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, althans in Nederland, van
een voorwerp, te weten een geldbedrag (in totaal 15.991,75 euro), de werkelijke aard, de herkomst,
de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft
verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, was, en/of heeft verborgen en/of
verhuld wie een voorwerp, voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest
vermoeden dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig
misdrijf;

Onderzoek van de zaak

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging



-
-

-

-

subsidiair
hij op of omstreeks 11 april 2021, te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, althans in Nederland, een
voorwerp, te weten een geldbedrag groot 15.991,75 euro, heeft verworven en/of voorhanden heeft
gehad terwijl hij, verdachte, wist althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat voorwerp
onmiddellijk afkomstig was uit enig eigen misdrijf.

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

Standpunt van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de doorzoeking van de auto van
verdachte rechtmatig was, omdat er voldoende verdenking van witwassen bestond.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep gesteld dat bij het
vooronderzoek vormfouten zijn opgetreden. Nu sprake was van onvoldoende verdenking van
witwassen is de doorzoeking van de auto onrechtmatig geweest. Als rechtsgevolg daarvan dient
hetgeen in de auto is aangetroffen en in beslag is genomen, te worden uitgesloten van het bewijs.

Feiten en omstandigheden

Uit het proces-verbaal van bevindingen van 12 april 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1]
(pagina 8 van het dossier) blijkt het volgende. Op 12 april 2021 zag de verbalisant via de ANPR app
dat er een hit was op een voertuig met het Duitse kenteken [kenteken] . De verbalisant zag dat in de
bijbehorende tekst bij deze hit stond dat dit voertuig vermoedelijk als gestolen gesignaleerd stond in
Duitsland. De verbalisant heeft het voertuig staande gehouden op de carpoolplaats bij station
Breukelen. Verbalisant [verbalisant 2] deelde aan de bestuurder de reden van staande houding mede.
De bestuurder antwoordde dat de auto niet gestolen was. De verbalisanten stelden daarop een
nader onderzoek in naar de identiteit van het voertuig. Verbalisant [verbalisant 1] opende het portier
aan de passagierszijde en zag dat er een portemonnee in de middenconsole lag. Hij zag dat er een
flinke stapel geldbiljetten in deze portemonnee zaten en schatte in dat er ruim € 1.000,- in de
portemonnee zat.

Op basis van de volgende feiten en omstandigheden merkte de verbalisant de bestuurder aan als
verdachte van witwassen:

hij had een niet aannemelijke verklaring voor zijn reisbeweging;
hij had een niet aannemelijke verklaring over de naam van de eigenaar van de (prijzige) auto

waarin hij reed;
hij kon niet vertellen naar welk hotel hij onderweg was en hij had nergens een reservering

gemaakt;
hij had een opvallend grote hoeveelheid biljetten van € 50,- in zijn portemonnee;

Overwegingen ten aanzien van het vooronderzoek



-

-

het is de verbalisant ambtshalve bekend dat er veelvuldig personen met de [geboorteland]
nationaliteit op de route tussen Amsterdam en België worden aangetroffen die grote geldbedragen
en/of verdovende middelen vervoeren;
bij navraag bij Bureau Sirene bleek dat de auto weliswaar niet als gestolen stond geregistreerd,

maar wel dat de signalering ‘een aandachtsvestiging’ betrof.

Nadat de bestuurder als verdachte was aangemerkt, doorzocht de verbalisant op grond van artikel
96b van het Wetboek van Strafvordering het voertuig waarin verdachte reed. De verbalisant trok de
rand van de bekleding rondom het dakraam naar beneden en zag dat er meerdere bundels met
eurobiljetten in deze ruimte lagen. Na de ontdekking van de bundels met geld werd verdachte
aangehouden op verdenking van witwassen.

Oordeel van het hof

Het hof overweegt naar aanleiding van het hiervoor beschreven feitencomplex als volgt.

Op grond van artikel 96b eerste lid Sv is de opsporingsambtenaar bevoegd, 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, Sv, een vervoermiddel te doorzoeken en zich daartoe de toegang tot dit
vervoermiddel te verschaffen. Het hof heeft de vraag te beantwoorden of – en zo ja, wanneer – ten
aanzien van verdachte een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit (in casu: witwassen)
bestond.

Het hof stelt voorop dat voor de aanvang van de doorzoeking duidelijk was geworden dat de auto
niet als gestolen stond geregistreerd. Voorts is het hof van oordeel dat een geldbedrag van ruim €
1.000,- (naar een schatting van de verbalisant), in niet ongebruikelijke coupures is aangetroffen in
een portemonnee die in de middenconsole van een auto lag, niet van een zodanige omvang is en niet
onder zodanige omstandigheden is gevonden, dat dit zonder meer moet leiden tot de conclusie dat dit
geld (vermoedelijk) van misdrijf afkomstig is.

Verdachte heeft tegenover de politie verklaard dat hij onderweg was van zijn zus in Duitsland naar
zijn broer in België en dat hij in Amsterdam zou overnachten in een willekeurig hotel waarvoor hij geen
reservering had gemaakt. De auto waarin hij reed was van een broer van zijn zwager, van wie hij de
naam niet wist.

Het hof is van oordeel dat dit op zichzelf maar ook niet in onderling verband en samenhang bezien,
kan leiden tot de conclusie dat de verklaring van verdachte als zodanig ongeloofwaardig moet worden
beschouwd dat deze een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit rechtvaardigt. Dat het
de verbalisant ambtshalve bekend is dat er veelvuldig personen met de [geboorteland] nationaliteit
op de route tussen Amsterdam en België worden aangetroffen die grote geldbedragen en/of
verdovende middelen vervoeren, maakt dat niet anders.

Nu geen sprake was van een heterdaadsituatie als bedoeld in artikel 96b, eerste lid, Sv of de
gerechtvaardigde verdenking van een misdrijf, zijn de voorwaarden waaronder een doorzoeking is
geoorloofd, niet vervuld. Het doorzoeken van de auto en de daarop volgende aanhouding van de
bestuurder als verdachte van een misdrijf, acht het hof daarom onrechtmatig.

Het hof merkt de onrechtmatige doorzoeking van het voertuig aan als een onherstelbaar vormverzuim



in het vooronderzoek als bedoeld in artikel 359a Sv. De vraag of aan dat verzuim in dit geval een
(rechts)gevolg moet worden verbonden, beantwoordt het hof bevestigend; de resultaten van het
onderzoek die door dit verzuim zijn verkregen mogen niet bijdragen aan het bewijs van het
tenlastegelegde feit.

Bij de toepassing van het eerste lid van artikel 359a Sv houdt het hof rekening met het belang dat het
geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt
veroorzaakt.

De strafvorderlijke voorschriften ter zake van het doorzoeken van plaatsen en voertuigen zijn aan te
merken als belangrijke voorschriften (voor opsporingsambtenaren), waaraan de wetgever strikte
voorwaarden heeft verbonden. Door die voorwaarden niet in acht te nemen heeft de verbalisant
inbreuk gemaakt op een belangrijk strafvorderlijk voorschrift en ook op de door dat voorschrift
gewaarborgde belangen van de verdachte.

Het hof acht dit verzuim ernstig; burgers moeten erop kunnen vertrouwen niet zonder voldoende
aanleiding te worden aangemerkt als verdachte. Door de auto onbevoegd te doorzoeken teneinde
mogelijk belastend bewijsmateriaal te vergaren, is de verdachte in zijn belangen geschaad. Daarmee
is primair 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 (EVRM)
geschonden. Naar het oordeel van het hof is het van groot belang dat een ieder kan vertrouwen op
juist en rechtmatig handelende opsporingsambtenaren. Politieoptreden als het onderhavige maakt
een aanzienlijke inbreuk op dat vertrouwen, terwijl het ongemak van een verdenking op onterechte
gronden en het op grond daarvan in het openbaar onderworpen worden aan dwangmiddelen zich laat
voelen. Het nadeel dat de verdachte heeft ondervonden, is dan ook evident (waarbij het hof zich er
rekenschap van heeft gegeven dat zijn belang dat de gepleegde feiten niet werd ontdekt, niet kan
gelden als een rechtens te respecteren belang).

De factoren van artikel 359a Sv gewogen, ziet het hof voldoende reden om tot de door de raadsvrouw
gevraagde bewijsuitsluiting over te gaan

Het aantreffen van het geldbedrag vloeit rechtstreeks voort uit de onrechtmatige doorzoeking. Dit
bewijsmateriaal is onder zodanige omstandigheden verkregen dat het niet mag worden aangewend
om een strafrechtelijke veroordeling te bewerkstelligen en dient - als verboden vrucht van die
onrechtmatige doorzoeking - in de onderhavige zaak naar het oordeel van het hof te worden
uitgesloten van het bewijs.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de verdachte moet worden vrijgesproken van hetgeen hem
onder primair en subsidiair is tenlastegelegd.

BESLISSING

Bewijsuitsluiting en vrijspraak



Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en
spreekt de verdachte daarvan vrij.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven
voorwerpen, te weten:

- een geldbedrag van € 14.300,00;

- een geldbedrag van € 1.691,75.

Aldus gewezen door

mr. J.P. Bordes, voorzitter,

mr. M.J. Vos en mr. J.F.C. Schnitzler, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. L.A.C. Veltman, griffier,

en op 4 maart 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. J.F.C. Schnitzler is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 22-04-2022

Datum publicatie 22-04-2022

Zaaknummer 21/03114

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2022:221 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Beklag, beslag in Frankrijk op 3 servers van klaagster (Canadese onderneming),
die zij huurt van Frans bedrijf, i.h.k.v. gemeenschappelijk onderzoeksteam a.b.i.
art. 5.2.1 Sv. Ontvankelijkheid klaagschrift strekkende tot teruggave van servers en
gegevens die daarvan afkomstig zijn, art. 552a Sv. 1. Kan bij Nederlandse rechter
worden geklaagd over inbeslagneming van servers in Frankrijk? 2. Kan bij
Nederlandse rechter worden geklaagd over in Nederland verricht onderzoek aan
servers?

Ad 1. Uit juridisch kader (art. 13 EU rechtshulpovereenkomst, art. 5.2.2 Sv en art.
5.2.4 Sv) volgt dat nationaal recht van lidstaat waar opsporingsbevoegdheid t.b.v.
gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt uitgeoefend, leidend is. Omstandigheid
dat team van opsporingsambtenaren en technici van Nederlandse politie bijstand
heeft verleend tijdens deze inbeslagneming in Frankrijk, maakt het voorgaande niet
anders. Deze omstandigheid betekent immers niet dat sprake is van “uitoefening
van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied” a.b.i. art. 5.2.2 Sv
noch dat sprake is van stukken, voorwerpen of gegevens “die in Nederland zijn
vergaard” a.b.i. art. 5.2.4 Sv. Oordeel Rb dat servers niet door Nederlandse
autoriteiten in beslag zijn genomen, is niet onbegrijpelijk. Daarop gebaseerd
oordeel dat bij Nederlandse rechter niet kan worden geklaagd over uitblijven van
last tot teruggave daarvan, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting.

Ad 2. T.a.v. oordeel Rb dat bij Nederlandse rechter niet kan worden opgekomen
tegen het in Nederland verrichte onderzoek aan betreffende servers, is van belang
dat Rb heeft vastgesteld dat door Franse onderzoeksrechter is verzocht om
technische bijstand bij maken van “kopieën van harde schijven en RAM-geheugens
van (...) verzegelde servers” en dat die bijstand is verleend door Nederlands Team
High Tech Crime van Landelijke Eenheid in Driebergen. Oordeel Rb dat deze
verleende bijstand niet wordt aangemerkt als uitoefening van
opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied t.b.v. gemeenschappelijk
onderzoeksteam a.b.i. art. 5.2.2 Sv, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2022/1081 
NJ 2022/187 

ECLI:NL:HR:2022:612
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RvdW 2022/501 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/03114 B

Datum 22 april 2022

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Amsterdam van 13 juli 2021,
nummer RK 21/1403, op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van
Strafvordering, ingediend

door

[klaagster] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

hierna: de klaagster.

Het beroep is ingesteld door de klaagster. Namens deze hebben K. Canatan en T.W. Gijsberts, beiden
advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan deze
beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman Canatan heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat bij de Nederlandse rechter niet
kan worden geklaagd over het in Nederland verrichte onderzoek aan in Frankrijk in beslag
genomen servers, welk beslag is gelegd in het kader van een onderzoek door een

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel



2.2

5.1

gemeenschappelijk onderzoeksteam als bedoeld in artikel 5.2.1 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv).

De rechtbank heeft de klaagster niet-ontvankelijk verklaard in het beklag. Zij heeft daartoe onder
meer het volgende vastgesteld en overwogen:

“Klager huurt serverruimte op verschillende servers van [A] in Frankrijk.

In de periode van juni 2019 tot en met 9 maart 2021 hebben de Franse autoriteiten in het kader
van hun eigen strafrechtelijke onderzoek op bevel van de Franse onderzoeksrechter een
interceptietool ingezet, waarmee het mogelijk was om berichten die met de dienst van klager
werden verzonden of ontvangen te onderscheppen.

Op 13 december 2019 is een gemeenschappelijk onderzoeksteam (ook wel ‘Joint Investigation
Team’, hierna: JIT) opgericht tussen België, Frankrijk en Nederland. Het doel van het JIT is - blijkens
punt 2. van de JIT-overeenkomst - de lopende onderzoeken in België, Frankrijk en Nederland naar
de aanbieder(s) en de gebruikers van de communicatiedienst van klager te faciliteren en de
technische knowhow en middelen te delen. 
Uit de brief van het Landelijk Parket van 30 april 2021 met als onderwerp ‘Juridisch kader gebruik
geïntercepteerde data’ volgt dat vanaf 15 februari 2021 binnen het JIT is gestart met het actueel
meelezen van een gedeelte van het berichtenverkeer tussen gebruikers van de dienst van klager.

Uit het proces-verbaal met nummer 02289/2019/000289 volgt dat op 9 maart 2021 in het
hoofdkantoor van [A] in [plaats] (Frankrijk) een huiszoeking is verricht, waarbij Franse
opsporingsambtenaren zijn overgegaan tot de inbeslagneming en verzegeling van drie servers.
Hierbij zijn voornoemde opsporingsambtenaren bijgestaan door een team van
opsporingsambtenaren en technici van de Nederlandse politie. Vervolgens zijn de servers
overgebracht naar het laboratorium van het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid in
Driebergen. Daar zijn de servers conform artikel 60-3 van het Franse Wetboek van Strafvordering
(...) bewaard in afwachting van een gekwalificeerd persoon om over te gaan tot het kopiëren van
het levende geheugen, alsmede een kopie van de drie harddisks van de drie servers als deze
aanstaan (dus zonder deze uit te schakelen).

Op 12 maart 2021 heeft de onderzoeksrechter van de rechtbank in Parijs (Frankrijk) de
Nederlandse justitiële en politiële autoriteiten middels een ‘verzoek om technische bijstand’
verzocht om “over te gaan tot de analyse met het oog op het maken van kopieën van de harde
schijven en de RAM-geheugens van de (...) verzegelde servers.”

Vervolgens is op 15 maart 2021 het klaagschrift ingediend bij de rechtbank in Amsterdam.

(...)

De inbeslagneming

De rechtbank stelt voorop dat de doorzoeking en daaropvolgende inbeslagneming heeft
plaatsgevonden op Frans grondgebied, naar aanleiding van een Frans strafrechtelijk onderzoek,
onder gezag van een Franse onderzoeksrechter binnen het juridisch kader van een ‘commission
rogatoire’ en uitgevoerd door de Franse politie. Met andere woorden: de Nederlandse justitiële
autoriteiten zijn daar in strafvorderlijke zin op geen enkele manier bij betrokken geweest. Dit is
ook bevestigd door de verantwoordelijke Franse onderzoeksrechter in een e-mail van 27 maart
2021. De enkele omstandigheid dat door gespecialiseerde Nederlandse opsporingsambtenaren
technische bijstand is verleend, maakt dit niet anders, nu dit geen werkzaamheden betreffen ter
uitoefening van Nederlandse strafvorderlijke bevoegdheden. Dit wordt ook niet anders door het
gegeven dat het verzoek om technische bijstand is gedaan in het kader van de JIT-overeenkomst.
Nu de servers niet door de Nederlandse autoriteiten in beslag zijn genomen, kan bij de
Nederlandse rechter niet worden geklaagd over het uitblijven van een last tot teruggave daarvan.
Klager is in zoverre niet-ontvankelijk in zijn beklag, waarbij de rechtbank ten overvloede opmerkt
dat de servers reeds zijn teruggegeven aan de eigenaar, [A] .
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5.2 (

Vervolgens is het de vraag of bij de Nederlandse rechter kan worden geklaagd over

handelingen die op Nederlands grondgebied hebben plaatsgevonden.

De rechtmatigheid van) het onderzoek aan de servers

Het klaagschrift richt zich tegen het onderzoek aan de servers, zoals dat heeft plaatsgevonden bij
het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid in Driebergen. De rechtbank constateert dat
het onderzoek dat aan de servers is verricht geen strafvorderlijk onderzoek betreft op vordering
van de Nederlandse justitiële en/of politiële autoriteiten dan wel onderzoek met gebruikmaking
van Nederlandse strafvorderlijke bevoegdheden. Het betreft immers een technisch onderzoek op
uitdrukkelijk verzoek van een Franse rechter in het kader van een Frans strafrechtelijk onderzoek.
Het artikel waar klager zich op beroept, art. 552a Sv, voorziet niet in een beklagmogelijkheid (in
Nederland) tegen dergelijk technisch onderzoek (verricht op verzoek van een buitenlandse
autoriteit). Noch voorziet enig andere wettelijke bepaling in een dergelijke beklagmogelijkheid,
waardoor klager op dit punt niet kan worden ontvangen in zijn beklag.”

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn in het bijzonder de volgende bepalingen van
belang:

- artikel 13 van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de
Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese
Unie, met verklaringen, Trb. 2000, 96, (hierna: Overeenkomst) luidt, voor zover hier van
belang:

“Artikel 13 Gemeenschappelijke onderzoeksteams

1. De bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten kunnen onderling overeenkomen
een gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen voor een bepaald doel en voor een
beperkte periode, die in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, om
strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren in een of meer van de lidstaten die het team
instellen. De samenstelling van het team wordt in de overeenkomst vermeld.

Een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan worden ingesteld in het bijzonder wanneer:

a. het onderzoek van een lidstaat naar strafbare feiten moeilijke en veeleisende
opsporingen vergt die ook andere lidstaten betreffen;

b. verscheidene lidstaten onderzoeken uitvoeren naar strafbare feiten die wegens de
omstandigheden van de zaak een gecoördineerd en gezamenlijk optreden in de betrokken
lidstaten vergen.

Een verzoek om instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam kan van elk van de
betrokken lidstaten uitgaan. Het team wordt ingesteld in een van de lidstaten waar het
onderzoek naar verwachting zal worden uitgevoerd.

2. Verzoeken om instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam bevatten, naast de
in artikel 14 van het Europees Rechtshulpverdrag en artikel 37 van het Benelux-Verdrag
genoemde gegevens, ook voorstellen voor de samenstelling van het team.

3. Een gemeenschappelijk onderzoeksteam is onder de volgende algemene voorwaarden
actief op het grondgebied van de lidstaten die het team hebben ingesteld:

a. de leider van het team is een vertegenwoordiger van de aan strafrechtelijke onderzoeken
deelnemende bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het team actief is. De leider van het
team handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid krachtens het nationale recht;

b. het team treedt op in overeenstemming met het recht van de lidstaat waarin het actief is.
De leden van het team verrichten hun taken onder leiding van de onder a) bedoelde
persoon, met inachtneming van de voorwaarden die door hun eigen autoriteiten zijn
vastgelegd in de overeenkomst tot instelling van het team;

c. de lidstaat op het grondgebied waarvan het team optreedt, treft voor het functioneren
van het team noodzakelijke organisatorische voorzieningen.
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4. In dit artikel worden de leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam die afkomstig
zijn uit andere lidstaten dan de lidstaat waar het team optreedt, gedetacheerde leden van
het team genoemd.

5. De gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam hebben het recht
om aanwezig te zijn wanneer in de lidstaat waar wordt opgetreden, onderzoekshandelingen
plaatsvinden. De leider van het team kan evenwel om bijzondere redenen en in
overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het team optreedt, anders besluiten.

6. De gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam kunnen, in
overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het team optreedt, door de leider van
het team worden belast met de uitvoering van bepaalde onderzoekshandelingen, voorzover
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar wordt opgetreden en van de detacherende
lidstaat dit hebben goedgekeurd.

7. Wanneer het gemeenschappelijk onderzoeksteam het noodzakelijk acht dat in een van de
lidstaten die het team hebben ingesteld, onderzoekshandelingen plaatsvinden, kunnen de
door die lidstaat bij het team gedetacheerde leden hun eigen bevoegde autoriteiten vragen
die handelingen te verrichten. Die handelingen worden in die lidstaat in overweging
genomen onder de voorwaarden die van toepassing zouden zijn indien zij in het kader van
een nationaal onderzoek werden gevraagd.”

- het gelijkluidende artikel 1 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake
gemeenschappelijke onderzoeksteams (2002/465/BJZ)

- artikel 5.2.2 Sv luidt:

“De uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied ten behoeve van
het onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 5.2.1,
geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens dit wetboek en de tussen de
bij het gemeenschappelijke onderzoeksteam betrokken landen geldende verdragen.”

- artikel 5.2.4 Sv luidt:

“1. Stukken, voorwerpen en gegevens die in Nederland zijn vergaard met gebruikmaking van
enige strafvorderlijke bevoegdheid ten behoeve van het onderzoek van het
gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 5.2.1, dat buiten Nederland is
gevestigd, kunnen onmiddellijk voorlopig ter beschikking worden gesteld van het
onderzoeksteam.

2. De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk onderzoeksteam
verbindt aan de voorlopige terbeschikkingstelling, bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden
dat het Nederlandse recht onverkort blijft gelden ten aanzien van die stukken, voorwerpen
en gegevens en dat het gebruik daarvan als bewijsmiddel pas mogelijk is, nadat deze
definitief ter beschikking worden gesteld.

3. De officier van justitie kan de stukken, voorwerpen en gegevens, bedoeld in het eerste lid,
definitief ter beschikking stellen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in het
buitenland is gevestigd, voor zover en indien van toepassing, de rechtbank daartoe verlof
heeft verleend."

De geschiedenis van de totstandkoming van de onder 2.3.1 genoemde wettelijke bepalingen
houdt onder meer het volgende in met betrekking tot de toepasselijkheid van het
Nederlandse recht op de verrichtingen van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, als
bedoeld in artikel 5.2.1 Sv:

- memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Rijkswet van 18 maart
2004 tot goedkeuring van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst
betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese
Unie:

“In het derde lid [van artikel 13 Overeenkomst] worden algemene bevoegdheden geregeld.
(...) In onderdeel b ligt het primaat van het recht van de lidstaat waar men optreedt vast.”
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(Kamerstukken II 2001/02, 28350 (R 1720), nr. 3, p. 18.)

- de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 18 maart
2004 tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet
politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de uitvoering
van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad
vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese
Unie, Stb. 2004, 107:

“De uitoefening van opsporingsbevoegdheden ten behoeve van een gemeenschappelijk
onderzoeksteam wordt niet meer gebaseerd op rechtshulpverzoeken, maar op het nationale
recht van de lidstaat waar de bevoegdheden worden uitgeoefend. De achterliggende
gedachte is dat het onderzoek van een gemeenschappelijk onderzoeksteam in feite een
concentratie van nationale onderzoeken inhoudt.”

(Kamerstukken II 2001/02, 28351, nr. 3, p. 9.)

Voor zover het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat bij de
Nederlandse rechter niet kan worden opgekomen tegen de inbeslagneming in Frankrijk van
de betreffende servers, faalt het. Uit het onder 2.3 weergegeven juridische kader volgt
immers dat het nationale recht van de lidstaat waar de opsporingsbevoegdheid ten behoeve
van een gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt uitgeoefend, leidend is. De
omstandigheid dat een team van opsporingsambtenaren en technici van de Nederlandse
politie bijstand heeft verleend tijdens deze inbeslagneming in Frankrijk, maakt het
voorgaande niet anders. Deze omstandigheid betekent immers niet dat sprake is van een
“uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied” als bedoeld in
artikel 5.2.2 Sv noch dat sprake is van stukken, voorwerpen of gegevens “die in Nederland
zijn vergaard” als bedoeld in artikel 5.2.4 Sv. Het oordeel van de rechtbank dat de servers
niet door de Nederlandse autoriteiten in beslag zijn genomen, is niet onbegrijpelijk. Het
daarop gebaseerde oordeel dat bij de Nederlandse rechter niet kan worden geklaagd over
het uitblijven van een last tot teruggave daarvan, getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting.

Voor zover het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van de rechtbank dat bij de
Nederlandse rechter niet kan worden opgekomen tegen het in Nederland verrichte
onderzoek aan de betreffende servers, is van belang dat de rechtbank heeft vastgesteld dat
door de Franse onderzoeksrechter is verzocht om technische bijstand bij het maken van
“kopieën van de harde schijven en de RAM-geheugens van de (...) verzegelde servers” en
dat die bijstand is verleend door het Nederlandse Team High Tech Crime van de Landelijke
Eenheid in Driebergen. Het oordeel van de rechtbank dat deze verleende bijstand niet wordt
aangemerkt als een uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied
ten behoeve van een gemeenschappelijk onderzoeksteam als bedoeld in artikel 5.2.2 Sv,
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.

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).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

4 Beslissing



Deze beschikking is gegeven 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 S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 april 2022.
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In de zaak

[klaagster] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

hierna: de klaagster.

1.  De rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 13 juli 2021 de klaagster niet-ontvankelijk
verklaard in haar beklag ex art. 552a Sv.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de klaagster en mr. K. Canatan en mr. T.W. Gijsberts,
advocaten te Amsterdam, hebben twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. Door een gemeenschappelijk onderzoeksteam,
waarbij Frankrijk, België en Nederland betrokken waren, is onderzoek gedaan naar onder meer
versleutelde (‘pgp’-)communicatie die via de servers van klaagster zou verlopen. In de periode van 15
februari tot en met 9 maart 2021 bestond dit onderzoek mede uit het “onderscheppen” van en
“meelezen” met de via deze servers verstuurde berichten met behulp van een “interceptietool”. Op 9
maart is vervolgens een huiszoeking verricht in het hoofdkantoor van [A] te [plaats] (Frankrijk),
waarbij drie servers die klaagster van [A] huurde in beslag zijn genomen. Namens de klaagster is op
15 maart 2021 bij de rechtbank Amsterdam een klaagschrift ingediend. In dit klaagschrift is onder
meer verzocht om teruggave van de inbeslaggenomen servers en om vernietiging van overgenomen
gegevens.

4. Beide middelen hebben betrekking op de beslissing van de rechtbank om de klaagster niet-
ontvankelijk te verklaren in haar beklag. Daarom geef ik hieronder eerst de bestreden beschikking
weer, voor zover relevant voor de beoordeling van de middelen:

“2. De feiten

Klager huurt serverruimte op verschillende servers van [A] in Frankrijk.

In de periode van juni 2019 tot en met 9 maart 2021 hebben de Franse autoriteiten in het kader van
hun eigen strafrechtelijke onderzoek op bevel van de Franse onderzoeksrechter een interceptietool
ingezet, waarmee het mogelijk was om berichten die met de dienst van klager werden verzonden of
ontvangen te onderscheppen.

Op 13 december 2019 is een gemeenschappelijk onderzoeksteam (ook wel ‘Joint Investigation Team’,
hierna: JIT) opgericht tussen België, Frankrijk en Nederland. Het doel van het JIT is - blijkens punt 2.
van de JIT-overeenkomst - de lopende onderzoeken in België, Frankrijk en Nederland naar de
aanbieder(s) en de gebruikers van de communicatiedienst van klager te faciliteren en de technische
knowhow en middelen te delen.

Uit de brief van het Landelijk Parket van 30 april 2021 met als onderwerp ‘Juridisch kader gebruik
geïntercepteerde data’ volgt dat vanaf 15 februari 2021 binnen het JIT is gestart met het actueel
meelezen van een gedeelte van het berichtenverkeer tussen gebruikers van de dienst van klager.

Uit het proces-verbaal met nummer 02289/2019/000289 volgt dat op 9 maart 2021 in het
hoofdkantoor van [A] in [plaats] (Frankrijk) een huiszoeking is verricht, waarbij Franse
opsporingsambtenaren zijn overgegaan tot de inbeslagneming en verzegeling van drie servers. Hierbij
zijn voornoemde opsporingsambtenaren bijgestaan door een team van opsporingsambtenaren en
technici van de Nederlandse politie. Vervolgens zijn de servers overgebracht naar het laboratorium
van het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Daar zijn de servers conform



artikel 60-3 van het Franse Wetboek van Strafvordering (Code Penal) bewaard in afwachting van een
gekwalificeerd persoon om over te gaan tot het kopiëren van het levende geheugen, alsmede een
kopie van de drie harddisks van de drie servers als deze aanstaan (dus zonder deze uit te schakelen).

Op 12 maart 2021 heeft de onderzoeksrechter van de rechtbank in Parijs (Frankrijk) de Nederlandse
justitiële en politiële autoriteiten middels een ‘verzoek om technische bijstand’ verzocht om “over te
gaan tot de analyse met het oog op het maken van kopieën van de harde schijven en de RAM-geheugens
van de (...) verzegelde servers.”

Vervolgens is op 15 maart 2021 het klaagschrift ingediend bij de rechtbank in Amsterdam.

3. Inhoud van het klaagschrift

Het klaagschrift strekt tot teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

- de servers die op 9 maart 2021 in Frankrijk in beslag zijn genomen;

- de gegevens die afkomstig zijn van deze servers.

De raadslieden van klager hebben naar aanleiding van het standpunt van het Openbaar Ministerie en
ter toelichting op het klaagschrift kort samengevat het volgende aangevoerd.

De servers zijn reeds teruggegeven aan de eigenaar ervan, [A] , dus het klaagschrift ziet niet langer
op de teruggave van deze servers. Wel wordt geklaagd over de (rechtmatigheid van) het onderzoek
naar de servers en over de kennisname en het gebruik van de op de servers aanwezige gegevens.
Deze gegevens moeten dan ook worden teruggegeven aan klager, terwijl de door justitie gekopieerde
gegevens moeten worden vernietigd.

De raadslieden hebben zich op het standpunt gesteld dat de Amsterdamse rechtbank bevoegd is op
het klaagschrift te beslissen en dat Nederlands recht van toepassing is op het verzoek. Er vindt
immers vervolging in Nederland plaats onder toezicht van Amsterdamse rechters-commissarissen,
waardoor de rechtbank in Amsterdam op grond van art. 552a, derde lid Sv bevoegd is op het
klaagschrift te beslissen.

(…)
5. De beoordeling

5.1 De inbeslagneming

De rechtbank stelt voorop dat de doorzoeking en daaropvolgende inbeslagneming heeft
plaatsgevonden op Frans grondgebied, naar aanleiding van een Frans strafrechtelijk onderzoek,
onder gezag van een Franse onderzoeksrechter binnen het juridisch kader van een ‘commission
rogatoire’ en uitgevoerd door de Franse politie. Met andere woorden: de Nederlandse justitiële
autoriteiten zijn daar in strafvorderlijke zin op geen enkele manier bij betrokken geweest. Dit is
ook bevestigd door de verantwoordelijke Franse onderzoeksrechter in een e-mail van 27 maart
2021. De enkele omstandigheid dat door gespecialiseerde Nederlandse opsporingsambtenaren
technische bijstand is verleend, maakt dit niet anders, nu dit geen werkzaamheden betreffen ter
uitoefening van Nederlandse strafvorderlijke bevoegdheden. Dit wordt ook niet anders door het
gegeven dat het verzoek om technische bijstand is gedaan in het kader van de JIT-overeenkomst.
Nu de servers niet door de Nederlandse autoriteiten in beslag zijn genomen, kan bij de
Nederlandse rechter niet worden geklaagd over het uitblijven van een last tot teruggave daarvan.
Klager is in zoverre niet-ontvankelijk in zijn beklag, waarbij de rechtbank ten overvloede opmerkt
dat de servers reeds zijn teruggegeven aan de eigenaar, [A] .

Vervolgens is het de vraag of bij de Nederlandse rechter kan worden geklaagd over handelingen
die op Nederlands grondgebied hebben plaatsgevonden.



5.5 Conclusie
De rechtbank concludeert dat wordt geklaagd over procedures en (onderzoeks)handelingen
waarover volgens Nederlandse regels van strafvordering niet, althans nog niet, in Nederland kan
worden geklaagd. Dit maakt dat klager niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn beklag.

5.1.

5.2 (De rechtmatigheid van) het onderzoek aan de servers

Het klaagschrift richt zich tegen het onderzoek aan de servers, zoals dat heeft plaatsgevonden bij
het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid in Driebergen. De rechtbank constateert dat
het onderzoek dat aan de servers is verricht geen strafvorderlijk onderzoek betreft op vordering
van de Nederlandse justitiële en/of politiële autoriteiten dan wel onderzoek met gebruikmaking
van Nederlandse strafvorderlijke bevoegdheden. Het betreft immers een technisch onderzoek op
uitdrukkelijk verzoek van een Franse rechter in het kader van een Frans strafrechtelijk onderzoek.
Het artikel waar klager zich op beroept, art. 552a Sv, voorziet niet in een beklagmogelijkheid (in
Nederland) tegen dergelijk technisch onderzoek (verricht op verzoek van een buitenlandse
autoriteit). Noch voorziet enig andere wettelijke bepaling in een dergelijke beklagmogelijkheid,
waardoor klager op dit punt niet kan worden ontvangen in zijn beklag.

5.3 De kennisname en het gebruik van gegevens

Voor zover wordt geklaagd over de kennisname en het gebruik van gegevens op de servers merkt
de rechtbank op dat uit het verzoek om technische bijstand van 12 maart 2021 blijkt - en dat is ter
terechtzitting uitdrukkelijk bevestigd door de officier van justitie - dat enkel is verzocht over te
gaan tot "analyse met het oog op het maken van kopieën van de harde schijven en de RAM-
geheugens van de (...) verzegelde servers.” Daarmee wordt naar het oordeel van de rechtbank
geen kennis genomen van de gegevens op de servers. Evenmin worden deze gegevens gebruikt
als bedoeld in art. 552a Sv. Daadwerkelijke kennisname en gebruik van de gegevens vindt immers
plaats in Frankrijk. Daarover kan in Nederland niet worden geklaagd. Dat wordt slechts anders als
deze gegevens door de Franse autoriteiten worden overgedragen aan de Nederlandse
autoriteiten in het kader van een Nederlandse strafzaak, maar die situatie doet zich thans (nog)
niet voor. Ook op dit punt is klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

5.4 De vernietiging van de gegevens

Zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen zijn de gegevens (nog) niet overgedragen
aan Nederland ten behoeve van een in Nederland aanhangige strafzaak. Om die reden is klager
eveneens niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot vernietiging van de gegevens.

6. De beslissing

De rechtbank komt tot de volgende beslissing.

De rechtbank verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.”

5. Het eerste middel bevat de klacht dat het oordeel van de rechtbank dat de klaagster niet-
ontvankelijk is in haar beklag onbegrijpelijk is, omdat – anders dan de rechtbank heeft
aangenomen – ook sprake is geweest van Nederlands strafvorderlijk onderzoek. Het middel valt
uiteen in een tweetal deelklachten.

De eerste klacht komt erop neer dat de rechtbank een te beperkte uitleg zou hebben gegeven
aan het klaagschrift nu zij niet is ingegaan op de klacht voor zover die zag op de “live
onderschepping” van gegevens. De steller van het middel zal hierbij het oog hebben op de
interceptie met behulp van een “interceptietool” die blijkens de bestreden beschikking in de
periode voorafgaand aan de inbeslagneming van de servers – van 15 februari tot en met 9 maart
2021 – heeft plaatsgevonden. Het al dan niet verkrijgen van gegevens als gevolg van deze
interceptie moet worden onderscheiden van mogelijke gegevensverkrijging door het na de
inbeslagname analyseren en uitlezen van de servers.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Het klopt dat in het klaagschrift enkele keren ook wordt gerept over mogelijk “onderschepte”
gegevens. De aan het slot van het klaagschrift (p. 3) onder a. t/m d. geformuleerde verzoeken
bevatten echter niet een concrete klacht of verzoek ten aanzien van de geïntercepteerde
gegevens. De in het klaagschrift geformuleerde verzoeken hebben slechts betrekking op de in
beslag genomen servers. Uit de processen verbaal van de raadkamerzittingen van 29 maart en 29
juni 2019, alsmede uit de aldaar overgelegde pleitnota’s, blijkt evenmin dat hier iets concreets ten
aanzien van de geïntercepteerde data is verzocht. Dit onderdeel van het middel mist aldus
feitelijke grondslag.

De tweede klacht is gericht tegen het oordeel van het hof dat geen beklag openstaat tegen –
kort gezegd – de inbeslagneming van en het onderzoek aan de in beslag genomen servers.
Hiertoe wordt, onder aanhaling van de overgelegde pleitnota, onder meer een beroep gedaan op
art. 5.2.2 en 5.2.4 Sv.

De artikelen 5.2.2 en 5.2.4 Sv zijn opgenomen in Titel 2 (“Internationale gemeenschappelijke
onderzoeksteams”) van boek 5 van het Wetboek van Strafvordering en luiden als volgt:

“Artikel 5.2.2. (uitoefening bevoegdheden)
De uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied ten behoeve van het
onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 5.2.1, geschiedt met
inachtneming van het bepaalde bij en krachtens dit wetboek en de tussen de bij het
gemeenschappelijke onderzoeksteam betrokken landen geldende verdragen.”
Artikel 5.2.4. (overdracht resultaten onderzoek)
1. Stukken, voorwerpen en gegevens die in Nederland zijn vergaard met gebruikmaking van enige
strafvorderlijke bevoegdheid ten behoeve van het onderzoek van het gemeenschappelijk
onderzoeksteam, bedoeld in artikel 5.2.1, dat buiten Nederland is gevestigd, kunnen onmiddellijk
voorlopig ter beschikking worden gesteld van het onderzoeksteam.

2. De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk onderzoeksteam verbindt aan
de voorlopige terbeschikkingstelling, bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden dat het
Nederlandse recht onverkort blijft gelden ten aanzien van die stukken, voorwerpen en gegevens
en dat het gebruik daarvan als bewijsmiddel pas mogelijk is, nadat deze definitief ter beschikking
worden gesteld.

3. De officier van justitie kan de stukken, voorwerpen en gegevens, bedoeld in het eerste lid,
definitief ter beschikking stellen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in het buitenland
is gevestigd, voor zover en indien van toepassing, de rechtbank daartoe verlof heeft verleend.”

Deze bepalingen die bij de Wet herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken in
de artikelen 5.2.2 en 5.2.4 Sv zijn terechtgekomen stonden voordien in onderscheidenlijk art.
552qb en 552qd (oud) Sv. Zij waren de vrucht van de Wijzigingswet van het Wetboek van
Strafvordering,1 die uitvoering gaf aan de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de
Europese Unie.2 Het hierin opgenomen art. 13 is dus van betekenis voor de uitleg van onder meer
de artikelen 5.2.2 en 5.2.4 Sv en luidt voor zover relevant als volgt:

“Artikel 13 
Gemeenschappelijke onderzoeksteams

1. De bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten kunnen onderling overeenkomen een
gemeenschappelijk onderzoeksteam in te stellen voor een bepaald doel en voor een beperkte
periode, die in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, om strafrechtelijke
onderzoeken uit te voeren in een of meer van de lidstaten die het team instellen. De samenstelling
van het team wordt in de overeenkomst vermeld. 
(…)
Het team wordt ingesteld in een van de lidstaten waar het onderzoek naar verwachting zal
worden uitgevoerd.

(…)



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

3. Een gemeenschappelijk onderzoeksteam is onder de volgende algemene voorwaarden actief op
het grondgebied van de lidstaten die het team hebben ingesteld:

a. de leider van het team is een vertegenwoordiger van de aan strafrechtelijke onderzoeken
deelnemende bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het team actief is. De leider van het team
handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid krachtens het nationale recht;

b. het team treedt op in overeenstemming met het recht van de lidstaat waarin het actief is. De
leden van het team verrichten hun taken onder leiding van de onder a) bedoelde persoon, met
inachtneming van de voorwaarden die door hun eigen autoriteiten zijn vastgelegd in de
overeenkomst tot instelling van het team;

c. de lidstaat op het grondgebied waarvan het team optreedt, treft voor het functioneren van het
team noodzakelijke organisatorische voorzieningen.

4. In dit artikel worden de leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam die afkomstig zijn uit
andere lidstaten dan de lidstaat waar het team optreedt, gedetacheerde leden van het team
genoemd.

5. De gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam hebben het recht om
aanwezig te zijn wanneer in de lidstaat waar wordt opgetreden, onderzoekshandelingen
plaatsvinden. De leider van het team kan evenwel om bijzondere redenen en in overeenstemming
met het recht van de lidstaat waar het team optreedt, anders besluiten.

6. De gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam kunnen, in
overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het team optreedt, door de leider van het
team worden belast met de uitvoering van bepaalde onderzoekshandelingen, voorzover de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar wordt opgetreden en van de detacherende lidstaat dit
hebben goedgekeurd.

7. Wanneer het gemeenschappelijk onderzoeksteam het noodzakelijk acht dat in een van de
lidstaten die het team hebben ingesteld, onderzoekshandelingen plaatsvinden, kunnen de door
die lidstaat bij het team gedetacheerde leden hun eigen bevoegde autoriteiten vragen die
handelingen te verrichten. Die handelingen worden in die lidstaat in overweging genomen onder
de voorwaarden die van toepassing zouden zijn indien zij in het kader van een nationaal
onderzoek werden gevraagd.”

Bij de beoordeling van de tweede klacht van het eerste middel moet onderscheid gemaakt
worden tussen de inbeslagneming van de servers in [plaats] en het daaropvolgende onderzoek
aan de servers dat bij het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid in Driebergen heeft
plaatsgevonden.

Ten aanzien van de inbeslagneming komt het oordeel van de rechtbank (onder het kopje 5.1 in de
onder 4 weergegeven overweging) erop neer dat geen strafvorderlijk onderzoek op Nederlands
grondgebied heeft plaatsgevonden en art. 5.2.2 en 5.2.4 Sv om die reden toepassing missen. Wat
de rechtbank betreft heeft het handelen van Nederlandse opsporingsambtenaren in [plaats]
slechts bestaan uit “technische bijstand”. Daardoor is het Wetboek van Strafvordering niet van
toepassing en staat de mogelijkheid van beklag ex. art. 552a Sv niet open.

Dit oordeel getuigt naar mijn mening niet van een onjuiste rechtsopvatting en acht ik evenmin
onbegrijpelijk. Anders dan de steller van het middel lijkt te betogen, volgt uit de artikelen 5.2.2 en
5.2.4 Sv niet – ook niet wanneer zij worden gelezen in samenhang met art. 13 van de
Overeenkomst wederzijdse rechtshulp – dat wanneer sprake is van een gemeenschappelijk
onderzoeksteam, of bijstand door Nederlandse opsporingsambtenaren ter plaatse, (ook) het
Nederlands recht van toepassing is. Voor zover het middel dit miskent, faalt het.

Voor het onderzoek dat in Driebergen is verricht geldt uiteraard niet dat dit niet op Nederlands
grondgebied heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van dit deel van de klacht is echter van belang
dat art. 552a Sv niet voorziet in een algemene beklagmogelijkheid tegen onderzoek aan servers.
Beklag staat slechts open indien sprake is van “kennisneming of het gebruik van gegevens”. Dit
kader heeft de rechtbank onder het kopje 5.2 in de onder 4 weergegeven overweging niet
miskend. De rechtbank is aldus uitgegaan van een juiste rechtsopvatting.
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Voor zover met het middel ook beoogd wordt te klagen over de begrijpelijkheid van het oordeel
van de rechtbank dat het onderzoek in Driebergen niet mede uit “kennisneming of gebruik” van
gegevens heeft bestaan, verwijs ik naar de bespreking van het tweede middel.

Het middel faalt in alle onderdelen.

Het tweede middel bevat de klacht dat de rechtbank een te beperkte uitleg heeft gegeven aan
de begrippen “kennisneming” en “gebruik”.

Het hof heeft onder het kopje 5.3 in de hierboven onder 4 weergegeven overweging geoordeeld
dat het onderzoek te Driebergen – dat slechts zou hebben bestaan uit “analyse met het oog op
het maken van kopieën van de harde schijven en de RAM-geheugens van de (...) verzegelde
servers” – niet kan worden aangemerkt als gebruik of kennisname van de zich op de servers
bevindende gegevens. Daarbij heeft het overwogen dat hetgeen in Driebergen is gedaan slechts
“technisch onderzoek” betrof en de “daadwerkelijke kennisname en gebruik van de gegevens” In
Frankrijk plaats gaat vinden. De rechtbank heeft daarbij aangetekend dat dit anders kan worden
indien de gegevens een rol gaan spelen in een Nederlandse strafzaak.

Dit oordeel lijkt mij niet getuigen van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de begrippen
“kennisneming” en “gebruik” en acht ik evenmin onbegrijpelijk. Ik licht dat toe. Krachtens art. 552a
lid 1 Sv kan een belanghebbende zich schriftelijk beklagen over de kennisneming of het gebruik
van gegevens, indien deze zijn “opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een
geautomatiseerd werk en vastgelegd bij een onderzoek in zodanig werk”. Vereist is dus dat
sprake is van gegevens die zijn “vastgelegd” bij een onderzoek in zodanig werk. Er moet dus een
vastleggingshandeling hebben plaatsgevonden.3

Uit de vaststelling van de rechtbank dat sprake is geweest van “analyse met het oog op het
maken van kopieën van de harde schijven en de RAM-geheugens van de (...) verzegelde servers”
maak ik op dat niet van een dergelijke vastleggingshandeling sprake is geweest. Dat was mogelijk
anders geweest indien niet slechts een analyse “met het oog op” het maken van kopieën zou zijn
uitgevoerd, maar ook daadwerkelijk kopieën waren gemaakt. Hiervan is nu – blijkens de
vaststellingen van de rechtbank – (nog) geen sprake geweest, waardoor het oordeel dat de
ontvankelijkheidsdrempel van art. 552a lid 1 Sv niet wordt gehaald niet onbegrijpelijk is. Dat de
rechtbank zich niet nader heeft uitgelaten over wat de (technische) aard van de analyse die wel is
verricht dan wel heeft ingehouden, maakt dit mijns inziens niet anders.

Ook het tweede middel faalt.

6. Beide middelen falen en kunnen worden afgedaan met een aan art. 81 lid 1 RO ontleende
motivering.

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

8. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Stb. 2004, 107

Trb. 2000, 96.



3 Vgl. in dit verband HR 9 oktober 2012 ECLI:NL:HR:2012:BX5510 (NJ 2012, 598) en HR 24 januari
2017, ECLI:NL:HR:2017:71 (NJ 2017, 228). In de eerste beschikking betrof het een klaagschrift dat
zich richtte tegen kennisneming en gebruik van in beslag genomen harde schijven. De Hoge Raad
verklaarde het klaagschrift ambtshalve niet-ontvankelijk. In de tweede beschikking ging het om
telefoons die waren uitgelezen. De Hoge Raad oordeelde dat het oordeel van de rechtbank dat de
klager niet-ontvankelijk moest worden verklaard niet zonder meer begrijpelijk was. Hij overwoog
daarbij dat deze zaak verschilde van die van 9 oktober 2012 want: “In die zaak was dus geen sprake
van gegevens die waren vastgelegd ‘bij een onderzoek in zodanig werk’.”
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v.
verdenking hennepteelt en diefstal elektriciteit. Was de (tweede) inbeslagneming
van de auto onrechtmatig?

HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel.

CAG: De opvatting dat een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag niet voor een
tweede keer op hetzelfde voorwerp kan worden gelegd, vindt in het algemeen geen
steun in het recht. Het recht vereist evenmin dat RC bij tijdsverloop een gegeven
machtiging tussentijds toetst, alvorens OvJ tot het leggen van beslag mag overgaan.

Het beslag o.g.v. art. 94a Sv strekt tot bewaring van het recht tot verhaal van een
op te leggen geldboete van de vijfde categorie of tot verhaal van een op te leggen
betalingsverplichting ter ontneming van w.v.v.. De gegeven machtiging strekte in dit
geval tot het veiligstellen van vermogen van klaagster tot € 1.121.989,44. De aard
van het conservatoire beslag brengt mee dat tot dat bedrag op verschillende
vermogensvoorwerpen van klaagster beslag kon worden gelegd. Zodra auto vrij
was van het eerste beslag en door de aankoop weer toebehoorde aan klaagster,
kon hierop dus wederom conservatoir beslag worden gelegd o.g.v. dezelfde
machtiging. Kennelijk oordeel Rb dat de tweede beslaglegging onrechtmatig was, is
dus onjuist.

Rb is daardoor klaarblijkelijk ook niet toegekomen aan de toetsing van de maatstaf
of niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, een geldboete of
een ontnemingsmaatregel aan klaagster zal opleggen. Onduidelijk blijft ook wat Rb
heeft bedoeld met haar overweging dat het belang van strafvordering zich niet tegen
teruggave van auto verzet, nu dit enkel bij beslag ex art. 94 Sv aan de orde is.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2022/1207 
NJ 2022/198 

ECLI:NL:HR:2022:694



2.1

2.2

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/04068 B

Datum 17 mei 2022

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 6 juli 2021,
nummer RK 21/1143, op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van
Strafvordering, ingediend

door

[klaagster] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981,

hierna: de klaagster.

Het beroep is ingesteld door het openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur een cassatiemiddel
voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden
beschikking en terugwijzing van de zaak naar de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht,
teneinde op het bestaande klaagschrift opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

Het cassatiemiddel komt op tegen de gegrondverklaring van het beklag tegen het op grond van
artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering onder de klaagster gelegde beslag op een auto.
Het klaagt over het oordeel van de rechtbank dat de tweede inbeslagneming van die auto
onrechtmatig was.

Het cassatiemiddel slaagt. De redenen daarvoor staan vermeld in de conclusie van de advocaat-

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



generaal onder 4.5 tot en met 4.7.

De Hoge Raad:

- vernietigt de beschikking van de rechtbank;

- wijst de zaak terug naar de rechtbank Midden-Nederland, opdat de zaak opnieuw wordt behandeld
en afgedaan.

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 17 mei 2022.

3 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Beklag ex 552a Sv tegen herhaald conservatoir beslag op een auto
ex art. 94a Sv. OM-cassatie. Na verkoop door de Domeinen is opnieuw
conservatoir beslag gelegd op de auto, die door klaagster na de eerste
inbeslagneming was teruggekocht. De AG stelt zich op het standpunt dat het
kennelijke oordeel van de rechtbank dat de tweede beslaglegging onrechtmatig
was, onjuist is. De conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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T.N.B.M. Spronken
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1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

In de zaak

[klaagster],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981,

hierna: de klaagster.

De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, heeft bij beschikking van 6 juli 2021 het
klaagschrift van de klaagster, strekkende tot opheffing van het beslag op en teruggave aan haar
van een onder haar in beslag genomen auto, gegrond verklaard.

Het cassatieberoep is ingesteld door de officier van justitie. Mr. W.J.V. Spek, plaatsvervangend
officier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland, heeft één middel van cassatie
voorgesteld.

Het gaat in deze beslagzaak kort gezegd om het volgende. De klaagster wordt verdacht van
betrokkenheid bij een hennepkwekerij in de schuur behorende bij haar woning. Ten behoeve van
het veilig stellen van een latere ontnemingsvordering is op 4 maart 2020 conservatoir beslag
gelegd op de auto van de klaagster. In het dossier bevindt zich een machtiging van de rechter-
commissaris van 2 april 2020. De auto is op 7 augustus 2020 geveild door de Domeinen en
aangekocht door het garagebedrijf van klaagster voor een bedrag van € 10.355,00. De auto is
vervolgens door de klaagster teruggekocht. Op 22 april 2021 is er opnieuw conservatoir beslag
gelegd op de auto, op basis van dezelfde machtiging van de rechter-commissaris. De rechtbank
heeft het beklag van de klaagster gegrond verklaard en de teruggave gelast van de auto.

De bestreden beschikking houdt – voor zover voor de beoordeling van het middel van belang –
het volgende in:

“De beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift
als bedoeld in artikel 552a Sv een summier karakter draagt. Dat betekent dat van de rechtbank
niet kan worden gevergd ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofd- of
ontnemingszaak zaak te treden. Daarvoor is in de beklagprocedure geen plaats, omdat het
dossier zoals dat uiteindelijk aan de zittingsrechter in de hoofd- of ontnemingszaak zal worden
voorgelegd, doorgaans nog niet compleet is. Daarnaast moet worden voorkomen dat de
beklagrechter vooruitloopt op het in de hoofd- of de ontnemingszaak te geven oordeel. Het
beperkte karakter van de beklagprocedure komt tot uitdrukking in enkele van de aan te leggen
toetsingsmaatstaven (Hoge Raad 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654).

Op grond van de zich op dit moment in het dossier bevindende stukken en het verhandelde in
raadkamer overweegt de rechtbank als volgt.

Gebleken is dat op 4 maart 2020 onder [klaagster] conservatoir beslag is gelegd ten aanzien van
de personenauto, Volvo V60, Plug in Hyb. Op 2 april 2020 is door de rechter-commissaris een
machtiging verleend tot het in conservatoir beslag nemen van voorwerpen strekkende tot verhaal
van een op te leggen geldboete en/of een op te leggen betalingsverplichting aan de Staat ter
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het bedrag tot welk de machtiging is

1 Het cassatieberoep

2 De beslagzaak

3 De bestreden beschikking



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

verleend betreft een bedrag van € 1.121.989,44. Volgens het openbaar ministerie is tegen
klaagster de verdenking gerezen van betrokkenheid bij het telen/ vervaardigen van hennep en
diefstal van elektriciteit. Vervolgens is gebleken dat voornoemde auto op 7 augustus 2020 is
geveild door de Domeinen en is gekocht door het garagebedrijf van klaagster voor € 10.355,00.
Daarna is de auto op 26 augustus 2020 door klaagster en haar echtgenote weer aangekocht.
Nadien is op 22 april 2021 opnieuw beslag gelegd op voornoemde personenauto. Dit beslag is
wederom gelegd op basis van de eerder op 2 april 2020 verleende machtiging van de rechter-
commissaris. Niet gebleken is dat de zaak na 2 april 2020 opnieuw door de rechter-commissaris is
getoetst en dat er een nieuwe machtiging door de rechter commissaris is verleend.

Het voorgaande in aanmerking nemende is de rechtbank van oordeel dat door de veiling van de
auto door de Domeinen op 7 augustus 2020 het beslag op de auto als geëindigd kan worden
beschouwd. Dat klaagster vervolgens weer de eigenaar is geworden van deze auto doet daar niet
aan af.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het strafvorderlijk belang zich niet verzet tegen opheffing
van het beslag. Het beklag zal daarom gegrond worden verklaard. De rechtbank zal de teruggave
gelasten aan klaagster van de auto.

De beslissing

De rechtbank verklaart het beklag gegrond en gelast de teruggave aan klaagster van: een
personenauto, Volvo V60 Plug in Hyb, voorzien van kenteken [kenteken].”

Het middel houdt in dat het kennelijke oordeel van de rechtbank dat de auto niet voor de tweede
keer conservatoir in beslag mocht worden genomen, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en
dat het (daarop gebaseerde) oordeel dat het strafvorderlijk belang zich niet verzet tegen
opheffing van het beslag, niet begrijpelijk is.

In de toelichting op het middel wordt aangevoerd dat in de overwegingen van de rechtbank ligt
besloten dat de officier van justitie niet bevoegd was om de auto voor de tweede keer
conservatoir in beslag te nemen, nu niet is gebleken dat de zaak opnieuw door de rechter-
commissaris is getoetst of dat er een nieuwe machtiging is verleend. Dit getuigt volgens de steller
van het middel van een onjuiste rechtsopvatting, omdat eenzelfde voorwerp meermalen object
kan zijn van conservatoir beslag en daarvoor niet is vereist dat de rechter-commissaris een
gegeven machtiging tussentijds toetst bij een nieuwe beslaglegging. Ook heeft de rechtbank het
beslag volgens de steller van het middel ten onrechte niet aan de toepasselijke maatstaf getoetst.

Juridisch kader

Het gaat in onderhavige zaak om conservatoir beslag ex art. 94a Sv ten behoeve van een op te
leggen ontnemingsmaatregel, dat is gelegd wegens een verdenking van betrokkenheid bij een
hennepkwekerij. Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een
dergelijk beslag dient de rechter te onderzoeken a) of er ten tijde van zijn beslissing sprake was
van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde
categorie kan worden opgelegd en b) of zich niet het geval voordoet dat het hoogst
onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot
betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming
van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

Verder is van belang dat de klaagster degene is onder wie en ten behoeve van wie de auto in
beslag is genomen. In zo een geval dient de rechter ook klachten over de rechtmatigheid van het
beslag te toetsen, dat wil zeggen: naar aanleiding van een verweer daartoe te bezien of de
formaliteiten ten aanzien van het beslag in acht zijn genomen. Dit onderzoek heeft een summier
karakter. Een van de formaliteiten die ten aanzien van conservatoir beslag in acht moet worden
genomen, is dat de officier van justitie een voorafgaande machtiging ex art. 103 Sv van de rechter-
commissaris nodig heeft.

4 Het middel



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

De opvatting dat een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag niet voor een tweede keer op
hetzelfde voorwerp kan worden gelegd, vindt in het algemeen geen steun in het recht.1 Het recht
vereist evenmin dat de rechter-commissaris bij tijdsverloop een gegeven machtiging tussentijds
toetst, alvorens de officier van justitie tot het leggen van beslag mag overgaan.2

Bespreking van het middel

De rechtbank heeft eerst de feitelijke gang van zaken uiteengezet, die er op neer komt dat er
met een machtiging van de rechter-commissaris van 2 april 2020 conservatoir beslag op de auto is
gelegd, dat de Domeinen de auto niet lang daarna heeft geveild en dat de klaagster de auto, via
haar garagebedrijf, weer heeft teruggekocht. Daarna is er, ruim een jaar later op 22 april 2021,
opnieuw conservatoir beslag gelegd op dezelfde auto. De rechtbank heeft vervolgens overwogen
dat ‘niet is gebleken dat de zaak na 2 april 2020 opnieuw door de rechter-commissaris is getoetst
en er een nieuwe machtiging door de rechter-commissaris is verleend’. Gelet daarop is de
rechtbank van oordeel dat door de verkoop van de auto door de Domeinen, het beslag als
geëindigd kon worden beschouwd en dat het strafvorderlijk belang zich niet tegen opheffing van
het beslag verzet.

De overwegingen van de rechtbank laten zich lastig begrijpen. Onduidelijk is wat de rechtbank
heeft bedoeld met de vaststelling dat door de verkoop van de auto door de Domeinen ‘het beslag
als geëindigd kon worden beschouwd’. Een bewaarder kan, met machtiging van het openbaar
ministerie ex art. 117 Sv, een voorwerp tegen baat vervreemden. Een dergelijke machtiging
bevindt zich in het dossier. Op grond van art. 117 lid 4 Sv blijft het eerste gelegde beslag rusten
op de verkregen opbrengst, in dit geval € 10.355,00.

Als de rechtbank heeft bedoeld te oordelen dat vanaf dat moment het eerste conservatoir beslag
niet meer op de auto rustte, klopt het. De rechtbank lijkt echter te miskennen dat het conservatoir
beslag waarover de rechtbank diende te oordelen het op 22 april 2021, opnieuw op de auto
gelegde conservatoir beslag is.

Voor zover de rechtbank met haar overwegingen beoogde uit te drukken dat het tweede beslag
onrechtmatig was omdat er geen nieuwe machtiging van de rechter-commissaris was afgegeven of
een tussentijdse toetsing had plaatsgevonden, getuigt dat, zoals door de steller van het middel
wordt betoogd, inderdaad van een onjuiste rechtsopvatting. Het beslag op grond van art. 94a Sv
strekt tot bewaring van het recht tot verhaal van een op te leggen geldboete van de vijfde
categorie of tot verhaal van een op te leggen betalingsverplichting ter ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel.3 De gegeven machtiging strekte in dit geval tot het
veiligstellen van vermogen van de klaagster tot € 1.121.989,44. De aard van het conservatoire
beslag brengt mee dat tot dat bedrag op verschillende vermogensvoorwerpen van de klaagster
beslag kon worden gelegd. Zodra de auto vrij was van het eerste beslag en door de aankoop
weer toebehoorde aan de klaagster, kon hierop dus wederom conservatoir beslag worden gelegd
op grond van dezelfde machtiging. Het kennelijke oordeel van de rechtbank dat de tweede
beslaglegging onrechtmatig was, is dus onjuist.

De rechtbank is daardoor klaarblijkelijk ook niet toegekomen aan de toetsing van de maatstaf of
niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, een geldboete of een
ontnemingsmaatregel aan de klaagster zal opleggen.

Onduidelijk blijft ook wat de rechtbank heeft bedoeld met haar overweging dat het belang van
strafvordering zich niet tegen teruggave van de auto verzet, nu dit enkel bij klassiek beslag ex art.
94 Sv aan de orde is.

Kortom, het middel slaagt.

Het middel slaagt.

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

5 Conclusie
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1

2

3

Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en terugwijzing van de zaak
naar de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, teneinde op het bestaande
klaagschrift opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Dit kan worden afgeleid uit HR 16 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:880, waar het ging om herhaald
conservatoir beslag waarin de Hoge Raad oordeelde dat een eenmaal onrechtmatig geoordeeld ex
art. 94a Sv gelegd beslag niet door een tweede op hetzelfde voorwerp ex art. 94a Sv gelegd beslag
kan worden gevolgd, in het algemeen geen steun in het recht vindt. Zie in gelijke zin HR 20 februari
2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3564. Mij lijkt dat hetzelfde geldt voor een in eerste instantie rechtmatig
gelegd beslag.

Zie, in ander verband ten aanzien van een machtiging op de voet van art. 126 lid 3 Sv, HR 27 maart
2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8740.

O.m. HR 19 november 1996, NJ 1997, 385 en HR 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2786.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van cannabis en cocaïne, art.
8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborgen.

1. Is voor vraag of art. 13, 15 en 16 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in
het verkeer strikte waarborgen zijn, van belang of bloed ‘buiten rechtssfeer van
Nederlandse staat’ wordt gebracht?

2. Moeten voorschriften van (a) art. 13.1.d, (b) art. 15.a en (c) art. 16.1 Besluit
(nog steeds) worden gerekend tot strikte waarborgen rond bloedonderzoek, gelet
op nieuwe werkwijze politie m.b.t. bewaren en transporteren van bloed?

Ad 1. In ’s hofs overwegingen komt als oordeel tot uitdrukking dat het voor
beantwoording van vraag of sprake is van ‘onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994,
mede van belang is of het voor onderzoek afgenomen bloed naar het buitenland is
vervoerd om daar in laboratorium te worden onderzocht. Dat oordeel getuigt gelet
op art. 14.2.b Besluit van een onjuiste rechtsopvatting.

Ad 2(a). De nieuwe werkwijze van politie, inhoudende dat m.i.v. 1-1-2019 bloed
direct na afname door politie wordt bewaard in vriezer bij -20 °C en m.i.v. 1-3-
2019 vanaf politie naar laboratorium wordt getransporteerd in vriezer bij -20 °C,
brengt niet mee dat voorschrift van art. 13.1.d Besluit, inhoudende dat na
bloedafname buisje met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor bloedonderzoek
geaccrediteerd laboratorium a.b.i. art. 14.2 Besluit wordt gezonden, niet langer
moet worden gerekend tot strikte waarborgen. Er bestaan (vooralsnog) geen
wettelijke voorschriften m.b.t. wijze van opslag van bloedmonster op politiebureau
direct na afname van bloed en verzending naar laboratorium. De wijze waarop
bloedmonster direct na afname van bloed en tijdens transport naar laboratorium
wordt bewaard en consequenties van die bewaarwijze voor frequentie waarmee
verzending mogelijk is, zijn echter wel relevante omstandigheden bij beantwoording
van vraag of verzending van buisje bloed ‘zo spoedig mogelijk’ heeft
plaatsgevonden. Het voorschrift dat na bloedafname het buisje met bloed zo
spoedig mogelijk naar een voor bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium
wordt gezonden, strekt immers ertoe dat risico op (gedeeltelijke) afbraak van
alcohol, drugs of medicijnen na bloedafname wordt geminimaliseerd. Als rechter
(aan de hand van inhoud van strafdossier of verhandelde ttz.) vaststelt dat dit risico

ECLI:NL:HR:2022:567



zo goed als afwezig is gelet op wijze van bewaren op politiebureau en van vervoer
naar laboratorium, staat de enkele omstandigheid dat bloedmonster niet direct na
bloedafname is vervoerd naar laboratorium, niet in de weg aan oordeel dat
verzending ‘zo spoedig mogelijk’ heeft plaatsgevonden.

Ad 2(b). Art. 15.a Besluit schrijft voor dat laboratorium waaraan onderzoeker
a.b.i. art. 14.1 Besluit is verbonden, de datum van ontvangst van buisje met bloed
door laboratorium in een bestand vastlegt. Dit voorschrift vormt niet een strikte
waarborg voor betrouwbaarheid van resultaten van bloedonderzoek. Het
vastleggen van datum van ontvangst door laboratorium is van belang om
onduidelijkheid over verblijfplaats van bloed te voorkomen en als waarborg voor
beschikbaarheid van bloed en daarbij behorende gegevens voor aanvullend
bloedonderzoek of tegenonderzoek.

Ad 2(c). In art. 16.1 Besluit neergelegd voorschrift dat bloedonderzoek binnen 2
weken na ontvangst van buisje met bloed wordt verricht, behoort niet tot strikte
waarborgen. Toelichting bij Besluit wijst er immers niet op dat dit voorschrift in
verband staat met betrouwbaarheid van resultaten van bloedonderzoek. Ook uit
stelsel van Besluit volgt dat na deze termijn van 2 weken nog bloedonderzoek kan
worden verricht. Zo kunnen aanvullend bloedonderzoek a.b.i. art. 18 Besluit en
tegenonderzoek a.b.i. art. 19 Besluit ook na verstrijken van de in art. 16.1 Besluit
genoemde termijn nog worden verricht.

Als voorschriften van art. 15.a Besluit en/of art. 16.1 Besluit niet worden nageleefd,
heeft dat dus op zichzelf geen gevolgen voor bewijs van het in art. 8.5 WVW 1994
voorkomende bestanddeel ‘onderzoek’. Art. 359a Sv vormt dan toetsingskader
voor beantwoording van vraag of aan verzuim een rechtsgevolg moet worden
verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0086 
JIN 2022/74 met annotatie van Oort, C. van 
NJB 2022/980 
RvdW 2022/470 
NJ 2022/239 met annotatie van W.H. Vellinga 
EeR 2022, afl. 4, p. 141 
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2.2.1

2.2.2

2.1

Nummer 21/00633

Datum 12 april 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 5 februari 2021,
nummer 22-001828-20, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door het openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur een cassatiemiddel
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 de bestreden
uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw
wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat het tenlastegelegde, aan artikel 8 lid 5
van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ontleende, bestanddeel ‘onderzoek’ niet kan
worden bewezenverklaard.

Tenlastelegging en motivering van de vrijspraak

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

“hij, op of omstreeks 12 april 2019 te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg een
voertuig, te weten een personenauto heeft bestuurd, na gebruik van een of meer in artikel
2, van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, aangewezen stoffen als
bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, te weten cannabis en
cocaïne, terwijl ingevolge een onderzoek in de zin van artikel 8 van de WVW94 het gehalte in
zijn bloed bij iedere aangewezen stoffen vermelde meetbare stoffen 3.4 microgram THC per
liter bloed en 22 microgram cocaïne per liter bloed bedroeg, in elk geval (telkens) zijnde
hoger dan de in artikel 3 van het genoemd Besluit, bij die stoffen afzonderlijk vermelde
grenswaarde.”

Het hof heeft de verdachte daarvan vrijgesproken en heeft daartoe het volgende
overwogen:

“Bewijsuitsluiting?

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



De raadsman betoogt dat in dit geval gehandeld is in strijd met het stelsel van strikte
waarborgen als bedoeld in artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW), dan wel artikel
359a Sv, en dat dit dient te leiden tot bewijsuitsluiting. Dit brengt vervolgens mee dat de
verdachte dient te worden vrijgesproken.

De advocaat-generaal betwist de stellingen van de raadsman gemotiveerd.

(...)

Relevante feiten

Het hof gaat, voor zover van belang, uit van de volgende vaststaande feiten:

De verbalisanten hebben de verdachte als bestuurder van een motorvoertuig op 12 april
2019 doen stilhouden. Om 8:15 uur is ter plaatse een speekseltest afgenomen. Op het
politiebureau te Voorburg is om 9:50 uur bloed afgenomen. Op dezelfde dag is een aanvraag
laboratoriumonderzoek gedaan. Het verdachte betreffende bloedblok is door het
laboratorium te Mönchengladbach op 16 april 2019 (zoals volgt uit de vrachtbrief) of 23 april
2019 (zoals volgt uit het rapport opgemaakt door het laboratorium) ontvangen. Het rapport
is op 8 mei 2019 opgemaakt. Deze uitslag is op 9 mei 2019 door de Eenheid Den Haag van
de Nationale Politie ontvangen. Op 20 mei 2019 is de verdachte in kennis gesteld van de
uitslag van het onderzoek en van het recht op een tegenonderzoek.

Oordeel hof

Naar vaste jurisprudentie leidt niet-naleving van een voorschrift dat behoort tot de strikte
waarborgen waarmee een bloedonderzoek is omringd tot vrijspraak. In dat geval is geen
sprake van een onderzoek in de zin van artikel 8, tweede lid, WVW. Niet ieder voorschrift
behoort tot dit stelsel van strikte waarborgen. "Daarnaast is het zo", in de woorden van
advocaat-generaal Knigge, "dat de niet-naleving van een doorgaans als 'strikte waarborg'
aan te merken voorschrift niet steeds dwingt tot de conclusie dat het bestanddeel
'onderzoek' niet kan worden bewezenverklaard. Indien, ondanks het niet-naleven van het
desbetreffende voorschrift, toch verwezenlijkt is wat dat voorschrift bedoelt te waarborgen,
vormt die niet-naleving geen beletsel voor een bewezenverklaring. Dit kan zich voordoen bij
voorschriften die de betrouwbaarheid van het onderzoek indirect beogen te waarborgen"
(conclusie bij HR 7.4.2020, NJ 2020/161).

(...)

Het hof neemt tot uitgangspunt dat op 12 april 2019 een laboratoriumonderzoek van het
bloed is aangevraagd. Het hof begrijpt dat indertijd de buisjes bloed op een vaste
temperatuur van -20 graden Celsius werden ingevroren en bewaard tot aan het vervoer. Het
vervoer naar Mönchengladbach vond eens per week via een koerier plaats, terwijl de buisjes
bloed tijdens het vervoer met koudijs waren omgeven. De buisjes bloed werden in het
laboratorium van ontvangst voorafgaand en na afloop van het onderzoek bewaard op -20
graden Celsius. Indien de politieambtenaar de buisjes met de eerste op 12 april 2019
volgende zending heeft meegestuurd en de buisjes op 16 april 2019 zijn ontvangen, heeft
deze ambtenaar de buisjes zo spoedig mogelijk doen bezorgen bij het laboratorium als
bedoeld in artikel 13 van het Besluit. Indien deze buisjes een week later zijn verzonden, lijkt
het erop dat deze verzending niet zo spoedig als mogelijk heeft plaatsgevonden.

Ingevolge artikel 15 van het Besluit is het de onderzoeker die de datum van ontvangst van
de buisjes dient vast te leggen. Het rapport vermeldt als datum van ontvangst 23 april 2019.
Indien deze opgave niet correct zou zijn gedaan en de buisjes een week eerder zijn
afgeleverd, zoals blijkt uit de vrachtbrief van het koeriersbedrijf, is dit een schending van
artikel 15 van het Besluit.
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Indien de buisjes op 16 april 2019 zijn ontvangen, heeft het bloedonderzoek niet binnen
twee weken na ontvangst plaatsgevonden en is door het laboratorium gehandeld in strijd
met artikel 16 van het Besluit, doordat de gestelde termijn met een week overschreden is.
Indien de buisjes bloed op 23 april 2019 zijn ontvangen, is de termijn van twee weken voor
het verrichten van het bloedonderzoek precies gehaald (ervan uitgaande dat deze termijn
aanvangt op de dag na ontvangst). Dat in dit geval de datum waarop het onderzoek aan het
bloed is verricht afwijkt van de datum waarop het rapport is opgemaakt, blijkt niet.

Kern van het probleem is in dit geval de deugdelijkheid van de administratie van verzending
vanuit Nederland, ontvangst van het bloed in Duitsland, de eventuele doorzending van het
bloed vanuit Mönchengladbach naar een zusterlaboratorium in Dessau en daarmee, alles
bijeengenomen, van de controle op door Nederland naar het buitenland verzonden bloed.
Gegeven het feit dat het gaat om buisjes met bloed, humaan lichaamsmateriaal, dat niet op
vrijwillige basis, maar op last van de wetgever wordt afgegeven ten behoeve van de
opsporing van strafbare feiten, dient daarmee overeenkomstig het Besluit op zorgvuldige en
(ook achteraf) controleerbare wijze te worden omgegaan. Dat is in dit geval in onvoldoende
mate gebeurd zoals blijkt uit het hier bovenstaande.

Hoewel de deugdelijkheid van het laboratoriumonderzoek en de daardoor gegenereerde
uitslag op zichzelf niet ter discussie staat en betoogd zou kunnen worden dat de
geschonden voorschriften de betrouwbaarheid van het onderzoek slechts indirect beogen te
waarborgen, miskent dit betoog in dit geval enerzijds het gedwongen karakter van de afgifte
van bloed door een verdachte en anderzijds het gegeven dat dit bloed, humaan
lichaamsmateriaal, buiten de rechtssfeer van de Nederlandse staat wordt gebracht en de
algehele administratie van wat er wanneer waar met het te onderzoeken bloed gebeurt in
dit geval niet sluitend blijkt te zijn. Minst genomen geldt dat wanneer buisjes bloed buiten de
rechtssfeer van de Nederlandse staat worden gebracht, de hiervoor besproken voorschriften
behoren tot het stelsel van strikte waarborgen waarvan de niet naleving meebrengt dat het
bestanddeel 'onderzoek' in artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 niet is nageleefd. Gegeven
hetgeen hierboven is besproken leidt dit tot de slotsom dat het onderzoek aan het op 12
april 2019 afgenomen bloed dient te worden uitgesloten van het bewijs.

Vrijspraak

Gegeven het feit dat het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 8 WVW niet aan het bewijs
kan meewerken, is alleen de bekennende verklaring van de verdachte als bewijsmiddel
voorhanden. De verbalisanten hebben niets opvallends waargenomen aan het rijgedrag van
de verdachte. Op alleen de verklaring van een verdachte kan iemand niet veroordeeld
worden.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen
hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te
worden vrijgesproken.”

Juridisch kader

De tenlastelegging is toegesneden op artikel 8 lid 5 WVW 1994. Daarom moet worden
aangenomen dat het in de tenlastelegging voorkomende begrip ‘onderzoek’ is gebruikt in de
betekenis die dat bestanddeel heeft in die bepaling.

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel zijn de volgende bepalingen van belang.

- Artikel 8 lid 5 WVW 1994:

“Het is een ieder verboden een voertuig te besturen, als bestuurder te doen besturen of als
begeleider op te treden na gebruik van een of meer van de bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen stoffen als bedoeld in het eerste lid, waardoor het gehalte in zijn bloed
van de bij de stof vermelde meetbare stof, of in geval van gebruik van meer stoffen als



bedoeld in het eerste lid die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn als groep,
het totale gehalte in zijn bloed van de bij die stoffen vermelde meetbare stoffen, bij een
onderzoek hoger blijkt te zijn dan de daarbij vermelde grenswaarde. Indien een van de bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen stoffen of alcohol in combinatie wordt
gebruikt met een of meer andere van deze aangewezen stoffen of met een van de stoffen
als bedoeld in het eerste lid die niet bij deze algemene maatregel van bestuur zijn
aangewezen, geldt voor iedere aangewezen stof of alcohol afzonderlijk een bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen grenswaarde. Die grenswaarde is gelijk aan de laagst
meetbare hoeveelheid van die stof of alcohol die niet op natuurlijke wijze in het bloed
aanwezig kan zijn.”

- Artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het
verkeer (hierna: Besluit):

“In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

(...)

b. bloedonderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b, derde lid,
onder b, of vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 27, tweede lid, onder b, van de
Scheepvaartverkeerswet, artikel 4, tweede lid, onder b, van de Spoorwegwet, artikel 41,
tweede lid, onder b, van de Wet lokaal spoor of artikel 2.12, derde lid, onder b, van de Wet
luchtvaart dat betrekking heeft op het gebruik van alcohol of een of meer van de in artikel 2
aangewezen stoffen”.

- Artikel 13 lid 1 Besluit:

“Bij de bloedafname (...) is een opsporingsambtenaar aanwezig, die:

(...)

d. ervoor zorgt dat de buisjes of het buisje met bloed zo spoedig mogelijk in een bij
ministeriële regeling voorgeschreven verpakking die hij van een of meer fraudebestendige
sluitzegels of een fraudebestendige afsluiting heeft voorzien, worden of wordt bezorgd bij
het laboratorium, bedoeld in artikel 14, tweede lid.”

- Artikel 14 leden 1 en 2 Besluit:

“1. De opsporingsambtenaar formuleert de opdracht voor de onderzoeker die het
bloedonderzoek verricht.

2. De onderzoeker is verbonden aan een laboratorium. Als laboratorium komt alleen in
aanmerking:

a. een laboratorium dat door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd aan de hand van de
algemene criteria voor het functioneren van beproevingslaboratoria, genoemd in de NEN-EN
ISO/IEC 17025 of van criteria die daarmee vergelijkbaar zijn, en deskundig is op het terrein
van de bio-analyse, dan wel

b. een laboratorium dat in het buitenland is gevestigd en door een met de Raad voor
Accreditatie vergelijkbare instantie is geaccrediteerd aan de hand van criteria die
vergelijkbaar zijn met de criteria, genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17025, en deskundig is op
het terrein van de bio-analyse.”

- Artikel 15, aanhef en onder a, Besluit:

“Het laboratorium waaraan de onderzoeker, bedoeld in artikel 14, eerste lid, is verbonden,
legt na ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed de volgende gegevens in een
bestand vast:

a. de datum van ontvangst van de buisjes of het buisje”.

- Artikel 16 leden 1, 2 en 3 Besluit:

“1. De onderzoeker, bedoeld in artikel 14, eerste lid, verricht het bloedonderzoek binnen
twee weken na ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed. De methode die hij voor
het bloedonderzoek hanteert, voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen.
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2. De onderzoeker stelt een in de Nederlandse taal gesteld schriftelijk verslag van het
resultaat van het bloedonderzoek op en ondertekent dat verslag.

3. In afwijking van het tweede lid mag het verslag in de Engelse taal zijn gesteld, indien de
onderzoeker die het verslag opstelt, verbonden is aan een laboratorium als bedoeld in
artikel 14, tweede lid, onder b.”

- Artikel 18 leden 1 en 2 Besluit:

“1. In geval van een aanvullend bloedonderzoek stelt het laboratorium waaraan de
onderzoeker is verbonden die het bloedonderzoek heeft verricht, het voor dat onderzoek
bestemde buisje met bloed ter beschikking aan de onderzoeker.

2. Op het aanvullend bloedonderzoek zijn de artikelen 12 tot en met 17 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat

a. de termijn waarbinnen het aanvullend bloedonderzoek dient te zijn verricht, vier weken na
ontvangst van het buisje met bloed is, of zes weken indien zich bijzondere omstandigheden
voordoen als gevolg waarvan de termijn van vier weken in redelijkheid niet haalbaar is, (...)”.

- Artikel 19 leden 1, 3 en 4 Besluit:

“1. In geval van een tegenonderzoek stelt het laboratorium waaraan de onderzoeker is
verbonden die het bloedonderzoek of het aanvullend bloedonderzoek heeft verricht, het
voor dat onderzoek bestemde buisje met bloed ter beschikking aan het laboratorium
waaraan de onderzoeker is verbonden die het tegenonderzoek verricht.

3. Tegenonderzoek geschiedt op initiatief van en voor rekening van de verdachte en wordt
niet verricht dan nadat de verdachte het laboratorium waaraan de onderzoeker is verbonden
die het tegenonderzoek verricht, het daarvoor verschuldigde bedrag heeft betaald. (...)

4. Indien de verdachte de kosten van het tegenonderzoek niet binnen twee weken na de
datum van dagtekening van de kennisgeving, bedoeld in artikel 17, heeft betaald, vervalt het
recht op dat onderzoek.”

- Artikel 7 lid 1 van de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (hierna:
Regeling):

“De methode voor de uitvoering van een bloedonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder b,
van het Besluit voldoet aan de eisen, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.”

- Bijlage 1 horende bij de Regeling, zoals deze luidde ten tijde van het tenlastegelegde feit:

“De eisen aan de methode met behulp waarvan bloedonderzoek als bedoeld in artikel 1,
onder b, van het Besluit wordt verricht:

• Zo spoedig mogelijk na ontvangst door het laboratorium worden de twee buisjes bloed
bevroren bewaard of, als dat niet mogelijk is, in de koelkast. [voetnoot: Een
bewaartemperatuur bij ongeveer -20°C heeft de voorkeur.] Het bloedblok wordt liggend op
het grootste oppervlak in de vriezer geplaatst om de kans op breuk van de bloedbuizen te
minimaliseren.

• In geval van een tegenonderzoek op alcohol wordt het buisje bloed gekoeld
getransporteerd. In geval van een tegenonderzoek op andere stoffen, al dan niet in
combinatie met tegenonderzoek op alcohol, wordt het buisje bloed op droogijs of in een
vriezer van ongeveer -20°C getransporteerd.”

De nota van toelichting bij het Besluit, zoals weergegeven in Staatsblad 2016, 529, houdt
onder meer het volgende in:

“Artikel 13

Net als in artikel 14 van het oude Besluit alcoholonderzoeken was bepaald, moet volgens
artikel 13, eerste lid, van dit besluit een opsporingsambtenaar bij de bloedafname aanwezig
zijn. Hij dient op grond van onderdeel a van dat artikellid de gang van zaken van de
bloedafname in een proces-verbaal van bevindingen vast te leggen. Voordat het bloed naar
het laboratorium wordt verzonden waar het bloedonderzoek zal plaatsvinden, moet hij er
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voorts voor zorgen dat het afgenomen bloed administratief wordt gekoppeld aan de persoon
van wie bloed is afgenomen en aan het proces-verbaal waarin de bloedafname wordt
beschreven.

(...)

Artikel 14

In artikel 14, tweede lid, van dit besluit is een omschrijving gegeven van de laboratoria die
bloedonderzoeken mogen verrichten. Hierdoor is het niet langer nodig de laboratoria
afzonderlijk aan te wijzen, zoals artikel 19, eerste lid, van het voormalige Besluit
alcoholonderzoeken voorschreef. Ieder laboratorium dat aan de hierna vermelde
kwaliteitseisen voldoet, kan een bloedonderzoek verrichten en vaststellen welke en hoeveel
bewustzijnsbeïnvloedende stof of stoffen in het bloed van de verdachte voorkomen. (...)
Door in dit besluit de mogelijkheid te behouden dat een laboratorium van een ander instituut
dan het laboratorium van het NFI voor een bloedonderzoek wordt ingeschakeld, wordt de
nodige flexibiliteit tijdens het opsporingsonderzoek gewaarborgd. Redenen om naar een
ander laboratorium uit te wijken kunnen de capaciteit van het NFI zijn of de snelheid
waarmee het bloedonderzoek moet worden verricht. Mocht in de praktijk blijken dat het
aantal bloedonderzoeken waartoe opdracht wordt gegeven, het aantal bloedonderzoeken
overstijgt dat het NFI met het openbaar ministerie en de politie in het zogenaamde Service
Level Agreement heeft afgesproken te zullen uitvoeren, dan biedt dit besluit de mogelijkheid
om de bloedonderzoeken die het NFI niet kan verrichten, alsnog bij een ander laboratorium
te laten uitvoeren. Een andere reden om een ander laboratorium dan het laboratorium van
het NFI in te schakelen kan zijn dat het vanwege de met het transport gemoeide afstand en
tijd onwenselijk is om het afgenomen bloed bij het NFI te laten onderzoeken. In dat geval
biedt dit besluit de mogelijkheid om te kiezen voor het meest dichtbij zijnde laboratorium dat
voldoet aan de in artikel 14, tweede lid, van dit besluit gestelde eisen.

(...)

Artikel 15

Artikel 15 legt, overeenkomstig de huidige praktijk, het laboratorium waaraan de
onderzoeker is verbonden die het bloedonderzoek verricht, de verplichting op om na
ontvangst van de buisjes met het afgenomen bloed de in dat artikel voorgeschreven
gegevens in een bestand vast te leggen. (...) Het vastleggen van die gegevens is onder
meer van belang om te voorkomen dat onduidelijkheid over de verblijfplaats van het bloed
kan ontstaan en te kunnen waarborgen dat het bloed en de daarbij behorende gegevens
beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn voor een aanvullend bloedonderzoek of
een tegenonderzoek.

(...)

Artikel 16

Artikel 16 bevat verplichtingen voor de onderzoeker die het bloedonderzoek verricht. Deze
voorschriften dienen mede ter uitwerking van artikel 51l van het Wetboek van Strafvordering
waarin eisen aan het verslag van een deskundige zijn gesteld.

In artikel 16, eerste en tweede lid, is bepaald dat de onderzoeker binnen twee weken het
bloedonderzoek moet uitvoeren en dat hij van de resultaten van het onderzoek een met
redenen omkleed schriftelijk verslag opmaakt en dat verslag ondertekent. (...)

Het vierde lid bepaalt welke onderdelen het verslag in ieder geval dient te bevatten. De
verplichting om deze informatie op te nemen, dient onder meer voor eenduidigheid te zorgen
in de door de onderzoekers op te maken verslagen.”

Beoordeling van de cassatieklachten

Aan de vrijspraak van het aan de verdachte tenlastegelegde heeft het hof in de kern ten
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grondslag gelegd dat wanneer humaan lichaamsmateriaal (bloed) buiten de rechtssfeer van
de Nederlandse staat wordt gebracht, de voorschriften van artikel 13, 15 en 16 Besluit als
strikte waarborgen hebben te gelden, terwijl die waarborgen in deze zaak niet zijn
nageleefd. Hierin komt als oordeel van het hof tot uitdrukking dat het voor de beantwoording
van de vraag of sprake is van ‘onderzoek’ als bedoeld in artikel 8 lid 5 WVW 1994, mede van
belang is of het voor onderzoek afgenomen bloed naar het buitenland is vervoerd om daar in
een laboratorium te worden onderzocht. Dat oordeel getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting. Op grond van artikel 14 lid 2, aanhef en onder b, Besluit kan het onderzoek
immers ook – onder de in die bepaling genoemde voorwaarden met betrekking tot
accreditering en deskundigheid – worden uitgevoerd door een onderzoeker die is verbonden
aan een laboratorium dat in het buitenland is gevestigd. Voor de toepassing van de hiervoor
genoemde bepalingen van het Besluit maakt het dan ook geen verschil of het laboratorium
waar het onderzoek plaatsvindt, in Nederland of daarbuiten is gevestigd.

Voor zover het cassatiemiddel daarover klaagt, is het terecht voorgesteld. Gelet op de
beslissing die hierna onder 3 volgt, is bespreking van het restant van het cassatiemiddel niet
nodig. De Hoge Raad ziet echter aanleiding nader in te gaan op de in de cassatieschriftuur
aan de orde gestelde vragen of de voorschriften van artikel 13 lid 1, aanhef en onder d,
artikel 15, aanhef en onder a, en artikel 16 lid 1 Besluit moeten worden gerekend tot de
zogenoemde strikte waarborgen rond het bloedonderzoek.

Betreft artikel 13 lid 1, aanhef en onder d, Besluit een strikte waarborg?

Van ‘een onderzoek’ zoals bedoeld in artikel 8 lid 5 WVW 1994 is slechts sprake indien de
waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat onderzoek met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten daarvan heeft omringd. Deze waarborgen worden ook
wel aangeduid als de strikte waarborgen.

De rechtspraak van de Hoge Raad houdt in dat tot deze waarborgen onder meer behoort
het voorschrift van artikel 13 lid 1, aanhef en onder d, Besluit, dat inhoudt dat na de
bloedafname het buisje of de buisjes met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor het
bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium als bedoeld in artikel 14 lid 2 Besluit wordt of
worden gezonden. (Vgl. HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1684.)

In de cassatieschriftuur wordt naar voren gebracht dat, waar het gaat om het door de politie
direct na de afname bewaren van het bloed en de verzending van het bloed, de werkwijze
met ingang van 1 januari 2019 is veranderd en dat die werkwijze, zoals blijkt uit de
vaststellingen van het hof, ook in deze zaak is gehanteerd. Sinds die datum wordt het
afgenomen bloed tot aan het moment van transport naar het laboratorium opgeslagen in
een vriezer bij -20 °C. Ook het transport vanaf de politie naar het laboratorium vindt met
ingang van 1 maart 2019 plaats in een vriezer bij -20 °C. Door deze nieuwe manier van
bewaren op het politiebureau en van vervoer naar het laboratorium doet zich, zo wordt naar
voren gebracht, niet langer het risico van bederf voor en heeft een eventuele vertraging in
de aflevering bij het laboratorium geen invloed op de juistheid en betrouwbaarheid van de
resultaten van het bloedonderzoek.

In de cassatieschriftuur wordt de vraag gesteld of, gelet op wat is gesteld over de nieuwe
praktijk van bewaren en transporteren, het onder 2.5.2 genoemde voorschrift dat na de
bloedafname het buisje of de buisjes met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor het
bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium wordt of worden gezonden, nog steeds moet
worden gerekend tot de strikte waarborgen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag
bevestigend. Daarvoor is van belang dat er (vooralsnog) geen wettelijke voorschriften
bestaan met betrekking tot de wijze van opslag van een bloedmonster op het politiebureau
direct na de afname van bloed en de verzending naar het laboratorium. Dat ligt overigens
anders voor de opslag van een bloedmonster in het laboratorium en het transport in
verband met tegenonderzoek. Daarvoor gelden de (strikte) waarborgen die zijn neergelegd
in Bijlage 1 bij de Regeling.

De wijze waarop het bloedmonster direct na de afname van bloed en tijdens het transport
naar het laboratorium wordt bewaard en de consequenties van die bewaarwijze voor de
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frequentie waarmee verzending mogelijk is, zijn echter wel relevante omstandigheden bij de
beantwoording van de vraag of de verzending van het buisje of de buisjes bloed ‘zo spoedig
mogelijk’ heeft plaatsgevonden. Het onder 2.5.2 genoemde voorschrift dat na de
bloedafname het buisje of de buisjes met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor het
bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium wordt of worden gezonden, strekt immers
ertoe dat het risico op (gedeeltelijke) afbraak van alcohol, drugs of medicijnen na de
bloedafname wordt geminimaliseerd. Als de rechter – aan de hand van de inhoud van het
strafdossier of het verhandelde ter terechtzitting – vaststelt dat dit risico zo goed als
afwezig is gelet op de wijze van bewaren op het politiebureau en van vervoer naar het
laboratorium, staat de enkele omstandigheid dat het bloedmonster niet direct na de
bloedafname is vervoerd naar het laboratorium, niet in de weg aan het oordeel dat de
verzending ‘zo spoedig mogelijk’ heeft plaatsgevonden.

Betreffen artikel 15, aanhef en onder a, en artikel 16 lid 1 Besluit strikte waarborgen?

Artikel 15, aanhef en onder a, Besluit schrijft voor dat het laboratorium waaraan de
onderzoeker als bedoeld in artikel 14 lid 1 Besluit is verbonden, de datum van ontvangst van
de buisjes of het buisje met bloed door het laboratorium in een bestand vastlegt. Dit
voorschrift vormt niet een strikte waarborg voor de betrouwbaarheid van de resultaten van
het bloedonderzoek, zoals bedoeld onder 2.5.1. Het vastleggen van de datum van ontvangst
door het laboratorium is, zo volgt uit de onder 2.3.3 weergegeven toelichting bij het Besluit,
van belang om onduidelijkheid over de verblijfplaats van het bloed te voorkomen en als
waarborg voor de beschikbaarheid van het bloed en de daarbij behorende gegevens voor
aanvullend bloedonderzoek of tegenonderzoek.

Ook het in artikel 16 lid 1 Besluit neergelegde voorschrift dat het bloedonderzoek binnen
twee weken na ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed wordt verricht, behoort niet
tot de in 2.5.1 bedoelde strikte waarborgen. De onder 2.3.3 weergegeven toelichting bij het
Besluit wijst er immers niet op dat dit voorschrift in verband staat met de betrouwbaarheid
van de resultaten van het bloedonderzoek. Ook uit het stelsel van het Besluit volgt dat na
deze termijn van twee weken nog bloedonderzoek kan worden verricht. Zo kunnen het
aanvullend bloedonderzoek als bedoeld in artikel 18 Besluit en het tegenonderzoek als
bedoeld in artikel 19 Besluit ook na het verstrijken van de in artikel 16 lid 1 Besluit genoemde
termijn nog worden verricht.

Als de voorschriften van artikel 15, aanhef en onder a, Besluit en/of artikel 16 lid 1 Besluit
niet worden nageleefd, heeft dat dus op zichzelf geen gevolgen voor het bewijs van het in
artikel 8 lid 5 WVW 1994 voorkomende bestanddeel ‘onderzoek’. Artikel 359a van het
Wetboek van Strafvordering vormt dan het toetsingskader voor de beantwoording van de
vraag of aan het verzuim een rechtsgevolg moet worden verbonden en, zo ja, welk
rechtsgevolg.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

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

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, 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 12 april 2022.

3 Beslissing
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CONCLUSIE

D.J.M.W. Paridaens

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977,

hierna: de verdachte.

1. De verdachte is bij arrest van 5 februari 2021 door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken van het
hem tenlastegelegde, kort gezegd: het besturen van een personenauto onder invloed van cannabis

ECLI:NL:PHR:2022:168

1. Inleiding



en cocaïne.

2. Namens het openbaar ministerie heeft mr. N.M. Boersma, advocaat-generaal bij het ressortparket te
Den Haag, cassatieberoep ingesteld en heeft mr. W. Bos, advocaat-generaal bij het ressortsparket te
Den Haag, één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het draait in deze zaak vooral om de vraag of de gewijzigde werkwijze van de politie bij het
bewaren en vervoer van bloed ten behoeve van onderzoek maakt dat bepaalde voorschriften van het
Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (hierna: BADG) niet (langer) dienen te worden
aangemerkt als waarborg waarmee de wetgever dat onderzoek met het oog op de betrouwbaarheid
van de resultaten daarvan heeft omringd. Met andere woorden: zijn in de situatie waarin het bloed
vanaf het moment van afname met -20°C is gekoeld, die bepalingen (nog) van belang voor de
beoordeling van de vraag of sprake is van “onderzoek” in de zin van art. 8, vijfde lid, WVW 1994?

4. Het middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de voorschriften van art. 13, eerste lid, aanhef en
onder d, art. 15, aanhef en onder a, en art. 16, eerste lid, BADG in een geval als het onderhavige,
waarin het bloedmonster vanaf de bloedafname tot aan de uitvoering van het feitelijke
bloedonderzoek steeds onder geconditioneerde omstandigheden bij -20°C is bewaard en vervoerd,
behoren tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee het onderzoek als bedoeld in art. 8, vijfde lid,
WVW 1994 is omringd, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof is volgens de steller van het
middel aldus uitgegaan van een verkeerde uitleg van de in de tenlastelegging opgenomen term
"onderzoek" en heeft de verdachte derhalve vrijgesproken van iets anders dan hem was
tenlastegelegd en de grondslag van de tenlastelegging verlaten. Verder klaagt het middel dat in elk
geval het oordeel van het hof dat er geen sprake is geweest van een "onderzoek" in voormelde zin
niet zonder meer begrijpelijk, althans ontoereikend gemotiveerd is, nu de deugdelijkheid van het
laboratoriumonderzoek en de daardoor gegeneerde uitslag op zichzelf niet ter discussie staat.

5. Alvorens nader op de inhoud van het middel in te gaan, geef ik eerst de tenlastelegging en de
motivering van de vrijspraak van de verdachte weer.

2. Het middel

6. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

“hij, op of omstreeks 12 april 2019 te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg een voertuig, te
weten een personenauto heeft bestuurd, na gebruik van een of meer in artikel 2, van het Besluit
alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, aangewezen stoffen als bedoeld in artikel 8, eerste
lid van de Wegenverkeerswet 1994, te weten cannabis en cocaïne, terwijl ingevolge een onderzoek
in de zin van artikel 8 van de WVW94 het gehalte in zijn bloed bij iedere aangewezen stoffen
vermelde meetbare stoffen 3.4 microgram THC per liter bloed en 22 microgram cocaïne per liter bloed
bedroeg, in elk geval (telkens) zijnde hoger dan de in artikel 3 van het genoemd Besluit, bij die
stoffen afzonderlijk vermelde grenswaarde.”

7. Het hof heeft in het bestreden arrest het volgende overwogen:

“Bewijsuitsluiting?

De raadsman betoogt dat in dit geval gehandeld is in strijd met het stelsel van strikte waarborgen
als bedoeld in artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW), dan wel artikel 359a Sv, en dat dit
dient te leiden tot bewijsuitsluiting. Dit brengt vervolgens mee dat de verdachte dient te worden
vrijgesproken.

De advocaat-generaal betwist de stellingen van de raadsman gemotiveerd.

Wettelijk kader

[…]

Relevante feiten

Het hof gaat, voor zover van belang, uit van de volgende vaststaande feiten:

De verbalisanten hebben de verdachte als bestuurder van een motorvoertuig op 12 april 2019 doen
stilhouden. Om 8:15 uur is ter plaatse een speekseltest afgenomen. Op het politiebureau te



Voorburg is om 9:50 uur bloed afgenomen. Op dezelfde dag is een aanvraag, laboratoriumonderzoek
gedaan. Het verdachte betreffende bloedblok is door het laboratorium te Mönchengladbach op 16
april 2019 (zoals volgt uit de vrachtbrief) of 23 april 2019 (zoals volgt uit het rapport opgemaakt
door het laboratorium) ontvangen. Het rapport is op 8 mei 2019 opgemaakt. Deze uitslag is op 9 mei
2019 door de Eenheid Den Haag van de Nationale Politie ontvangen. Op 20 mei 2019 is de verdachte
in kennis gesteld van de uitslag van het onderzoek en van het recht op een tegenonderzoek.

Oordeel hof

Naar vaste jurisprudentie leidt niet-naleving van een voorschrift dat behoort tot de strikte
waarborgen waarmee een bloedonderzoek is omringd tot vrijspraak. In dat geval is geen sprake van
een onderzoek in de zin van artikel 8, tweede lid, WVW. Niet ieder voorschrift behoort tot dit stelsel
van strikte waarborgen.

"Daarnaast is het zo", in de woorden van advocaat-generaal Knigge, "dat de niet-naleving van een
doorgaans als ‘strikte waarborg’ aan te merken voorschrift niet steeds dwingt tot de conclusie dat
het bestanddeel 'onderzoek' niet kan worden bewezenverklaard. Indien, ondanks het niet-naleven
van het desbetreffende voorschrift, toch verwezenlijkt is wat dat voorschrift bedoelt te waarborgen,
vormt die niet-naleving geen beletsel voor een bewezenverklaring. Dit kan zich voordoen bij
voorschriften die de betrouwbaarheid van het onderzoek indirect beogen te waarborgen" (conclusie
bij HR 7.4.2020, NJ 2020/161),

[…]

Het hof neemt tot uitgangspunt dat op 12 april 2019 een laboratoriumonderzoek van het bloed is
aangevraagd. Het hof begrijpt dat indertijd de buisjes bloed op een vaste temperatuur van -20
graden Celsius werden ingevroren en bewaard tot aan het vervoer. Het vervoer naar
Mönchengladbach vond eens per week via een koerier plaats, terwijl de buisjes bloed tijdens het
vervoer met koudijs waren omgeven. De buisjes bloed werden in het laboratorium van ontvangst
voorafgaand en na afloop van het onderzoek bewaard op -20 graden Celsius,

Indien de politieambtenaar de buisjes met de eerste op 12 april 2019 volgende zending heeft
meegestuurd en de buisjes op 16 april 2019 zijn ontvangen, heeft deze ambtenaar de buisjes zo
spoedig mogelijk doen bezorgen bij het laboratorium als bedoeld in artikel 13 van het Besluit, Indien
deze buisjes een week later zijn verzonden, lijkt het erop dat deze verzending niet zo spoedig als
mogelijk heeft plaatsgevonden.

Ingevolge artikel 15 van het Besluit is het de onderzoeker die de datum van ontvangst van de
buisjes dient vast te leggen. Het rapport vermeldt als datum van ontvangst 23 april 2019. Indien
deze opgave niet correct zou zijn gedaan en de buisjes een week eerder zijn afgeleverd, zoals blijkt
uit de vrachtbrief van het koeriersbedrijf, is dit een schending van artikel 15 van het Besluit.

Indien de buisjes op 16 april 2019 zijn ontvangen, heeft het bloedonderzoek niet binnen twee
weken na ontvangst plaatsgevonden en is door het laboratorium gehandeld in strijd met artikel 16
van het Besluit, doordat de gestelde termijn met een week overschreden is. Indien de buisjes bloed
op 23 april 2019 zijn ontvangen, is de termijn van twee weken voor het verrichten van het
bloedonderzoek precies gehaald (ervan uitgaande dat deze termijn aanvangt op de dag na
ontvangst). Dat in dit geval de datum waarop het onderzoek aan het bloed is verricht afwijkt van de
datum waarop het rapport is opgemaakt, blijkt niet.

Kern van het probleem is in dit geval de deugdelijkheid van de administratie van verzending vanuit
Nederland, ontvangst van het bloed in Duitsland, de eventuele doorzending van het bloed vanuit
Mönchengladbach naar een zusterlaboratorium in Dessau, en daarmee, alles bijeengenomen, van de
controle op door Nederland naar het buitenland verzonden bloed. Gegeven het feit dat het gaat om
buisjes met bloed, humaan lichaamsmateriaal, dat niet op vrijwillige basis, maar op last van de
wetgever wordt afgegeven ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten, dient daarmee
overeenkomstig het Besluit op zorgvuldige en (ook achteraf) controleerbare wijze te worden
omgegaan. Dat is in dit geval in onvoldoende mate gebeurd zoals blijkt uit het hier bovenstaande.

Hoewel de deugdelijkheid van het laboratoriumonderzoek en de daardoor gegenereerde uitslag op
zichzelf niet ter discussie staat en betoogd zou kunnen worden dat de geschonden voorschriften de
betrouwbaarheid van het onderzoek slechts indirect beogen te waarborgen, miskent dit betoog in
dit geval enerzijds het gedwongen karakter van de afgifte van bloed door een verdachte en
anderzijds het gegeven dat dit bloed, humaan lichaamsmateriaal, buiten de rechtssfeer van de
Nederlandse staat wordt gebracht en de algehele administratie van wat er wanneer waar met het te
onderzoeken bloed gebeurt in dit geval niet sluitend blijkt te zijn. Minst genomen geldt dat wanneer
buisjes bloed buiten de rechtssfeer van de Nederlandse staat worden gebracht, de hiervoor
besproken voorschriften behoren tot het stelsel van strikte waarborgen waarvan de niet naleving
meebrengt dat het bestanddeel 'onderzoek' in artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 niet is nageleefd.
Gegeven hetgeen hierboven is besproken leidt dit tot de slotsom dat het onderzoek aan het op 12
april 2019 afgenomen bloed dient te worden uitgesloten van het bewijs.

Vrijspraak

Gegeven het feit dat het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 8 WVW niet aan het bewijs kan
meewerken, is alleen de bekennende verklaring van de verdachte als bewijsmiddel voorhanden. De
verbalisanten hebben niets opvallends waargenomen aan het rijgedrag van de verdachte. Op alleen
de verklaring van een verdachte kan iemand niet veroordeeld worden.



Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen
hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden
vrijgesproken.”

8. Deze zaak wordt gekenmerkt door de bijzondere situatie dat het hof als gevolg van
tegengestelde informatie in de administratie met betrekking tot de datum van ontvangst van het
bloed door het laboratorium heeft geoordeeld dat het niet kon vaststellen op welke datum de
buisjes met bloed in het laboratorium zijn bezorgd. De vrachtbrief vermeldt dat dit op (dinsdag) 16
april 2019 is gebeurd nadat de buisjes op (maandag) 15 april 2019 waren opgehaald, terwijl het
rapport van het laboratorium (dinsdag) 23 april 2019 als datum van ontvangst in Mönchengladbach
vermeldt. In het verlengde daarvan kon het hof evenmin vaststellen of art. 13, eerste lid, aanhef en
onder d, BADG, dan wel art. 15, aanhef en onder a, BADG en art. 16, eerste lid, BADG is/zijn
nageleefd. Wel heeft het hof geoordeeld dat indien de buisjes met bloed op 16 april 2019 zouden
zijn ontvangen door het laboratorium in Mönchengladbach (Duitsland) art. 15, aanhef en onder a,
BADG en art. 16, eerste lid, BADG niet zouden zijn nageleefd en dat indien de buisjes met bloed op
23 april 2019 door dit laboratorium zouden zijn ontvangen, het erop lijkt dat art. 13, eerste lid,
aanhef en onder d, BADG niet zou zijn nageleefd. Het hof heeft geoordeeld dat nu het onderzoek
heeft plaatsgevonden in een laboratorium buiten Nederland, elk van de drie voorschriften behoort
tot het stelsel van strikte waarborgen waarvan de niet-naleving meebrengt dat het bestanddeel
'onderzoek' in art. 8 WVW 1994 niet is nageleefd. Ongeacht welk van beide scenario’s van
toepassing is, is volgens het hof dus minimaal sprake is van de niet naleving van een strikte
waarborg. Dit leidt het hof tot de slotsom dat het onderzoek aan het bloed dient te worden
uitgesloten van het bewijs.

9. Aan het middel is allereerst ten grondslag gelegd dat het hof feitelijk heeft vastgesteld dat de
buisjes met bloed ten tijde van de tenlastegelegde gedraging op een vaste temperatuur van -20°C
werden ingevroren en bewaard tot aan het vervoer en dat het vervoer naar het laboratorium in
Mönchengladbach eens per week plaatsvond via een koerier, terwijl de buisjes bloed tijdens het
vervoer met koudijs waren omgeven. Dit betekent volgens de steller van het middel dat zowel de
opslag van het bloedblok door de politie als het transport naar het laboratorium heeft
plaatsgevonden conform de eisen als die in bijlage 1 bij de Regeling alcohol, drugs en
geneesmiddelen in het verkeer (hierna: RADG) worden gesteld aan de opslag van bloedmonsters
door een laboratorium en aan het transport in geval van tegenonderzoek. Onder deze condities doet
het risico van bederf zich niet voor en heeft een eventueel vertraagde aflevering bij het laboratorium
geen invloed op de juistheid en betrouwbaarheid van de resultaten van het bloedonderzoek. De
steller van het middel voert daarbij aan dat zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat in het
onderhavige geval een periode van 11 dagen is verstreken tussen de bloedafname en de ontvangst
door het laboratorium in Mönchengladbach, aan die omstandigheid – gelet op de door de politie
gehanteerde wijze van opslag en transport van het bloedblok – niet de conclusie kan worden
verbonden dat geen sprake is van een “onderzoek” als bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994. Als al
wordt aangenomen dat door het tijdsverloop van 11 dagen het voorschrift van art. 13, eerste lid,
aanhef en onder d, BADG inderdaad niet is nageleefd, is immers toch verwezenlijkt wat dat
voorschrift beoogt te waarborgen, te weten het voorkomen van bederf van het bloedmonster. De
niet-naleving van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG vormt in dit geval volgens de steller
van het middel daarom geen beletsel voor een bewezenverklaring.

10. Verder is aan het middel ten grondslag gelegd dat het hof (eveneens) feitelijk heeft vastgesteld
dat het laboratorium de buisjes met bloed van de verdachte voorafgaand en na afloop van het
onderzoek heeft bewaard op -20°C, hetgeen conform de eisen van de bijlage bij de RADG is. Onder
deze condities geldt dat ook indien ervan wordt uitgegaan dat de in art. 16, eerste lid, BADG
genoemde termijn van twee weken waarbinnen het bloedonderzoek dient te worden verricht, met
acht dagen is overschreden, dit evenmin tot gevolg heeft dat er geen sprake is van een “onderzoek”
als bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 omdat de juistheid en betrouwbaarheid van de resultaten
van het bloedonderzoek daardoor niet in het gedrang zijn gekomen. Art. 16, eerste lid, BADG kan
onder deze omstandigheden dan ook niet gerekend worden tot het stelsel van strikte waarborgen.

11. Tot slot voert de steller van het middel aan dat ook indien ervan wordt uitgegaan dat art. 15
aanhef en onder a, BADG is geschonden omdat het rapport van het bloedonderzoek een onjuiste
ontvangstdatum vermeldt, er geen reden is om de verdachte vrij te spreken van het
tenlastegelegde, omdat dit voorschrift niet rechtstreeks in verband staat met de juistheid en
betrouwbaarheid van de resultaten van het bloedonderzoek en derhalve niet behoort tot het stelsel
van strikte waarborgen.

12. Aan al het voorgaande doet volgens de steller van het middel niet af dat de buisjes met bloed
buiten de rechtssfeer van de Nederlandse staat zijn gebracht. Hetzelfde geldt voor de
omstandigheid dat het bij de buisjes met bloed gaat om humaan lichaamsmateriaal, dat niet op
vrijwillige basis is afgegeven ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.



3.1. Juridisch kader

13. Voor de beoordeling van het middel stel ik voorop dat volgens vaste rechtspraak van de Hoge
Raad van ‘een onderzoek’ zoals bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 slechts sprake is indien de
waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat onderzoek met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten daarvan heeft omringd.1 Indien de rechter tot het oordeel
komt dat een dergelijke waarborg niet is nageleefd, leidt dat ertoe dat het resultaat van het
verrichte onderzoek niet voor het bewijs mag worden gebezigd.2

14. Verder zijn voor de beoordeling van het middel de volgende bepalingen van belang:

- art. 8, vijfde lid, WVW 1994, zoals dat luidde ten tijde van het tenlastegelegde:

“Het is een ieder verboden een voertuig te besturen, als bestuurder te doen besturen of als
begeleider op te treden na gebruik van een of meer van de bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen stoffen als bedoeld in het eerste lid, waardoor het gehalte in zijn bloed van de bij de
stof vermelde meetbare stof, of in geval van gebruik van meer stoffen als bedoeld in het eerste lid
die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn als groep, het totale gehalte in zijn
bloed van de bij die stoffen vermelde meetbare stoffen, bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan
de daarbij vermelde grenswaarde. Indien een van de bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen stoffen of alcohol in combinatie wordt gebruikt met een of meer andere van deze
aangewezen stoffen of met een van de stoffen als bedoeld in het eerste lid die niet bij deze
algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, geldt voor iedere aangewezen stof of alcohol
afzonderlijk een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen grenswaarde. Die
grenswaarde is gelijk aan de laagst meetbare hoeveelheid van die stof of alcohol die niet op
natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn.”

- art. 1, aanhef en onder b, BADG:

“In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

[...]

b. bloedonderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b, derde lid, onder b,
of vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 [...]”

- art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG:

“Bij de bloedafname, bedoeld in artikel 12, eerste lid, is een opsporingsambtenaar aanwezig, die:

[…]

d. ervoor zorgt dat de buisjes of het buisje met bloed zo spoedig mogelijk in een bij ministeriële
regeling voorgeschreven verpakking die hij van een of meer fraudebestendige sluitzegels of een
fraudebestendige afsluiting heeft voorzien, worden of wordt bezorgd bij het laboratorium, bedoeld
in artikel 14, tweede lid.”

- art. 14, eerste en tweede lid, BADG:

"1. De opsporingsambtenaar formuleert de opdracht voor de onderzoeker die het bloedonderzoek
verricht.

2. De onderzoeker is verbonden aan een laboratorium. Als laboratorium komt alleen in
aanmerking:

a. een laboratorium dat door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd aan de hand van de
algemene criteria voor het functioneren van beproevingslaboratoria, genoemd in de NEN-EN
ISO/IEC 17025 of van criteria die daarmee vergelijkbaar zijn, en deskundig is op het terrein van de
bio-analyse, dan wel

b. een laboratorium dat in het buitenland is gevestigd en door een met de Raad voor Accreditatie

3. De beoordeling van het middel



vergelijkbare instantie is geaccrediteerd aan de hand van criteria die vergelijkbaar zijn met de
criteria, genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17025, en deskundig is op het terrein van de bio-analyse.”

- art.15 BADG:

“Het laboratorium waaraan de onderzoeker, bedoeld in artikel 14, eerste lid, is verbonden, legt na
ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed de volgende gegevens in een bestand vast:

a.de datum van ontvangst van de buisjes of het buisje,

b.de sporenidentificatienummers, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a en c,

c.de naam, het geslacht, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de verdachte wiens
het bloed het betreft, en

d.de naam van de opdrachtgever van het bloedonderzoek.”

art. 16 BADG:

“1. De onderzoeker, bedoeld in artikel 14, eerste lid, verricht het bloedonderzoek binnen twee
weken na ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed. De methode die hij voor het
bloedonderzoek hanteert, voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen.

2. De onderzoeker stelt een in de Nederlandse taal gesteld schriftelijk verslag van het resultaat
van het bloedonderzoek op en ondertekent dat verslag.

3. In afwijking van het tweede lid mag het verslag in de Engelse taal zijn gesteld, indien de
onderzoeker die het verslag opstelt, verbonden is aan een laboratorium als bedoeld in artikel 14,
tweede lid, onder b.

4. Het verslag bevat in ieder geval:

a. de naam, het geslacht, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de verdachte met
behulp van wiens bloed het onderzoek is verricht,

b. het sporenidentificatienummer van het buisje met bloed met behulp waarvan het
bloedonderzoek is verricht,

c. de methode met behulp waarvan het bloedonderzoek is verricht, en

d. het resultaat van het bloedonderzoek.

5. De onderzoeker stuurt het verslag zo spoedig mogelijk na het verrichten van het
bloedonderzoek aan de opdrachtgever van het bloedonderzoek.”

- art. 7, eerste lid, RADG:

“De methode voor de uitvoering van een bloedonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Besluit voldoet aan de eisen, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.”

- bijlage 1 bij de RADG, zoals deze luidde ten tijde van het tenlastegelegde:3

“De eisen aan de methode met behulp waarvan bloedonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder b,
van het Besluit wordt verricht:

• Zo spoedig mogelijk na ontvangst door het laboratorium worden de twee buisjes bloed bevroren
bewaard of, als dat niet mogelijk is, in de koelkast.(1) Het bloedblok wordt liggend op het grootste
oppervlak in de vriezer geplaatst om de kans op breuk van de bloedbuizen te minimaliseren.

• In geval van een tegenonderzoek op alcohol wordt het buisje bloed gekoeld getransporteerd. In
geval van een tegenonderzoek op andere stoffen, al dan niet in combinatie met tegenonderzoek
op alcohol, wordt het buisje bloed op droogijs of in een vriezer van ongeveer -20°C
getransporteerd.

[…]

(1) Een bewaartemperatuur bij ongeveer -20°C heeft de voorkeur.

[…]”

15. De bepalingen uit het BADG zijn, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, in
de nota van toelichting bij het BADG als volgt toegelicht:4

“Artikel 13



Net als in artikel 14 van het oude Besluit alcoholonderzoeken was bepaald, moet volgens artikel
13, eerste lid, van dit besluit een opsporingsambtenaar bij de bloedafname aanwezig zijn. Hij
dient op grond van onderdeel a van dat artikellid de gang van zaken van de bloedafname in een
proces-verbaal van bevindingen vast te leggen. Voordat het bloed naar het laboratorium wordt
verzonden waar het bloedonderzoek zal plaatsvinden, moet hij er voorts voor zorgen dat het
afgenomen bloed administratief wordt gekoppeld aan de persoon van wie bloed is afgenomen en
aan het proces-verbaal waarin de bloedafname wordt beschreven. In dat proces-verbaal moet hij
daarom volgens artikel 13, eerste lid, onder a, de naam, het geslacht, de geboortedatum en -
plaats en het geboorteland en het burgerservicenummer (BSN) van de verdachte van wie bloed is
afgenomen, noteren, alsmede het sporenidentificatienummer (verder: SIN) met bijbehorende
barcode zetten. Wanneer het SIN op het proces-verbaal ontbreekt, hoeft dat niet te betekenen
dat het onderzoek gebrekkig is geweest, mits maar op enigerlei wijze aannemelijk kan worden
gemaakt dat vergissing over de herkomst van het bloed uitgesloten is.

[…]

De opsporingsambtenaar zorgt er op grond van artikel 13, eerste lid, onder c, voor dat de buisjes
met bloed worden verpakt in een speciale verpakking, het zogenaamde «bloedblok», en dat die
buisjes naar een laboratorium als bedoeld in artikel 14, tweede lid, worden opgestuurd. Op of in
deze verpakking brengt hij hetzelfde SIN aan dat hij op het proces-verbaal heeft geplaatst. Die
handeling verricht hij ook ten aanzien van de twee buisjes met bloed dat de arts of
verpleegkundige overeenkomstig artikel 12 van dit besluit heeft afgenomen. Op ieder buisje bloed
brengt hij een SIN aan dat qua nummer opvolgend is aan het SIN op het proces-verbaal.

[…]

Artikel 14

In artikel 14, tweede lid, van dit besluit is een omschrijving gegeven van de laboratoria die
bloedonderzoeken mogen verrichten. Hierdoor is het niet langer nodig de laboratoria afzonderlijk
aan te wijzen, zoals artikel 19, eerste lid, van het voormalige Besluit alcoholonderzoeken
voorschreef. Ieder laboratorium dat aan de hierna vermelde kwaliteitseisen voldoet, kan een
bloedonderzoek verrichten en vaststellen welke en hoeveel bewustzijnsbeïnvloedende stof of
stoffen in het bloed van de verdachte voorkomen. Dat neemt niet weg dat, net zoals nu het geval
is, het primaat van de bloedonderzoeken in de praktijk bij het NFI zal blijven liggen. Die stelling is
gebaseerd op de pilot die in het najaar van 2009 tot eind 2011 op initiatief van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie heeft plaatsgevonden. Deze pilot had tot doel inzicht te verkrijgen in het
effect van de inschakeling van particuliere instituten op de strafrechtsketen en op de kwaliteit,
veiligheid en informatie en continuïteit van beschikbaarheid van forensisch onderzoek. Uit de pilot
is gebleken dat slechts in een zeer klein aantal gevallen particuliere instituten toxicologisch
onderzoek doen. Door in dit besluit de mogelijkheid te behouden dat een laboratorium van een
ander instituut dan het laboratorium van het NFI voor een bloedonderzoek wordt ingeschakeld,
wordt de nodige flexibiliteit tijdens het opsporingsonderzoek gewaarborgd. Redenen om naar een
ander laboratorium uit te wijken kunnen de capaciteit van het NFI zijn of de snelheid waarmee het
bloedonderzoek moet worden verricht. Mocht in de praktijk blijken dat het aantal
bloedonderzoeken waartoe opdracht wordt gegeven, het aantal bloedonderzoeken overstijgt dat
het NFI met het openbaar ministerie en de politie in het zogenaamde Service Level Agreement
heeft afgesproken te zullen uitvoeren, dan biedt dit besluit de mogelijkheid om de
bloedonderzoeken die het NFI niet kan verrichten, alsnog bij een ander laboratorium te laten
uitvoeren. Een andere reden om een ander laboratorium dan het laboratorium van het NFI in te
schakelen kan zijn dat het vanwege de met het transport gemoeide afstand en tijd onwenselijk is
om het afgenomen bloed bij het NFI te laten onderzoeken. In dat geval biedt dit besluit de
mogelijkheid om te kiezen voor het meest dichtbij zijnde laboratorium dat voldoet aan de in artikel
14, tweede lid, van dit besluit gestelde eisen.

Slechts die laboratoria komen in aanmerking voor het verrichten van een bloedonderzoek die
volgens de NEN-EN ISO/IEC 17 025 of een daarmee vergelijkbare norm geaccrediteerd zijn,
bijvoorbeeld de ISO 15189 die geldt voor de accreditatie van medische laboratoria, en deskundig
zijn op het gebied van bio-analyse. Indien laboratoria aan deze eisen voldoen, hebben zij



onderzoekers in dienst die voor het verrichten van het bloedonderzoek met succes de benodigde
opleidingen hebben afgerond en het bloedonderzoek op een betrouwbare en zorgvuldige manier
kunnen doen. Vergelijkbare kwaliteitseisen gelden in artikel 14, tweede lid, ook voor buitenlandse
laboratoria.

[…]

Artikel 15

Artikel 15 legt, overeenkomstig de huidige praktijk, het laboratorium waaraan de onderzoeker is
verbonden die het bloedonderzoek verricht, de verplichting op om na ontvangst van de buisjes
met het afgenomen bloed de in dat artikel voorgeschreven gegevens in een bestand vast te
leggen. In vrijwel alle gevallen zal dat het laboratorium van het NFI zijn (zie ook de toelichting op
artikel 14). Het vastleggen van die gegevens is onder meer van belang om te voorkomen dat
onduidelijkheid over de verblijfplaats van het bloed kan ontstaan en te kunnen waarborgen dat
het bloed en de daarbij behorende gegevens beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn
voor een aanvullend bloedonderzoek of een tegenonderzoek.

[…]

Artikel 16

Artikel 16 bevat verplichtingen voor de onderzoeker die het bloedonderzoek verricht. Deze
voorschriften dienen mede ter uitwerking van artikel 51l van het Wetboek van Strafvordering
waarin eisen aan het verslag van een deskundige zijn gesteld.

In artikel 16, eerste en tweede lid, is bepaald dat de onderzoeker binnen twee weken het
bloedonderzoek moet uitvoeren en dat hij van de resultaten van het onderzoek een met redenen
omkleed schriftelijk verslag opmaakt en dat verslag ondertekent. Onder «ondertekenen» kan niet
alleen een «natte handtekening», maar ook een elektronische handtekening worden begrepen.
Een elektronische handtekening kan slechts worden gebruikt indien de authenticiteit en integriteit
ervan voldoende is gewaarborgd.

Het vierde lid bepaalt welke onderdelen het verslag in ieder geval dient te bevatten. De
verplichting om deze informatie op te nemen, dient onder meer voor eenduidigheid te zorgen in de
door de onderzoekers op te maken verslagen. Het verslag dient in ieder geval de methode met
behulp waarvan het onderzoek is verricht (onder c), en de uitslag van het onderzoek (onder d) te
bevatten. Aan de methode zullen naar analogie van de regeling in artikel 19, tweede lid, van het
ingetrokken Besluit alcoholonderzoeken juncto artikel 8, eerste lid, van de ingetrokken Regeling
bloed- en urineonderzoek eisen worden gesteld die bij ministeriële regeling zullen worden
bepaald.”5

3.2. Het Besluit van 15 februari 2022, houdende wijziging van het BADG

16. In verband met het hiervoor weergegeven juridisch kader merk ik op dat het (nog niet in
werking getreden) Besluit van 15 februari 2022, houdende wijziging van het Besluit alcohol, drugs
en geneesmiddelen in het verkeer, het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers en het Besluit
rijden onder invloed BES in verband met onder meer het wijzigen van de onderzoekstermijn voor
bloedonderzoeken voorziet in wijzigingen van onder meer art. 13, eerste lid, onder d, BADG en art.
16, eerste lid, BADG.6 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

17. Het Besluit van 15 februari 2022 houdt onder meer in dat in art. 13, eerste lid, onder d, BADG
“zo spoedig mogelijk” wordt vervangen door “binnen vier weken” en dat aan art. 13 BADG een
derde lid wordt toegevoegd, luidende “Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de
omstandigheden waaronder de buisjes of het buisje met bloed worden bewaard en vervoerd.”
Verder wordt in de eerste zin van art. 16, eerste lid, BADG “twee weken” vervangen door “vier
weken” en wordt in art. 16, vijfde lid, BADG “zo spoedig mogelijk na het verrichten van het
bloedonderzoek” vervangen door “binnen de op grond van het eerste lid geldende termijn”. Over
deze wijzigingen wordt in de nota van toelichting – voor zover hier van belang – het volgende
opgemerkt:



“Onderdeel D

In artikel 13, eerste lid, onder d, is de zinsnede vervallen dat de buisjes met bloed «zo spoedig
mogelijk» worden verstuurd naar een laboratorium. In plaats daarvan is – indachtig het advies van
de Rvdr – een termijn van vier weken opgenomen. Met een snelle verzending van de
bloedmonsters werd oorspronkelijk een minimale afbraak van de bloedwaarden nagestreefd. Als
gevolg van een nieuwe wijze van bewaren en transporteren is dit voorschrift inmiddels
achterhaald geraakt, terwijl er in de rechtspraak nog steeds vergaande conclusies worden
getrokken als een verzending naar het oordeel van de rechter niet spoedig heeft plaatsgevonden.

Ten tijde van de introductie van het besluit werden de buisjes met bloed ongekoeld per post of per
dienstvoertuig verstuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Vanaf eind 2017 worden
ook andere laboratoria in binnen- en buitenland betrokken bij de uitvoering van
bloedonderzoeken. Tot 1 januari 2019 werden de buisjes met bloed altijd eerst ongekoeld naar
het NFI gestuurd en vervolgens door het NFI onder geconditioneerde omstandigheden
(diepgevroren) doorgestuurd naar een ander laboratorium. Sinds 1 januari 2019 stuurt de politie
de buisjes met bloed rechtstreeks naar een laboratorium, altijd onder geconditioneerde
omstandigheden. Ook verzendingen naar het NFI vinden sinds die datum onder geconditioneerde
omstandigheden plaats. De politie maakt bij de verzendingen gebruik van een gecontracteerde
transporteur en vaste ophaalmomenten in de week. Ook tot het moment van transport worden de
buisjes met bloed tegenwoordig onder geconditioneerde omstandigheden bewaard. Het NFI heeft
aangegeven dat indien het bloed onder deze condities wordt bewaard en getransporteerd, er tot
zes maanden nagenoeg geen verlaging van de bloedwaarden wordt vastgesteld. Het afbraakrisico
van de bloedwaarden is daardoor na de bloedafname zo goed als afwezig. Toch worden er in de
rechtspraak nog met enige regelmaat vergaande conclusies getrokken als een verzending naar
het oordeel van de rechter niet spoedig heeft plaatsgevonden. In die gevallen oordeelt de rechter
dat een (te) lange verzendtijd maakt dat er geen sprake is van een onderzoek in de zin van artikel
8, vijfde lid, WVW en volgt vrijspraak. Inmiddels heeft het loutere tijdsverloop als gezegd geen
significante invloed op de betrouwbaarheid van de bloedmonsters en (dus) op de juistheid van het
bloedonderzoek. Mede tegen deze achtergrond is ervoor gekozen om in plaats van het voorschrift
om het bloed zo spoedig mogelijk te verzenden een verzendtermijn van vier weken te hanteren,
hetgeen een voor de uitvoeringspraktijk meer realistische en niettemin tot enige voortvarendheid
aanzettende termijn is.

Op advies van het OM is een nieuw derde lid toegevoegd, dat voorziet in een grondslag om bij
ministeriële regeling nadere regels te stellen over de in acht te nemen condities bij het bewaren
en vervoeren van het onderzoeksmateriaal. De bestaande ministeriële regelingen bevatten reeds
dergelijke regels voor de verwerking in het laboratorium, als onderdeel van de methode van
onderzoek. De nieuwe delegatiegrondslag dekt ook de «voorfase». Met het vastleggen van de
staande praktijk van bewaren en verzenden onder geconditioneerde omstandigheden kan
uniformiteit in het volledige werkproces worden bereikt en wordt de betrouwbaarheid van het
onderzoeksmateriaal blijvend geborgd. Een wijziging van de ministeriële regelingen op dit punt zal
worden voorbereid, en de inwerkingtreding daarvan zal worden afgestemd op de inwerkingtreding
van dit besluit.

Onderdelen E en F

Deze onderdelen voorzien in een verruiming van de termijnen waarbinnen het bloedonderzoek en
het aanvullend bloedonderzoek dienen te geschieden.

Bij de introductie van het besluit is de termijn waarbinnen het bloedonderzoek dient te
geschieden, op twee weken gesteld (artikel 16, eerste lid). Voor het aanvullend bloedonderzoek
geldt een termijn van vier dan wel zes weken (artikel 18, tweede lid). Deze termijnen zijn in het
leven geroepen omdat de concentratie van de werkzame stoffen in het bloed na verloop van tijd
kan afnemen. Het is derhalve van belang dat de laboratoria de onderzoeken voortvarend
uitvoeren. Bijkomend voordeel is dat de opsporing en de verdachte niet te lang hoeven te
wachten op de uitslag van het onderzoek.

De termijnen behoeven echter om twee redenen verruiming. Allereerst blijkt sinds de
inwerkingtreding van het besluit dat de termijnen in de praktijk niet haalbaar zijn voor de



laboratoria. Het NFI heeft in 2018 gemonitord hoe lang een bloedonderzoek gemiddeld duurt.
Daaruit kwam naar voren dat een bloedonderzoek gemiddeld drie tot vier weken in beslag neemt.
Een aanvullend bloedonderzoek duurt nog langer, vanwege de grote hoeveelheid stoffen waarop
moet worden getest en de toxicologische interpretatie die daarbij plaatsvindt. Een tweede reden
voor de verruiming is dat er bij de totstandkoming van het besluit geen rekening werd gehouden
met de reeds eerder besproken omstandigheid (zie de toelichting bij artikel I, onderdeel D) dat de
bloedmonsters zouden worden ingevroren, ook tijdens het transport. Daardoor kunnen zij in
principe een ruime(re) tijd worden bewaard zonder dat de concentratie van de in het bloed
aanwezige werkzame stoffen noemenswaardig achteruit loopt.

Deze redenen maken dat de termijnen voor het verrichten van het bloedonderzoek en het
aanvullend bloedonderzoek zijn verruimd naar vier respectievelijk acht weken. De wijzigingen
maken dat de laboratoria nog steeds worden aangespoord het bloedonderzoek met gezwinde
spoed te verrichten, zij het binnen een meer realistische termijn, terwijl het openbaar ministerie en
de verdachte nog steeds binnen afzienbare tijd een uitslag zullen ontvangen.

[…]

Tot slot is op advies van het OM en in afstemming met het NFI en de laboratoria bepaald dat het
verslag, houdende het resultaat van het bloedonderzoek, wordt uitgebracht binnen de geldende
onderzoekstermijn (artikel 16, vijfde lid). Daardoor vormen het onderzoek en de verslaglegging
meer een geheel en kan eenvoudiger aan de hand van het verslag worden nagegaan of het
bloedonderzoek binnen de gestelde termijnen heeft plaatsgevonden.”7

3.3. Onderzoek door een buitenlands laboratorium

18. Blijkens zijn hiervoor weergegeven overwegingen heeft het hof bij zijn oordeel dat het
onderzoek aan het op 12 april 2019 afgenomen bloed dient te worden uitgesloten van het bewijs
uitdrukkelijk in aanmerking genomen dat de buisjes met bloed buiten de Nederlandse rechtssfeer
zijn gebracht. Meer in het bijzonder overwoog het hof in verband met art. 13, eerste lid, aanhef en
onder d, art. 15, aanhef en onder a, en art. 16, eerste lid, BADG dat “[m]inst genomen geldt dat
wanneer buisjes bloed buiten de rechtssfeer van de Nederlandse staat worden gebracht, de
hiervoor besproken voorschriften behoren tot het stelsel van strikte waarborgen waarvan de niet
naleving meebrengt dat het bestanddeel 'onderzoek' in artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 niet is
nageleefd”. Het voorgaande roept de vraag of de omstandigheid dat de buisjes met bloed naar
een buitenlands laboratorium zijn verzonden en/of de omstandigheid dat het bloedonderzoek is
verricht door een deskundige verbonden aan een buitenlands laboratorium van betekenis is/zijn
voor de beantwoording van de vraag of de onderhavige voorschriften behoren tot het stelsel van
strikte waarborgen waarmee de wetgever het onderzoek zoals bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW
1994 heeft omringd.

19. In dat kader stel ik voorop dat de onderzoeker die het bloedonderzoek verricht op grond van
de eerste volzin van art. 14, tweede lid, BADG verbonden dient te zijn aan een laboratorium. Dat
kan een laboratorium zijn dat door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd en deskundig is op
het terrein van de bio-analyse, maar ook een in het buitenland gevestigd laboratorium dat door
een met de Raad voor Accreditatie vergelijkbare instantie is geaccrediteerd en dat deskundig is op
het terrein van de bio-analyse. In het BADG is aldus uitdrukkelijk de mogelijkheid gecreëerd om het
bloedonderzoek te laten verrichten door een deskundige die verbonden is aan een in het
buitenland gevestigd laboratorium.

20. De inzet van een onderzoeker verbonden aan een in het buitenland gevestigd laboratorium
wordt ook gefaciliteerd door art. 16, derde lid, BADG, dat inhoudt dat het verslag van het resultaat
van het bloedonderzoek in de Engelse taal mag zijn gesteld indien de onderzoeker die het verslag
opstelt, verbonden is aan een laboratorium als bedoeld in art. 14, tweede lid, onder b BADG. Voor
het overige bevat het BADG noch de RADG afwijkende voorschriften voor het geval het
bloedonderzoek wordt verricht door een deskundige verbonden aan een in het buitenland
gevestigd laboratorium. Het BADG en de RADG en de daarbij behorende nota’s van toelichting
bevatten geen enkele aanwijzing dat voorschriften uit het BADG en de RADG op een andere of



strengere wijze dienen te worden toegepast indien het bloedonderzoek door een onderzoeker
verbonden aan een in het buitenland gevestigd laboratorium wordt verricht. De omstandigheid dat
het bloedonderzoek is verricht door een onderzoeker verbonden aan een in het buitenland
gevestigd laboratorium dat voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld in art. 14, tweede lid, aanhef en
onder b, BADG is mijns inziens dan ook niet relevant voor de beoordeling of voorschriften hebben
te gelden als strikte waarborgen.

21. In deze zaak staat niet ter discussie dat Labor Mönchengladbach, het laboratorium dat de
buisjes met bloed van de politie heeft ontvangen, en Labor Dessau, het laboratorium dat blijkens
het zich bij de stukken van het geding bevindende Rapport drugs in het verkeer feitelijk het
bloedonderzoek heeft uitgevoerd, voldoen aan de kwaliteitseisen van art. 14, tweede lid, aanhef
en onder b, BADG, zodat onderzoekers verbonden aan deze laboratoria het bloedonderzoek
hebben kunnen verrichten.8 In het licht van het voorgaande meen ik – in lijn met het standpunt
van de steller van het middel – dat de omstandigheid dat het hier gaat om in het buitenland
gevestigde laboratoria voor de beantwoording van de vraag of de voorschriften van art. 13, eerste
lid, aanhef en onder d, BADG, art. 15, aanhef en onder a, BADG en art. 16, eerste lid, BADG
behoren tot het stelsel van strikte waarborgen, geen enkele rol speelt.

3.4. Zo spoedig mogelijk bezorgen (art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG)

22. De steller van het middel klaagt allereerst dat het oordeel van het hof dat het voorschrift van
art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG behoort tot het stelsel van strikte waarborgen
waarmee het onderzoek als bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 is omringd, getuigt van een
onjuiste rechtsopvatting.

23. Op grond van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG dient de bij de bloedafname
aanwezige opsporingsambtenaar er voor te zorgen dat de bij de verdachte afgenomen buisjes of
het buisje met bloed zo spoedig mogelijk worden of wordt bezorgd bij het laboratorium. In zijn
conclusie voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1684, heeft mijn ambtgenoot Harteveld uitgebreid stilgestaan bij de strekking
van dit voorschrift. Hij haalt onder meer de nota van toelichting bij het BADG9 aan en bespreekt de
eerdere rechtspraak van de Hoge Raad dat tot de strikte waarborgen onder meer behoort dat het
afgenomen bloedmonster zonder uitstel wordt toegezonden aan het laboratorium dat met het
onderzoek daarvan is belast.10 Vervolgens schrijft Harteveld:

“Uit het voorgaande is gebleken dat de achterliggende strekking van het vereiste dat het
bloedmonster door de opsporingsambtenaar “zo spoedig mogelijk” moet worden bezorgd bij het
onderzoekslaboratorium als bedoeld in art. 14, tweede lid, Besluit, is gelegen in het voorkomen
van bederf en verwisseling van het bloedmonster. Immers, bij het laboratorium kan (en moet) het
bloedmonster volgens de geldende richtlijnen worden bewaard. Ook is gebleken dat bij de
verzending van het bloedmonster door de opsporingsambtenaar verzending aan het NFI centraal
staat, omdat het primaat van het onderzoek bij het NFI ligt. Wel biedt het Besluit de mogelijkheid
voor het NFI om een ander geaccrediteerd laboratorium in te schakelen voor het onderzoek, zodat
de nodige flexibiliteit tijdens het opsporingsonderzoek wordt gewaarborgd. In de toelichting op
art. 14 Besluit wordt een drietal redenen genoemd om naar een ander laboratorium uit te wijken:
(i) de capaciteit van het NFI, (ii) de snelheid waarmee het bloedonderzoek moet worden verricht
en (iii) de met het transport gemoeide afstand en tijd. In het laatste geval biedt het Besluit de
mogelijkheid om te kiezen voor het meest dichtbij zijnde laboratorium dat voldoet aan de in art.
14, tweede lid, Besluit gestelde eisen. Hieruit kan mijns inziens niet worden afgeleid dat in het
geval het NFI besluit om het onderzoek uit te besteden aan een buitenlands geaccrediteerd
laboratorium het niet zou zijn toegestaan om - zoals in het onderhavige geval - de bezorging van
bloedmonsters aan een buitenlands laboratorium wekelijks te doen laten plaatsvinden. De in art.
13, eerste lid onder d, Besluit opgenomen “bezorgplicht” rust immers uitsluitend op de
opsporingsambtenaar. Op een politiebureau is een bloedmonster sneller vatbaar voor verwisseling
of bederf. Als het bloedmonster bij het NFI wordt bewaard (en bij uitwijking naar een ander
laboratorium: wordt getransporteerd) op de wijze als bedoeld in Bijlage 1 van de Regeling wordt
aan de strekking van art. 13, eerste lid onder d, Besluit geen geweld gedaan.”11



24. In zijn arrest van 27 oktober 2020 heeft de Hoge Raad de vraag of het voorschrift van art. 13,
eerste lid, aanhef en onder d, BADG als strikte waarborg heeft te gelden, bevestigend
beantwoord. De Hoge Raad overwoog:

“Van ‘een onderzoek’ zoals bedoeld in artikel 8 lid 5 WVW 1994 is slechts sprake indien de
waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat onderzoek met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten daarvan heeft omringd (vgl. HR 16 februari 1982,
ECLI:NL:HR:1982:AD6952). Tot die waarborgen behoren onder meer het voorschrift van artikel 13
lid 1, aanhef en onder d, Besluit, dat ertoe strekt dat na de bloedafname het buisje of de buisjes
met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor het bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium als
bedoeld in artikel 14 lid 2 Besluit wordt of worden gezonden, en de voorschriften die betrekking
hebben op het bewaren en het vervoeren van het afgenomen bloedmonster in verband met het
uitvoeren van het bloedonderzoek.”12

25. In de schriftuur grijpt de steller van het middel het onderhavige cassatieberoep aan om de
Hoge Raad in de gelegenheid te stellen zich opnieuw uit te laten over (het karakter van) het
voorschrift van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG. Aanleiding daarvoor is dat met ingang
van 1 januari 2019 de werkwijze bij de politie is veranderd, aangezien sindsdien het bloedblok tot
aan het moment van transport naar het laboratorium wordt opgeslagen in een vriezer bij -20ºC.
Verder vindt met ingang van 1 maart 2019 ook het transport van de politie naar het laboratorium
plaats in een vriezer bij -20ºC. Dit roept volgens de steller van het middel de vraag op of ook met
de nieuwe werkwijze nog steeds geldt dat niet-naleving van het voorschrift van art. 13, eerste lid,
aanhef en onder d, BADG moet worden gekwalificeerd als de schending van een strikte waarborg.
In de toelichting op het middel wijst de steller van het middel erop dat het hof feitelijk heeft
vastgesteld dat de buisjes met bloed ten tijde van de tenlastegelegde gedraging op een vaste
temperatuur van -20ºC werden ingevroren en bewaard tot aan het vervoer, dat het vervoer naar
Mönchengladbach eens per week via een koerier plaatsvond, terwijl de buisjes bloed tijdens het
vervoer met koudijs waren omgeven. Dit betekent volgens de steller van het middel dat zowel de
opslag van het bloedblok door de politie als het transport naar het laboratorium heeft plaatsgehad
conform dezelfde eisen als die in de bijlage 1 bij de RADG worden gesteld aan de opslag van
bloedmonsters door een laboratorium en aan het transport in geval van tegenonderzoek, zodat
een eventueel vertraagde aflevering bij het laboratorium geen invloed op de juistheid en
betrouwbaarheid van de resultaten van het bloedonderzoek.

26. In dat kader wijs ik op een zich bij de stukken van het geding bevindende brief van het NFI
d.d. 12 november 2019, afkomstig van dr. C.M. Boone, forensisch onderzoeker toxicologie NFI,
welke brief, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende inhoudt:

“In het kader van de Wegenverkeerswet 1994 artikel 8 (WVW) en de Wet Middelenonderzoek bij
Geweldplegers (WMG) wordt onderzoek verricht naar alcohol, drugs en medicijnen in het bloed van
verdachten Het bloed moet zo spoedig mogelijk […] na afname worden bezorgd bij het
laboratorium vanwege beperkte stabiliteit van alcohol, drugs en medicijnen bij niet-gekoelde
opslag of transport. Dit betekent dat alcohol, drugs en medicijnen in de bloedbuis (gedeeltelijk)
afgebroken kunnen worden. Ontleding kan bijvoorbeeld al binnen 24 uur optreden bij
kamertemperatuur voor onder andere cocaïne en THC, dat resulteert in het meten van lagere
concentraties in het bloed dan bij afname aanwezig waren.

Om afbraak tegen te gaan worden de bloedbuizen in de vriezer (bij circa -20°C) opgeslagen en
getransporteerd.(2) Eventueel aanwezige alcohol, drugs en medicijnen in bloed blijven minimaal 6
maanden stabiel bij opslag in de vriezer. Onder die condities heeft een vertraagde aflevering bij
het laboratorium geen invloed op de resultaten van het onderzoek.

[…]

(2) De opslag- en transportmomenten zijn hieronder weergegeven, met de verantwoordelijken
voor de juiste condities

Verantwoordelijkheid

1 Opslag op het politiebureau politie



2 Transport naar het laboratorium politie en koerier

3 Opslag in het laboratorium laboratorium

4 Eventueel transport tussen laboratoria laboratorium en koerier”

27. In mijn aanvullende conclusie van 21 december 2021, ECLI:NL:PHR:2021:1211, schreef ook ik
dat, in het licht van de nieuwe werkwijze rondom opslag en transport van bloedmonsters door de
politie, de vraag zich opdringt of het voorschrift van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG
nog langer moet worden aangemerkt als strikte waarborg waarmee de wetgever het onderzoek
zoals bedoeld in art. 8 WVW 1994 heeft omringd en dus of de Hoge Raad aanleiding zou moeten
zien om terug te komen op zijn arrest van 27 oktober 2020. Ik beantwoordde die vraag – anders
dan de steller van het middel voorstaat – uiteindelijk negatief. Ik schreef daarover:

“19. Ten eerste merk ik in dit verband op dat geen van de hiervoor onder paragraaf 5
aangehaalde uitspraken van de gerechtshoven ervan uitgaat dat art. 13, eerste lid, aanhef en
onder d, BADG niet langer zou zijn aan te merken als strikte waarborg. In ieder geval voor zover
dit voorschrift er eveneens toe strekt verwisseling van bloedmonsters te voorkomen, staat het
strikte karakter van het voorschrift dan ook nog steeds buiten kijf. Het komt de overzichtelijkheid
niet ten goede als per wettelijk voorschrift nog een inhoudelijk onderscheid zou worden gemaakt
als het gaat om de vraag of sprake is van een strikte waarborg.

20. Ten tweede gaat de vraagstelling uit van een belangrijke veronderstelling, te weten dat de
gewijzigde werkwijze door de politie daadwerkelijk is toegepast. In dat verband merk ik op dat de
werkwijze van de politie weliswaar – naar valt aan te nemen – zal zijn neergelegd in interne
instructies, maar dat er geen wettelijke voorschriften zijn vastgesteld met betrekking tot de wijze
van bewaren en vervolgens vervoeren van die buisjes na de bloedafname door de politie. Bij
gebrek aan dergelijke wettelijke voorschriften wordt de betrouwbaarheid van het
onderzoeksmateriaal in dit opzicht juridisch gezien slechts verzekerd door het voorschrift om de
bloedmonsters zo spoedig mogelijk bij het laboratorium te laten bezorgen.

21. Als de rechter vervolgens – bij voorkeur overigens aan de hand van de inhoud van het
strafdossier – kan vaststellen welke werkwijze door de politie is gevolgd, kan hij dit betrekken bij
zijn beoordeling of de buisjes in het concrete geval “zo spoedig mogelijk” bij het laboratorium zijn
bezorgd. “Zo spoedig mogelijk” biedt naar mijn oordeel voldoende ruimte om rekening te houden
met de specifieke omstandigheden van het geval. Indien kan worden vastgesteld dat de buisjes
met bloed volgens de gewijzigde werkwijze voldoende gekoeld zijn bewaard en vervoerd,
rechtvaardigt dat mijns inziens de conclusie dat de bezorging van de buisjes bij het laboratorium
relatief gezien veel minder spoed heeft dan het bezorgen van buisjes met bloed die in een
koelkast zijn bewaard en niet gekoeld zijn vervoerd, zoals kennelijk tot 2019 de gebruikelijke
werkwijze was. Tegen die achtergrond meen ik dan ook dat de omstandigheden waaronder de
buisjes met bloed zijn bewaard en/of vervoerd relevant kunnen zijn voor de beoordeling of de
buisjes met bloed “zo spoedig mogelijk” zijn bezorgd bij het laboratorium en dat de politie als
gevolg van de gewijzigde werkwijze meer tijd heeft om het onderzoeksmateriaal bij het
laboratorium te laten bezorgen dan in de oude situatie.

22. Het voorgaande betekent dat het voorschrift van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG
naar mijn mening thans nog altijd moet worden beschouwd als een van de waarborgen waarmee
de wetgever het onderzoek zoals bedoeld in art. 8 WVW 1994 heeft omringd met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten van dat onderzoek. Indien de Hoge Raad dit standpunt volgt,
zal er vooralsnog geen aanleiding zijn om terug te komen op voormeld arrest van 27 oktober
2020.”

28. In aanvulling op hetgeen ik eerder schreef, merk ik op dat in de toelichting op het middel de
nieuwe werkwijze ten aanzien van de opslag en het transport van de buisjes met bloed wordt
afgezet tegen de eisen die in bijlage 1 bij de RADG worden gesteld aan de opslag van
bloedmonsters door een laboratorium en aan het transport in geval van tegenonderzoek. In dat
kader wijs ik er op dat mijns inziens een niet onbelangrijk verschil bestaat in de wijze waarop in
het BADG en de RADG thans invulling is gegeven aan enerzijds de verantwoordelijkheid van de
politie voor de opslag van de buisjes met bloed op het politiebureau en het transport van deze



buisjes naar het laboratorium en anderzijds de verantwoordelijkheid van de laboratoria voor de
opslag van de buisjes met bloed in het laboratorium en het eventueel transport van deze buisjes
tussen laboratoria. De verantwoordelijkheid van de laboratoria is met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten van het bloedonderzoek in de RADG namelijk nader ingevuld
door middel van de voorschriften in bijlage 1 die betrekking hebben op het bewaren en het
vervoeren van het afgenomen bloedmonster in verband met het uitvoeren van het
bloedonderzoek. Deze voorschriften zijn door de Hoge Raad in het eerder vermelde arrest van 27
oktober 2020 aangemerkt als een strikte waarborg. Daar staat tegenover dat de
verantwoordelijkheid van de politie voor de opslag van de buisjes met bloed op het politiebureau
en het transport van deze buisjes naar het laboratorium juridisch gezien momenteel niet meer
inhoudt dan dat de politie op grond van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG de buisjes
met bloed met het oog op de betrouwbaarheid van de resultaten van het bloedonderzoek zo
spoedig mogelijk dient te bezorgen bij het laboratorium. De politie is in feite, behoudens eventuele
interne instructies, onder de huidige regelgeving niet gehouden de buisjes met bloed conform de
nieuwe werkwijze op te slaan op het politiebureau en naar het laboratorium te vervoeren. Art. 6,
derde lid, RADG bevat alleen een voorschrift voor de verpakking voor de verzending van
bloedbuisjes.

29. Gelet op de huidige stand van de regelgeving stel ik mij ook thans – en dus anders dan de
steller van het middel – op het standpunt dat het voorschrift van art. 13, eerste lid, aanhef en
onder d, BADG, ook als het bloed met -20ºC is bewaard en vervoerd, nog steeds moet worden
beschouwd als een van de waarborgen waarmee de wetgever het onderzoek zoals bedoeld in art.
8 WVW 1994 heeft omringd met het oog op de betrouwbaarheid van de resultaten van dat
onderzoek. Dit wordt uiteraard anders wanneer het hiervoor genoemde Besluit van 15 februari
2022, houdende wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, het
Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers en het Besluit rijden onder invloed BES in verband
met onder meer het wijzigen van de onderzoekstermijn voor bloedonderzoeken in werking is
getreden en in de RADG regels zijn gesteld over de omstandigheden waaronder de buisjes of het
buisje met bloed door de politie worden bewaard en vervoerd. Die regels zullen dan in plaats van
art. 13, eerste lid, onder d, BADG als strikte waarborg kunnen worden aangemerkt.

30. In zoverre geeft het oordeel van het hof dat het voorschrift van art. 13, eerste lid, aanhef en
onder d, BADG behoort tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee het onderzoek als bedoeld
in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 is omringd, naar mijn mening geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. In zoverre faalt het middel.

31. Gelet op het middel rijst vervolgens nog de vraag of het oordeel van het hof dat art. 13, eerste
lid, aanhef en onder d, BADG in het onderhavige geval niet lijkt te zijn nageleefd als de buisjes met
bloed eerst op 23 april 2019 door de politie bij het laboratorium zijn bezorgd, voldoende
begrijpelijk is en toereikend is gemotiveerd.

32. Het hof overweegt dat het begrijpt dat indertijd, waarmee het hof kennelijk doelt op 12 april
2019, de buisjes bloed op een vaste temperatuur van -20ºC werden ingevroren en bewaard tot
aan het vervoer en dat het vervoer naar Mönchengladbach eens per week via een koerier
plaatsvond terwijl de buisjes bloed tijdens het vervoer met koudijs waren omgeven. Daarbij
baseert het hof zich kennelijk op informatie die door het openbaar ministerie (aanvullend) is
verstrekt. Uit het proces-verbaal van de politie valt dit niet af te leiden.

33. Zoals ik al schreef in de onder randnummer 27 aangehaalde aanvullende conclusie, kan het hof
bij de beoordeling van de vraag of de buisjes met bloed “zo spoedig mogelijk” door de politie bij
het laboratorium zijn bezorgd, rekening houden met de omstandigheden van het geval. In de
oude situatie, waarin het bloed niet direct werd ingevroren en voldoende gekoeld naar het
laboratorium werd vervoerd, diende “zo spoedig mogelijk” in te houden dat het aantal dagen
tussen het moment van bloedafname en het moment waarop het bloed door de politie bij het
laboratorium werd bezorgd, zo kort mogelijk was en beperkt bleef tot slechts enkele dagen. Met
de nieuwe werkwijze van de politie en de tussenkomst van een gecontracteerde transporteur die
het bloed onder geconditioneerde omstandigheden kan vervoeren, ligt de situatie anders. Er
wordt in die situatie gewerkt met vaste dagen waarop de transporteur de door de politie



aangemelde bloedbuisjes ophaalt, hetgeen ten opzichte van de oude situatie enige vertraging kan
meebrengen, zeker in de situatie dat deze bloedbuisjes slechts één maal per week worden
opgehaald. Echter, als het bloed voldoende gekoeld door de politie wordt bewaard, doet deze
vertraging geen afbreuk aan de juistheid en betrouwbaarheid van het latere onderzoek. Ook als
tussen het moment van het ophalen van het bloed en de bezorging daarvan bij het laboratorium
om enige reden enige vertraging optreedt, tast dit blijkens zich bij de stukken van het geding
bevindende informatie van het NFI13 de juistheid en betrouwbaarheid van het latere onderzoek
niet aan.

34. Gelet op het voorgaande acht ik het oordeel van het hof dat het erop lijkt dat zich in deze zaak
de situatie voordoet dat het voorschrift van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG niet is
nageleefd, niet zonder meer begrijpelijk of toereikend gemotiveerd. In zoverre slaagt het middel.

3.5. Vastlegging ontvangstdatum (art. 15, aanhef en onder a, BADG)

35. De steller van het middel klaagt daarnaast dat het oordeel van het hof dat het voorschrift van
art. 15, aanhef en onder a, BADG behoort tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee het
onderzoek als bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 is omringd, eveneens getuigt van een
onjuiste rechtsopvatting.

36. Op grond van art. 15, aanhef en onder a, BADG dient het laboratorium na ontvangst van de
buisjes of het buisje met bloed onder meer de datum van ontvangst daarvan vast te leggen in een
bestand. Deze verplichting, die nog niet voorkwam in eerdere regelgeving, is volgens de nota van
toelichting bestaande praktijk en is onder meer van belang om te voorkomen dat onduidelijkheid
over de verblijfplaats van het bloed kan ontstaan en te kunnen waarborgen dat het bloed en de
daarbij behorende gegevens beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn voor een
aanvullend bloedonderzoek of een tegenonderzoek. Daaraan kan worden toegevoegd dat, zoals
ook in de toelichting op het middel naar voren wordt gebracht, de vastlegging van de
ontvangstdatum in het rapport een mogelijkheid biedt om achteraf na te gaan of de voorschriften
van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG en art. 16, eerste lid, BADG in acht zijn
genomen.14 Het is echter niet de vastlegging van de datum van ontvangst zelf die een waarborg
voor de betrouwbaarheid van het bloedonderzoek vormt.

37. Het voorgaande betekent dat het voorschrift van art. 15, aanhef en onder a, BADG mijns
inziens niet behoort tot de strikte waarborgen waarmee de wetgever het bloedonderzoek als
zodanig heeft omringd. Daarmee geeft het oordeel van het hof dat het voorschrift van art. 15,
aanhef en onder a, BADG behoort tot het stelsel van strikte waarborgen naar mijn mening blijk van
een onjuiste rechtsopvatting. Ook in zoverre is het middel terecht voorgesteld.

3.6. Onderzoek binnen veertien dagen (art. 16, eerste lid, BADG)

38. De steller van het middel klaagt voorts dat het oordeel van het hof dat het voorschrift van art.
16, eerste lid, BADG behoort tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee het onderzoek als
bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 is omringd, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

39. In art. 16, eerste lid, BADG is vastgelegd dat het bloedonderzoek binnen twee weken na de
ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed moet worden verricht. In mijn conclusie van 31
augustus 2021, ECLI:NL:PHR:2021:747, schreef ik over dit voorschrift:

“16. Uit het voorgaande is af te leiden dat wanneer het bloedmonster ‘zo spoedig mogelijk’ is
bezorgd bij een laboratorium als bedoeld in art. 14, tweede lid, BADG en dit laboratorium
vervolgens de voorschriften die zien op het bewaren en vervoeren van de bloedmonsters in acht
neemt, de betrouwbaarheid en juistheid van de resultaten van het onderzoek aan het betreffende
bloedmonster voldoende zijn gewaarborgd, ook wanneer dit onderzoek is verricht na afloop van
de termijn in art. 16, eerste lid, BADG. Dat de Besluitgever daarvan is uitgegaan, vloeit ook voort
uit de wetsartikelen die de mogelijkheid van een tegenonderzoek regelen.15 Voor het
bloedonderzoek worden in beginsel twee buisjes bloed afgenomen bij de verdachte, waarvan één
is bestemd voor een mogelijk tegenonderzoek. Dit buisje blijft bewaard tot een half jaar nadat
verslag is opgemaakt van het oorspronkelijke bloedonderzoek, in welke periode het voor de
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verdachte kennelijk mogelijk blijft een tegenonderzoek te laten verrichten waarvan de resultaten
even betrouwbaar zijn als die van het oorspronkelijke onderzoek.16

17. De nota van toelichting bij het BADG bevat verder geen aanwijzingen dat de termijn van twee
weken waarin het bloedonderzoek verricht moet worden is opgesteld met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek.17 De hieraan voorafgaande besluiten, te
weten het Besluit alcoholonderzoeken en het Bloedproefbesluit alsmede de daaraan gekoppelde
Regeling bloed- en urineonderzoek en Bloedproefbeschikking, kennen geen soortgelijke
termijnstelling.18 Het lijkt daarom aannemelijk dat met de vaststelling van deze termijn door de
Besluitgever (slechts) in die zin beoogd is tegemoet te komen aan de verdachte, dat hij door dit
voorschrift voor een korte periode in het ongewisse blijft over de vraag of hij zal worden vervolgd
voor een overtreding van art. 8 WVW 1994.19

18. Het voorgaande leidt in mijn ogen tot de conclusie dat de termijn in art. 16, eerste lid, BADG
niet in direct verband staat met de betrouwbaarheid en juistheid van de resultaten van het
onderzoek zoals bedoeld in art. 8 WVW 1994 en daarmee niet kan gelden als een van de
waarborgen waarmee de wetgever dat onderzoek met het oog op de betrouwbaarheid van de
resultaten daarvan heeft omringd. Een veronachtzaming van art. 16, eerste lid BADG valt daarom
onder het toepassingsbereik van art. 359a Sv.”

40. Ik zie thans geen aanleiding om terug te komen op mijn standpunt dat de termijn in art. 16,
eerste lid, BADG niet in direct verband staat met de betrouwbaarheid en juistheid van de
resultaten van het onderzoek zoals bedoeld in art. 8 WVW 1994 en daarmee niet kan gelden als
een van de waarborgen waarmee de wetgever dat onderzoek met het oog op de
betrouwbaarheid van de resultaten daarvan heeft omringd. Dat betekent dat het oordeel van het
hof dat het voorschrift van art. 16, eerste lid, BADG behoort tot het stelsel van strikte waarborgen
waarmee het onderzoek als bedoeld in art. 8, vijfde lid, WVW 1994 is omringd, naar mijn mening
inderdaad blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. In zoverre is het middel dus eveneens
terecht voorgesteld.

41. Het middel slaagt.

42. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

43. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie onder meer HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1684, rov. 2.4.1, onder verwijzing naar HR 16
februari 1982, ECLI:NL:HR:1982:AD6952.

4. Slotsom
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Vgl. HR 11 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3043, VR 2013/25, rov. 2.3.3, en HR 29 november
2011, ECLI:NL:HR:2011:BS1721, VR 2013/26 m.nt. Simmelink, rov. 2.3.

Deze bijlage is op 1 januari 2021 gewijzigd bij de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid
van 11 december 2020, nr. 3107314, tot wijziging van de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen
in het verkeer en de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers, Stcrt. 2020, 64099, maar deze
wijziging heeft geen betrekking op de geciteerde passage.

Met weglating van een voetnoot.

Stb. 2016, 529, p. 28-34.

Stb. 2022, 77.

Stb. 2022, 77, p. 9-11.

Ten overvloede merk ik op dat zich bij de stukken van het geding een brief bevindt van het
Nederlands Forensisch Instituut gedateerd 9 juli 2019, afkomstig van dr. C.M. Boone, forensisch
onderzoeker toxicologie NFI, met als onderwerp “Toelichting accreditaties van laboratoria en
onderzoeksmethoden” waarin de accreditatie van door het NFI gecontracteerde laboratoria,
waaronder Labor Mönchengladbach en Labor Dessau, de beoordeling door het NFI van de methoden
en werkprocessen van deze laboratoria en de accreditatie van methoden wordt toegelicht.

Stb. 2016, 529.

Zie HR 11 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3043, rov. 2.3.2.

Conclusie AG Harteveld, ECLI:NL:PHR:2020:745, onder 3.12.

HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1684, rov. 2.4.1.

Zie randnummer 26.

Voor de controle op de naleving van art. 13, eerste lid, aanhef en onder d, BADG valt op dat in het
politiedossier de datum van ontvangst door het laboratorium uitsluitend blijkt uit het rapport van het
laboratorium. Op het aanvraagformulier van toxicologisch onderzoek van bloed dat door de politie is
gebruikt, is het vakje waarop de datum van ontvangst door het laboratorium kan worden ingevuld,
blanco gebleven. Verder maakt de vrachtbrief die een datum van ontvangst vermeldt – maar waarin ik
overigens geen directe link met de voorliggende zaak heb kunnen ontwaren – geen deel uit van het
politiedossier. Deze is eerst in de fase van het hoger beroep door de advocaat-generaal overgelegd.

Hetzelfde kan gezegd worden over de mogelijkheid van aanvullend onderzoek naar andere dan bij
art. 2 BADG aangewezen bewustzijnsbeïnvloedende stoffen. Dit aanvullende onderzoek dient op
grond van art. 18, tweede lid sub a, BADG verricht te worden binnen vier weken, dan wel, wanneer dit
redelijkerwijs niet haalbaar is, binnen zes weken na ontvangst van de bloedmonsters. Indien echter
later tijdens het opsporingsonderzoek uit aanwijzingen is gebleken dat door de verdachte mogelijk
nog niet eerder onderzochte stoffen zijn gebruikt, blijft aanvullend onderzoek mogelijk tot het moment
waarop de bloedmonsters ingevolge art. 20 BADG worden vernietigd, zie Stb. 2016, 529, p. 35

Zie art. 12 en 20 BADG. De mogelijkheid tot een tegenonderzoek is immers in het leven geroepen
om de juistheid en betrouwbaarheid van de resultaten van het oorspronkelijke onderzoek te
controleren, zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarmee het bloedonderzoek werd
ingevoerd, Kamerstukken II, 1968/69, 10 038, nr. 3, p. 9.

Zie Stb. 2016, 529, p. 34.

Zie Stb. 1987, 432 en Stct. 1987, 187, Stb. 1974, 596 en Stct. 1974, 208.

Daarvoor zal de uitslag van het onderzoek in de regel immers doorslaggevend zijn.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Vrijspraak rijden onder invloed wegens schending strikte waarborg van art. 13
Besluit alcohol drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Verwerping beroep op
vormverzuim i.v.m. plaatsing peilbaken. Volgt veroordeling voor rijden met
ingevorderd rijbewijs.
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Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002046-20

datum uitspraak: 1 juni 2022

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het
vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 10 september 2020 in de strafzaak
onder parketnummer 96-028653-20 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1991,

adres: [adres].

Procesverloop en onderzoek van de zaak

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

ECLI:NL:GHAMS:2022:1665



De meervoudige strafkamer van het hof heeft de zaak, nadat deze op 4 februari 2021 door de
enkelvoudige strafkamer naar de meervoudige strafkamer was verwezen, op 13 juli 2021 inhoudelijk
behandeld. Na afloop daarvan is het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep gesloten. Bij
tussenarrest van 27 juli 2021 is het onderzoek heropend, teneinde door opsporingsambtenaren een
reeks aan door het hof geformuleerde vragen te doen beantwoorden. Op 18 mei 2022 is het
onderzoek hervat in de stand waarin het zich bij de sluiting ervan op 13 juli 2021 bevond.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 juli
2021 en 18 mei 2022. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en
van hetgeen de raadsman daar naar voren heeft gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat daarvan slechts aantekening is gedaan
ingevolge artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

1
hij, op of omstreeks 1 mei 2019 te Heerhugowaard, een voertuig, te weten een personenauto
heeft bestuurd, na gebruik van een in artikel 2, van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen
in het verkeer, aangewezen stof als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wegenverkeerswet
1994, te weten cannabis, terwijl ingevolge een onderzoek in de zin van artikel 8 van de
WVW94, het gehalte in zijn bloed van de bij die stof vermelde meetbare stof 4,8 microgram THC
per liter bloed bedroeg, zijnde hoger dan de in artikel 3 van het genoemd Besluit, bij die stof
vermelde grenswaarde;

2
hij, op of omstreeks 1 mei 2019 te Heerhugowaard als degene van wie ingevolge artikel 164
van de Wegenverkeerswet 1994 de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs, een hem
door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs of een internationaal
rijbewijs was gevorderd en/of van wie zodanig bewijs was ingevorderd en aan wie dat bewijs
niet was teruggegeven, op de weg, [weg], een motorrijtuig, (personenauto), van de categorie of
categorieën, waarvoor dat bewijs was afgegeven, heeft bestuurd of als bestuurder heeft doen
besturen.



Verweer met betrekking tot stelselmatige observatie

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat door het plaatsen van het peilbaken onder de
auto van de verdachte sprake is geweest van stelselmatige observatie, terwijl daartoe het vereiste
bevel van de officier van justitie ontbrak. Door dit onherstelbare vormverzuim in het voorbereidend
onderzoek is een dusdanig ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de
verdachte, dat als gevolg hiervan de resultaten van deze observaties van het bewijs moeten worden
uitgesloten en de verdachte van beide tenlastegelegde feiten moet worden vrijgesproken, aldus de
raadsman.

Het hof verwerpt het verweer en overweegt daartoe als volgt.

Van stelselmatige observatie in de zin van artikel 126g Sv is sprake als de observaties in verband met
de plaats waar zij zijn uitgevoerd, de duur, het doel, de intensiteit en frequentie daarvan, alsmede het
gebruik van technische hulpmiddelen (zoals een peilbaken), geschikt zijn om een min of meer compleet
beeld te verkrijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijke leven van een verdachte. Als dat niet
het geval is, kan de met het observeren samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
de verdachte als zo beperkt worden beschouwd, dat de algemene taakomschrijving van de politie,
neergelegd in artikel 3 van de Politiewet 2012 en de artikelen 141 en 142 Sv, daarvoor voldoende
legitimatie bieden (vgl. HR 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2050).

In dit geval kan uit een proces-verbaal van 2 mei 2019 met nummer 2019081777-8 worden
opgemaakt dat de politie op dinsdagmiddag 30 april 2019 een peilbaken onder de Suzuki Alto van de
verdachte heeft geplaatst. Verder staat vast dat hoofdagenten [verbalisant 1] en [verbalisant 2], die
in uniform waren gekleed en in een opvallend politievoertuig reden, de verdachte op
woensdagochtend 1 mei 2019 omstreeks 10.15 uur in die auto hebben zien rijden, waarna zij
besloten het voertuig op grond van artikel 160 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) staande
te houden (het hof begrijpt: de verdachte als bestuurder te doen stilhouden). Vervolgens is de
verdachte, nadat hij de stoptekens van de politie had genegeerd en op hem de achtervolging was
ingezet, om 10.30 uur aangehouden. Daarbij is de Suzuki in beslag genomen. [verbalisant 1] heeft op
24 augustus 2021 gerelateerd dat een melding van “de bewegingsmelder” voor de politie aanleiding
is geweest om (naar het hof begrijpt: op 1 mei 2019) “in de buurt van het huisadres van de verdachte
te gaan rijden”.

Gevoeglijk kan worden aangenomen dat de politie met behulp van het peilbaken de reisbewegingen
van de auto van de verdachte heeft kunnen volgen, doch slechts gedurende een tijdspanne van (veel)
minder dan een etmaal. Verder heeft een “melding” van het apparaat voor de twee hoofdagenten
kennelijk aanleiding gevormd om te kijken of zij de verdachte in de buurt van zijn woonadres in zijn
voertuig konden opdoen, hetgeen gelukt is. Zeer kort daarna is hij echter aangehouden. In het
dossier noch in hetgeen van de zijde van de verdediging naar voren is gebracht kunnen solide
aanknopingspunten worden gevonden voor de gedachte dat gedurende genoemde tijdspanne méér
of andere als observatie aan te merken interventies op de verdachte zijn gepleegd. Bij die stand van
zaken is het hof van oordeel dat de met de inzet van het peilbaken samenhangende inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de verdachte in dit geval als zo beperkt kan worden beschouwd, dat
daarvoor geen bevel van de officier van justitie nodig was en de algemene politietaak daarvoor
toereikende grondslag bood. Nu aldus van een vormverzuim geen sprake is, bestaat er voor
bewijsuitsluiting geen aanleiding.

Vrijspraak ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde



De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van
hetgeen onder 1 ten laste is gelegd. Daartoe is onder meer aangevoerd dat niet is voldaan aan de
strikte waarborg van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder d, van het Besluit alcohol, drugs en
geneesmiddelen in het verkeer (het Besluit), omdat er te veel onduidelijkheden zijn over de wijze
waarop de bloedmonsters van de verdachte zijn bewaard en vervoerd. Als gevolg daarvan kan het
bloedonderzoek niet voor het bewijs worden gebruikt.

De advocaat-generaal heeft gesteld dat hoewel de ‘zo spoedig mogelijk-termijn’ voor verzending van
de bloedmonsters als bedoeld in genoemde bepaling tot het stelsel van strikte waarborgen behoort,
die termijn hier niet is overschreden. Ondanks dat het exacte tijdpad niet kan worden nagegaan, is
vast te stellen dat het risico op afbraak van drugs – gelet op de wijze van het bewaren van de
bloedmonsters op het politiebureau en tijdens het vervoer – na de bloedafname zo goed als afwezig
was. Subsidiair heeft de advocaat-generaal aangevoerd dat indien het hof tot het oordeel komt dat de
bloedmonsters niet zo spoedig mogelijk zijn ingezonden, het belang van een betrouwbare analyse in
ieder geval niet is geschonden, zodat een vrijspraak ook dan achterwege kan blijven.

Het hof overweegt als volgt.

Vooropgesteld moet worden dat van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 8, vijfde lid, WVW 1994
slechts sprake is indien de waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat onderzoek met het
oog op de betrouwbaarheid van de resultaten daarvan heeft omringd. Tot deze waarborgen behoort
onder meer het voorschrift van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder d, van het Besluit, dat inhoudt
dat na de bloedafname de buisjes met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor het bloedonderzoek
geaccrediteerd laboratorium als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Besluit worden gezonden.
De wijze waarop het bloedmonster direct na de afname van bloed en tijdens het transport naar het
laboratorium wordt bewaard en de consequenties van die bewaarwijze voor de frequentie waarmee
verzending mogelijk is, zijn echter wel relevante omstandigheden bij de beantwoording van de vraag
of de verzending van de buisjes bloed ‘zo spoedig mogelijk’ heeft plaatsgevonden. Het voorschrift dat
na de bloedafname de buisjes met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor bloedonderzoek
geaccrediteerd laboratorium worden gezonden, strekt immers ertoe dat het risico op (gedeeltelijke)
afbraak van alcohol, drugs of medicijnen na de bloedafname wordt geminimaliseerd (vgl. HR 12 april
2022, ECLI:NL:HR:2022:567, in samenhang met HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:623).

In dit geval kan worden vastgesteld dat van de verdachte op 1 mei 2019 om 12:41 uur – na diens
voornoemde aanhouding – bloed is afgenomen, omdat het vermoeden was ontstaan dat hij onder
invloed van alcohol of een ander verdovend middel verkeerde. Op 23 juli 2019 heeft het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) gerapporteerd dat de bloedmonsters van de verdachte daar op 17 mei 2019
zijn ontvangen, en wel via drs. [naam], als apotheker/toxicoloog verbonden aan het laboratorium
[laboratorium] (Duitsland). Uit de toelichting die de advocaat-generaal op de terechtzitting in hoger
beroep van 4 februari 2021 heeft gegeven, komt naar voren dat de bloedmonsters per abuis (het hof
begrijpt: door de politie) naar het laboratorium van [naam] zijn gezonden. [naam] heeft bij e-mail van
1 februari 2021 laten weten dat zijn laboratorium de monsters heeft ontvangen (het hof: op enig
moment) tussen 1 en 17 mei 2019 – een exactere ontvangstdatum kon [naam] niet geven – en dat hij
de monsters vervolgens op 17 mei 2019 – bevroren op droogijs – persoonlijk heeft vervoerd naar het
NFI en aldaar te 14:30 uur heeft afgeleverd.

Het hof stelt vast dat aldus ongewis gebleven is wanneer de bloedmonsters precies naar het Duitse
laboratorium zijn verstuurd. Dat die verzending moet hebben plaatsgevonden tussen 1 mei 2019 en



17 mei 2021, biedt op zichzelf genomen onvoldoende grond voor het oordeel dat de monsters zo
spoedig mogelijk naar een voor het bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium als bedoeld in het
Besluit zijn verstuurd. Daarbij betrekt het hof dat uit een proces-verbaal van 3 december 2020 naar
voren komt dat de door de politie gecontracteerde transporteur ‘bloedblokken’, na aanmelding
daarvan voor transport, binnen twee werkdagen bij de politie pleegt op te halen en deze vervolgens
dezelfde of de daaropvolgende werkdag bij een geaccrediteerd laboratorium aflevert. In dit geval blijft
echter de mogelijkheid open dat de bloedmonsters pas (ruim) twee weken na de afname daarvan bij
de politie zijn opgehaald en naar het Duitse laboratorium zijn vervoerd.

Anders dan de advocaat-generaal is het hof voorts van oordeel dat over de tijdspanne tussen de
afname van de bloedmonsters en het moment dat deze door [naam] vanuit Duitsland richting het NFI
werden gebracht, teveel onduidelijk is gebleven over de condities waaronder deze zijn bewaard en
vervoerd. Het dossier levert daaromtrent onvoldoende concrete, op deze zaak toegespitste informatie
op. Dit geldt ook voor de brief van het NFI van 26 maart 2021 waarnaar de advocaat-generaal heeft
verwezen en het aanvullende proces-verbaal van 24 augustus 2021 dat is opgesteld naar aanleiding
van de door het hof bij tussenarrest van 27 juli 2021 gestelde vragen. Hierdoor kan niet met een
toereikende mate van zekerheid worden vastgesteld dat het risico op (gedeeltelijke) afbraak van
alcohol, drugs of medicijnen na de bloedafname minimaal is geweest.

Bij die stand van zaken en gelet op hetgeen voorop is gesteld, is het hof met de raadsman van
oordeel dat de vraag of de verzending van de bij de verdachte afgenomen buisjes bloed ‘zo spoedig
mogelijk’ heeft plaatsgevonden ontkennend moet worden beantwoord. Aldus zijn de strikte
waarborgen waarmee een onderzoek als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, WVW 1994 is omringd niet
volledig nageleefd, zodat van ‘een onderzoek’ als bedoeld in dat artikel geen sprake is. Daarom moet
de verdachte worden vrijgesproken van het onder 1 tenlastegelegde. Hetgeen de advocaat-generaal
bij wijze van subsidiair standpunt naar voren heeft gebracht, kan niet tot een andere uitkomst leiden.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft
begaan, met dien verstande dat:

hij op 1 mei 2019 te Heerhugowaard, als degene van wie ingevolge artikel 164 van de
Wegenverkeerswet 1994 de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs was gevorderd en van
wie zodanig bewijs was ingevorderd en aan wie dat bewijs niet was teruggegeven, op de weg, een
motorrijtuig, (personenauto), van de categorie waarvoor dat bewijs was afgegeven, heeft bestuurd.

Hetgeen onder 2 meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan
worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn
vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de
op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde



Geen omstandigheid is aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 2
bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:

overtreding van artikel 9, zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid
ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde uitsluit.

Oplegging van straffen

De politierechter heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezenverklaarde veroordeeld tot
een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 week, met een proeftijd van 2 jaren, en tot
een taakstraf voor de duur van 70 uren, subsidiair 35 dagen hechtenis. Daarnaast is de verdachte de
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen ontzegd voor de duur van 8 maanden en is zijn
inbeslaggenomen auto verbeurdverklaard.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 en 2 tenlastegelegde zal
worden veroordeeld tot dezelfde straffen als door de politierechter in eerste aanleg zijn opgelegd.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en
de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft
daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het besturen van een personenauto, terwijl zijn
rijbewijs was ingevorderd. Door aldus te handelen heeft de verdachte er blijk van gegeven zich weinig
aan te trekken van besluiten van het bevoegd gezag die met het oog op de verkeersveiligheid worden
genomen.

Gelet op de straffen die in soortgelijke gevallen worden uitgesproken, ligt oplegging van een korte
onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de rede, zeker omdat de verdachte blijkens een uittreksel uit de
Justitiële Documentatie van 9 mei 2022 in 2015 ook al eens onherroepelijk is bestraft wegens een
verkeersmisdrijf. Toch zal het hof hiervoor niet kiezen. Allereerst heeft de verdachte zich, zover
bekend, na 2019 in het verkeer niet opnieuw schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Daarnaast is hem
op 11 juli 2019 een rijontzegging van 10 maanden opgelegd. Daarmee zal het hof in het verlengde
van het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht in straf verminderende zin rekening



houden. Dat laatste geldt ook voor de tijd die sinds het bewezenverklaarde is verstreken. Tegen die
achtergrond acht het hof, alles afwegende, een voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf van na
te melden duur passend en geboden.

Het onder 2 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met behulp van de hierna te noemen in
beslag genomen en nog niet teruggegeven Suzuki Alto (bouwjaar [bouwjaar]). Het voertuig behoort
de verdachte toe. Het zal daarom worden verbeurdverklaard. Gezien de geschatte waarde de auto
van € 500 zal de verdachte, gelet op diens draagkracht, hierdoor niet in onevenredige mate in zijn
vermogen worden troffen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a en 63 van
het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 9 en 176 van de Wegenverkeerswet 1994.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de
verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft
begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 2 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart
de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) weken.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders



mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar
behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 1 personenauto, Suzuki Alto, kenteken [kenteken] (goednummer 967009).

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. N.A. Schimmel, mr. J.J.I. de Jong en mr. D. Abels, in tegenwoordigheid van mr. R.M. ter Horst,
griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 1 juni 2022.

=========================================================================

[…]
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TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23 mei
2016 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,
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adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en - na
verwijzing van de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden - het onderzoek ter terechtzitting in
hoger beroep van dit hof.

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

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het impliciet primair tenlastegelegde veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is ten aanzien van
de vorderingen van de benadeelde partijen beslist, een en ander zoals in het vonnis waarvan beroep
omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

In hoger beroep is de verdachte door het gerechtshof ’sHertogenbosch bij arrest van 5 februari 2018
ter zake van het impliciet primair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur
van 20 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde
partijen beslist, een en ander zoals in het arrest omschreven.

Namens de verdachte is tegen dit arrest cassatie ingesteld.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 17 december 2019 voormeld arrest van het
gerechtshof ’sHertogenbosch vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Den Haag, opdat
de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het hof stelt vast dat de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vernietigd,
omdat – kort gezegd – het oordeel van het gerechtshof ’sHertogenbosch, dat niet aannemelijk is
geworden dat het optreden van de opsporingsambtenaren in verband met het stelselmatig inwinnen
van informatie, ertoe heeft geleid dat de verdachte onder onredelijk grote druk is gezet om de moord
op [slachtoffer] te bekennen of anderszins ertoe heeft geleid dat van hem een verklaring is verkregen
in strijd met zijn verklaringsvrijheid, zodat geen belemmering bestaat om die verklaring voor het
bewijs te gebruiken, niet toereikend is gemotiveerd. Daarbij heeft de Hoge Raad overwogen dat het
kennelijk oordeel van het hof dat erop neerkomt dat de verdachte feitelijk in een verhoorsituatie is



komen te verkeren waarbij de opsporingsambtenaren bemoeienis hebben gehad met de inhoud van
wezenlijke onderdelen van de door de verdachte afgelegde verklaring, de verklaringsvrijheid van de
verdachte niet ontoelaatbaar is aangetast, niet toereikend is gemotiveerd. Daarnaast heeft het hof
’sHertogenbosch geen blijk gegeven te hebben onderzocht of de inhoud van de processen-verbaal
toereikend inzicht geeft in het verloop van de uitvoering van de opsporingsmethode over de gehele
periode waarin deze is ingezet en de communicatie met de verdachte binnen die periode, en daarmee
samenhangend of ook gronden bestonden voor het auditief of audiovisueel vastleggen van deze
communicatie met de verdachte, en zo ja, of die vastlegging heeft plaatsgevonden en welke betekenis
die heeft voor de beoordeling van de juistheid en de volledigheid van de processen-verbaal inzake de
langdurige opsporingsoperatie, aldus de Hoge Raad.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg -
tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 19 december 2010 te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, opzettelijk en al dan
niet met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met
dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

-die [slachtoffer] (met kracht) met een (bak-)steen op haar hoofd geslagen, en/of

-(vervolgens) die [slachtoffer] haar keel en/of hals dichtgeknepen en/of dichtgedrukt en/of (gedurende
enige tijd) dichtgeknepen/dichtgedrukt gehouden, en/of

-door middel van omsnoering of omsnoerend geweld de keel en/of hals van die [slachtoffer]
samengedrukt en/of dichtgedrukt en/of (gedurende enige tijd) samengedrukt/dichtgedrukt gehouden,
en/of

-de mond van die [slachtoffer] (gedurende enige tijd) dichtgedrukt, en/of aldus althans op enige
manier die [slachtoffer] (gedurende enige tijd) de ademhaling belemmerd en/of onmogelijk gemaakt,

tengevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat
de verdachte ter zake van het impliciet primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 17,5 jaren, met aftrek van voorarrest.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.



Beoordeling van de tenlastelegging

Het hof zal bij de beoordeling van de tenlastelegging, en daaraan voorafgaand de toetsing van de
inhoud van het dossier aan de hierna te benoemen scenario’s, de volgende onderwerpen
behandelen:

I. De feiten

II. Het politieonderzoek

III. Verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd gedurende het WOD-traject

IV. Overige verklaringen van de verdachte

V. Forensisch bewijs

VI. CIE-informatie

VII. Conclusie

I. De feiten1

Op zaterdag 18 december 2010 om ongeveer 20:45 uur zijn de verdachte en zijn partner [slachtoffer]
met de fiets vanuit hun huis aan de [straat 1] in Kaatsheuvel vertrokken naar een carnavalsviering in
het café [naam café], gelegen aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. De schoonvader van de verdachte
bleef thuis op de kinderen passen. Omstreeks 22:15 uur is de verdachte alleen naar huis gegaan om
het kleinste kind [kind 1] de fles te geven en is daar rond 22:30 uur aangekomen. Zijn schoonvader is
vrijwel direct na zijn aankomst naar huis gegaan.2

De verdachte heeft om 22:38:53 uur een sms-bericht aan [slachtoffer] gestuurd. Dit sms-bericht
luidde: “Ik ben thuis. X”.3

[slachtoffer] heeft om 23:29:27 uur in een sms-bericht aan de verdachte gevraagd: “Ging het goed op
de weg?”, waarop de verdachte in een sms-bericht haar heeft geantwoord: “Best wel. Alleen in de
bochten opletten. Tot straks. X”. Om 23:52:45 uur heeft [slachtoffer] een bericht aan de verdachte
gestuurd met de tekst: “Ga mijn jas halen. SMS nog wel als ik echt vertrek.” De verdachte heeft hierover
verklaard dat hij dit berichtje gelezen heeft toen hij die avond vlak voor het slapen gaan met
[echtgenote verdachte] – met wie hij een buitenechtelijke relatie had - telefoneerde.4 Het laatste sms-
bericht van [slachtoffer] aan de verdachte, luidende “Vertrek nu” is van 23:57:46 uur.5

Op camerabeelden van Intertoys (gelegen aan de Hoofdstraat 64 in Kaatsheuvel) van 19 december
2010 omstreeks 00:00:04 uur is te zien dat een persoon, die aan het signalement van [slachtoffer]
voldeed op een damesfiets door het beeld fietste.6

Op zondag 19 december 2010 omstreeks 00:54 uur is er bij de politiemeldkamer een 112-melding
binnengekomen, dat er een inbraak was gepleegd in een woning gelegen aan de [straat 1] in
Kaatsheuvel. Er zou volgens de melding een vrouw zonder ademhaling in de achtertuin op de grond



liggen. De melding werd gedaan door de verdachte. Het slachtoffer bleek de partner van de verdachte
te zijn, [slachtoffer].7

De politie was om 01:04 uur ter plaatse.8 De politie zag bij de voordeur een geëmotioneerde man, de
verdachte, staan, pratend aan de telefoon. De verbalisanten zijn via de voordeur, dwars door de
woning gelopen, naar de achterzijde van de woning, de achtertuin in.

Achter in de tuin zagen de verbalisanten een vrouw op haar rug liggen. Het slachtoffer lag onder een
afdak met het hoofd richting de poort. Dit afdak overkapte het achtergedeelte van de tuin vanaf het
schuurtje tot aan de omheining aan de zij- en achterkant van die tuin. De schuurdeur was net als de
poort ook onder dit afdak gelegen. Boven op het slachtoffer lag haar fiets. Er kwam bloed uit de mond
en het linkeroor van het slachtoffer.9 Er werden levensreddende handelingen gestart. Deze werden
even later door de inmiddels ter plaatse gekomen ambulanceverpleegkundigen gestaakt, nadat door
een verpleegkundige de dood van [slachtoffer] was vastgesteld.10 Daarna ging de verdachte
nagenoeg bovenop zijn overleden partner [slachtoffer] liggen en bleef hij tegen haar praten.
Vervolgens is de verdachte met het ambulancepersoneel de woning ingelopen.11

Onder het lichaam van [slachtoffer] werd later een huissleutel aangetroffen van de woning aan de
[straat 1] te Kaatsheuvel. Aan deze sleutel zat een geelkeurige ‘BOB’ sleutelhanger.12

Nadat was geconstateerd dat er sprake was van een niet-natuurlijke dood van [slachtoffer] is een
onderzoek opgestart.

Sneeuwval

Tussen zaterdag 18 december 2010 omstreeks 20:00 uur en zondag 19 december 2010, omstreeks
02:00 uur was er sprake van onophoudelijke sneeuwval.13

Achter de woning was een brandgang gelegen, te bereiken vanuit een zijstraat.14 In de brandgang
werden door politiemensen van de unit Forensisch Technisch Onderzoek (FTO) ter plaatse redelijk
verse schoensporen in de sneeuw gezien. De sneeuw op het pad in de brandgang was over een
breedte van ongeveer 50 centimeter platgelopen. De schoensporen liepen vanaf de tuinpoort van
perceel [straat 1], richting de straat. Het betroffen sporen afkomstig van één paar schoenen.

De andere, oudere sporen in de sneeuw, waaronder fietsbandsporen waren op dat moment al weer
door een nieuwe laag sneeuw bedekt.15

De poort van [straat 1] was de een na laatste poort in de brandgang aan de rechterzijde op ongeveer
5 meter van het einde van de brandgang.16

De tuin van [straat 1] was geheel met sneeuw bedekt.17 Op de bovenzijde van de erfafscheidingen
links en rechts van de tuin lag sneeuw. Deze sneeuwlaag was intact. Ook op de struiken tegen de
erfafscheidingen lag een laagje sneeuw. De grond onder deze erfafscheidingen was eveneens bedekt
met een laagje sneeuw en vertoonde geen verstoringen door gevallen sneeuw of door indruksporen.
Deze laagjes sneeuw waren niet beroerd. Behalve de plaatsen die werden betreden door
hulpverleners of door de politieagenten bij het verplaatsen van goederen werden er door de politie
tijdens het onderzoek geen plaatsen aangetroffen waar de sneeuwlaag was verstoord en werden er
geen sporen of aanwijzingen aangetroffen die konden wijzen op het feit dat de erfafscheidingen rond
deze tuin waren overklommen.18

Ook op het pad van de brandgang werden geen verstoringen waargenomen van de sneeuwlaag, die
passen bij het overklimmen van de erfafscheidingen grenzende aan deze brandgang.



Door de unit FTO werd een technisch sporenonderzoek ingesteld op de plaats delict.

DNA en bloedsporen

Aan de buitenzijde van de tuinpoort werd een bloedveeg aangetroffen. Ook op het deurkozijn aan de
rechterzijde van de achterdeur van de woning bleek een bloedspoor te zitten.19

Aan de bovenzijde van een kliko (de vuilcontainer die achter in de tuin onder de overkapping stond)
en aan een wieltje aan de linkeronderzijde van die kliko werd bloed aangetroffen.20

Bij het later uitgevoerde luminol-onderzoek werden bloedsporen zichtbaar gemaakt aan de
openstaande lades in het dressoir in de woonkamer.21

Voorts zijn de jas en de sjaal van [slachtoffer] bemonsterd en onderzocht door het NFI.22

Woning

Bij binnenkomst in de woning hadden de verbalisanten gezien dat de lades van de bruine kast aan de
linkerzijde tegenover de keuken, open waren. De verbalisanten zagen ook dat de deuren van
diezelfde bruine kast open waren. Verbalisant Donkers zag dat de televisie, die bij binnenkomst links
stond, gedraaid stond naar de rechterzijde.23 Hij zag dat de televisie hierdoor naar buiten wees in
plaats van de woonkamer.24

Getuigen

De getuigen [getuige 1] en [getuige 2] hebben verklaard dat er die nacht een harde gil te horen is
geweest. [getuige 1] heeft verklaard dat hij die nacht ná 00:15 uur een gil hoorde van ‘iemand die
flink schrikt’ en het was een vrouw. Tevens hoorde hij gestommel bij [straat 1] en het dichtslaan van
een deur.25 Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat hij die nacht tussen 00:05 en 00:13 uur een harde,
ijselijke gil heeft gehoord van een vrouw.26

Sectierapport

Uit het door het NFI opgemaakte sectierapport ‘pathologie onderzoek naar aanleiding van een
mogelijk niet natuurlijke dood’ van 30 mei 201127 bleek dat op het slachtoffer (onderhuidse)
bloeduitstortingen aan de hals/kaakrand, in de tong en in het slijmvlies van de lip en stipvormige
bloeduitstortinkjes onderhuids aan de oogleden, het voorhoofd/behaarde hoofd rechts en achter het
linkeroor werden vastgesteld. Bij sectie op het lichaam van het slachtoffer kan het intreden van de
dood goed worden verklaard door inwerking van uitwendig mechanisch samendrukkend, al dan niet in
combinatie met omsnoerend, geweld op de hals zoals bijvoorbeeld kan ontstaan bij verwurging al dan
niet in combinatie met omsnoering, aldus het rapport. Voorts kunnen verwikkelingen van
samendrukkend geweld op de mond een bijdrage hebben geleverd aan het overlijden. In het door dr.
D. Spendlove opgemaakte rapport van het IFS ‘forensisch medische quick-scan’ van 28 januari 2016
wordt beschreven dat er geen sprake is van een interne afdruk van een ligatuur in de weke delen van
de hals en er geen aanwijzingen zijn voor een extern snoerspoor (ligatuur strangulatie). Voor het
overige sluit dr. Spendlove zich aan bij de conclusies van het bovenvermelde sectierapport.

Voor het hof staat op grond van deze feiten vast dat [slachtoffer] in de nacht van 19 december 2010
in Kaatsheuvel door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen.



Het hof dient vast te stellen of de verdachte betrokken is geweest bij dit misdrijf. Het hof zal hiertoe in
zijn overwegingen twee scenario’s wegen. Deze luiden – samengevat weergegeven – als volgt. In het
eerste scenario heeft de verdachte [slachtoffer] opgewacht en haar bij thuiskomst in de achtertuin
gewurgd. Vervolgens heeft hij een inbraak in de woning in scène gezet en 112 gebeld. In het tweede
scenario is [slachtoffer] door een (of meer) onbekende(n) om het leven gebracht. De dader(s)
heeft/hebben de woning doorzocht, terwijl de verdachte boven lag te slapen. Verderop onder IV. geeft
het hof een gedetailleerdere beschrijving van deze scenario’s.

Het politieonderzoek

Eem I

De politie heeft naar aanleiding van het overlijden van [slachtoffer] uitgebreid onderzoek gedaan.
De verdachte is in de vroege ochtend van 19 december 2010 als getuige gehoord op het
politiebureau in Sprang-Capelle. Er is forensisch onderzoek gedaan op de plaats delict. Ook heeft
er een buurtonderzoek plaatsgevonden en zijn vele getuigen gehoord. De politie heeft telefoons
getapt en de woning aan de [straat 1] doorzocht. De politie heeft nader onderzoek gedaan naar
aanleiding van CIE-informatie over de betrokkenheid van een aantal mannen bij een
woninginbraak in Kaatsheuvel waarbij de “vrouw des huizes” door de inbrekers is overlopen. Een
reconstructie waaraan de verdachte heeft meegewerkt is op video vastgelegd. De verdachte is op
2 maart 2011 aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is als verdachte gehoord op 1, 2, 3, 7,
14, 21 en 22 maart 2011, 7 en 20 april 2011, 25 mei 2011 en 2 juni 2011. De verdachte heeft
betrokkenheid bij de dood van [slachtoffer] ontkend. De voorlopige hechtenis van de verdachte is
in deze fase op 3 juni 2011 geschorst.

Eem II

Het onderzoeksteam van de politie heeft op 19 juli 2013 een aanvraag bevel stelselmatige
informatie-inwinning gedaan. Daarin is het politieonderzoek Eem I samengevat. De verbalisant
concludeerde in het proces-verbaal van aanvraag vervolgens: “Aangezien de tot dusver verrichte
opsporingshandelingen in combinatie met de forensisch technische bevindingen onvoldoende hebben
geleid tot opheldering van het onderhavige misdrijf, en niet de verwachting bestaat dat door de
toepassing van andere cq minder verstrekkende opsporingsbevoegdheden meer helderheid zal worden
verkregen, is besloten om via de bijzondere opsporingsbevoegdheid van stelselmatige informatie-
inwinning (126j Sv) het opsporingsonderzoek voort te zetten.”28

De officier van justitie heeft vervolgens een bevel stelselmatige inwinning van informatie
afgegeven (art. 126j van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv)).29 Dit is per 31 juli 2013
ingegaan en een aantal keren verlengd tot 24 oktober 2014. Door het Team Werken onder
Dekmantel van de Landelijke Eenheid van de politie werd een operatie "stelselmatig inwinnen van
informatie" uitgevoerd met als doel het verzamelen van informatie die kon leiden tot
bewijsvergaring omtrent de betrokkenheid van de verdachte bij de moord dan wel doodslag op
[slachtoffer] (hierna ook: het WOD-traject). Hierbij werd onder dekmantel contact gelegd met de
verdachte en zijn echtgenote [echtgenote verdachte]. Undercoveragent [nummer politie-informant
1] heeft tegenover de raadsheer-commissaris verklaard dat niet is besloten vanaf het begin van
het undercovertraject de mr. Big-methode in te zetten. Gedurende het traject is telkens de
volgende inzet bepaald naar aanleiding van een analyse van de voorgaande. Op een gegeven
moment is besloten de mr. Big-methode in Marbella te hanteren.30

De processen-verbaal

Uit de door de undercoveragenten en hun begeleiders opgestelde processen-verbaal heeft het hof
de volgende gang van zaken afgeleid. Het betreft een samenvatting van aanzienlijk omvangrijkere
processen-verbaal. In het WOD-traject zijn geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt.

Twee undercoveragenten [nummer politie-informant 1] en [nummer politie-informant 2] – [naam



politie-informant 1] en [naam politie-informant 2]- zijn op 2 september 2013 in contact gekomen
met de verdachte en [echtgenote verdachte] die in [plaatsnaam] samenwoonden. [naam politie-
informant 1] vertelde werkzaam te zijn in de VIP-beveiliging. Daarin had hij met grote rijkdom te
maken. Na een aantal eerdere afspraken hebben [naam politie-informant 1] en [naam politie-
informant 2] de verdachte op 7 november 2013 ontmoet en gesproken over de ontwikkeling van
een track en trace systeem en betaling voor zijn werkzaamheden daarvoor aan de verdachte.
Vervolgens hebben [naam politie-informant 1] en [naam politie-informant 2] regelmatig contact met
de verdachte onderhouden, zowel over het track en trace systeem als sociaal van aard. [naam
politie-informant 1] en de verdachte hebben in Venlo een klus met een computer gedaan.31 Ook
nadien heeft de verdachte in Nederland en in België klussen voor de undercoveragenten gedaan
en is daarvoor betaald. De verdachte heeft verschillende keren tegen [naam politie-informant 1]
gezegd dat hij voor hem wilde gaan werken. [naam politie-informant 1] heeft daarop geantwoord
dat hij met zijn baas moest overleggen of hij mensen mocht aannemen en dat hij onder meer aan
hem, de verdachte, maar ook aan andere mensen zat te denken.32De verdachte was een van de
personen die een gesprek met de baas zou krijgen.33 [naam politie-informant 1] heeft uitgelegd
dat hij het niet moest zien als een sollicitatiegesprek, maar dat dit gesprek meer bedoeld was om
te kijken of er een klik was.34 De verdachte is op 3 september 2014 naar een klus in België
gegaan. Na afloop hebben de verdachte, [naam politie-informant 1] en undercoveragent [naam
politie-informant 3] in een hotel in Antwerpen aan de bar gezeten. Daar vertelde de verdachte dat
hij had vastgezeten voor moord, maar dat hij er niets mee te maken gehad. Er was niemand
aangewezen voor de moord. De verdachte zei dat er serieuze gebreken aan het onderzoek zaten,
want hij had het dossier uitgebreid gelezen.35

Op 17 september 2014 zijn de verdachte en [naam politie-informant 1] vanuit Amsterdam naar
Malaga gevlogen en vervolgens naar Marbella gereden. Daar hebben zij hun intrek in een hotel
genomen en vervolgens met andere undercoveragenten gegeten, gedronken en sociale
gesprekken gevoerd.36 [naam politie-informant 1] heeft de verdachte verteld dat hij enkele jaren
geleden een dodelijke aanrijding had gehad, waarbij een vrouw was overleden, maar dat zijn
baas de problemen had opgelost. Daarop heeft de verdachte verteld dat hij niets met de moord op
zijn toenmalige vrouw te maken had.37 De volgende dag hebben de verdachte en [naam politie-
informant 1] opnieuw gesproken over de baan en de mogelijke klussen die eraan zaten te komen.
De verdachte vertelde dat hij zo veel mogelijk klussen wilde draaien om zoveel mogelijk geld te
verdienen. [naam politie-informant 1] heeft hem voorgehouden dat zijn baas daar uiteindelijk over
ging. De baas nam vaak beslissingen op intuïtie en gevoel; ook het gesprek met de verdachte zou
gaan om het goede gevoel bij hem. De verdachte vertelde dat hij [naam politie-informant 1] zag
als een echte vriend en dat hij hoopte dat [naam politie-informant 1] hem evenzo zag. [naam
politie-informant 1] heeft de verdachte verteld dat hij hem ook als zijn vriend zag. De verdachte
heeft [naam politie-informant 1] om een voorschot gevraagd omdat hij aan het einde van de
maand de lasten waarschijnlijk niet meer kon betalen.38

Dezelfde avond zijn de verdachte en [naam politie-informant 1] naar een villa in Marbella gegaan
om de baas van [naam politie-informant 1] – de undercoveragent [naam politie-informant 4] – te
spreken.39Aangekomen bij de villa zijn de verdachte en [naam politie-informant 4] in de
woonkamer gaan zitten. De verdachte vertelde dat hij de baan graag wilde hebben en heeft
toegelicht dat hij de klussen met [naam politie-informant 1] aantrekkelijker vond dan een
bureaubaan in de IT-sector. Volgens [naam politie-informant 4] waren er twee andere sollicitanten.
Hij heeft verteld dat hij beslissingen op basis van zijn intuïtie nam, daarom had hij geen problemen
in zijn bedrijf. Ook vertelde [naam politie-informant 4] dat hij alleen mensen aannam waarvan hij
zeker wist dat hij er later geen problemen mee kreeg en die zijn bedrijf niet konden schaden. In
dat verband was hij niet zo blij met wat hij over de verdachte wist.40Dat zou wel eens een groot
probleem kunnen worden voor verdere samenwerking. De verdachte zei daarop: “Ze denken dat
ik mijn vrouw heb vermoord”, maar dat hij het niet had gedaan. [naam politie-informant 4] heeft
uiteengezet dat hij via contacten een deel van het dossier had gelezen en het niet anders kon zijn
dan dat hij het gedaan had. De verdachte ontkende dit opnieuw. Daarop heeft [naam politie-
informant 4] de verdachte voorgehouden dat het hem helemaal niet uitmaakte of hij het had
gedaan. Voor elk probleem is een oplossing als hij echt voor [naam politie-informant 4] wilde
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werken. Er kon een alibi worden gezocht of bewijs worden aangeleverd waardoor een ander de
schuld zou krijgen. [naam politie-informant 4] kon voor zijn bedrijf en de klanten echter geen risico
nemen dat de verdachte later problemen met de politie zou krijgen. Dus als de verdachte volhield
dat hij het niet gedaan had en dus ook de aangeboden oplossing afsloeg, zou [naam politie-
informant 4] hem uitlaten en verder succes wensen.41Dan zou [naam politie-informant 4] hem niet
in zijn bedrijf halen. Nogmaals zei de verdachte dat hij het niet had gedaan. Daarop heeft [naam
politie-informant 1] op verzoek van [naam politie-informant 4] – die zei eigenlijk wel klaar te zijn
met [naam politie-informant 1] en de verdachte – een taxi laten bellen.42

De verdachte is vervolgens met [naam politie-informant 1] in de taxi vertrokken. De verdachte
heeft in de taxi tegen [naam politie-informant 1] gezegd dat [naam politie-informant 4] geen goed
gevoel had over wat de verdachte had gezegd en dat zijn gevoel [naam politie-informant 4] nooit
in de steek liet. Maar de verdachte had tegenover [naam politie-informant 4] herhaald dat hij het
niet gedaan had. [naam politie-informant 1] heeft de verdachte gezegd eerlijk te zijn; de
verdachte was de enige die de twijfels bij [naam politie-informant 4] kon wegnemen. Ze konden
terugkeren naar de villa of doorrijden naar het hotel. Het maakte [naam politie-informant 1] niet
uit of de verdachte zijn vrouw had vermoord. Hij zou hem als vriend nooit veroordelen áls hij maar
eerlijk was. Nadat de verdachte opnieuw hetzelfde verhaal was gaan vertellen over wat op de
avond van de moord gebeurd was, heeft [naam politie-informant 1] hem te verstaan gegeven dat
hij moest ophouden met dit verhaal omdat hij het al kende en hij eerlijk moest worden. Hij moest
ook nooit iets zeggen wat niet waar was. Maar als hij het gedaan had, zou dat [naam politie-
informant 1] niet interesseren en ze zouden wel een oplossing vinden. De verdachte boog
voorover en ging met zijn hoofd op zijn knieën zitten, waarbij hij zijn handen naast zijn hoofd
hield. Hij begon te snikken en vroeg of [naam politie-informant 4] echt voor een oplossing kon
zorgen, waarop [naam politie-informant 1] bevestigend antwoordde. Met bevende stem zei de
verdachte daarop: “ik heb het gedaan”. De verdachte en [naam politie-informant 1] hebben elkaar
in de armen genomen en samen op de achterbank zitten huilen. Volgens de verdachte waren zij
broeders voor het leven en zaten zij in hetzelfde schuitje. Hij was opgelucht dat hij het verteld
had. Hij had [slachtoffer] gewurgd en de inbraak in scène gezet. Daarop is de taxi teruggekeerd
naar de villa om opnieuw met [naam politie-informant 4] in gesprek te gaan.43

Terug in de villa is de verdachte met [naam politie-informant 4] en [naam politie-informant 1] de
woonkamer ingegaan. De verdachte liep heen en weer, maar is met de handpalmen tegen elkaar
voor zijn borst stil blijven staan en zei: “[naam politie-informant 4], ik wil bij jou het gebed van
mijn leven doen. Ik heb het gedaan. Ik heb mijn vrouw met een baksteen KO geslagen en daarna
gewurgd!” [naam politie-informant 4] heeft geantwoord dat ze dan maar naar een oplossing
moesten gaan zoeken.44Verdachte was opgelucht en zei dat [naam politie-informant 1] als een
broer voor hem was die hij zelf nooit had gehad. In antwoord op vragen van [naam politie-
informant 4] heeft de verdachte verder verklaard dat hij:

door zijn toenmalige minnares [echtgenote verdachte] voor het blok was gezet en dat zij hem
een ultimatum had gesteld;
nooit heeft geweten wat dat ultimatum inhield maar dat hij wel begreep waar het ultimatum op

sloeg;
met [slachtoffer] destijds op een feest van de carnavalsvereniging was;
bewust eerder naar huis was gegaan om zijn schoonvader af te lossen;
tegen [slachtoffer] had gezegd dat hij moe was;
de gedachte had eerst het huis te willen prepareren maar daar echter later op terug kwam;
[slachtoffer] had opgewacht in de tuin;
een straatklinker had gepakt en [slachtoffer] de hersens had ingeslagen;
haar vervolgens heeft gewurgd terwijl zij op de grond lag;
naar binnen is gelopen en de woning heeft geprepareerd omdat het op een inbraak moest

lijken;
de laadjes en deurtje open heeft gezet;
daarna 112 heeft gebeld met de mededeling dat zijn vriendin in de tuin op de grond lag;
bij aankomst van GGD en Politie bewust op het lichaam van [slachtoffer] is gesprongen om

bewijs en sporen weg te maken.



Verder vertelde de verdachte dat hij nieuwe laarzen had gekocht en kleding, maar deze had
verbrand, en dat de tegel of steen nergens meer is terug te vinden. Hij merkte nog op dat er in
deze zaak nog twee verdachten zijn en vroeg om deze ongemoeid te laten omdat dit erg
gevaarlijke jongens waren. Ten slotte heeft de verdachte [naam politie-informant 4] gevraagd
geen alibi te organiseren maar een ander er voor te laten opdraaien. Hij zou blij zijn als dit voor de
kerst geregeld was.

Hierna zijn [naam politie-informant 4], [naam politie-informant 1] en de verdachte het terras van
de villa opgelopen en heeft [naam politie-informant 4] tegen de overige aanwezigen gezegd dat
de verdachte een nieuwe collega was, maar dat er nog wel een paar rimpels moesten worden
gladgestreken.45De volgende morgen zijn de verdachte en [naam politie-informant 1] naar
Nederland gevlogen en naar de woning van de verdachte gereden. Daar vertelde de verdachte
dat hij heel opgelucht was, maar wel een Himalayagebergte over had gemoeten.46

De verdachte is op 3 oktober 2014 aangehouden en (opnieuw) in voorlopige hechtenis genomen.
Tijdens zijn verhoren heeft de verdachte zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht beroepen. In een
politieverhoor van 28 mei 2015 heeft de verdachte verklaard dat hij onder druk een valse
bekentenis had afgelegd. De verklaring in Marbella was een leugen, die hij heeft verteld om zijn
werk en zijn financiële zekerheid te garanderen. Het hof gaat verderop in dit arrest hierop nader
in.

De verhoren van undercoveragenten

Ten overstaan van de rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn in 2015 de undercoveragenten [naam
politie-informant 2], [naam politie-informant 4] en [naam politie-informant 1] alsmede de
begeleider [nummer begeleider team WOD] en de teamleider Werken onder Dekmantel van de
politie als getuige gehoord.

De undercoveragenten [naam politie-informant 4] en [naam politie-informant 1] zijn in 2020 als
getuige gehoord ten overstaan van de raadsheer-commissaris bij het hof Den Haag.

[naam politie-informant 4] heeft tegenover de raadsheer-commissaris bevestigd dat een
bekentenis in Marbella voor de verdachte twee pluspunten had: meer kans op de baan,47 en
tevens geholpen worden bij de oplossing van het probleem dat hij had bekend. Als de verdachte
zou blijven ontkennen, zou hij de baan niet krijgen en geen verdere hulp bij een oplossing voor de
betrokkenheid bij de moord. Toen de verdachte bleef ontkennen in het eerste gesprek in de villa
heeft [naam politie-informant 4] met stemverheffing duidelijk gemaakt dat de verdachte en [naam
politie-informant 1] moesten opdonderen. Ook [naam politie-informant 1] moest het ontgelden. Hij
was met een kandidaat aangekomen waaraan [naam politie-informant 4] zijn tijd had verspild.
Daarop zijn zij in een taxi vertrokken, maar na enige tijd teruggekeerd. Na de bekentenis in het
tweede gesprek is voor [naam politie-informant 4] duidelijk geworden dat de verdachte heel erg
begaan was met het lot van [naam politie-informant 1] en heel graag betrokken wilde blijven bij
de organisatie. Er is tussen [naam politie-informant 4] en de verdachte in het eerste gesprek in de
villa niet over salaris gepraat. Wel heeft hij de verdachte verteld dat een goede werknemer de
mogelijkheid kreeg te delen in zijn bezittingen. Hij zou bijvoorbeeld het huis in Marbella kunnen
gebruiken als [naam politie-informant 4] er niet was.

[naam politie-informant 1] heeft tegenover de raadsheer-commissaris verklaard wat volgens hem
de aanleiding was voor de verdachte om in de taxi te bekennen. [naam politie-informant 1] had
tegen de verdachte gezegd dat hij eerlijk moest zijn, dat wat hij ook had gedaan, al waren het
meerdere moorden, zij even goede vrienden waren, en dat zijn gevoel [naam politie-informant 4]
nooit in de steek liet. De verdachte zal volgens [naam politie-informant 1] de omslag van
ontkennen naar bekennen hebben gemaakt door de uitweg die [naam politie-informant 4] hem
bood. Ook de verdenking tegen [naam politie-informant 1] van het veroorzaken van een dodelijk
ongeluk was immers door [naam politie-informant 4] opgelost. Verder verklaarde [naam politie-
informant 1] op de vraag wat de verdachte “getriggerd” heeft, dat de verdachte hem – de dag na
de bekentenis in Marbella – had verteld dat [echtgenote verdachte] hem een ultimatum had
gesteld. Vóór 1 januari moest hij kiezen.



Onderzoek na verwijzing

Het hof heeft na verwijzing door de Hoge Raad nader onderzoek gelast. De politie heeft DNA
afgenomen bij medewerkers van de hulpdiensten die op 19 december 2010 in de woning aan de
[straat 1] zijn geweest en anderen die in de woning aan de [straat 1] kwamen. Ook is nader
onderzoek naar dactysporen uitgevoerd. Nadere getuigenverhoren hebben plaatsgevonden.
Verder is onderzoek verricht naar schoensporen op een in de woning aangetroffen kleurplaat. Ten
slotte is onderzoek gedaan naar de financiële positie van de verdachte en [echtgenote verdachte]
ten tijde van het WOD-traject.

Het NFI heeft in 2021 uitgebreid autosomaal en Y-chromosomaal onderzoek gedaan naar DNA-
sporen in het nagelvuil en een handschoen van [slachtoffer] en op haar jas, de sjaal en het
horloge. Verder zijn DNA-sporen onderzocht op het kozijn van de achterdeur van de woning, de
poortdeur, een minicontainer, en een lade in een dressoir. Ook is onderzoek gedaan naar de op de
sjaal en het gezicht van [slachtoffer] aangetroffen haren.

Ook heeft het NFI een rapport “Evaluatie van de resultaten van onderzoek naar biologische
sporen en DNA-onderzoek gegeven hypothesen op activiteitenniveau naar aanleiding van het
aantreffen van het stoffelijk overschot van [slachtoffer] in Kaatsheuvel op 19 december 2010”
opgesteld.

Het hof gaat verderop in dit arrest nader in op de bevindingen van deze rapportage.

Tenslotte heeft het hof prof.dr. E.C.G. Rassin (verder te noemen Rassin), rechtspsycholoog, als
deskundige doen benoemen door de raadsheer-commissaris teneinde het hof voor te lichten over
de vraag of de verklaringen van de verdachte op 18 september 2014 en op de daarop volgende
dagen in vrijheid zijn afgelegd en of deze - voor zover de deskundige zich daarover kan uitlaten -
al dan niet betrouwbaar kunnen worden geacht.

Rassin heeft bij rapport van 18 december 2020 aan het hof gerapporteerd. Hij heeft in zijn rapport
opgemerkt het begrip “verklaringsvrijheid” niet uit de psychologische literatuur te kennen, maar
wel iets te kunnen zeggen over de kans op het afleggen van een valse bekentenis. Vervolgens
heeft hij beschreven dat een opsporingsmethode zoals de mr. Big-methode een substantieel risico
op een valse bekentenis impliceert, alleen al vanwege het in de waan brengen van de verdachte
dat een bekentenis hem enig voordeel zal opleveren. De combinatie van het doen van een belofte
(verdachte krijgt de door hem gewilde baan) en het minimaliseren van de ernst van een feit (het
maakt ons niet uit als hij het gedaan heeft en we regelen iemand die er voor opdraait), zoals
gedaan door de undercoveragenten, geeft een kans op een terechte bekentenis van 87% en een
kans op een valse bekentenis op 43%, aldus Rassin. Hij heeft ten behoeve van de rapportage
psychologisch onderzoek uitgevoerd bij de verdachte. Zijn conclusie is dat de verdachte hoog
scoort op twee risicofactoren voor het afleggen van een valse bekentenis. Dat betekent dat als de
verdachte enige druk ervaart om iets te zeggen en/of denkt goed voor de dag te komen door iets
te zeggen dat niet strookt met de werkelijkheid, hij dat naar verwachting zal doen. Hij concludeert
voorts dat de kans best groot (43%) is dat een onschuldige verdachte een bekentenis zou
afleggen indien geplaatst in de positie waarin de verdachte verkeerde op 18 september 2014 en
dat de bewijskracht van de bekentenis gering is.

Ter terechtzitting van het hof is Rassin als deskundige gehoord. Hij heeft verklaard dat het
aannemelijk is dat de mr. Big-methode een extra risico op een valse bekentenis oplevert. Dit risico
komt bovenop de twee in het rapport genoemde “trucs” van de politie – het minimaliseren van de
ernst en het bieden van een beloning.48 In het mr. Big-traject is bovendien aan de verdachte het
gevoel gegeven ergens bij te horen. De deskundige vermoedt dat het percentage van 43% (kans
op een valse bekentenis) hoger wordt naarmate meer wordt losgelaten op de verdachte dan
alleen de deal en de minimalisatie. Ook het winnen van het vertrouwen van de verdachte in de
voorfase van het mr. Big-traject lijkt volgens Rassin dit percentage te verhogen.

Verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd gedurende het WOD-traject



De raadsman van de verdachte heeft gesteld dat de door de verdachte gedurende het WOD-
traject afgelegde verklaringen dienen te worden uitgesloten van het bewijs, omdat sprake is van
onherstelbare vormverzuimen in de zin van artikel 359a Sv.

De eerste vraag, die hierbij aan de orde komt is de vraag of artikel 126j Sv een voldoende
grondslag biedt voor het in deze zaak ingezette specifieke traject. Volgens de raadsman moet
deze vraag in negatieve zin worden beantwoord.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

In zijn arrest van 9 maart 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AN9195, rov. 5.4) heeft de Hoge Raad
overwogen dat artikel 126j Sv een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag als
bedoeld in artikel 8 EVRM biedt 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.

In het in de zaak van de verdachte gewezen arrest van 17 december 2019
(ECLI:NL:HR:2019:1982) heeft de Hoge Raad hierover niet een ander standpunt ingenomen.
Hieruit leidt het hof af dat op voorhand niet gezegd kan worden dat artikel 126j Sv een
onvoldoende wettelijke grondslag biedt voor het uitgevoerde WOD-traject.49

Gelet op overweging 5.2.2 van het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 17 december
2019 zal het hof vervolgens acht moeten slaan op de inhoud van het bevel als bedoeld in artikel
126j Sv waar het gaat om de wijze waarop aan dat bevel uitvoering wordt gegeven, alsmede de
nader aan dat bevel verbonden voorwaarden die verband houden met het verkrijgen van een
verklaring van de verdachte.

Teneinde een en ander te kunnen beoordelen is het van groot belang inzicht te verkrijgen in het
concrete verloop van de uitvoering van het WOD-traject en de interactie met de verdachte, die
daarbij heeft plaatsgevonden. Hiervoor is een voldoende nauwkeurige verslaglegging vereist, die
in staat stelt inzicht te geven in het verloop van de uitvoering over de gehele periode van het
WOD-traject en in het bijzonder een voldoende nauwkeurige weergave van de communicatie met
de verdachte.

Uit de inhoud van de door de opsporingsambtenaren gedurende het traject opgemaakte
processen-verbaal, de later door hen ten overstaan van de rechtbank en raadsheer-commissaris
afgelegde verklaringen alsmede uit de verklaringen van de verdachte daaromtrent blijkt dat de
opgemaakte processen-verbaal met betrekking tot het verloop van de uitvoering van het
WODtraject en de manier waarop en in hoeverre de druk op de verdachte is opgevoerd op
essentiële punten onvolledig waren. Bovendien is de communicatie niet auditief of audiovisueel
vastgelegd zodat ook via die weg geen deugdelijk inzicht in de wijze van uitvoering kon worden
verkregen.

De undercoveragenten hebben geverbaliseerd dat de verdachte bij een bekentenis grote kans
maakte op een lucratieve baan, dat het hen niets kon schelen als hij het gedaan had en dat hem
een oplossing voor de moord werd geboden. Dit zag met name op de (aanloop naar) de
bekentenis van de verdachte op 18 september 2014 in Marbella. Voor het beoordelen van de
toelaatbaarheid van de druk op de verdachte is naar het oordeel van het hof daarnaast inzicht
vereist in de wijze waarop het vertrouwen van de verdachte voordien is gewonnen en behouden.
Met andere woorden: in welke mate en op welke wijze is hij vanaf het begin van het WOD-traject
misleid?

In deze zaak speelt de “wereld” waarin de verdachte met de undercoveragenten werkte een
belangrijke rol. Maar daarover is weinig geverbaliseerd. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de processen-
verbaal dat de verdachte ten behoeve van VIPS “klussen” met de undercoveragenten heeft
gedaan, maar niet de omstandigheden waaronder dit gebeurde, zoals bijvoorbeeld de rijkdom en



luxe waarmee de verdachte werd omringd.50 Deze “klussen” zelf zijn niet of nauwelijks
geverbaliseerd. Zo zijn [naam politie-informant 1] en de verdachte in een BMW M5 naar Venlo
gereden om voor een VIP een belastend filmpje met een meisje te laten verdwijnen. Daarvoor
kreeg de verdachte € 1.000 betaald.51 Dit is niet geverbaliseerd. Evenmin is bijvoorbeeld
geverbaliseerd dat [naam politie-informant 1] een duur Cartier-horloge van deze VIP had
gekregen en dit aan de verdachte heeft laten zien. In antwoord op vragen hierover heeft
begeleider [nummer begeleider team WOD] als getuige verklaard dat dit niet is geverbaliseerd
omdat dit niet van belang was voor de waarheidsvinding.52 [nummer politie-informant 1] ([naam
politie-informant 1]) heeft gelijkluidend verklaard.53 De bedoeling van het creëren van de luxe-
omgeving was echter om de organisatie aantrekkelijker te maken.54 De gecreëerde luxewereld
was naar het oordeel van het hof aldus een belangrijk onderdeel van de toegepaste misleiding
van de verdachte. Dat had voldoende nauwkeurig geverbaliseerd moeten worden en dat is niet
gebeurd.

Verder hebben de undercoveragenten ingezet op het creëren van een persoonlijke band tussen
[naam politie-informant 1] en de verdachte.55 Zo heeft [naam politie-informant 1] bijvoorbeeld
tegen de verdachte gezegd dat zijn broer een zwaar ongeluk had gehad en in kritieke toestand in
het ziekenhuis lag.56 Dit is niet geverbaliseerd. Daarnaast hebben [naam politie-informant 1] en de
verdachte erover gesproken dat [echtgenote verdachte] last had van haar ex. Daarop heeft [naam
politie-informant 1] verteld dat een opdrachtgever problemen had met de vriend van de dochter,
waarop [naam politie-informant 1] heeft gesuggereerd dat dit ‘met een kuil’ opgelost zou zijn.57

Ook dit is niet geverbaliseerd. Ook het tot stand brengen van deze persoonlijke band is een
belangrijk onderdeel van de toegepaste misleiding van de verdachte. In het concrete verloop
daarvan kan het hof echter geen inzicht krijgen. Wel is hierover in een veel later stadium van het
WOD-traject geverbaliseerd, namelijk toen de verdachte en [naam politie-informant 1] in Marbella
waren. Daaruit is ook gebleken dat de verdachte zeer begaan was met het lot van [naam politie-
informant 1], die als een broer voor de verdachte was, en mogelijk in problemen met [naam politie-
informant 4] kwam omdat de verdachte bleef ontkennen. Mede onder die druk heeft de verdachte
de bekentenis afgelegd, maar de verslaglegging van het gehele WOD-traject biedt weinig inzicht in
de opbouw van die druk.

Naar het oordeel van het hof hebben de opsporingsambtenaren gelet op dit alles en tegen de
achtergrond van hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest in deze zaak in 2019 over de
verbaliseringsplicht heeft overwogen in hun verslaglegging onvoldoende nauwkeurig
weergegeven welke inhoudelijke communicatie met de verdachte heeft plaatsgevonden. Hiermee
constateert het hof eveneens dat de verbaliseringsplicht ex artikel 152 Sv is geschonden. Dit geldt
ook als er van uitgegaan moet worden dat het WOD-traject vóór het vertrek naar Marbella op 17
september 2014 als voorfase van de mr. Big methode heeft te gelden.

Een en ander heeft tot gevolg dat het voor het hof niet goed mogelijk is te beoordelen of de
verklaringsvrijheid van de verdachte bij het afleggen van zijn bekentenis is geschonden. Aan de
hierboven in overweging 5.2.2 door de Hoge Raad gegeven beoordelingskader komt het hof om
die reden dan ook verder niet toe.

Uit het hiervoor beschreven rapport van de deskundige Rassin met betrekking tot de
(bekennende) verklaring van de verdachte leidt het hof -indirect- wel af dat sprake is geweest van
het creëren van een situatie, die de verklaringsvrijheid van de verdachte in elk geval onder druk
heeft gezet.

Zoals hiervoor al beschreven, komt hij tot de conclusie dat in de positie, waarin de verdachte
verkeerde (zoals dat sprake was van een situatie waarin er gedurende een jaar lang contact is
geweest, hij geld verdiend heeft, hij begrepen heeft dat een bekentenis geen strafdreiging kende,
maar juist zijn kansen op een lucratieve overeenkomst vergrootte) het afleggen van een valse
bekentenis een substantieel risico vormt, in de orde van grootte van minimaal 43%.

Het hof stelt daarbij vast dat de verdachte bij het afleggen van zijn bekennende verklaring geen



specifieke, noch onbekende daderinformatie heeft gegeven.58 De kans op het afleggen van een
valse bekentenis is hierdoor in ieder geval niet geringer geworden.

Het plaatsen van de verdachte in de hiervoor genoemde situatie, die een grote kans genereert op
het afleggen van een valse bekentenis, kan naar het oordeel van het hof niet anders dan een
belangrijke factor zijn bij de beantwoording van de vraag of de verdachte zijn verklaring in vrijheid
heeft kunnen afleggen.

In de situatie als die van de verdachte, rekening houdend met alle omstandigheden, acht het hof
het aannemelijk dat de verdachte zijn verklaring niet in vrijheid heeft kunnen afleggen.

Gelet op het vorenstaande komt het hof tot de conclusie dat bij de uitvoering van het WOD-traject
onherstelbare vormverzuimen in de zin van artikel 359a Sv hebben plaatsgevonden, waardoor de
tijdens dat traject afgelegde verklaringen (en dan met name de bekentenis op 18 september
2014) niet voor het bewijs kunnen worden gebezigd. Aan de bespreking van de verweren over de
proportionaliteit en subsidiariteit van het optreden door de opsporingsambtenaren komt het hof
niet toe.59

Het hof zal in het hierna volgende beoordelen of er overigens voldoende wettig en overtuigend
bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen.

Overige verklaringen van de verdachte

De verklaringen van de verdachte in Eem I

Inleiding

Het hof bespreekt hierna een deel van de verklaringen die de verdachte in zijn politieverhoren
heeft afgelegd (en in een paar gevallen ter terechtzitting). Daarin wordt bezien of opvallende
inconsistenties in de verklaringen of wijzigingen die de verdachte daarin heeft aangebracht
belastend of ontlastend kunnen werken.60 Overige onderzoeksgegevens – zoals forensische
sporen – worden hierbij niet betrokken. Het hof bespreekt die verderop in dit arrest. Hier gaat het
om de waarschijnlijkheid van inconsistente verklaringen onder twee verschillende scenario’s. Het
hof houdt bij de beoordeling van inconsistenties rekening met het gegeven dat hoe
gedetailleerder de verklaringen van een verdachte in de verschillende stadia van het strafproces
zijn, hoe groter ook de kans op inconsistenties tussen de verschillende verklaringen.61

De in de verhoren geschetste scenario’s

In de verhoren heeft de politie62 een scenario geschetst (hierna ook: het daderscenario) waarin de
verdachte en [slachtoffer] op 18 december 2010 ‘s avonds samen naar het café zijn gegaan. De
verdachte is eerder dan [slachtoffer] naar huis gegaan en om ongeveer 22:30 uur thuisgekomen.
Hij verbleef – nadat zijn schoonvader die had opgepast was vertrokken – vervolgens alleen thuis
met zijn twee zeer jonge kinderen. De verdachte heeft om 23:52 uur een sms van [slachtoffer]
ontvangen en gelezen dat zij haar jas ging halen. Vervolgens heeft hij het telefoongesprek met
[echtgenote verdachte] – met wie hij een buitenechtelijke relatie had – beëindigd en heeft zijn
telefoon om 23:57 uur een sms ontvangen van [slachtoffer] waarin zij schreef dat zij op dat
moment vertrok. [slachtoffer] is om 00:15 uur bij thuiskomst in de achtertuin bij de schuur door de
verdachte om het leven gebracht. Vervolgens heeft de verdachte in de woning een inbraak
geënsceneerd. Hij heeft om 00:54 uur gebeld met 112 en gemeld dat [slachtoffer] bewusteloos
achterin de tuin lag.

De verdachte is in de verhoren uitgegaan van een scenario (hierna ook: het inbraakscenario)
waarin [slachtoffer] bij aankomst thuis is verrast door iemand, die ook binnen is geweest.63 De
verdachte lag vanaf ongeveer 00:00 uur te slapen. Hij is rond 00:50 uur wakker geworden van
geluid beneden en is opgestaan. Doordat de verdachte naar beneden kwam en lawaai maakte zijn
“ze” weggegaan. Ze waren op zoek naar de auto(sleutel)64 of andere dingen in huis.65 Hij heeft



het niet gedaan. “Je gaat niet zo maar iemand van het leven beroven. Dat past niet in mijn
levensfilosofie”, aldus de verdachte.66

In de nader ten opzichte van elkaar te bespreken scenario’s gaat het hof er vanuit dat
[slachtoffer] in de achtertuin van de woning is omgebracht. Zij kan in het daderscenario noch in
het inbraakscenario in de brandgang achter de poortdeur zijn gewurgd. Dit leidt het hof af uit het
volgende. De verdachte heeft de schuurdeur in de achtertuin na het wegzetten van zijn fiets
eerder op de avond dichtgedaan.67 [slachtoffer] is aangetroffen liggend naast de openstaande
schuurdeur.68 Aangezien er geen braaksporen aan de poortdeur of de woning en evenmin
overklimsporen in de sneeuw zijn aangetroffen69, is zij vanuit de brandgang met haar huissleutel
door de poortdeur de achtertuin ingegaan en heeft zij de schuurdeur opengedaan om haar fiets
weg te zetten. Toen is zij verrast door de dader. Zij kan de schuurdeur niet hebben geopend als zij
al in de brandgang was gepakt. Er is volgens de politie immers geen aanleiding te veronderstellen
dat [slachtoffer] in de brandgang is overmeesterd (getuigen hoorden om 00:15 uur één ijselijke gil
en geen ander geluid zoals van een fiets schurend langs de muur70), zij met haar fiets door de
poortdeur de achtertuin is ingesleept, daar levenloos (half) onder haar fiets is neergelegd en de
dader vervolgens de schuurdeur heeft opengezet, maar de schuur niet heeft doorzocht71 (en er
geen zaken zijn verdwenen). Wel kan [slachtoffer] in de (doodlopende) brandgang zijn opgewacht
door de dader, die zich heeft verscholen72 totdat zij de poortdeur had geopend en de tuin binnen
was gegaan, en haar van achteren heeft verrast nadat zij de schuurdeur had opengezet.73 Indien
dit zo is gegaan, dan heeft [slachtoffer] de dader niet opgemerkt in de brandgang. Als gezegd: zij
heeft één keer gegild en daarna is er geen geluid meer gehoord.

De waarschijnlijkheid van de scenario’s ten opzichte van elkaar

Eerst gaat het hof in op de waarschijnlijkheid van de scenario’s ten opzichte van elkaar zonder
daarin te betrekken de daarna te bespreken opvallende bijstellingen van de verklaringen door de
verdachte.74

In het door de verdachte geschetste inbraakscenario is [slachtoffer] om 00:15 uur in de achtertuin
van haar woning verrast door een of meer inbrekers, die haar meteen hebben overmeesterd en
gewurgd. Daarvoor is vereist dat de inbrekers zich toegang tot de tuin hebben verschaft. Er zijn
noch aan de voordeur of elders aan de woning noch aan de poort in de achtertuin braaksporen
aangetroffen. Evenmin zijn overklimsporen in de sneeuw aangetroffen. Dit roept de vraag op hoe
de inbrekers in de achtertuin zijn gekomen. Dat zou kunnen als [slachtoffer] in de brandgang is
opgewacht, zij de poortdeur heeft geopend en de inbrekers achter haar aan de tuin zijn gelopen
en haar daar hebben gepakt. Na de harde gil van [slachtoffer] en haar te hebben verwurgd
hebben de inbrekers nog tot ongeveer 00:50 uur – met het dode lichaam van [slachtoffer] in de
achtertuin – de deels verlichte woning doorzocht.75 In dat ruime halve uur hebben zij enkele
laadjes en kasten opengezet, maar niets meegenomen of klaargezet. Het hof acht dit scenario op
voorhand minder waarschijnlijk.

Het door de politie geschetste daderscenario bevat een motief, namelijk de buitenechtelijke relatie
van de verdachte met [echtgenote verdachte]. Zij had hem een ultimatum gesteld dat per 1
januari 2011 afliep. De verdachte wist dat [slachtoffer] onderweg was naar huis en heeft de
gelegenheid gehad haar in de achtertuin op te wachten en te doden. Vervolgens heeft de
verdachte het doorzoeken van de woning geënsceneerd, hetgeen de buren hebben gehoord. Ten
slotte heeft de verdachte 112 gebeld. Naar het oordeel van het hof heeft dit scenario op zichzelf
minder sterk bewijs nodig.

Toetsing van de scenario’s aan de hand van de (inconsistente) verklaringen van de verdachte

Een verdachte die een verklaring die in het daderscenario past, bijstelt naar een verklaring die
beter in het onschuldscenario past, kan een verdenking tegen zich versterken. Dat doet zich met
name voor als de eerste verklaring spontaan werd afgelegd en de tweede na - bijvoorbeeld -
confrontatie met onderzoeksbevindingen.



Hier wordt – als gezegd - de vraag opgeworpen naar de waarschijnlijkheid van de opvallende
bijstellingen, gegeven het daderscenario dan wel het inbraakscenario. Hoe groter de kans dat de
verdachte zijn verklaring naar aanleiding van de confrontatie met onderzoeksgegevens heeft
aangepast naar het inbraakscenario, hoe meer belastend dat is voor de verdachte.

De persoon van de verdachte

Bij de beoordeling van de (wisselende of evident onjuiste) verklaringen heeft het hof tevens acht
geslagen op de persoon van de verdachte. Hij is een volwassen man zonder strafblad.76 Hij had
geen verslavingen.77 De verdachte is in een goed en normaal gezin opgegroeid,78 heeft aan de
hogeschool informatica gestudeerd,79 had werk als zelfstandig IT’er,80 geen schulden81 en leidde
een gewoon82 gezinsleven. Op grond van deze gegevens behoort de verdachte niet tot de
zogenoemde kwetsbare verdachten.83 De verdachte is er door zijn raadsman voor zijn eerste
verhoor op gewezen dat hij niet hoeft te liegen.84 Uit psychologisch onderzoek dat Rassin bij de
verdachte heeft afgenomen kan worden afgeleid dat als de verdachte enige druk ervaart om iets
te zeggen en/of dat hij denkt goed voor de dag te komen door iets te zeggen wat niet strookt met
de werkelijkheid, hij dat naar verwachting zal doen.85

Het ultimatum van [echtgenote verdachte]

Als gezegd heeft het openbaar ministerie als motief voor de moord aangenomen dat de verdachte
een buitenechtelijke relatie had met [echtgenote verdachte] en met haar verder wilde.

Zoals hiervoor is uiteengezet had de verdachte op 18 december 2010 ’s avonds nadat hij van het
café thuis was gekomen telefonisch contact met [echtgenote verdachte]. Dit telefoongesprek
eindigde om 23:53 uur. Om 23:57 uur ontving de verdachte een sms van [slachtoffer] dat zij vanuit
het café naar huis vertrok. Daar is zij om 00:15 uur om het leven gebracht.

In zijn verklaring als getuige op 19 december 2010 maakte de verdachte geen melding van deze
affaire of het telefoongesprek. De relatie met [slachtoffer] was volgens de verdachte
‘schitterend’.86 Een gewoon normaal gezin. Niks bijzonders.87

De verdachte heeft in zijn verhoor van 1 maart 2011 als verdachte het bestaan van die geheime
relatie bevestigd.88 [echtgenote verdachte] had een datum in haar hoofd, waarvoor een beslissing
over hun relatie moest worden genomen. In dit verhoor heeft de verdachte verklaard dat zij op 18
december 2010 een telefoongesprek hebben gevoerd89 toen de verdachte in bed lag. Voorts heeft
de verdachte verklaard dat het toen ook over het ultimatum is gegaan.90 Verderop in het verhoor
van 1 maart 2011 verklaarde de verdachte dat zij die avond niet over dit onderwerp spraken. Dat
was “veel eerder” ter sprake gekomen.91 Verdachte heeft in het verhoor van 1 maart 2011
ontkend dat hij de datum kende waarop haar ultimatum (om een keuze te maken tussen
[slachtoffer] en [echtgenote verdachte]) afliep.

[echtgenote verdachte] heeft op 20 januari 2011 als getuige verklaard dat zij op donderdag voor
zaterdagavond 18 december 2010 – op 16 december 2010 en niet “veel eerder” derhalve - tegen
de verdachte heeft gezegd dat hij een keuze moet gaan maken. Dit ultimatum lag niet op
kerstavond, zo heeft [echtgenote verdachte] toen tegen de verdachte gezegd. De verdachte heeft
toen aangegeven dat hij dacht dat het ultimatum veel ‘eentjes’ had (hof: 1 januari 2011) en
[echtgenote verdachte] “ja, en dat kan wel kloppen” heeft geantwoord.92

De verdachte heeft in zijn verhoor van 2 maart 2011 bevestigd dat hij in die week tegen
[echtgenote verdachte] heeft gezegd dat hij voor haar zou kiezen.93 Op 4 december 2010 had de
verdachte al in een sms aan [echtgenote verdachte] geschreven dat hij nog dit jaar bij haar wilde
zijn.94 In zijn verhoor van 14 maart 2011 verklaarde de verdachte echter dat hij “nog geen
beslissing had genomen tussen [slachtoffer] en [echtgenote verdachte].”95

Het hof overweegt dat het ook in het inbraakscenario voorstelbaar is dat de verdachte direct na
het misdrijf van 19 december 2010 zijn buitenechtelijke relatie verzwijgt. Ook een onschuldige
verdachte, die kort ervoor zijn vrouw door een misdrijf heeft verloren, zou kunnen verkiezen dit
liever niet bekend te maken. Tegelijkertijd geeft het te denken dat de verdachte kort voordat
[slachtoffer] werd vermoord (telefonisch) heeft gesproken met [echtgenote verdachte] over een



ultimatum op 1 januari 2011, maar in zijn verhoor als getuige zijn relatie met [slachtoffer]
‘schitterend’ noemt en daarop niet eerder bij de politie terugkomt dan in zijn verhoor als verdachte
op 1 maart 2011. Dit had in het inbraakscenario echter na enige tijd wel voor de hand gelegen. De
verdachte was voor 1 maart 2011 nog slechts als getuige aangemerkt en hij wist96 dat het
politieonderzoek naar de dood van [slachtoffer] in volle gang was en zou in het inbraakscenario
daarbij toch met alle relevante informatie97 behulpzaam willen zijn.98

Verder wekt het - in het inbraakscenario – verbazing dat de verdachte in het verhoor van 1 maart
2011 heeft ontkend dat hij de datum van het ultimatum kende: “Zij had zichzelf een periode
gesteld (…) dat hoefde ik niet te weten.”99 Hij wist immers al op 16 december 2010 dat het
ultimatum op 1 januari 2011 lag. Pas in het verhoor van 2 maart 2011 heeft de verdachte
verklaard dat hij de datum van 1 januari 2011 goed “gegist” had. Ter terechtzitting in eerste
aanleg verklaarde de verdachte weer anders. Er was voor hem geen ultimatum en hij heeft de
exacte datum ook niet geweten.100 Ook die verklaring wekt verbazing. [echtgenote verdachte]
heeft – kort nadat de verdachte op 2 maart 2011 was aangehouden - in een telefoongesprek met
haar moeder gezegd dat zij zich wel “enigszins iets” kan voorstellen bij moord, gesteld dat “ze”
die ultimatums meenemen, want “dan zou je het zo kunnen interpreteren dat hij het gepland
heeft”.101

Het hof stelt vast dat de verdachte tegen beter weten in heeft ontkend dat hij voor [echtgenote
verdachte] gekozen had en dat hij het ultimatum kende. Het afleggen van deze onware verklaring
lijkt waarschijnlijker in het daderscenario dan in het inbraakscenario. De dood van [slachtoffer] zou
voor de verdachte immers een oplossing zijn. Minder waarschijnlijk lijkt deze onware verklaring in
het inbraakscenario. Niettemin zal het hof deze opvallende inconsistenties in zijn verklaringen als
neutraal waarderen tussen de beide scenario’s. De inconsistenties zijn niet het gevolg van
confrontatie met onderzoeksgegevens en zoals hiervoor beschreven blijkt uit onderzoek dat in
zo’n geval van inconsistenties in verklaringen vrijwel geen verschil bestaat tussen leugenaars en
waarheidssprekers.

De sms’jes van [slachtoffer]

Tegenover een verbalisant die op 19 december 2010 omstreeks 01:04 uur ter plaatse kwam heeft
de verdachte verklaard dat hij nog sms-contact met [slachtoffer] had gehad en dat ze had
geschreven dat zij haar jas aan het zoeken was. Daarna had hij de kleinste de fles gegeven en is
hij naar bed gegaan.102

Dit betekent dat de verdachte volgens zijn eerste verklaring ter plaatse het eerste bericht van
23:52 uur heeft gelezen, om 23:53 uur het telefoongesprek met [echtgenote verdachte] heeft
verbroken, de kleinste een fles heeft gegeven en vervolgens naar bed is gegaan, maar het
tweede bericht van 23:57 uur niet heeft gehoord of gezien omdat hij in diepe slaap was. Hij heeft
aldus in 4 minuten de kleinste een fles gegeven en een diepe slaap gevat.

Tegen de ambulanceverpleegkundige, die de verdachte in zijn woning had verteld dat [slachtoffer]
was overleden, heeft de verdachte gezegd dat zij normaal gesproken een sms verstuurt als ze
naar huis gaat.103 De sms van [slachtoffer] met deze boodschap had hij echter rond 00:54 uur nog
voorgelezen aan de 112-centralist. Bovendien liet de verdachte een op de plaats delict aanwezige
verbalisant een sms op zijn mobiele telefoon zien waarin stond – in de herinnering van deze
verbalisant - : “ik kom er nu echt aan” of “ik ga nu echt weg”. Dat bericht zou van 23:52 uur
geweest kunnen zijn.104

De verdachte heeft later in de ochtend van 19 december 2010 als getuige tegenover de politie
verklaard dat hij in de kroeg voor het laatst contact heeft gehad met [slachtoffer] en dat hij haar
nog een sms had gestuurd toen hij thuis was dat het onderweg glad was.105 Toen de verdachte
later met 112 aan de lijn zat, zag hij dat zij nog een sms aan hem had gestuurd met de tekst “ik
vertrek nu”. Die had hij niet eerder zien binnenkomen. Hij heeft hierover verklaard dat zijn telefoon
in een tasje zat en op trillen stond. Hij was in diepe slaap en had dit niet gehoord. Hij had het
sms’je pas later gezien dus.106

In zijn verhoor op 1 maart 2011 verklaarde de verdachte dat hij het bericht “ik vertrek nu” niet
heeft gehoord of gezien. Niet tijdens het telefoongesprek met [echtgenote verdachte].107 En na



het gesprek heeft hij zonder op de mobiele telefoon te kijken deze gelijk weggeborgen.108 Hij
heeft het berichtje dus niet gehoord of gezien voordat hij als een blok in slaap gevallen was.109

Ook niet nadat hij wakker was geworden en 112 had gebeld. Hij zag het pas op het politiebureau
in Sprang-Capelle.110

De verdachte heeft in zijn verhoor op 2 maart 2011 opnieuw verklaard dat hij het tweede berichtje
van [slachtoffer] met de tekst “ik vertrek” pas in Sprang-Capelle heeft gezien.111 Als de verhoorder
opmerkt dat hij dit bericht al eerder heeft gelezen (hof: tijdens het 112-gesprek), antwoordt de
verdachte: “Kun jij mij dat bewijzen?”112

Het eerste berichtje, waarin [slachtoffer] schrijft dat zij haar jas gaat halen, heeft de verdachte
volgens zijn verklaring gezien.113 Hij heeft verklaard dat dat “makkelijk” ook op het politiebureau
kan zijn geweest.114

Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de verdachte verklaard dat de beide sms-en “effectief”
pas op het politiebureau heeft gezien.115 Bij een volgende terechtzitting in eerste aanleg heeft de
verdachte verklaard116 dat hij het tweede bericht (in zijn onjuiste beleving toen: het bericht dat
[slachtoffer] haar jas ging halen; het tweede bericht luidde immers: ik vertrek nu) heeft gezien
tijdens het 112-gesprek. Waar de verdachte eerst erover sprak dat zijn mobiele telefoon in een
tasje zat dat naast hem lag,117 zat deze nu in de zak van de broek die hij had aangedaan nadat
hij was wakker geworden van geluiden beneden. Toen hij [slachtoffer] liggend onder haar fiets
achter in de tuin aantrof, is hij met zijn GSM in z’n broekzak eerst binnen de huistelefoon gaan
pakken om 112 te bellen.118 Uit de 112-melding blijkt dat de verdachte zegt op dat moment een
ander bericht van [slachtoffer] te lezen, namelijk “ik vertrek nu”.119 Dat leest hij kennelijk (“zie ik”)
voor vanaf zijn mobiele telefoon, zo blijkt uit de transcriptie van het 112-gesprek.120 In hoger
beroep verklaarde de verdachte dat hij het eerste bericht van [slachtoffer] tijdens of na het
telefoongesprek met [echtgenote verdachte] heeft gezien. Het tweede bericht van 23:57 uur heeft
hij pas later die nacht op het politiebureau gelezen.121

Wetenschap van het tijdstip (23:57 uur) van vertrek uit het café naar huis kan belastend zijn voor
de verdachte. [slachtoffer] is immers direct bij aankomst omstreeks 00:15 uur in de achtertuin om
het leven gebracht. Het staat op grond van de transcriptie van het 112-gesprek vast dat de
verdachte het bericht “ik vertrek nu” in ieder geval tijdens (en mogelijk ook ervoor) dit gesprek
heeft gelezen.

Bezien vanuit het inbraakscenario valt het derhalve op dat de verdachte de wetenschap van het
tijdstip van vertrek van [slachtoffer] uit het café naar huis in de loop van zijn verklaringen probeert
te verplaatsen naar een later tijdstip dan (in ieder geval) het 112-gesprek om 00:54 uur. Indien de
verdachte direct na het telefoongesprek met [echtgenote verdachte] in slaap was gevallen en pas
rond 00:50 uur wakker was geworden van geluid beneden, is er helemaal geen aanleiding te
ontkennen dat hij het bericht “ik vertrek nu” tijdens het 112-gesprek heeft gezien en te proberen
dit pas later op het politiebureau in Sprang-Capelle te laten plaatsvinden.

De verklaringen van de verdachte dat: i) [slachtoffer] “normaal een sms stuurt als zij naar huis
gaat” implicerend dat zij dat dit keer niet heeft gedaan; ii) hij dit bericht niet tijdens het 112-
gesprek heeft gezien; iii) hij dit bericht nooit heeft gezien; en (iv) hij het bericht “ik vertrek nu” pas
op het politiebureau heeft gezien, zijn tegen beter weten in afgelegd en in de veronderstelling dat
de politie niet kon “bewijzen” dat hij dit al eerder had gezien. Deze onware verklaringen passen
beter in het daderscenario aangezien een schuldige verdachte er belang bij heeft wetenschap te
ontkennen van het tijdstip van thuiskomst van [slachtoffer]. Deze onjuiste verklaringen bieden
geen steun aan het inbraakscenario. Het hof acht het afleggen van deze verklaringen
waarschijnlijker in het daderscenario dan in het inbraakscenario.

De achterdeur

De verdachte verklaarde op 19 december 2010 als getuige dat de achterdeur van de woning wel
open gebleven zal zijn.122 Even later verklaarde de verdachte anders: “we sluiten die wel altijd af.
Dus ja ik heb hem op slot gedraaid. Ik weet het niet meer.”123 Op 1 maart 2011 weet de verdachte
het in zijn verhoor aanvankelijk wel weer: “(…) of de achterdeur nu openstond of niet; ik heb ze
niet van het slot moeten halen, dat niet.124 Later in hetzelfde verhoor weet hij het niet meer.125 Op



2 maart 2011 antwoordde de verdachte op de vraag van de verhoorder of de achterdeur op slot
was: “Ja ik heb die op slot gedaan. Ja ik weet het niet.”126 Verder verklaarde de verdachte op 1
maart 2011 dat zijn schoonvader meteen nadat hij was thuisgekomen door de voordeur is
vertrokken en dat hij deze op slot heeft gedraaid.127 In hetzelfde verhoor verklaarde de verdachte
dat hij naar boven is gegaan, in bed is gaan liggen, eruit moest voor een van de kinderen en zegt
dan: “ik heb toen beneeje effe vlug afgesloten (…) en dan heb ik nog even gebeld.”128 Dat zou dan
betrekking hebben op de achterdeur. De voordeur was immers al op slot.

Op 22 maart 2011 heeft de verdachte gezegd dat hij het niet meer wist.129

In het inbraakscenario zijn de inbrekers door de achterdeur gevlucht toen de verdachte naar
beneden kwam en de keuken inliep.130 Zij moeten ook door de achterdeur zijn binnen gekomen.
De voordeur zat op de knip en op slot131 en er zijn nergens braaksporen aangetroffen. Aldus kan
de achterdeur in het inbraakscenario niet op slot hebben gezeten. Het is aldus opvallend dat de
verdachte verklaarde van “de achterdeur was nog open” via “ja ik heb hem op slot gedraaid” en
via “ik weet het niet meer” naar “ik heb ze niet van het slot moeten halen”. Dus: van een
verklaring die past in het inbraakscenario naar een belastende verklaring op 19 december 2010
weer naar een inbraakscenario als verdachte op 1 maart 2011 en terug naar een neutraal
scenario op 22 maart 2011.

Het hof acht het goed voorstelbaar dat iemand niet meer weet of hij de achterdeur ’s avonds in
het slot heeft gedraaid. Dat heeft de verdachte echter niet (steeds) verklaard.132 De verdachte
wijzigde zijn verklaring meerdere keren. Deze gang van zaken wekt wel enige verbazing in het
inbraakscenario (en lijkt dus iets waarschijnlijker in het daderscenario) omdat (na de eerste
verklaring dat de deur wel open gebleven zal zijn) de stellige verklaring van de verdachte dat deze
op slot was belastend voor de verdachte is (daarin kan geen inbreker de laadjes etc. in de woning
hebben doorzocht) en hij deze weer wijzigt, waardoor dat scenario weer open is. Het hof
concludeert evenwel dat de bijstellingen al met al onvoldoende discrimineren tussen
daderscenario en inbraakscenario.

Sleutels

Nadat was vastgesteld dat [slachtoffer] was overleden heeft de verdachte nog enige tijd bij haar
gezeten, waarna men de woning is ingegaan. De verdachte is vervolgens met de politie naar het
bureau Sprang-Capelle gereden. Toen lag het slachtoffer nog in de tuin.133

Toen medewerkers van de Forensische Opsporing vervolgens het lichaam van [slachtoffer] optilden
zagen de verbalisanten dat een gele BOB-sleutelhanger onder haar lichaam lag. Daaraan zat een
huissleutel. Van deze vondst was de verdachte niet op de hoogte.

Op 2 maart 2011 heeft de verdachte het volgende over de huissleutels134 verklaard: er zijn drie
personen die een huissleutel hebben, te weten [slachtoffer], haar vader en verdachte zelf. Zij zijn
nog nooit een sleutel verloren.135 Verder verklaarde de verdachte: “als we met de fiets weggingen,
dan nam ik mijn autosleutels (hof: waaraan ook een huissleutel zat) niet mee. Dat zit allemaal in
de weg. De BOB is van mij. [slachtoffer] heeft de Heineken. Ik had altijd de BOB.”136

Op 16 maart 2011 is de verdachte voorgeleid in de raadkamer. Hij heeft daarvoor de beschikking
gekregen over het dossier waarin stond dat de BOB-sleutelhanger onder het lichaam van
[slachtoffer] was aangetroffen. Daarvoor had de verdachte deze sleutelhanger in een gesloten
enveloppe ontvangen, maar verder niet bij de politie gevraagd waar deze sleutel vandaan
kwam.137

Op 21 maart 2011 heeft de verdachte over de sleutels het volgende verklaard: “Ik heb een
verkeerde verklaring afgelegd want ik had m’n eigen sleutelbos mee en [slachtoffer] had de BOB-
sleutelbos mee. Voor die paar uurtjes zal die ook niet hinderlijk in mijn zakken zitten. We hadden
geen zin meer om naar boven te lopen voor de Heinekensleutel.”138

Verder valt op dat de verdachte op 2 maart 2011 heeft verklaard dat hij de Heinekensleutel van de
politie heeft teruggekregen,139 terwijl hij vervolgens op 21 maart 2011 verklaart dat deze door
niemand is gebruikt omdat deze boven lag en zij geen zin hadden deze te gaan halen.

Daarbij is verder nog opvallend dat daar waar de sleutelbos met o.a. de autosleutels volgens de



verklaring op 2 maart 2011 nog “allemaal in de weg zitten”, deze in zijn verklaring van 21 maart
2011 “niet hinderlijk in zijn zakken zitten”.

In het daderscenario is het gebruik – altijd en dus ook die avond - van de BOB-sleutelhanger door
de verdachte belastend. Hij is met zijn BOB-sleutelbos thuisgekomen, deze had hij vervolgens in
zijn zakken zitten,140 maar hij heeft geen verklaring over het feit hoe die sleutelbos onder het
lichaam van [slachtoffer] terecht is gekomen. Die kan hij bij het wurgen van [slachtoffer]
bijvoorbeeld hebben laten vallen, waarna zij erboven op is gevallen. In het inbraakscenario
verbaast het gebruik van de BOB-sleutelhanger. De verdachte heeft binnen afgesloten (de
voordeur in ieder geval) en is naar bed gegaan, maar nadat [slachtoffer] in de achtertuin is verrast
door de inbrekers liggen de door de verdachte gebruikte sleutels onder haar lichaam.141

De bijstelling van de verklaring van de verdachte over de BOB-sleutelbos – na de confrontatie met
de onderzoeksbevindingen omstreeks 16 maart 2011 – biedt nadere steun aan het daderscenario
en doet af aan het inbraakscenario.

Gil en geluid beneden

De ambulanceverpleegkundige heeft nadat zij de verdachte had gecondoleerd met het overlijden
van [slachtoffer] aan de verdachte gevraagd wat er was gebeurd. De verdachte antwoordde dat
hij naar bed was gegaan. Op een gegeven moment had hij een schreeuw dan wel een katachtig
gejank gehoord. Hierop was hij naar buiten gegaan.142 Tegen een van de in de woning aanwezige
verbalisanten heeft de verdachte gezegd dat hij in bed lag en op een gegeven moment een harde
klap hoorde.143 Als getuige bevestigde de verdachte op 19 december 2010 dat de verpleegkundige
het nieuws was komen brengen dat ze gestorven was.144

In zijn verhoor van 1 maart 2011 heeft de verdachte verklaard dat hij “echt geschuif van lades,
kast opendoen” hoorde.145 Hij schat een aantal minuten te hebben liggen luisteren.146 Daarna
heeft hij zich aangekleed en is hij naar beneden gegaan. “Een beetje rustig aan” met de
traphekjes om de kinderen niet wakker te maken.147 Hij weet niet meer of alles openstond.148

Later in dit verhoor stonden wel wat lades en kasten open.149 Het hof heeft vastgesteld dat dit in
het inbraakscenario om 00:50 uur - kort voor de 112-melding van 00:54 uur - moet zijn geweest.

Op 2 maart 2011 heeft de verdachte verklaard dat hij was wakker geschrokken van lawaai.150 Hij
dacht dat iemand beneden in de kasten of de lades aan het rommelen was, open en dicht doen.
Hij is naar beneden gerend. Toen zag hij “alles openstaan”.151 Later verklaarde de verdachte dat
hij dacht dat [slachtoffer] thuis was gekomen en beneden iets aan het zoeken was. Hij heeft eerst
liggen luisteren, vervolgens zijn broek aangetrokken en hij is daarna op zijn gemak152 naar
beneden gelopen. Hij zag het dressoir en in de keuken een la openstaan. In het verhoor van 2
maart 2011 heeft de verdachte herhaald dat hij wakker is geworden van lawaai. Niet om 00:15
uur van het lawaai waarover getuigen hebben verklaard, maar van ander lawaai.153

Op 3 maart 2011 heeft de verdachte verklaard dat hij tegen het ambulancepersoneel niet heeft
gesproken; hem is alleen gezegd dat ze was gestorven.154 Verder verklaarde hij: “Ik heb alleen
gestommel en de laatjes gehoord,”155 “de gil heb ik niet gehoord”.156

Vervolgens heeft de verdachte in het verhoor van 22 maart 2011 aangegeven dat hij geklap
hoorde en wakker werd, zich aankleedde en het traphekje rustig open en dicht deed. Hij dacht wel
iets te horen.157 Vervolgens verklaarde de verdachte: “Ja ik ben wakker geworden van geluid … ik
ben wel wakker geworden van geluiden, ja.”158

Kort daarop in hetzelfde verhoor is de verdachte er niet meer zeker van dat hij iets gehoord heeft.
Hij denkt van wel, maar weet het niet zeker.159 Hij weet wel dat hij geluid heeft gehoord, maar is
er niet meer honderd procent van overtuigd.160

De verdachte heeft inconsistent verklaard ten aanzien van de geluiden (geschreeuw; katachtig
gejank; harde klap; geschuif; lawaai; geluiden; weet niet zeker of hij geluid heeft gehoord). Dit
valt op. Getuige [getuige 1] – de buurman van [straat 3] - heeft immers verklaard rond 00:15 uur
een gil van een vrouw vanuit de achterzijde van de woning te hebben gehoord en daarna niks
meer.161 Getuige [getuige 2] – wonende aan [straat 4] - hoorde tegen 00:15 uur vanuit [straat 5]
en [straat 1] een gil van doodsangst van een vrouw en daarna was het stil.162 De verdachte –



uiteraard nog niet op de hoogte van deze getuigenverklaringen - lijkt in eerste instantie op 19
december 2010 de schreeuw tegenover de ambulanceverpleegkundige te bevestigen. Dat past
echter niet in het inbraakscenario waarin de verdachte toen (net) sliep163 en pas rond 00:50 uur
wakker werd164 van ander lawaai, namelijk geschuif van laden en het openen en sluiten van
kasten. Wel past het horen van de schreeuw in het daderscenario waarin de verdachte rond 00:15
uur [slachtoffer] in de achtertuin heeft overmeesterd en gewurgd.

De wijziging van de verklaring van de verdachte dat hij geschreeuw of katachtig gejank heeft
gehoord – nadat hij op de hoogte was gekomen van de getuigenverklaringen over de gil van een
vrouw - in de stelling dat hij alleen – kort gezegd – geschuif heeft gehoord, acht het hof
waarschijnlijker in het daderscenario dan in het inbraakscenario.

Voetstappen in de brandgang

Op 19 december 2010 heeft de verdachte als getuige verklaard dat er in de brandgang
voetstappen in de sneeuw te zien waren. Links naar de weg toe.165 Hij vraagt zich hardop af of die
van hemzelf waren toen hij van z’n fiets stapte, van [slachtoffer] of van iemand anders.166

Op 1 maart 2011 heeft de verdachte het volgende verklaard. “Ik heb effe gewoon vluchtig mijn
kop door de deur gestoken, want ja ik kon nie (…) ik ben zelf niet van de magerste, dus ja ik kon
er niet door (…) ik heb eigenlijk m’n hoofd d’r tussen gestoken.”167 Op de vraag of de verdachte
voetstappen heeft gezien antwoordde hij: “daar heb ik echt niet op gelet.”168

Op 22 maart 2011 heeft de verdachte verklaard dat hij met zijn voet links en rechts van
[slachtoffer]’s hoofd de poort open heeft getrokken en ‘effe zo half’ de brandgang heeft
ingekeken, maar hij zag niks.169 Hij kon net half tussen de deur zo zijn voet zetten naast
[slachtoffer]’s hoofd. Hij kon de deur tegen haar schouder open doen en er tussen. “Ik kon er
tussendoor hangen”170 en “Ja ik heb er best ver doorheen gehangen, ja misschien nog een voet
vooruit gezet, dat kan.”171

Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de verdachte verklaard dat hij heel snel door de poort
heeft gekeken of hij wat zag. Hij is niet met zijn voeten in de brandgang geweest en hij heeft niet
in de sneeuw gekeken en weet dus niet of er sporen in stonden.

De verklaringen van de verdachte variëren aldus van het zien van de voetstappen in de
brandgang via “niet op gelet” en “ik zag niks” naar dat hij niet in de sneeuw gekeken heeft. Naar
het oordeel van het hof discrimineren deze bijstellingen onvoldoende tussen het daderscenario en
het inbraakscenario en zijn de aanpassingen ontlastend noch belastend.

Ook wisselen de verklaringen van de verdachte over de vraag of hij met zijn lichaam of voet(en)
door de poortdeur kon. Het lichaam van [slachtoffer] lag immers voor deze deur waardoor deze
niet verder dan ongeveer 45 centimeter open kon.172 Die vraag is van belang omdat in het
inbraakscenario de inbreker door deze poort gevlucht moet zijn. En dat moet in dit scenario ook
redelijk vlot zijn gegaan want de verdachte heeft de inbreker nog in huis gehoord toen de
verdachte bovenaan de trap stond, op het punt om naar beneden te gaan en poolshoogte te
nemen. Hij heeft de veronderstelde inbreker in huis noch in de tuin gezien.

Het is opvallend dat de verdachte zijn verklaring van 1 maart 2011 dat hij er niet door kon, op 22
maart 2011 wijzigt naar “ik heb er best ver doorheen gehangen, ja misschien nog een voet vooruit
gezet” welke laatste verklaring beter in het inbraakscenario past. Het hof is evenwel ook hier van
oordeel dat deze bijstellingen onvoldoende discrimineren tussen het daderscenario en het
inbraakscenario, zodat de aanpassingen ontlastend noch belastend zijn.

Tussenconclusie

De verdachte heeft opvallend inconsistente verklaringen afgelegd over het sms’je “ik vertrek nu”
van [slachtoffer], de BOB-sleutels en het horen van een schreeuw. De verdachte heeft zijn
verklaringen bijgesteld naar aanleiding van voorgehouden onderzoeksbevindingen. De
inconsistenties zijn beter te verklaren in het daderscenario dan in het inbraakscenario. Dat is
belastend voor de verdachte.



Uitgangpunten bij het gebruik voor het bewijs van inconsistente verklaringen

Dat inconsistenties in verklaringen steun kunnen bieden aan het daderscenario wil niet zonder
meer zeggen dat die inconsistenties in de bewijsconstructie worden gebruikt.

Ten aanzien van wisselende verklaringen wordt erop gewezen dat indien de verdachte over één
en dezelfde gebeurtenis verschillende verklaringen heeft afgelegd die niet alle waar kunnen zijn,
geldt dat één of meer van die verklaringen leugenachtig zijn.173

Voor het gebruik van een leugen van de verdachte in de bewijsconstructie geldt dat de rechter
niet alleen moet vaststellen dat een door de verdachte afgelegde verklaring in strijd is met de
waarheid, maar ook dat zij kennelijk het doel heeft de juistheid van het ten laste gelegde te
bemantelen. Alleen dan is sprake van een kennelijke leugen. De vaststelling van de onjuistheid
van de afgelegde verklaring dient te geschieden aan de hand van ander, met die verklaring
strijdend, materiaal.174

Naar het oordeel van het hof kwalificeren de in de tussenconclusie genoemde inconsistenties niet
als kennelijke leugens. Hoewel zij aan de verdenking tegen de verdachte bijdragen, kunnen zij
niet worden opgenomen als bewijsmiddel in een bewijsconstructie.

De verklaringen van de verdachte na zijn aanhouding in Eem II

Het hof gaat hierna in op (het uitblijven van) verklaringen van de verdachte in zijn politieverhoren
nadat hij op 3 oktober 2014 opnieuw175 voor de moord op [slachtoffer]176 was aangehouden. De
verdachte had daarvoor op 18 september 2014 in Marbella een bekentenis afgelegd tegenover
undercover-politieagenten. Deze verklaring komt erop neer dat de verdachte [slachtoffer] bij haar
thuiskomst in de achtertuin met een baksteen heeft neergeslagen en heeft gewurgd, waarna hij
een inbraak in scène heeft gezet. Op de validiteit van die bekentenis is het hof hiervoor in dit
arrest reeds nader in gegaan.

Op 4 en 5 oktober 2014 is de verdachte door de politie verhoord, die hem heeft voorgehouden
hoe hij in het undercovertraject tot zijn bekentenis is gekomen. De verdachte heeft zich op zijn
zwijgrecht beroepen en geen enkele verklaring afgelegd.

Op de terechtzittingen in eerste aanleg van 8 december 2014 en 30 maart 2015 heeft de
verdachte verklaard dat hij het niet heeft gedaan en dat hij erin is geluisd. Zijn raadsman heeft op
laatstgenoemde zitting aangegeven dat de verdachte een langere verklaring wil afleggen. In de
raadkamer van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 21 mei 2015 ter gelegenheid van het hoger
beroep tegen de afwijzende beslissing van de rechtbank om zijn voorlopige hechtenis op te
heffen, heeft de verdachte voor het eerst een op schrift gestelde verklaring (korte versie 8-5-
2015) voorgelezen met betrekking tot de gang van zaken inzake zijn bekentenis tijdens het
undercovertraject en zijn onschuld.

Op 28 mei 2015 heeft de politie de verdachte opnieuw verhoord. De verdachte heeft toen een
handgeschreven schriftelijke verklaring d.d. 20 mei 2015 voorgelezen. Die verklaring houdt – kort
gezegd – in dat zijn bekentenis een leugen is, die hij heeft verteld om zijn werk en zijn financiële
zekerheid te garanderen. De daderkennis was gebaseerd op wat hij die nacht in december 2010
had gezien en later had gelezen in het dossier. Vervolgens heeft de verhorende verbalisant
nadere vragen gesteld, die de verdachte niet inhoudelijk heeft beantwoord. Hij antwoordde onder
meer: “ik neem aan dat je kunt luisteren, ik heb dat net gezegd” en “dit is mijn verklaring, ik ben
onschuldig, dit is wat ik te vertellen heb”. Op de vraag van de verbalisant waarom hij pas nu met
een verklaring is gekomen antwoordde de verdachte dat hij daarvoor niet eerder de kans had
gehad. Op de suggestie van de verhoorder dat hij toch ook meteen op 4 oktober 2014 had
kunnen zeggen dat het een grote leugen was antwoordde de verdachte: “dit is mijn verhaal”.

Ter terechtzitting van de rechtbank Zeeland-WestBrabant van 30 september 2015 heeft de
verdachte een uitgebreide verklaring afgelegd over zijn bekentenis. Hij had grote financiële
schulden en is door psychisch gemanipuleer door de undercover-politieagenten geknapt. Ook
heeft de verdachte uitgelegd dat hij niet in zijn eerste verhoren op 4 en 5 oktober 2014 heeft
verklaard vanwege het juridisch advies dat zijn raadsman hem had gegeven. Ook wilde hij eerst



het dossier lezen en goed juridisch advies krijgen voordat hij met een verklaring zou komen.177

Samengevat komt het bovenstaande er op neer dat de verdachte op 3 oktober 2014 is
aangehouden en niet eerder dan aan de hand van een handgeschreven verklaring op 21 mei 2015
heeft verklaard waarom hij gedurende het undercovertraject een valse verklaring heeft afgelegd.

De vraag is of deze bevindingen beter verklaarbaar zijn onder het daderscenario dan onder het
inbraakscenario.

Uit de hiervoor weergegeven redenen om te zwijgen volgt dat de verdachte opzettelijk heeft
gezwegen. Een verdachte kan daarvoor aanleiding vinden in een externe factor (het bevel of
advies van een ander om niets te zeggen) of door een interne factor (zoals het niet willen praten
met de politie of simpelweg het antwoord niet weten).178 Hier neemt het hof aan dat op de zitting
van 30 maart 2015 voor het eerst de raadsman van de verdachte naar voren heeft gebracht dat
de verdachte een langere verklaring wil afleggen. Het hof heeft hiervoor al overwogen dat de
verdachte niet tot de zogenaamde “kwetsbare verdachten” behoort.

Het is naar het oordeel van het hof voorstelbaar dat de verdachte zich in de eerste verhoren (4 en
5 oktober 2014) op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Hij had gedurende meer dan een jaar geleefd
in een gefabriceerde wereld van undercoveragenten die met hem een IT-project wilden opzetten
en waarvoor hij gewerkt heeft en is betaald. Dat de verdachte enige tijd neemt om onderscheid te
gaan zien tussen de echte wereld en de gecreëerde wereld legt niet meer gewicht in de schaal
van het daderscenario dan van het inbraakscenario. Met andere woorden: dat is even denkbaar
voor een schuldige als voor een onschuldige verdachte.

Voor de periode na die eerste verhoren acht het hof het beroep op zwijgrecht wel waarschijnlijker
in het daderscenario. In het inbraakscenario zou de verdachte het als nuttig beschouwen om
bijvoorbeeld bij de rechter-commissaris, in raadkamer of op een van de (eerste) pro forma
zittingen een verklaring af te leggen in aanwezigheid van zijn raadsman. De verdachte zou dan
willen uitleggen hoe hij is gebracht tot het afleggen van een valse bekentenis tegenover de
undercoveragenten. Hij zit immers onschuldig vast en kan uitleggen dat hij uit financiële nood is
gezwicht voor de verleiding van een goedbetaalde baan ten koste van een valse bekentenis. Hoe
eerder deze valse bekentenis uit de wereld is hoe beter, zou men zeggen. Maar dat heeft de
verdachte niet gedaan. Eerst het dossier willen lezen en vervolgens op 21 mei 2015 een op schrift
gestelde verklaring voorlezen zonder nadere vragen te willen beantwoorden is waarschijnlijker in
het daderscenario dan in het inbraakscenario.

Het hof vermeldt hierbij dat onderzoek uitwijst dat onschuldige personen aanzienlijk sneller
geneigd zijn afstand te doen van hun rechten – waaronder het recht om te zwijgen – dan
schuldige personen.179 Daaruit kan uiteraard niet worden afgeleid dat alleen schuldige verdachten
van het zwijgrecht gebruik maken. Wel legt het enig gewicht in de schaal van het daderscenario.
Ten slotte wijst het hof op de verklaring van Rassin ter terechtzitting van het hof dat voor
rechtspsychologen een vuistregel bestaat dat hoe sneller een bekentenis wordt ingetrokken, hoe
meer dat het signaal is dat de bekentenis misschien vals was.

Het hof zal het (tijdelijke) zwijgen van de verdachte – hoewel dit bijdraagt aan de verdenking
tegen de verdachte - gelet op het gegeven dat de verdachte in de jaren daarna (wederom)
uitgebreid is gaan verklaren verder niet in zijn overwegingen omtrent het bewijsmateriaal
betrekken.

Forensisch bewijs

Zoals hiervoor reeds benoemd, heeft na de verwijzing van de zaak door de Hoge Raad in hoger
beroep uitgebreid nader sporenonderzoek plaats gevonden.

Bevindingen hiervan zijn onder meer vastgelegd in rapporten van het NFI van 3 mei 2021 met
betrekking tot dactyloscopisch onderzoek en in een bronrapport van het NFI van 11 augustus
2021 met betrekking tot onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek.

Ook is in een rapport van het NFI van 19 augustus 2021180 een evaluatie gemaakt van de



resultaten van het onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek (afkomstig van het
bronrapport) op activiteitniveau, gegeven twee hypothesen (hypothese I: de verdachte heeft het
slachtoffer op haar hoofd geslagen en verwurgd en hij heeft een inbraak in scène gezet en
hypothese II: één of meer onbekende personen heeft/hebben het slachtoffer op haar hoofd
geslagen en verwurgd en deze persoon/personen hebben een deel van de woning doorzocht).

Uit het nader dactyloscopisch onderzoek181 is naar voren gekomen dat de op de laptop en op een
pakje servetten, dat op de grond lag, aanwezige dactyloscopische sporen182 (behalve één
dactyloscopisch spoor van de verdachte op de laptop) niet in verband kunnen worden gebracht
met de in het onderzoek Eem I betrokken personen.

In het onderzoek naar de biologische sporen en DNA-onderzoek (het bronrapport) zijn vooral de
bemonsteringen van DNA, dat is aangetroffen op het kozijn aan de achterkant van de woning, de
poort, een minicontainer naast de poort, aan de bovenkant van lades van een dressoir in de
woning, en op de jas, de sjaal en onder de nagels van het slachtoffer relevant in het kader van de
waarheidsvinding.

In het rapport is in tabellen weergegeven, wat de resultaten en conclusies zijn van het
vergelijkend DNA-onderzoek naar deze sporen. Voor zover deze mogelijk iets kunnen zeggen in
belastende, dan wel ontlastende zin (in die zin dat DNA van de verdachte en/of van een
onbekende persoon is aangetroffen naast het DNA van het slachtoffer), zal het hof de conclusies
hieronder in combinatie met de uitkomsten voortvloeiend uit het rapport evaluatie op
activiteitniveau bespreken.

Met betrekking tot de evaluatie van de onderzoeksresultaten is een aantal zaken opvallend.

In mogelijk belastende zin (gegeven het feit dat het slachtoffer door verwurging - al dan niet
gecombineerd met omsnoering - om het leven is gekomen) valt op dat in het hals-/nekgebied van
het slachtoffer (hals, kraag jas, sjaal) vrijwel alleen DNA-materiaal, afkomstig van de verdachte is
aangetroffen. Alleen op een locatie in het midden van de sjaal is DNA van een onbekende man
aangetroffen.

De bevindingen dat naast het DNA van het slachtoffer

- onder de nagels van de rechterhand van het slachtoffer (behalve onder een nageldeel van de
linkerhand en in nagelvuil van de rechterwijsvinger, dat ook DNA van een onbekende man bevat)
alleen DNA van de verdachte is aangetroffen;

- ook alleen zijn DNA is aangetroffen op de laden van het dressoir, die geopend zijn bij een
mogelijke - al dan niet in scène gezette - inbraak, mede op de locatie waar zich ook bloed van het
slachtoffer bevond;

kunnen ook passen bij de hypothese I dat de verdachte de schuldige is.

In ontlastende zin valt op dat het DNA op de bemonsterde locatie op het kozijn, waar zich
eveneens bloed van het slachtoffer bevond, afkomstig is van een onbekende man. Het zelfde geldt
voor een van de minicontainer, die zich bij de poort - waar ook het slachtoffer lag – bevond,
genomen spoor dat naast bloed van het slachtoffer, DNA van een onbekende man bevat.

De deskundige heeft in de evaluatie op activiteitniveau de kansen ingeschat op het aantreffen van
DNA op de verschillende locaties van bemonstering in relatie tot de hiervoor genoemde
hypothesen. Ten behoeve van het berekenen van deze kansen is door hem een achttal aannamen
gedaan, zoals de aanname dat de dader geen handschoenen heeft gedragen, dat het slachtoffer
op het moment van verwurgen de sjaal droeg en dat deze als ligatuur is gebruikt, dat de dader de
jas van het slachtoffer heeft vastgepakt en dat het slachtoffer zich heeft verweerd. De deskundige
acht de resultaten van het onderzoek, gegeven de in het rapport vermelde aannamen, 200 keer
waarschijnlijker wanneer de verdachte de schuldige is conform de hiervoor genoemde hypothese I
dan wanneer een onbekende man de schuldige is conform de hypothese II.

Echter, bij het wegvallen van aannamen of bij combinaties van aannamen kunnen de uitkomsten



van de conclusies sterk veranderen, aldus het rapport.

Wanneer bijvoorbeeld de sjaal niet is gebruikt als ligatuur, het slachtoffer de sjaal niet droeg rond
haar nek tijdens de strangulatie, het slachtoffer zich niet heeft verweerd, de belager
handschoenen droeg en de jas van het slachtoffer niet heeft vastgepakt, acht de deskundige de
resultaten in beide hypothesen even waarschijnlijk (hierbij ook gelet op de ontlastende resultaten
aan het kozijn).

De in het rapport genoemde acht aannamen hebben naar het oordeel van het hof deels
betrekking op onzekere factoren.

In het dossier en het onderzoek ter terechtzitting heeft het hof bijvoorbeeld geen aanwijzingen
kunnen vinden om de vraag te kunnen beantwoorden of de dader handschoenen heeft gedragen
(hoewel het in het geval van het dragen van handschoenen ook vragen opwerpt wat de betekenis
is van het aangetroffen DNA van een onbekende man op het kozijn). Een andere onzeker
blijvende factor is of de sjaal is gebruikt bij de verwurging van het slachtoffer en of de dader de
jas van het slachtoffer heeft vastgepakt.

Belangrijke factoren, die van belang zijn voor de vaststelling van de bewijskracht van de
aanwezigheid van DNA op bepaalde plekken, zijn en blijven aldus onzeker, mede gezien in het licht
dat de verdachte en het slachtoffer huisgenoten waren en de verdachte direct na het overlijden
van het slachtoffer op het slachtoffer heeft gelegen.

Voor beide hiervoor genoemde scenario’s (of hypotheses) zijn aanwijzingen te vinden.

Hierom kan het hof aan de uitkomsten van het onderzoek op zowel bron- als op activiteitniveau
geen bindende conclusies ontlenen, die kunnen bijdragen aan de vaststelling van welk scenario
het hof uit dient te gaan. Deze uitkomsten bieden aldus geen bijdrage aan bewijs met betrekking
tot het tenlastegelegde.

CIE-informatie

Bij proces-verbaal van 17 januari 2011 – ongeveer een maand na het overlijden van [slachtoffer] –
heeft de Criminele Inlichtingen Eenheid bij de politie Midden & West Brabant informatie verstrekt.
Het proces-verbaal luidt – voor zover van belang - als volgt:

“Bij de C.I.E. is in de maand januari 2011 via een informant, de navolgende informatie binnengekomen:

‘Een aantal mannen waaronder [verdachte woninginbraak 1] en iemand van het woonwagenkamp
[naam woonwagenkamp], met de bijnaam [bijnaam verdachte woninginbraak 2], hebben in december
2010 een woninginbraak gepleegd in Kaatsheuvel. Bij deze woninginbraak zijn deze inbrekers door de
vrouw des huizes overlopen. Na deze confrontatie is de vrouw later dood aangetroffen.’

Met [verdachte woninginbraak 1] wordt bedoeld:

[verdachte woninginbraak 1] verblijvende te [plaats verdachte woninginbraak 1].

Met [bijnaam verdachte woninginbraak 2] wordt bedoeld:

[verdachte woninginbraak 2], verblijvende te [plaats verdachte woninginbraak 2].

(…)

Voorts verklaar ik, alvorens de bovenstaande informatie ter beschikking te hebben gesteld, mij een
oordeel te hebben gevormd over de vermoedelijke betrouwbaarheid van de informant en over de
vermoedelijke juistheid van de informatie.

Dat oordeel luidt, dat de mij bekende achtergrond van de informant, bezien in samenhang met de door
die informant aangedragen gegevens, tot de conclusie leidt dat de verstrekte informatie als betrouwbaar
kan worden aangemerkt.

(…)”

De politie heeft onderzoek ingesteld naar de uitgegeven informatie. Eerst heeft zij vastgesteld dat
de in het C.I.E.-proces-verbaal vermelde adresgegevens van de twee voornoemde personen 3



respectievelijk 7 kilometer gelegen zijn van de wijk waarin de [wijk] te Kaatsheuvel ligt. Vervolgens
heeft de politie nader onderzoek gedaan naar eventuele betrokkenheid van de beide genoemde
mannen bij de dood van [slachtoffer].

[verdachte woninginbraak 1]

De politie heeft vastgesteld dat [verdachte woninginbraak 1] antecedenten heeft op het gebied
van poging doodslag, overtreding van de Wet wapens en munitie en poging diefstal. Ook is
onderzoek gedaan naar een alibi voor 19 december 2010 vroeg in de ochtend. [verdachte
woninginbraak 1] is als verdachte door de politie verhoord. Naar het oordeel van het hof is uit het
onderzoek voldoende gebleken dat [verdachte woninginbraak 1] die nacht tot 01:00 uur zijn
verjaardag vierde op een feestavond in een café te Waalwijk. Zijn telefoon straalde om 01:06:10
uur een zendmast in Waalwijk aan. Onderzoek aan in het politieonderzoek veiliggestelde dacty- en
DNA-sporen heeft geen match met – kort gezegd – [verdachte woninginbraak 1] opgeleverd.

[verdachte woninginbraak 2]

Uit het politieonderzoek blijkt dat [verdachte woninginbraak 2] antecenten heeft op het gebied
van diefstal, poging doodslag, diefstal met geweld, mishandelingen en openlijke geweldpleging.
Onderzoek heeft uitgewezen dat [verdachte woninginbraak 2] op 18/19 december 2010 niet
aanwezig was op de feestavond in Waalwijk.183 Hij is op 3 maart 2011 als verdachte verhoord. Hij
heeft verklaard niet meer te weten waar hij op de avond van 18 december 2010 is geweest, maar
noemt als mogelijkheden dat hij thuis, in een parenclub te Gouda of bij zijn vriendin in Den Bosch
was. Hij heeft in 2011 verder verklaard dat hij geen voorstander is van het afgeven van DNA, maar
dat hij in deze zaak wel zou willen meewerken om aan te tonen dat hij er niet bij betrokken is. De
politie heeft nader onderzoek gedaan naar het alibi van [verdachte woninginbraak 2]. Daarin is
geen van de genoemde verblijfplaatsen met objectieve gegevens bevestigd. Ook de historische
verkeersgegevens van de aan [verdachte woninginbraak 2] toegeschreven telefoonnummers
brachten hierin geen duidelijkheid. [verdachte woninginbraak 2] heeft in 2021 via zijn advocaat
aan de advocaat-generaal laten weten toch geen DNA te willen afstaan ten behoeve van het
politieonderzoek.184 De vingerafdrukken van [verdachte woninginbraak 2] zijn vergeleken met alle
binnen het onderzoek aangetroffen dactyloscopische sporen. Dit onderzoek heeft niet geleid tot
herkenning van de sporen.185

Naar het oordeel van het hof is betrokkenheid van [verdachte woninginbraak 1] bij de dood van
[slachtoffer] zeer onwaarschijnlijk. Voor betrokkenheid van [verdachte woninginbraak 2] en andere
mannen bestaan gelet op het proces-verbaal van de CIE en overige onderzoeksbevindingen –
waaronder de hiervoor besproken DNA-sporen op de plaats delict die van onbekende mannen
afkomstig zijn - aanwijzingen die gewicht in de schaal van het inbraakscenario leggen.

Conclusie

Het hof dient zoals gezegd aan de hand van de toetsing van de hiervoor vermelde scenario’s vast
te stellen of het aan de verdachte tenlastegelegde feit wettig en overtuigend kan worden
bewezen.

Aan de kant van het daderscenario zijn er naar het oordeel van het hof aanwijzingen - zoals
hiervoor in dit arrest uitvoerig uiteengezet – die, mede in het licht bezien van de proceshouding
van de verdachte, ernstige bezwaren opleveren jegens de verdachte voor het tenlastegelegde
feit. Aan de kant van het inbraakscenario neemt het hof in aanmerking dat de mogelijkheid
bestaat dat de dacty- en DNA-sporen van de verdachte op de plaats delict en op het slachtoffer
niet delict gerelateerd zijn. Daarbij let het hof voorts op de hiervoor besproken DNA-sporen die
van onbekende mannen afkomstig zijn, de CIE-informatie en de schoensporen in de sneeuw in de
brandgang vanaf de poort van [straat 1] richting de straat.

Het hof komt tot de conclusie dat bij de weging van beide scenario’s het inbraakscenario zoveel



gewicht in de

schaal legt, dat de balans onvoldoende overtuigend aan de kant van het daderscenario is
doorgeslagen. Het tenlastegelegde kan als gevolg hiervan niet wettig en overtuigend worden
bewezen en de verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken.

Gelet op de conclusie tot vrijspraak komt het hof niet toe aan de bij pleidooi gedane
voorwaardelijke getuigenverzoeken.

Het hof begrijpt dat het overlijden van [slachtoffer] enorme gevolgen heeft voor alle
nabestaanden. Hun leven is op 19 december 2010 voorgoed veranderd. Hun verdriet om het
overlijden van hun dierbare is immens. Dat is ook treffend verwoord in de slachtofferverklaringen,
zoals deze (meermalen) ter zitting zijn voorgedragen. Het hof is zich ervan bewust dat de
conclusie van het hof tot vrijspraak, na deze jarenlange procedure, onbevredigend en
teleurstellend is. Immers, onopgehelderd is gebleven, ondanks uitgebreid onderzoek, door wie en
onder welke omstandigheden [slachtoffer] van het leven is beroofd. Ook kan aan de
gerechtvaardigde behoefte aan vergelding en bestraffing van de dader(s), geen recht worden
gedaan. Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse strafrecht is evenwel dat moet worden
voorkomen dat iemand voor een strafbaar feit wordt veroordeeld, terwijl het wettig en
overtuigend bewijs voor zijn daderschap ontbreekt.

Vorderingen tot schadevergoeding

[benadeelde 1] en [benadeelde 2]

In het onderhavige strafproces hebben [benadeelde 1] en [benadeelde 2] zich in eerste aanleg
als benadeelde partij gevoegd en heeft ieder een vordering ingediend tot vergoeding van
materiële en/of immateriële geleden schade als gevolg van het aan de verdachte tenlastegelegde.

In hoger beroep is door de advocaat van deze benadeelde partijen te kennen gegeven dat deze
benadeelde partijen hun vorderingen niet handhaven, zodat de vorderingen tot schadevergoeding
in hoger beroep niet meer aan de orde zijn.

[benadeelde 3] en [benadeelde 4]

[benadeelde 3] en [benadeelde 4], vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant te Tilburg, hebben zich in eerste aanleg als benadeelde
partijen in het strafproces gevoegd en een gezamenlijke vordering ingediend, strekkende tot
vergoeding van materiële schade ten bedrage van € 264.171,24, te vermeerderen met de
wettelijke rente daarover vanaf 11 maart 2016 en de kosten van de rechtsbijstand, berekend op
basis van het van toepassing zijnde liquidatietarief.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerst aanleg gevorderde en in hoger
beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering tot schadevergoeding.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Nu de verdachte ter zake van het tenlastegelegde wordt vrijgesproken, dienen de benadeelde
partijen in de vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de
vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partijen kosten heeft gemaakt, kan een
kostenveroordeling achterwege blijven.
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Voorlopige hechtenis

Gelet op de beslissing tot vrijspraak zal het hof het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis
opheffen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de
verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 3] niet-ontvankelijk in de vordering tot
schadevergoeding.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 4] niet-ontvankelijk in de vordering tot
schadevergoeding.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mr. H.C. Plugge,

mr. D.M. Thierry en mr. C.H.M. Royakkers, in bijzijn van de griffier mr. M.M. Dijk.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 16 februari 2022.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld
op het doorgenummerde procesdossier met dossiernummer 2010248316 en de aanvulling daarop met
onderzoeksnummer TGO: Eem/20TG10013, van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant.

Op zaterdag 18 december 2010 omstreeks 22:26 uur is op camerabeelden van [straat 2] een
persoon op een fiets te zien. Dit zou de verdachte kunnen zijn geweest. Zijn schoonvader die op hun
kinderen paste, is naar eigen zeggen om 22:35 uur naar huis vertrokken. Ook dat is op
camerabeelden van [straat 2] te zien. Blz. 21 en 1145.

Blz. 3702.

Blz. 410.

Blz. 3702.

Blz. 22, 3777-3782.

Blz. 14-15.

Blz. 50 en 2292.

Blz. 51.

Blz. 14 en 1012A.

Blz. 720.

Blz. 3935.

Blz. 17, p. 3843.
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Blz. 17, 731, 3843 en 3867.

Blz. 17.

Blz. 731.

Blz. 3875.

Blz. 3876.

Blz. 3844 (Sinnummers AACC5091NL en AACC5090NL).

Blz. 3917 (Sinnummers AADB9365NL en AADB9366NL).

Blz. 3849, 3864, 3925 (Sinnummers AACX9071NL en AACX9070NL).

Blz. 4099-4107.

Dat was 5 tot 10 uit het lood gedraaid (blz. 3885).

Blz. 51.

Blz. 817-818.

Blz. 815.

Blz. 4004.

Blz. 1169 BOB-dossier uit onderzoek TGO: Eem/20TG10013.

Blz. 1180-1181 BOB-dossier uit onderzoek TGO: Eem/20TG10013.

Zie ook verhoor [nummer begeleider team WOD] ten overstaan van de raadsheer-commissaris d.d.
14 januari 2021, nr. 8: ‘Wij hebben in Marbella een contact met de baas gedaan.’

Blz. 5865/5868/5910.

O.m. blz. 5935.

Blz. 5940.

Blz. 5949.

Blz. 5952.

Blz. 5991 e.v.

Blz. 5994.

Blz. 6013.

Blz. 6014. Undercover [naam politie-informant 4] was dus de baas van het bedrijf in de VIP-
beveiliging waarvoor ook [naam politie-informant 1] werkte.

Blz. 6022.

Blz. 6024.

Blz. 6024.

Blz. 6016.

Blz. 6024.

Blz. 6026.

Blz. 6040.

Volgens een proces-verbaal van 4 november 2020 opgesteld door [nummer begeleider team WOD]
is de verdachte nooit voorgehouden dat hij de baan zou krijgen als hij de moord zou bekennen (blz.
6986). Volgens dit PV is niet concreet gesproken over arbeidsvoorwaarden en ook niet concreet over
hoeveel de verdachte zou kunnen verdienen (blz. 6987).

Zie ook D. Aben, De twee sirenen van het bewijs, Expertise en Recht, 2020, blz. 4/5 waarin tevens
naar onderzoek wordt verwezen op grond waarvan niet uitgesloten kan worden dat onschuldigen
onder druk eerder zijn geneigd te bekennen dat schuldigen.
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Zie HR 17 december 2019, NL:HR:2019:1983, (Posbank) rov. 5.3.

PV ttz rb 16 oktober 2015, blz. 13: [nummer politie-informant 1] ([naam politie-informant 1])
verklaarde als getuige dat ‘er in het undercovertraject een bepaalde levensstijl is gebruikt.’ En blz. 13:
‘[naam politie-informant 2] heeft tegen [echtgenote verdachte] gezegd dat ik goed in de slappe was
zat’. En blz. 15: Potentiële opdrachtgevers woonden in Monaco.

PV ttz rb 16 oktober 2015, blz. 7.

Idem blz. 6.

Idem blz. 10: “Hetgeen van belang is voor de waarheidsvinding wordt vermeld in een proces-
verbaal. De methodieken en tactieken komen hierin niet terecht.” Zie ook het verhoor van [nummer
politie-informant 1] ([naam politie-informant 1]) bij de raadsheer-commissaris d.d. 16 december 2020
nr. 8 en van [nummer begeleider team WOD] nrs. 11 en 12 d.d. 14 januari 2021.

Zie het verhoor van [nummer politie-informant 1] ([naam politie-informant 1]) bij de raadsheer-
commissaris d.d. 16 december 2020 nr. 12.

Zie ook het verhoor van [nummer begeleider team WOD] bij de raadsheer-commissaris d.d. 14
januari 2021 nr. 25: ‘Gedurende de contacten gaat het erom elkaar te leren kennen, vertrouwen in
elkaar te krijgen, wij willen duidelijk maken dat de verdachte eerlijk moet zijn’.

Zie het verhoor van [nummer politie-informant 1] ([naam politie-informant 1]) bij de raadsheer-
commissaris d.d. 16 december 2020 nr. 14.

PV ttz rb 16 oktober 2015, blz. 12.

P.J. van Koppen en R. Horselenberg, Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten
die bekennen tegen mr. Big, Strafblad 2018/19: sterke daderkennis is kennis die de politie niet heeft
voordat de verdachte het vertelt.

HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1982 rov. 5.2.3.

Zie hierover Annelies Vredeveldt & Sophie van der Zee, De betekenis van consistentie in
verklaringen, in: Van Koppen e.a., Routes van het recht, 2017, blz. 669 e.v. Onderzoek naar
tegenstrijdigheden in verklaringen van verdachten laat vrijwel geen verschillen zien in interverklaring
consistentie (d.w.z. consistentie tussen meerdere verklaringen van één verdachte) tussen leugenaars
en waarheidssprekers. Ander resultaat biedt onderzoek naar de consistentie tussen verklaringen en
ander bewijs (bijv. de confrontatie met een aangetroffen spoor): leugenaars leggen vaker
verklaringen af die strijdig zijn met het bewijs dan waarheidsprekers.

Zie Anna Pivaty e.a., ‘U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…’, 2022, blz. 100, met verdere
verwijzingen.

Zie bijv. het verhoor van 7 maart 2011 op blz. 447 e.v.

Blz. 391.

Blz. 392.

Blz. 403 en 469.

Blz. 172.

Blz. 347 en 612.

Blz. 53 en 484.

Blz. 731 en 3901.

RHC verklaring getuige [getuige 2].

Blz. 726 e.v. PV van een van de verbalisanten die ter plaatse aan de [straat 1] komen: ik vond dat
de schuur er netjes uitzag. Blz. 777 e.v. PV van een andere verbalisant ter plaatse: ik vond dat ook de
schuur geordend was.

Blz. 732: PV van een van de verbalisanten die ter plaatse aan de [straat 1] komen: De poort van
[straat 1] zat op ongeveer 5 meter van het einde van de brandgang. We hadden maglites bij ons en
die gebruikten we om het achterste deel van de brandgang te verlichten. Vanuit de tuin van [straat 1]
kwam weinig licht. Het was dus vrij donker in de brandgang.
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Blz. 2350: Getuige [getuige 3] verklaarde: “[verdachte] zei dat het ook andersom kon zijn,
[slachtoffer] ook achtervolgd kon zijn. Dat [slachtoffer] de poort had open gedaan en dat ze dan geen
kant meer op kon omdat er iemand achter haar aankwam die had gezien dat zij alleen was.”

Zie R.W.J. Meester en K. Slooten, Een samenvatting voor juristen van het boek Probability and
Forensic Evidence – Theory, Philosophy, and Applications, Expertise en Recht, 2022, blz. 19 r.k.

Blz. 226: volgens de verdachte was het lichtje in de tuin altijd aan. Blz. 260: de verdachte heeft op
19 december 2010 als getuige verklaard dat hij in de kamer van de woning de lichtjes in de kerstboom
en een andere lamp had aangelaten. Blz. 294: de verdachte heeft het gordijntje van de achterdeur
van de woning omhoog gelaten.

Blz. 1224 en 1232.

Blz. 1232.

Blz. 1223.

Idem.

Blz. 264.

Idem.

Blz. 283.

Hierover Pieter Tersago, Verklaringen van verdachten in het strafproces, 2020, blz. 433 e.v.: In de
Europese rechtsbronnen wordt een kwetsbare verdachte gelijkgesteld met een verdachte die omwille
van zijn psychologische, cognitieve of psychische beperkingen niet ten volle in staat is de
strafprocedure en zijn rechten van verdediging te begrijpen en daardoor niet in staat is effectief deel
te nemen aan zijn strafproces. Zie specifiek over het vooronderzoek Lore Mergaerts, Kwetsbare
verdachten in de strafprocedure, 2021.

De verdachte zegt per telefoon tegen [echtgenote verdachte] voorafgaande aan zijn eerste verhoor
als verdachte op 1 maart 2011 dat zijn advocaat heeft gezegd dat hij niet hoeft te liegen, want als hij
het niet weet dan weet hij het niet.

Rapport prof. Rassin d.d. 18 december 2020, blz. 14.

Blz. 196.

Blz. 283.

Blz. 330.

Blz. 1737: de verdachte zegt voorafgaande aan zijn eerste politieverhoor op 1 maart 2011 in een
telefoongesprek met [echtgenote verdachte] dat hij ook niet weet waarom hij (eerder) niks van die
telefoon heeft gezegd, maar als ze het nu vragen dan vraagt hij waarom ze dat niet eerder gevraagd
hebben.

Blz. 331: “Ik weet dat [echtgenote verdachte] een datum in haar hoofd had, in de zin van ja tot
zover wil ik het laten gaan voor mezelf. Heb ik altijd bewust gezegd ik hoef die datum totaal niet te
weten. Want eh als ik niet kan beslissen, ja dan moet jij voor jezelf beslissen. Dus daar hebben we
gesprek over gehad en zij had mij toen ook een vraag gesteld van de computer voor haar broer en
daar heb ik ’t effe kort over gehad.”

Blz. 356: “Verhoorder: Dan zeg je: gesprek [echtgenote verdachte] wel/niet vertellen, scheiden. Wat
bedoel je daar precies mee? Antwoord: Ja we hebben vaker in het verleden voor die avond eh ja het
gesprek die avond met [echtgenote verdachte] is gewoon over koetjes en kalfjes en de computer
geweest van ja heb je een leuke dag gehad of wat staat er morgen op de planning. Ja over wat heb
je het allemaal. Eh maar nie over dit onderwerp eeeh dit onderwerp is veel eerder nog ter sprake ooit
gekomen in gesprekken tussen [echtgenote verdachte] en mij.”

Blz. 1380 en 1383.

Blz. 407: Verhoorder: “want tegen [echtgenote verdachte] had je gezegd dat je erover uit was.
[verdachte]: ja. Verhoorder: ja en nou zeg ik tegen jou, wanneer heb jij tegen [echtgenote verdachte]
verteld dat je erover uit was? [verdachte]: Ja in die week ervoor (…). Zie verder de verklaring van
getuige [getuige 4] van 17 januari 2011 die zich herinnert dat [echtgenote verdachte] de datum van
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eind december 2010 voor zichzelf in gedachte had, dat de verdachte het gezegd moest hebben. Begin
december 2010 vertelde [echtgenote verdachte] aan de getuige dat de verdachte het voor kerst het
tegen zijn vriendin zou gaan vertellen (blz. 1956).

Blz. 1674. Zie ook blz. 1624: de verdachte schrijft op 6 november 2010 aan [echtgenote verdachte]:
“Ik ben het hier meer dan beu, maar kan het nog niet bekendmaken.” En blz. 1626: de verdachte
schrijft op 16 november 2011 dat hij thuis is omdat zijn “toekomstige ex” behoorlijk ziek is. Zie ook blz.
1701. De verdachte schrijft aan [echtgenote verdachte]: “Met jou wil ik mijn leven delen. En het wordt
met de dag moeilijker om het toneel vol te houden. Maar het eind is in zicht en het begin komt aan de
horizon piepen.”

Blz. 455.

Blz. 284: de politie heeft op 19 december 2011 aan de verdachte (toen: getuige) medegedeeld dat
alle scenario’s open waren en er gemiddeld 25 rechercheurs aan de slag gaan. De rechercheur
overhandigde de getuige een visitekaartje zodat hij bij vragen of “wat dan ook” een contactpersoon
heeft. Zie ook blz. 1506/1507.

Waaronder ook het – in de woorden van de verdachte op 7 maart 2011 (blz. 449) – “dubbelleven”
dat hij leidde. Niet alleen met [echtgenote verdachte] maar daarvoor ook met anderen (zie blz. 1447
e.v.)

Blz. 1506: de verdachte zegt op 21 december 2010 in een telefoongesprek met [echtgenote
verdachte] dat hij in alles wil meewerken met de politie.

Blz. 357.

PV ttz. rb 30 september 2015, blz. 8.

Blz. 1737.

Blz. 777 e.v.

Blz. 791.

Blz. 56. Dit was in werkelijkheid van 23:57 uur.

Blz. 266 en 364.

Blz. 266.

Blz. 365.

Blz. 365.

Blz. 366.

Blz. 363.

Blz. 403.

Blz. 404.

Blz. 410.

Blz. 403.

PV ttz rb 30 september 2015, blz. 3.

PV ttz rb 31 maart 2016, blz. 3.

Blz. 266: “Die heb ik niet, nee want m’n mobiel die ligt, die zat nog in mijn tasje en die lag naast me
maar die heb ik niet meer gehoord.” Maar ook: blz. 363: “mijn broekzak, …of in het hoesje, …mijn
nachtkastje of wat dan ook.”

PV ttz rb 30 september 2015, blz. 2: “Ik heb op dat moment niet gedacht aan mijn mobiele telefoon
die in mijn broekzak zat.”

Blz. 694: “Ze heeft me nog een sms’je gestuurd zie ik. 3 minuten voor middernacht. Ik vertrek nu.”

Zie ook blz. 375: “V: met welke telefoon heb je naar 112 gebeld? A: met de huistelefoon. Ja ik heb
ook op mijn mobiel gekeken (…).

PV ttz hof 8 januari 2018 blz. 3.

Blz. 257.
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Blz. 262.

Blz. 332.

Blz. 347.

Blz. 415.

Blz. 348.

Blz. 353.

Blz. 489/490.

Blz. 494: de inbreker is volgens de verklaring van de verdachte “langs achteren weggegaan”.

Blz. 348. De voordeur kon je wel van binnen openen volgens de verdachte (blz. 494).

Ten aanzien van andere onderwerpen doet de verdachte dat wel. Bijvoorbeeld op de vraag of hij
eerst in de brandgang heeft gekeken en daarna 112 heeft gebeld of andersom; zie bijv. blz. 374.

Blz. 735.

Blz. 418: de fietssleutels zaten in het slot als de fietsen in de schuur stonden. Als je bij het café
komt met de fiets doe je de fietssleutels even aan het ringetje van de BOB of Heineken sleutelhanger.
Ook op 1 maart 2011 verklaarde de verdachte dat de fietssleutels aan de fiets zaten (blz. 339).

Blz. 400 en 412.

Blz. 413/418.

Blz. 3721.

Blz. 457/458.
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Blz. 457/458.

Blz. 413: de verdachte heeft verklaard dat hij de Heinekensleutelhanger van de politie heeft
teruggekregen.

Blz. 230: verdachte verklaarde over het binnen afsluiten van de woning: “ik heb de sleutels nog in
mijn zakken zitten dus”.

De verdachte heeft tegen [zus slachtoffer] (de zus van het slachtoffer) gezegd dat hij sleutels
naast het lichaam van [slachtoffer] heeft aangetroffen. Daarmee kan de verdachte – indien dat nodig
was – rond 01:00 uur de voordeur van het slot hebben gehaald voor de gearriveerde politie. Dat
kunnen niet de BOB-sleutels zijn geweest, die immers onder het slachtoffer lagen hetgeen de
verdachte niet wist.

Blz. 791

Blz. 55/56.

Blz. 270.

Blz. 369.

Blz. 372.

Blz. 371.

Blz. 371.

Blz. 372.

Blz. 411.

Blz. 255 en 331.

Blz. 411.

Blz. 416.

Blz. 431 en 441.

Blz. 432.

Blz. 430 en 476.

Blz. 487.

Blz. 488.
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Blz. 488.

Blz. 490.

Blz. 820/821.

Blz. 815 en 826 e.v.: ”iets nadat ik de schreeuw had gehoord was het 00:15 uur”.

Blz. 243.

Blz. 376: de verdachte spreekt van ongeveer 5 minuten tussen uit bed stappen en 112 bellen.

Blz. 64/65 en blz. 271.

Blz. 273.

Blz. 271.

Blz. 374.

Blz. 490.

Blz. 508.

Blz. 509.

Blz. 4199.

Zie Vredeveldt & Van der Zee, 2017, blz. 670: bij tegenstrijdigheden is het evident dat minstens
één van de beweringen onjuist is. Zie de conclusie van A-G Keulen in ECLI:NL:PHR:2020:414 in nr. 10.

Zie de conclusie van A-G Harteveld in ECLI:NL:PHR:2015:195 in nrs. 3.5 e.v. die pleit voor een
terughoudende hantering van de leugenachtige verklaring in de bewijsconstructie.

De voorlopige hechtenis van de verdachte was per 10 juni 2011 geschorst.

Zo is dat de verdachte volgens het proces-verbaal van aanhouding medegedeeld (blz. 5332).

PV ttz rb 30 september 2015, blz. 8/9.

Zie Anna Pivaty e.a., ‘U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…’, 2022, blz. 22.

Zie Anna Pivaty e.a., ‘U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…’, 2022, blz.44 met verdere
verwijzingen.

Zaaknummer 2010.12.17.040 (aanvraag 017 - activiteitniveau).

Rapport dactyloscopisch onderzoek FO Tilburg (SINnummer AACS1948NL), TGO Eem 2010248316,
d.d. 3 mei 2021; Rapport dactyloscopisch onderzoek FO Tilburg (SINnummers AACG5477NL en
AACG5479NL), TGO Eem 2021005072, d.d. 3 mei 2021.

Blz. 3905: SINnummer AACS1948NL (spoor op servetten); Blz. 4256: SINnummer AACG5477NL en
AACG5479NL (sporen op bovenzijde laptop).

Blz. 2263 en 2311.

Zittingsaantekeningen advocaat-generaal 6 april 2021, nr. 6.

Blz. 6555 en 6558.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Liquidatie te IJsselstein. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en medeplegen
voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Rechtmatigheid van
verkrijging van Ennetcom-data en omgang met deze data in Nederland.

1. Gebruik voor het bewijs van Ennetcom-data: (a) rechtmatigheid van de
verkrijging van deze data o.g.v. toepasselijk verdrag, (b) ontbreken van
(toereikende) wettelijke grondslag voor het vorderen door OvJ van RC-machtiging
voor gebruik van deze data t.b.v. onderhavige strafzaak, (c) bevoegdheidsverdeling
tussen zittingsrechter en RC en (d) toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG.

2. Heeft hof verdachte ten onrechte niet gelegenheid geboden om inzage in en/of
afschrift te krijgen van “(alle) Ennetcom-data”?

Ad 1. (a) In ‘s hofs vaststellingen ligt besloten dat Canadese rechter een
toereikende verdragsgrondslag aanwezig heeft geoordeeld voor veiligstellen en
overdragen van gegevens. ’s Hofs kennelijke oordeel dat, mede gelet op art. 10.1
Verdrag, bij beoordeling van het verweer van deze uitspraak van Canadese rechter
moet worden uitgegaan, is juist. Opvatting dat Nederland slechts een verzoek om
rechtshulp aan Canadese autoriteiten mag richten v.zv. het gaat om verrichten van
onderzoekshandelingen die specifiek in Verdrag zijn omschreven, vindt geen steun
in het recht (vgl. art. 3 Verdrag).

(b) WvSv verzet zich er in een geval als het onderhavige niet tegen dat OvJ een
machtiging vordert van RC voor gebruik van dergelijke gegevens in strafrechtelijk
onderzoek en RC op die vordering beslist.

(c) Uit wettelijk systeem vloeien zekere beperkingen voort t.a.v. uitoefening van
bevoegdheid van RC om onderzoekshandelingen te verrichten en te beslissen op
verzoeken vorderingen om nader onderzoek nadat onderzoek ttz. is aangevangen
(vgl. HR:2015:505). De tussenkomst van RC hield, anders dan in HR:2015:505,
echter geen verband met verrichten van onderzoekshandelingen of beslissen op
verzoeken of vorderingen om nader onderzoek, maar slechts met het door OM
aanvullen van processtukken, waarbij i.v.m. voorwaarde zoals gesteld in uitspraak
van Canadese rechter, een rechterlijke machtiging diende te worden verkregen
voor gebruik van gegevens in een ander onderzoek dan de vier onderzoeken ten
behoeve waarvan rechtshulpverzoek aan Canadese autoriteiten was gedaan.

ECLI:NL:HR:2022:900



(d) Richtlijn is alleen van toepassing op verwerking van persoonsgegevens i.v.m.
levering van openbare elektronische-communicatiediensten over openbare
communicatienetwerken in Gemeenschap, met inbegrip van openbare
communicatienetwerken die systemen voor gegevensverzameling en identificatie
ondersteunen (art. 3 Richtlijn), terwijl in h.b. niet is aangevoerd en ook uit ‘s hofs
vaststellingen niet volgt dat in deze zaak bij gebruikmaken van toestellen van
Ennetcom en vastleggen van gegevens op servers in Canada sprake was van
zodanige verwerking van persoonsgegevens.

Ad 2. Door verdediging gedaan verzoek is door hof niet onbegrijpelijk opgevat als
verzoek tot voeging van “alle Ennetcom-data” bij (proces)stukken a.b.i. artikel 328
Sv, althans tot het bieden van gelegenheid aan verdediging tot inzage daarvan. HR
herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:218 m.b.t. maatstaf bij beoordeling
van verzoek tot voeging van stukken bij processtukken. Verdediging kan
gemotiveerd verzoek doen tot verkrijgen van inzage in specifiek omschreven
stukken. Tijdens vooronderzoek kan dergelijk verzoek worden gedaan o.g.v. de in
art. 34.2-34.4 Sv geregelde procedure. Na aanvang van onderzoek ttz. beslist
zittingsrechter of en zo ja, in welke mate en op welke wijze, die inzage kan worden
toegestaan.

Hof heeft verzoek afgewezen omdat noodzaak daarvan niet is gebleken. Daarin ligt
als ’s hofs oordeel besloten dat deze stukken redelijkerwijs niet van belang kunnen
zijn voor de door rechter ttz. te nemen beslissingen. Hof heeft hieraan ten grondslag
gelegd dat (i) door verdediging niet is aangevoerd dat de door OM verstrekte
stukken onjuist zijn of zodanig onvolledig zijn dat hof niet in staat is vragen
genoemd in art. 348 en 350 Sv goed te beantwoorden, (ii) door verdediging niet is
gemotiveerd dat en, zo ja, waarom sprake zou zijn van onjuistheden of
onvolledigheden die betrouwbaarheid van waarheidsvinding in twijfel trekken en
(iii) door verdediging geen aanwijzingen zijn genoemd of anderszins zijn gebleken
dat enige informatie onrechtmatig is verkregen. O.g.v. dit een en ander heeft hof
kennelijk ook geen aanleiding gezien verdediging inzage te geven in verzochte
stukken en daarom dat verzoek afgewezen. Voor afwijzing van dit laatste verzoek
is bovendien van belang dat hof, n.a.v. verweer dat PGP-gesprekken van bewijs
moeten worden uitgesloten, heeft overwogen dat inhoud van PGP-gesprekken op
een groot aantal onderdelen overeenkomt met en dus bevestiging vindt in inhoud
van andere b.m., dat die gesprekken “de nog ontbrekende puzzelstukjes”
opleveren in die zin dat nieuwe informatie uit die gesprekken past en aansluit bij de
al bekende informatie en dat uit stukken van zaak blijkt op welke wijze politie de
identiteit van personen die deelnemen aan PGP-gesprekken heeft vastgesteld. ‘s
Hofs oordelen berusten niet op onjuiste rechtsopvatting en zijn, mede in
aanmerking genomen dat door verdediging in de kern niet meer aan verzoeken ten
grondslag is gelegd dan dat Ennetcom-data “mogelijk” ontlastende gegevens
bevatten, niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0135 
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Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/01007

Datum 28 juni 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 maart
2021, nummer 21-000776-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht, 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.

De verdachte in deze zaak is onder meer veroordeeld voor het medeplegen van moord. In cassatie
wordt onder andere geklaagd over het gebruik voor het bewijs van de zogenoemde ‘Ennetcom-data’
in de strafzaak. Deze data waren door het bedrijf Ennetcom opgeslagen op servers in Canada

1 Procesverloop in cassatie

2 Waar het in deze zaak om gaat
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(‘BlackBerry Enterprise Servers’; door het hof aangeduid als “BES-servers”). Deze servers werden
gebruikt ten behoeve van communicatie met door Ennetcom geleverde mobiele telefoons van het merk
BlackBerry. Die telefoons waren met onder meer het softwareprogramma Pretty Good Privacy (PGP)
aangepast om versleutelde communicatie met afscherming van de identiteit van de gebruiker mogelijk
te maken (“cryptotelefoons”).

Het cassatiemiddel komt op tegen de verwerping door het hof van het verweer dat ertoe strekt
dat de door de Canadese autoriteiten overgedragen en in het dossier van de onderhavige
strafzaak gevoegde, aan de Ennetcom-data ontleende “PGP-gesprekken” moeten worden
uitgesloten van het bewijs.

De bestreden uitspraak van het hof en de relevante stukken

Het hof heeft het in het cassatiemiddel bedoelde verweer als volgt samengevat en verworpen:

“Verweer ten aanzien van PGP-gesprekken

Ten aanzien van het 8e aanvullende proces-verbaal heeft de verdediging aangevoerd dat deze
PGP-gesprekken uitgesloten dienen te worden van het bewijs. De identiteit van de betreffende
gebruikers, noch de betekenis van hetgeen in de berichten wordt weergegeven is forensisch en
tactisch met voldoende mate van wetenschappelijk verantwoorde waarde vast te stellen, noch de
bevoegdelijke verkrijging daarvan is in voldoende genoegzame zin te controleren. Verdachte stelt
de bedoelde communicatie niet te hebben gevoerd. Uit het dossier blijkt dat verschillende
gebruikers een telefoontoestel zouden hebben gebruikt. E-mailadressen konden worden
hergebruikt en contactenlijsten overgezet. De toestemmingsmail van de rechter-commissaris
waarin geen wettelijke grondslag of gevolgde procedure is opgenomen en waaruit ook niet
duidelijk wordt op welke wijze de rechtmatigheid is beoordeeld is in strijd met het recht op een
eerlijk proces ex artikel 6 EVRM.

Het oordeel van het hof

De PGP-gesprekken (8e aanvullende proces-verbaal)

De raadsvrouw van verdachte heeft bepleit dat de PGP-gesprekken uitgesloten dienen te worden
van het bewijs nu de rechtmatigheid van de verkrijging van deze gesprekken en voorts ook de
betrouwbaarheid van de inhoud van de gesprekken niet getoetst kan worden. Het hof constateert
het volgende. Op 9 september 2016 is bij het Superior Court of Justice te Toronto een door
Nederland op basis van artikel 15, lid 1, van de Wet Wederzijdse Rechtshulp in strafzaken R.S.C. c.
30. (4e aanvulling) ingediend rechtshulpverzoek behandeld door deze Canadese rechter. Dit
verzoek strekte er - kort gezegd - toe dat de data op de BES-server(s) in Toronto (Canada),
waarvan de telefoontoestellen van Ennetcom gebruik maken voor hun communicatie, zouden
worden veilig gesteld en dat alle beschikbare gegevens van deze servers zouden worden
overgedragen aan Nederland ten behoeve van nader onderzoek in Nederland. Dit verzoek werd
gedaan in het kader van onderzoek 26DeVink en drie andere Nederlandse strafrechtelijke
onderzoeken waarbij het ernstige vermoeden was gerezen dat personen die betrokken zijn bij
liquidaties gebruik maakten van crypto-telefoons die geleverd zijn door Ennetcom en gebruik
maakten van dezelfde digitale infrastructuur in Canada om met elkaar te communiceren in
Nederland en desgewenst wereldwijd.

Op 13 september 2016 heeft het Superior Court of Justice in Toronto beslist dat de veiliggestelde
data aan de bevoegde justitiële autoriteiten van Nederland zullen worden overgedragen, ten
behoeve van de vier expliciet in het rechtshulpverzoek genoemde onderzoeken. Daarnaast is
bepaald dat - onder voorwaarden - de gegevens ook gebruikt mogen worden in andere
Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken. De Canadese rechter heeft de beslissing of deze

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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gegevens gebruikt mogen worden in andere onderzoeken neergelegd bij de Nederlandse
autoriteiten, in die zin dat hier een rechterlijke machtiging aan vooraf moet gaan. Daarnaast is het
gebruikmaken van de gegevens door dezelfde Canadese rechter beperkt tot onderzoek en
vervolging van strafbare feiten die een overtreding vormen van art. 45, 46, 140, 157, 287, 289,
420bis, 420ter en 420quater van het Nederlands Wetboek van Strafrecht.

Op 31 augustus 2017 heeft de officier van justitie op grond van artikel 181, gelezen in verbinding
met artikel 126ng, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) verzocht aan de rechter-
commissaris om te bepalen dat het onderzoek 09Ster dringend vordert dat onderzoek wordt
verricht aan en in de gegevens die zich op de servers van Ennetcom bevonden. Daarnaast is
verzocht om te bepalen dat relevante gegevens toegevoegd zouden worden aan het
procesdossier 09Ster. In het daarbij gevoegde Plan van Aanpak is aangegeven dat specifiek
gezocht zou moeten worden op: 
1. de e-mail adressen en IMEI nummers die op dat moment gekoppeld konden worden aan
medeverdachte ( [e-mailadres 1] en [e-mailadres 2] ); 
2. de e-mailaccounts die voorkomen in de berichten van de onder 1 genoemde accounts en de
contactpersonen die zijn aangetroffen in de onder I genoemde toestellen, en 
3. de in het dossier (09Ster) voorkomende (bij)namen van de verdachten, zoals weergegeven in
dit plan.

Bij beslissing van 20 september 2017 heeft de rechter-commissaris het verzoek toegewezen en de
uitvoering van het onderzoek op grond van artikel 177 Sv door tussenkomst van de officier van
justitie verwezen aan het onderzoeksteam 09Ster.

Voorts heeft op 6 december 2018 de officier van justitie op grond van gegevens die zijn
voortgekomen uit Ennetcomgegevens in het onderzoek 26Marengo de rechter-commissaris
verzocht om toestemming te geven om deze gegevens (het hof merkt op: het 8e aanvullende
proces-verbaal) over te dragen aan de advocaat-generaal in het onderhavige onderzoek 09Ster
omdat deze gegevens betrekking zouden hebben op de moord op [slachtoffer] .

De aangezochte rechter-commissaris heeft per mail van 12 december 2018 hiervoor toestemming
gegeven. Blijkens deze toestemming heeft de rechter-commissaris overwogen dat de berichten
rechtmatig zijn verkregen uit het onderzoek 026Marengo waarvoor de rechter-commissaris eerder
toestemming heeft gegeven.

Nu er - conform dat wat bepaald is door de Canadese rechter - een rechterlijke machtiging
voorafgegaan is aan het gebruiken / onderzoeken van de Ennetcomgegevens in het onderhavige
onderzoek 09Ster, is het hof van oordeel dat het verkrijgen van de data op rechtmatige wijze is
geschied. Het hof verwerpt het verweer van de raadsman op dit punt.”

Bij de stukken bevinden zich:

- een beëdigde vertaling van het bevel van het Ontario Superior Court of Justice van 19 september
2016, die onder meer het volgende inhoudt:

“GELAST HET HOF VAN JUSTITIE dat een kopie van dit Bevel; een kopie van het Bevel Doorzoeking
en Assistentie d.d. 18 april 2016; een kopie van het Proces-verbaal en het Aanvullend Proces-
Verbaal van [verbalisant] d.d. 26 april 2016 resp. 25 juli 2016 en een kopie van de op grond van
het bevel in beslag genomen data [“het bewijsmateriaal”] aan het Koninkrijk der Nederlanden
worden verstrekt voor gebruik in het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, waarbij aan
de volgende voorwaarden dient te worden voldaan.

VOORWAARDEN:

1. Het bewijsmateriaal mag alleen worden gebruikt voor onderzoek en vervolging van strafbare
feiten die een overtreding vormen van art. 45 (poging), 46 (voorbereidingshandelingen), 140



(deelname aan een criminele organisatie), 157 (ontploffingen teweegbrengen), 287 (doodslag),
289 (moord), 420bis, 420ter en 420 quater (witwassen) van het Nederlands Wetboek van
Strafrecht en die naar voren zijn gekomen in de volgende onderzoeken in deze zaak en andere
zaken en strafbare feiten die direct verband houden met deze onderzoeken:

a. 26KOPER

b. 13ROOIBOS

c. 13RENDLIA

d. 26DEVINK

2. Er mag niet op enige andere wijze toegang tot het bewijsmateriaal worden verkregen, noch
mag het worden onderzocht of gebruikt in enig ander onderzoek in het Koninkrijk der Nederlanden
tenzij hiervoor van tevoren een gerechtelijke machtiging door het Koninkrijk der Nederlanden is
afgegeven.

3. Het Koninkrijk der Nederlanden zal toegang door iedereen, ook opsporingsambtenaren van enig
ander land, verbieden.”

- een vordering van de officier van justitie van 31 augustus 2017, die onder meer het volgende
inhoudt:

“De Canadese rechter heeft onder ogen gezien dat de data ook voor andere strafrechtelijke
onderzoeken relevant zou kunnen zijn en een regeling willen treffen voor het gebruik van deze
data in andere dan de vier genoemde onderzoeken. Met het oog op de belangen en rechten van
eventuele derden, van wie mogelijk ook data c.q. communicatie op de server te vinden zou zijn,
heeft de rechter bepaald dat, wanneer in enig ander Nederlands strafrechtelijk onderzoek
behoefte zou ontstaan tot onderzoek aan de informatie die gekopieerd is van de servers c.q. de
digitale infrastructuur, toestemming van een Nederlandse rechter vereist is.

(...)

Het onderzoek 09Ster behoort niet tot de vier onderzoeken waarvoor de rechter in Toronto de
overdracht heeft toegestaan.

Het Wetboek van Strafvordering voorziet niet specifiek in een dergelijke procedure ter verkrijging
van de door het Superior Court bedoelde toestemming van een Nederlandse rechter. De procedure
die het best aansluit en past bij de door het Superior Court of Justice gevergde toestemming van
een Nederlandse rechter, is naar de opvatting van het OM de procedure van artikel 181 Sv. Op
grond van deze bepaling kan de officier van justitie de rechter-commissaris vorderen
onderzoekshandelingen te verrichten met het oog op de opsporing van een strafbaar feit. Deze
onderzoekshandelingen zijn niet limitatief omschreven.

Ondergetekende meent dat aan de bedoeling van de Canadese rechter recht wordt gedaan als hij
u langs de weg van artikel 181 Sv vordert te bepalen dat het belang van het onderzoek 09Ster
dringend vordert dat ter opsporing van de onderzochte strafbare feiten onderzoek wordt gedaan
in alle van Canada verkregen gegevens, zoals in het Canadese vonnis bedoeld, en voorts dit
onderzoek op grond van artikel 177 Sv op te dragen aan het onderzoeksteam dat de onderhavige
strafzaak onderzoekt.

Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het toetsingscriterium van artikel 126ng lid 2 Sv.

Daar gaat het om:

- een geval van verdenking van een ernstig misdrijf ex artikel 67 lid 1 Sv, en

- een vordering aan de aanbieder die toegang heeft tot de volgende opgeslagen gegevens:

- gegevens die klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn, op hem
betrekking hebben, tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend, of gegevens met
betrekking waartoe het strafbare feit klaarblijkelijk is gepleegd.



Een dergelijke vordering van kennisneming van inhoudelijk berichtenverkeer is, naar Nederlands
recht, afhankelijk van de machtiging van de rechter-commissaris, die toetst of de officier van
justitie heeft kunnen oordelen dat ‘het belang van het onderzoek dit dringend vordert’.

(...)

De officier van justitie vordert de rechter-commissaris te bepalen dat:

1e. het onderzoek 09Ster dringend vordert dat onderzoek wordt verricht aan en in de gegevens
die zich op de servers van Ennetcom bevonden, zoals die door de Canadese autoriteiten aan de
Nederlandse zijn overgedragen, en

2e. dit onderzoek op grond van artikel 177 Sv door tussenkomst van de officier van justitie wordt
opgedragen aan het onderzoeksteam in de zaak 09Ster, conform bijgevoegd plan van aanpak;

3e. voor zover relevante gegevens worden aangetroffen, deze bevindingen aan de processtukken
in het onderzoek 09Ster worden toegevoegd.”

- een beschikking van de rechter-commissaris van 20 september 2017, die onder meer het
volgende inhoudt:

“Het Nederlandse Wetboek van strafvordering voorziet (...) niet in een specifieke procedure waarin
de door de Canadese rechter bedoelde toestemming kan worden verkregen, vandaar dat de
officier van justitie zijn toevlucht heeft genomen tot het vorderen van onderzoekshandelingen
door de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris is met de officier van justitie van oordeel dat het onderzoek dringend
vordert dat onderzoek wordt verricht aan en in de gegevens die zich bevonden op de servers van
Ennetcom, zoals die door de Canadese autoriteiten aan de Nederlandse autoriteiten zijn
overgedragen.

De rechter-commissaris acht een dergelijk onderzoek proportioneel nu de verdachten verdacht
worden van een misdrijf dat een zeer ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.

Gebruikmakend van haar eigen bevoegdheid tot onderzoek aan in beslaggenomen voorwerpen,
waaronder ook gegevensdragers vallen, zal de rechter-commissaris de vordering toewijzen.

De rechter-commissaris is zelf niet in staat het onderzoek uit te voeren en zal het onderzoek
daarom op grond van artikel 177 Sv door tussenkomst van de officier van justitie opdragen aan
het onderzoeksteam in de zaak van 09Ster, conform het plan van aanpak dat door de officier van
justitie is overgelegd. Dit plan van aanpak biedt voldoende garantie dat geen sprake zal zijn van
een zogenoemde “fishing expedition” waardoor de belangen van derden in het gedrang zouden
kunnen komen.

Nu het onderzoekhandelingen door de rechter-commissaris zelf betreft is tevens voldaan aan de
voorwaarde die de Canadese rechter heeft gesteld voor onderzoek en gebruik van de gegevens
van de servers voor andere onderzoeken dan de vier onderzoeken waarvoor deze zijn
uitgeleverd.”

- een verzoek van de officier van justitie van 6 december 2018, dat onder meer het volgende
inhoudt:

“In het onderzoek 26Marengo hebben wij u vorderingen doen toekomen, strekkende tot het
(doen) verrichten van onderzoek naar gegevens die zich op servers van Ennetcom bevonden,
welke servers door de Canadese autoriteiten aan de Nederlandse autoriteiten zijn overgedragen,
en waarvan het vermoeden bestond dat die relevant konden zijn voor het opsporingsonderzoek
26Marengo.

Bij afzonderlijke beslissingen heeft u bepaald dat dit onderzoek zal plaatsvinden conform de door
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u geaccordeerde plannen van aanpak en heeft u dit onderzoek op grond van artikel 177 Sv
opgedragen aan het onderzoeksteam in de zaak 26Marengo.

Dit heeft ertoe geleid dat uit het geheel van gegevens op de servers van Ennetcom een dataset is
samengesteld, op grond van de door u geaccordeerde zoektermen en emailadressen. Deze
dataset is onderzocht op relevantie voor het onderzoek 26Marengo.

In deze data zijn berichten aangetroffen die relevant zijn voor het onderzoek (...) 09Ster dat in
Midden-Nederland tot vervolging heeft geleid.

(...)

In de bijlage bij deze brief treft u een samenvattend pv aan van hetgeen we willen verstrekken
met daarachter de bijbehorende bijlagen en de verhoren van [verdachte] en [betrokkene 10] (in
het onderzoek Marengo) en de bijbehorende bijlagen.

Graag zouden wij deze informatie vanuit het onderzoek 26Marengo overdragen aan de advocaat-
generaal die het onderzoek leidt naar de bedoelde moord (...). Dit onderzoek heet 09Ster. De hier
bedoelde informatie kan naar onze mening van betekenis zijn voor de behandeling in hoger
beroep.

In het licht van de u bekende beslissingen van het Superior Court of Justice (...) menen wij dat wij
u vooraf om toestemming moeten vragen om deze specifieke berichten aan onze ambtgenoot over
te dragen opdat deze gebruikt kunnen worden in het onderzoek naar deze liquidatie.”

- een e-mail van de rechter-commissaris van 12 december 2018, die onder meer het volgende
inhoudt:

“Ik ontving uw vordering van 6 december 2018 inhoudende het verzoek tot verstrekking van
Ennetcom-data uit onderzoek 26Marengo ten behoeve van het onderzoek in hoger beroep in de
zaak 09Ster.

De betreffende berichten zijn rechtmatig verkregen uit het onderzoek dat heeft plaatsgevonden
conform het door mij geaccordeerde plan van aanpak, welk onderzoek ik heb overgedragen aan
het onderzoeksteam in de zaak 26Marengo.

Ik zie het belang van verstrekking van deze gegevens voor het onderzoek 09Ster en verleen u
hierbij toestemming om de betreffende berichten, zoals opgenomen in het proces-verbaal dat bij
uw vordering is gevoegd, over te dragen aan uw ambtgenoot ten behoeve van het onderzoek in
hoger beroep in de zaak 09Ster.”

Het juridisch kader met betrekking tot de overdracht

De volgende wets- en verdragsbepalingen zijn voor de beoordeling van het cassatiemiddel van
belang.

- Artikel 125i van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv):

“Aan de rechter-commissaris, de officier van justitie, de hulpofficier van justitie en de
opsporingsambtenaar komt onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in de artikelen 96b, 96c,
eerste, tweede en derde lid, 97, eerste tot en met vierde lid, en 110, eerste en tweede lid, de
bevoegdheid toe tot het doorzoeken van een plaats ter vastlegging van gegevens die op deze
plaats op een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd. In het belang van het onderzoek
kunnen zij deze gegevens vastleggen. De artikelen 96, tweede lid, 98, 99 en 99a zijn van
overeenkomstige toepassing.”

- Artikel 3 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake wederzijdse
rechtshulp in strafzaken, gesloten te Den Haag op 1 mei 1991 (Trb. 1991, 85) (hierna: het
Verdrag):

“Dit Verdrag sluit niet uit dat rechtshulp wordt verleend ingevolge andere overeenkomsten of
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regelingen tussen de Partijen of ingevolge door hun autoriteiten gevestigde praktijken.”

- Artikel 10 Verdrag:

“1. De aangezochte Staat geeft, in zoverre zijn wet zulks toelaat, gevolg aan verzoeken om
huiszoeking, inbeslagneming of de uitlevering ter inbeslagneming van schriftelijke bescheiden, of
voorwerpen en de overdracht van aldus verkregen bewijsmateriaal, of afschriften daarvan, aan de
verzoekende Staat, mits blijkens de in het verzoek vermelde gegevens zulke maatregelen
krachtens de wet van de aangezochte Staat zouden zijn gerechtvaardigd.

2. De aangezochte Staat verstrekt alle gegevens waarom de verzoekende Staat verzoekt met
betrekking tot de uitlevering ter inbeslagneming, huiszoeking en inbeslagneming, met inbegrip van
de plaats van inbeslagneming, de omstandigheden van inbeslagneming en de daaropvolgende
bewaring van het in beslag genomen of uitgeleverde bewijsmateriaal.

3. De verzoekende Staat voldoet aan alle voorwaarden die door de aangezochte Staat worden
gesteld met betrekking tot op grond van dit artikel aan de verzoekende Staat overgedragen
voorwerpen.”

Het oordeel van de Hoge Raad

Het cassatiemiddel klaagt allereerst over het kennelijke oordeel van het hof dat de “PGP-
gesprekken” in overeenstemming met het Verdrag zijn verkregen. Met de “PGP-gesprekken”
wordt in dat verband bedoeld: de gegevens die zich bevonden op de BES-servers waarvan
de telefoontoestellen van Ennetcom gebruikmaakten, en die nadien – na overdracht door de
Canadese autoriteiten – zijn gevoegd in onder meer het dossier van het onderzoek 09Ster.

De vaststellingen van het hof houden onder meer het volgende in. Door Nederland is ten
behoeve van een viertal in Nederland lopende onderzoeken een rechtshulpverzoek aan de
Canadese autoriteiten gedaan om de data op de hiervoor genoemde BES-servers veilig te
stellen en alle beschikbare gegevens van deze servers over te dragen. Dit verzoek is door
de Canadese rechter behandeld. Het Ontario Superior Court of Justice in Toronto heeft onder
meer beslist dat de veiliggestelde gegevens aan Nederland zullen worden overgedragen ten
behoeve van de vier genoemde in Nederland lopende onderzoeken en dat de gegevens ook
mogen worden gebruikt in andere Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken mits daaraan
een machtiging van een Nederlandse rechter voorafgaat. Daarbij volgt uit de stukken dat het
rechtshulpverzoek is gedaan op grond van het Verdrag.

Hierin ligt als vaststelling van het hof besloten dat het Ontario Superior Court of Justice een
toereikende verdragsgrondslag aanwezig heeft geoordeeld voor het veiligstellen en het
overdragen van de gegevens. Het kennelijke oordeel van het hof dat, mede gelet op artikel
10 lid 1 Verdrag, bij de beoordeling van het verweer van deze uitspraak van het Ontario
Superior Court of Justice moet worden uitgegaan, is juist. Voor zover aan de klacht van het
cassatiemiddel nog de opvatting ten grondslag ligt dat Nederland slechts een verzoek om
rechtshulp aan de Canadese autoriteiten mag richten voor zover het gaat om het verrichten
van onderzoekshandelingen die specifiek in het Verdrag zijn omschreven, faalt die klacht
omdat die opvatting geen steun vindt in het recht, zoals ook in artikel 3 Verdrag tot
uitdrukking komt.

Het cassatiemiddel brengt verder klachten naar voren over het oordeel van het hof dat de
gegevens die door de Canadese autoriteiten aan Nederland zijn overgedragen, door het
openbaar ministerie rechtmatig zijn verkregen ten behoeve van het onderzoek in de
onderhavige strafzaak en ook in dat onderzoek kunnen worden gebruikt.

Het hof heeft vastgesteld dat, nadat de gegevens door de Canadese autoriteiten aan
Nederland zijn overgedragen, het openbaar ministerie – in verband met de in de uitspraak
van het Ontario Superior Court of Justice gestelde voorwaarde van een voorafgaande
machtiging van een Nederlandse rechter – tweemaal een machtiging van de rechter-
commissaris heeft gevorderd voor het gebruik van (een deel van) die gegevens ten behoeve
van de onderhavige strafzaak en dat die machtiging daarbij telkens door de rechter-
commissaris is verleend.



3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

Aan de klachten ligt de opvatting ten grondslag dat een (toereikende) wettelijke grondslag
ontbreekt voor het vorderen door de officier van justitie van een machtiging van de rechter-
commissaris met het oog op het gebruik ten behoeve van een strafzaak van gegevens die
aan Nederland op grond van een rechtshulpverzoek zijn overgedragen. De klachten
miskennen daarmee dat het Wetboek van Strafvordering zich in een geval als het
onderhavige – waarin de betreffende rechterlijke machtiging voor het gebruik van gegevens
niet wordt vereist door het Wetboek van Strafvordering maar wel verband houdt met de,
door Nederland op grond van artikel 10 lid 3 Verdrag na te leven, voorwaarden waaronder
die gegevens op grond van een rechtshulpverzoek zijn verstrekt door buitenlandse
autoriteiten – zich er niet tegen verzet dat de officier van justitie een machtiging vordert van
de rechter-commissaris voor het gebruik van dergelijke gegevens in een strafrechtelijk
onderzoek en de rechter-commissaris op die vordering beslist. (Vgl. in een enigszins andere
context HR 5 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:475, rechtsoverweging 6.11.3.)

Het cassatiemiddel klaagt verder dat het hof heeft miskend dat de rechter-commissaris niet
op de vorderingen van de officier van justitie had mogen beslissen omdat op de momenten
waarop die vorderingen werden gedaan, het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep
was aangevangen en het de rechter-commissaris daarom niet vrijstond zonder tussenkomst
van de zittingsrechter (nader) onderzoek te verrichten. Het cassatiemiddel kan ook in
zoverre niet slagen. Op zichzelf vloeien uit het wettelijke systeem zekere beperkingen voort
ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid van de rechter-commissaris om
onderzoekshandelingen te verrichten en te beslissen op verzoeken of vorderingen om nader
onderzoek nadat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, zoals door de Hoge Raad
uiteen is gezet in zijn arrest van 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:505. De tussenkomst van
de rechter-commissaris in de onderhavige zaak betrof echter, zoals uit de vaststellingen van
het hof volgt, niet het verrichten van onderzoekshandelingen of het beslissen op verzoeken
of vorderingen om nader onderzoek, zoals bedoeld in het zojuist genoemde arrest. Die
tussenkomst hield slechts verband met het door het openbaar ministerie aanvullen van de
processtukken, waarbij in verband met de voorwaarde zoals gesteld in de uitspraak van het
Ontario Superior Court of Justice, een rechterlijke machtiging diende te worden verkregen
voor het gebruik van gegevens in een ander onderzoek dan de vier onderzoeken ten
behoeve waarvan het rechtshulpverzoek aan de Canadese autoriteiten was gedaan. Aan de
uitoefening van de bevoegdheid van de rechter-commissaris om zo’n machtiging te verlenen
staat niet in de weg dat in één van de door de officier van justitie gedane vorderingen artikel
181 Sv, dat betrekking heeft op het verrichten van onderzoekshandelingen, mede als
grondslag voor die vordering is genoemd en ook niet dat in één van de door de rechter-
commissaris verstrekte machtigingen op grond van artikel 177 Sv opdracht is verleend aan
opsporingsambtenaren om de voor het onderzoek relevante gegevens, met inachtneming
van belangen van derden, te selecteren.

Voor zover het cassatiemiddel aanvoert dat het hof bij de beoordeling van het verweer ten
onrechte voorbij is gegaan aan Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector
elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie;
hierna: Richtlijn 2002/58/EG) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie die daarop betrekking heeft, stuit deze klacht daarop af dat deze richtlijn alleen van
toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van
openbare elektronische-communicatiediensten over openbare communicatienetwerken in de
Gemeenschap, met inbegrip van openbare communicatienetwerken die systemen voor
gegevensverzameling en identificatie ondersteunen (artikel 3 Richtlijn 2002/58/EG), terwijl in
hoger beroep niet is aangevoerd en ook uit de vaststellingen van het hof niet volgt dat in
deze zaak bij het gebruikmaken van de toestellen van Ennetcom en het vastleggen van
gegevens op servers in Canada sprake was van zodanige verwerking van
persoonsgegevens.

Het cassatiemiddel faalt.
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4.1 Het cassatiemiddel klaagt dat het hof de verdachte ten onrechte niet de gelegenheid heeft
geboden om inzage in en/of afschrift te krijgen van “(alle) Ennetcom-data”.

De bestreden uitspraak van het hof en de procesvoering

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 januari 2019 heeft
de raadsvrouw van de verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de
pleitaantekeningen die in het dossier zijn gevoegd. Deze pleitaantekeningen houden onder
meer het volgende in:

“Gelet op al het voorgaande verzoekt de verdediging:

- Alle voornoemde "digitaal" opgeslagen brondocumenten door het openbaar ministerie
digitaal aan de verdediging te doen verstrekken (niet duidelijk is welke specifieke stukken
hier in het dossier worden bedoeld, behoudens dat steeds naar die digitale stukken wordt
verwezen in algemene zin waar het onderliggende stukken zou betreffen) ter completering
en controle op de volledigheid en betrouwbaarheid van het dossier in het kader van de
waarheidsvinding en ter selectie door de verdediging ter eventuele voeging in het
procesdossier.

- Alle vorenbedoelde BOB stukken of anderszins vast gelegde feitelijk en eventueel juridisch
ingekaderde verkrijging van onderzoeksresultaten uit de verschillende databestanden
digitaal door het openbaar ministerie te doen verstrekken aan de verdediging, ter controle
op de bevoegdelijkheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de tegen cliënt ingebrachte
vermeend belastende onderzoeksresultaten in het kader van de toetsing van de
betrouwbaarheid van de waarheidsvinding en de door het Hof omtrent cliënt te nemen
beslissingen ten aanzien van de tegen cliënt door het openbaar ministerie tenlastegelegde
feiten. De verdediging kan dan eventueel daaruit gegevens ter voeging in het procesdossier
verzoeken.

- Alle Ennetcomdata, waaruit een dataset Marengo is samengesteld en waaruit de Tandem II
set is samengesteld, door het openbaar ministerie digitaal en toegankelijk doorzoekbaar
door middel van de zoekmachine Hansken te doen verstrekken aan de verdediging, althans
daarin inzage te doen bieden ter selectie en eventuele voeging daarvan in het
procesdossier, teneinde de door het openbaar ministerie gepresenteerde berichten op hun
volledigheid en context te kunnen beoordelen in ontlastende zin ten behoeve van de
betrouwbaarheid van de waarheidsvinding en de door het hof in dat kader te nemen
beslissingen ten aanzien van cliënt.

- Het onderzoeksdossier Marengo, alsmede de onderzoeksdossiers Pluto en Kreta (digitaal)
te verstrekken aan de verdediging, althans daarin inzage te doen bieden ter selectie en
eventuele voeging daarvan in het procesdossier, gelet op het feit, dat vanuit deze
onderzoeken door het openbaar ministerie een selectie aan onderzoeksbevindingen in het
dossier Ster in vermeend belastende zin is gevoegd, welke selectie de verdediging op
volledigheid en betrouwbaarheid in het kader van de waarheidsvinding en de betwisting van
de tenlastegelegde feiten en de daaromtrent door het Hof te nemen beslissingen.

- Door het openbaar ministerie alle door de betreffende "kroongetuige" [betrokkene 2]
afgelegde verklaringen te doen verstrekken aan de verdediging, alsmede de onderliggende
met deze getuige gesloten overeenkomst en bijbehorend verslag van bevindingen inzake de
met die getuige gesloten overeenkomst te verstrekken aan de verdediging, opdat de
betrouwbaarheid van die verklaringen door de verdediging kan worden getoetst in het kader
van de waarheidsvinding en de door het Hof te nemen beslissingen ten aanzien van cliënt in
relatie tot de tenlastegelegde feiten. Dan kan de verdediging bovendien uit die stukken een

eventuele selectie ter eventuele voeging daarvan in het procesdossier samenstellen. - Alle
bij de door het openbaar ministerie in het dossier Ster gevoegde berichten horende
metadata (kruimelsporen) door het openbaar ministerie digitaal toegankelijk te doen

4 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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verstrekken aan de verdediging, opdat de verdediging de herkomst van de betreffende
berichten kan beoordelen op volledigheid qua context en dus betrouwbaarheid in het kader
van de waarheidsvinding. Voorts kan de verdediging deze gegevens dan beoordelen ter
selectie en eventuele voeging daarvan in het procesdossier.

- Een volledig overzicht door het openbaar ministerie te doen geven van de wijze waarop
het openbaar ministerie bij het doorzoeken en selecteren van de bedoelde communicatie en
andere databestanden de geheimhoudersrechten heeft gerespecteerd en alle processen -
verbaal van vernietiging van geheimhoudersbestanden te doen verstrekken. Kennelijk is
immers een enorme hoeveelheid communicatie van kennelijk tienduizenden gebruikers van
dat netwerk en die servers doorzocht, waarbij onduidelijk is of en in hoeverre zorgvuldig
geheimhoudersrechten zijn getroffen in zijn algemeenheid (Karman) dan wel bij de
verkrijging van de voorliggende onderzoeksresultaten. Verwezen wordt ook hier naar de al
door mij geformuleerde criteria ten aanzien van de te hanteren beoordeling inzake de niet
geldende Schutznorm.

(...)

De verdediging kan dus bovendien niet anders (...) dan u te verzoeken:

zo spoedig mogelijk het dossier (op digitaal toegankelijke wijze) door het openbaar
ministerie te doen completeren met voornoemde ontbrekende stukken, welk verzoek kadert,
zoals u hiervoor toegelicht, binnen het verdedigingsbelang van de controle op de
betrouwbaarheid van de waarheidsvinding, de betwisting van de tegen cliënt geldende
verdenkingen en de controle op de bevoegdelijkheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid
van de tegen cliënt ingebrachte onderzoeksbevindingen. De verdediging wenst al
voornoemde informatie verstrekt te krijgen, opdat de verdediging daaruit in mogelijk
ontlastende zin gegevens in het kader van de betrouwbaarheid van de waarheidsvinding
kan selecteren. De verdediging wenst dus tevens in de gelegenheid te worden gesteld de
bevoegdelijkheid van de verkrijging van onderzoeksbevindingen te controleren. Dit alles ter
voeging in het dossier ten behoeve van de door het Hof te nemen beslissingen ex 348 en
350 Sv.”

Het tussenarrest van het hof van 22 januari 2019 houdt onder meer het volgende in:

“Het hof begrijpt uit het verzoek zoals dat schriftelijk is gedaan en ter zitting nader

mondeling is toegelicht dat de verdediging inzage wenst te krijgen in een groot aantal
stukken ter completering van het dossier.

Op het verzoek is het noodzaakscriterium van toepassing. Het hof stelt voorop dat (ook) bij
de toepassing van dit criterium een rol speelt de taak van het hof om er voor te zorgen dat
berechting binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Dit belang dient niet alleen de
verdachte, maar ook de benadeelde partijen, de slachtoffers en de maatschappij. Het hof
dient daarom te voorkomen dat procedures onnodig lang duren en (met het oog op de door
het hof te beantwoorden vragen) onnodig gecompliceerd worden.

Bij inwilliging van het verzoek zal, gelet op de verschillende subonderdelen, (veel) tijd
gemoeid zijn, waarbij niet bekend is hoeveel tijd, ook omdat inwilliging van die verzoeken
weer kan leiden tot nieuwe verzoeken en regiezittingen.

Het hof overweegt voorts dat − ook gelet op andere te respecteren belangen − uit het
beginsel van ‘equality of arms’ niet voortvloeit dat de verdachte aanspraak kan maken op
kennisneming van alle informatie die als resultaat van opsporing is verkregen, dan wel als
aanleiding voor de opsporing heeft gediend. Anders gezegd, het recht van de verdachte om
in de gelegenheid te worden gesteld om methoden en resultaten van onderzoek te
betwisten, valt niet samen met een ongeclausuleerd recht om deze te controleren.

De verdediging heeft ter onderbouwing van de verschillende wensen en verzoeken

aangevoerd dat de inzage noodzakelijk is ter controle op de betrouwbaarheid van de
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waarheidsvinding, de betwisting van de tegen verdachte geldende verdenkingen en de
controle op de bevoegdelijkheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de tegen
verdachte ingebrachte onderzoeksbevindingen. Bovendien heeft de verdediging aangevoerd
dat zij de mogelijkheid dient te krijgen om mogelijk ontlastende stukken in te zien en te laten
voegen in het dossier. De verdediging heeft verwezen naar internationale en nationale
jurisprudentie en wetgeving.

Het hof stelt vast dat door de verdediging niet is aangevoerd dat de door het openbaar
ministerie verstrekte stukken onjuist zijn of zodanig onvolledig zijn dat het hof niet in staat is
de vragen genoemd in de artikelen 348 en 350 Sv goed te beantwoorden. Verdachte is
geconfronteerd met deze nieuwe stukken en heeft derhalve de mogelijkheid gehad om op
deze stukken te reageren en/of de inhoud daarvan te betwisten. De verdediging heeft −
ondanks haar mogelijkheden hiertoe − niet gemotiveerd dat en zo ja waarom er sprake zou
zijn van onjuistheden of onvolledigheden. Met andere woorden: waarom de
betrouwbaarheid van de waarheidsvinding in twijfel getrokken zou moeten worden. Voor
wat betreft de onderdelen die zien op de controle op de bevoegdelijkheid en rechtmatigheid
overweegt het hof dat er door de verdediging geen aanwijzingen zijn genoemd of
anderszins zijn gebleken dat enige informatie onrechtmatig is verkregen. Gelet op de
stukken, zoals verstrekt op 7 januari 2019, ter zake de gang van zaken met betrekking tot
het gebruik van de stukken uit het onderzoek Marengo en de toestemming hiervoor van de
rechter-commissaris acht het hof zich op dat punt voldoende voorgelicht.

Nu de noodzaak tot completering van het dossier met de door de verdediging verzochte
stukken niet is gebleken, wijst het hof dit verzoek in alle onderdelen af.”

Het arrest van het hof van 3 maart 2021 houdt onder meer het volgende in:

“Ten aanzien van het kunnen toetsen van de betrouwbaarheid van de gegevens heeft de
raadsvrouw verwezen naar haar eerder gegeven onderbouwing tijdens de regiezitting op 8
januari 2019. Het hof heeft in zijn tussenarrest van 22 januari 2019 in dit kader het volgende
overwogen en zal dat hier herhalen.

(...)

In aanvulling hierop overweegt het hof dat de inhoud van de PGP-gesprekken op een groot
aantal onderdelen overeenkomt met de inhoud van andere bewijsmiddelen, zoals hierboven
blijkt. De inhoud van die gesprekken vindt aldus bevestiging in andere bewijsmiddelen. Het is
daarbij niet alleen zo dat de inhoud van die gesprekken overeenkomt met de inhoud van de
andere bewijsmiddelen, maar ook leveren die gesprekken de nog ontbrekende puzzelstukjes
op in die zin dat de nieuwe informatie uit die gesprekken past en aansluit bij de reeds
bekende informatie.

Het is wel zo dat in de weergave van de PGP-gesprekken conclusies zijn opgenomen. Dit is
het geval als het gaat om de identiteit van de personen die de gesprekken gevoerd hebben.
Evenwel blijkt uit de stukken van de zaak op welke wijze door de politie de identiteit van die
personen is vastgesteld. Van groot belang daarbij is of de persoon die voorafgaand aan de
moord, gesprekken voerde met [betrokkene 4] en die gebruik maakte van het mailadres [e-
mailadres 3] inderdaad verdachte is en of met [verdachte] inderdaad verdachte wordt
bedoeld. De politie gaat daarvan uit en het hof ook; niet omdat dit de conclusie van de politie
is, maar omdat dit volgt uit de inhoud van de PGP-gesprekken en in verband met

andere bewijsmiddelen. Dat verdachte de gebruiker was van het mailadres [e-mailadres 3]
volgt uit de context van de bewijsmiddelen en met name uit de omstandigheid dat vlakbij de
plek waar verdachte werd aangehouden een doorgebroken telefoon werd aangetroffen
waaraan dit mailadres gekoppeld kon worden. Vanaf het moment dat verdachte is
aangehouden vinden er geen gesprekken meer plaats met verdachte, maar wel over
verdachte. [betrokkene 4] voert gesprekken met de zus van verdachte en geeft aan dat hij
een topadvocaat voor verdachte gaat regelen. Dit zegt hij ook tegen de dan nog niet
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aangehouden [betrokkene 15] (medeverdachte). [betrokkene 4] zegt ook tegen
medeverdachte dat [verdachte] is gepakt en zich voordeed als tuinman.

Het hof heeft, gelet op al het vorenstaande, dan ook geen redenen om aan de

betrouwbaarheid van de inhoud van de PGP-gesprekken te twijfelen en verwerpt het
verweer van de verdediging.”

Het juridisch kader met betrekking tot de voeging en inzage van stukken

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang.

- Artikel 34 Sv:

“1. De verdachte kan de officier van justitie verzoeken specifiek omschreven stukken die hij van
belang acht voor de beoordeling van de zaak bij de processtukken te voegen. Het verzoek wordt
schriftelijk gedaan en is met redenen omkleed.

2. Met het oog op de onderbouwing van zijn verzoek kan de verdachte de officier van justitie
toestemming verzoeken om kennis te nemen van de stukken, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de officier van justitie in gebreke blijft te beslissen over het voegen van de stukken
onderscheidenlijk de kennisneming daarvan, kan hem op verzoek van de verdachte door de
rechter-commissaris een termijn worden gesteld binnen welke een beslissing wordt genomen.
Alvorens op het verzoek te beslissen, hoort de rechter-commissaris de officier van justitie en de
verdachte.

4. De officier van justitie kan het voegen van de stukken onderscheidenlijk de kennisneming
daarvan weigeren indien hij van oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen worden
aangemerkt dan wel indien hij dit onverenigbaar acht met een van de in artikel 187d, eerste lid,
vermelde belangen. Hij behoeft daartoe een schriftelijke machtiging, op diens vordering te
verlenen door de rechter-commissaris.”

- Artikel 149a lid 2 Sv:

“Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te
nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, behoudens het bepaalde in artikel
149b.”

- Artikel 315 lid 1 Sv:

“Indien aan de rechtbank de noodzakelijkheid blijkt van het verhoor van op de terechtzitting nog
niet gehoorde getuigen of van de overlegging van bescheiden of stukken van overtuiging, die niet
op de terechtzitting aanwezig zijn, beveelt zij, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot
medebrenging, tegen een door haar te bepalen tijdstip de dagvaarding of schriftelijke oproeping
dier getuigen of de overlegging van die bescheiden of die stukken van overtuiging.”

- Artikel 328 Sv:

“Tot het nemen van elke rechterlijke beslissing op grond van de bepalingen van dezen Titel kan
door den officier van justitie eene vordering en door den verdachte een verzoek tot de rechtbank
worden gedaan, tenzij uit eenige bepaling het tegendeel volgt.”

Het oordeel van de Hoge Raad

Uit de onder 4.2 weergegeven passages volgt dat het verzoek van de verdediging
betrekking heeft op “alle Ennetcom-data”, waaronder moet worden verstaan alle door de
Canadese autoriteiten veiliggestelde data van de BES-servers die aan Nederland zijn
overgedragen ten behoeve van vier strafrechtelijke onderzoeken. Met machtiging van de
rechter-commissaris zijn door het openbaar ministerie de gegevens die op de onderhavige
strafzaak betrekking hebben, in het dossier gevoegd. Het verzoek van de verdediging heeft
betrekking op datasets die zijn gegenereerd ten behoeve van het onderzoek in andere
strafzaken.

Het door de verdediging gedane verzoek “alle Ennetcom-data (...) door het openbaar
ministerie (...) te doen verstrekken aan de verdediging, althans daarin inzage te doen bieden
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ter selectie en eventuele voeging daarvan in het procesdossier, teneinde de door het
openbaar ministerie gepresenteerde berichten op hun volledigheid en context te kunnen
beoordelen in ontlastende zin ten behoeve van de betrouwbaarheid van de
waarheidsvinding en de door het hof in dat kader te nemen beslissingen”, is door het hof –
mede gelet op het verzoek van de verdediging om “het dossier (...) door het openbaar
ministerie te doen completeren met voornoemde ontbrekende stukken” – niet onbegrijpelijk
opgevat als een verzoek tot voeging van “alle Ennetcom-data” bij de (proces)stukken als
bedoeld in artikel 328 Sv, althans tot het bieden van de gelegenheid aan de verdediging tot
inzage daarvan.

Maatstaf bij de beoordeling van een verzoek tot voeging van stukken bij de processtukken is
op grond van artikel 315 lid 1 Sv in verbinding met artikel 415 Sv of de noodzaak van het
verzochte is gebleken. Bij het nemen van zijn beslissing hierover moet de rechter in
aanmerking nemen dat op grond van artikel 149a lid 2 Sv in beginsel alle stukken aan het
dossier dienen te worden toegevoegd die voor de ter terechtzitting door hem te nemen
beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn. Het gaat hierbij dus om de relevantie van
die stukken. (Vgl. HR 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:218.)

De verdediging kan – mede gelet op het in artikel 6 lid 3, aanhef en onder b, EVRM
gewaarborgde recht van de verdachte om te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig
zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging en met het oog op het doen van een verzoek
tot het voegen van stukken aan het dossier – een gemotiveerd verzoek doen tot het
verkrijgen van inzage in specifiek omschreven stukken. Tijdens het vooronderzoek kan een
dergelijk verzoek worden gedaan overeenkomstig de in artikel 34 leden 2-4 Sv geregelde
procedure. Na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting beslist de zittingsrechter – zo
nodig op basis van de bevindingen van nader onderzoek dat door een ander dan de
zittingsrechter, bijvoorbeeld de rechter-commissaris, is verricht naar de aard en de inhoud
van de betreffende stukken en gegevens – of en zo ja, in welke mate en op welke wijze, die
inzage kan worden toegestaan.

Het verzoek van de verdediging tot het voegen van stukken, althans tot het verlenen van inzage
daarin, heeft betrekking op “alle Ennetcom-data”, waaronder het hof kennelijk en niet
onbegrijpelijk heeft begrepen alle gegevens die door de Canadese autoriteiten zijn overgedragen
aan Nederland en die (mede) betrekking hebben op andere strafrechtelijke onderzoeken dan het
onderzoek dat in de onderhavige strafzaak centraal staat, behoudens voor zover die data al met
machtiging van de rechter-commissaris bij de stukken in de onderhavige strafzaak waren gevoegd.
Het hof heeft het verzoek van de verdediging tot het voegen van “alle Ennetcom-data” bij de
processtukken afgewezen omdat de noodzaak daarvan niet is gebleken. Daarin ligt als oordeel
van het hof besloten dat deze stukken redelijkerwijs niet van belang kunnen zijn voor de door de
rechter ter terechtzitting te nemen beslissingen. Het hof heeft hieraan ten grondslag gelegd dat (i)
door de verdediging niet is aangevoerd dat de door het openbaar ministerie verstrekte stukken
onjuist zijn of zodanig onvolledig zijn dat het hof niet in staat is de vragen genoemd in de artikelen
348 en 350 Sv goed te beantwoorden, (ii) door de verdediging niet is gemotiveerd dat en, zo ja,
waarom sprake zou zijn van onjuistheden of onvolledigheden die de betrouwbaarheid van de
waarheidsvinding in twijfel trekken, en (iii) door de verdediging geen aanwijzingen zijn genoemd
of anderszins zijn gebleken dat enige informatie onrechtmatig is verkregen. 
Op grond van dit een en ander heeft het hof kennelijk ook geen aanleiding gezien de verdediging
inzage te geven in de verzochte stukken en daarom dat verzoek afgewezen. Voor de afwijzing van
dit laatste verzoek is bovendien van belang dat het hof, naar aanleiding van het verweer dat de
PGP-gesprekken (die deel uitmaken van de in deze strafzaak wel gevoegde Ennetcom-data) van
het bewijs moeten worden uitgesloten, heeft overwogen dat de inhoud van de PGP-gesprekken
op een groot aantal onderdelen overeenkomt met en dus bevestiging vindt in de inhoud van
andere bewijsmiddelen, dat die gesprekken “de nog ontbrekende puzzelstukjes” opleveren in die
zin dat de nieuwe informatie uit die gesprekken past en aansluit bij de al bekende informatie en
dat uit de stukken van de zaak blijkt op welke wijze de politie de identiteit van de personen die
deelnemen aan de PGP-gesprekken heeft vastgesteld. 
De oordelen van het hof berusten, gelet op wat onder 4.4.3 is vooropgesteld, niet op een onjuiste
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rechtsopvatting en zijn, mede in aanmerking genomen dat door de verdediging in de kern niet
meer aan de verzoeken ten grondslag is gelegd dan dat de Ennetcom-data “mogelijk” ontlastende
gegevens bevatten, niet onbegrijpelijk.

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, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2022.

5 Beoordeling van het derde, het vierde en het vijfde cassatiemiddel

6 Beslissing
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geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

De zaak

1. De verdachte is bij arrest van 3 maart 2021 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens 1. “medeplegen van moord” en 2. “medeplegen van handelen in
strijd met art. 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot
een wapen van categorie II; en medeplegen van handelen in strijd met art. 26, eerste lid, van de
Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie IIl,
meermalen gepleegd; en medeplegen van handelen in strijd met art. 26, eerste lid, van de Wet
wapens en munitie”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaren, met aftrek
van voorarrest. Voorts heeft het hof de vorderingen van enkele benadeelde partijen (gedeeltelijk)
toegewezen en daar telkens de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel aan verbonden.
Een en ander als in het arrest bepaald.

2. De verdachte in deze zaak is onder meer veroordeeld voor het medeplegen van moord op
[slachtoffer] (hierna: het slachtoffer) op 17 april 2016. De veroordeling van de medeverdachte,
[betrokkene 1] , is reeds onherroepelijk.1 In cassatie staat de rechtmatigheid centraal van het
verkrijgen en bij de veroordeling betrekken van de zogeheten “Ennetcom-data”. Dit betreffen
communicatiegegevens – die in de bewijsmiddelen zijn vormgegeven als in tabellen weergegeven
berichtenverkeer – die door de Canadese overheid zijn overgedragen aan Nederland.2

Op 31 januari 2017 zijn de verdachte en zijn medeverdachte in eerste aanleg veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 20 jaar.3 De rechtbank Midden-Nederland heeft bij die veroordelingen niet de
Ennetcom-data kunnen betrekken. Drie in het onderzoek naar de moord (09Ster)
inbeslaggenomen (‘pgp’) Blackberry-telefoons konden op dat moment niet worden ontsleuteld.4

Op 31 augustus 2017 is in het kader van het hoger beroep voor een eerste keer een vordering
gedaan aan de rechter-commissaris tot het voegen van Ennetcom-data in deze zaak. Op onder
meer die vordering ga ik hieronder nader in, eerst schets ik kort de relevante feiten omtrent de
inbeslagname van de Ennetcom-data. Omdat niet steeds duidelijk is hoe een en ander er (fysiek)
uit heeft gezien, gebruik ik daarbij meestal de term ‘data’ in plaats bijvoorbeeld van het
strafrechtelijk meer bepaalde begrip ‘gegevens’.

Uit het bestreden arrest, de stukken van het geding en een gepubliceerde uitspraak van het
Ontario Superior Court of Justice,5 komen de volgende feiten en omstandigheden naar voren.
Ennetcom was een Nederlandse dienstverlener voor “pgp” communicatie. Deze dienst maakte het
mogelijk om berichten te versturen en te ontvangen op een versleutelde wijze.6 Voor dit
ontvangen en verzenden werd typisch – en ook in de onderhavige zaak – gebruik gemaakt van
Blackberry-telefoons die ongeschikt waren gemaakt voor ‘gewoon’ gebruik, in die zin dat er niet
mee gebeld, ge-sms’t of gewhatsappt kon worden en er geen foto’s mee konden worden
gemaakt.7

In een ander strafrechtelijk onderzoek, 26DeVink, is op enig moment een verdenking gerezen
tegen het bedrijf Ennetcom en zijn directeur.8 In dit onderzoek is gebleken dat de communicatie
van Ennetcom en zijn gebruikers verliep via zogenaamde Blackberry Enterprise Servers (BES),9 die
gebruik maakten van een IP-adres dat gekoppeld kon worden aan een in Toronto gevestigde
onderneming, [A] Inc..10 Ook in drie andere strafrechtelijke onderzoeken, 26Koper, 13Rooibos en
13Rendlia, ontstond in die periode het vermoeden dat verdachten communiceerden via de
diensten van Ennetcom.11

Op 8 april 2016 is aan Canada een rechtshulpverzoek gedaan. Hierbij is een beroep gedaan op
het Rechtshulpverdrag dat Nederland en Canada hebben gesloten.12 Dit verzoek strekte ertoe dat
de data op de BES-servers in Toronto zouden worden veilig gesteld door het maken van
forensische kopieën van de data op deze servers, en dat alle beschikbare gegevens van deze
servers zouden worden overgedragen aan Nederland ten behoeve van nader onderzoek in

II. Inleiding en procesverloop
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Nederland.13 De bevoegdheid die hier naar Nederlands recht aan ten grondslag lag, betrof, althans
volgens een zich tussen de stukken bevindende vordering, de doorzoeking ter vastlegging van
gegevens als bedoeld in art. 125i Sv.14

Op 18 april 2016 – dus één dag na de in deze zaak bewezenverklaarde moord – is het
rechtshulpverzoek door de Canadese rechter toegewezen, waarna de volgende dag een
doorzoeking heeft plaatsgevonden.15 Hier zijn, althans opnieuw volgens een zich tussen de
stukken van het geding bevindende vordering, zonder tussenkomst van derden door de Canadese
politie forensische kopieën van de gevraagde data gemaakt.16 Tussen deze data bevonden zich
niet (alleen) de zogenaamde “keys” om inbeslaggenomen telefoons mee te ontsleutelen, maar
ook communicatiegegevens: de inhoud van verstuurde berichten van een grote hoeveelheid
gebruikers was opgeslagen op deze servers.17

Op 13 september 2016 is door het Ontario Superior Court of Justice een “sending order”
uitgevaardigd waarin hij het verzoek tot toezending van de data aan Nederland heeft
toegewezen. Uit deze uitspraak blijkt dat in de aanloop naar deze beslissing namens Ennetcom
nog bezwaar is aangetekend tegen het verzenden van deze data aan Nederland. Dit bezwaar is
door de Canadese rechter gepasseerd.18 Uit de uitspraak wordt duidelijk dat de Canadese rechter
zich realiseert dat de te verzenden data mogelijk een grote hoeveelheid privégegevens van nog
onbekend gebleven personen bevatten. Dit leidt ertoe dat hij aan de verzending een aantal
voorwaarden verbindt.19

De gestelde voorwaarden houden onder meer in dat de data in beginsel slechts gebruikt zouden
mogen worden bij de berechting van enkele nader genoemde misdrijven en slechts in de vier op
dat moment bij de Canadese rechter bekende strafrechtelijke onderzoeken (zie hiervoor onder
2.4). De Canadese rechter voorzag echter dat het waarschijnlijk zou zijn dat de Ennetcom-data
ook in andere Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken relevant zou blijken. Voor dergelijke
gevallen gelastte hij dat voorafgaand aan gebruik in deze onderzoeken, ter bescherming van de
privégegevens van de gebruikers van Ennetcom, steeds voorafgaande toestemming van een
Nederlandse rechter (“court”) nodig zou zijn.20

De onderhavige zaak betreft niet een van de vier initiële onderzoeken. Voor het gebruik van de
data in deze zaak moest dan ook toestemming worden gegeven door een Nederlandse rechter. Uit
het bestreden arrest en de stukken van het geding blijkt dat in het onderzoek door het OM twee
maal om toestemming is gevraagd aan een rechter-commissaris om Ennetcom-data in deze zaak
te mogen voegen.

Een eerste vordering – die zich tussen de stukken van het geding bevindt – dateert van 31
augustus 2017. In deze vordering wordt voorgesteld om de Ennetcom-data te onderzoeken aan
de hand van een plan van aanpak. De vordering vermeldt, voor zover hier relevant, het volgende:

“A. De context

(…)

Ondergetekende meent dat aan de bedoeling van de Canadese rechter recht wordt gedaan als hij
u langs de weg van art. 181 Sv vordert te bepalen dat het belang van het onderzoek 09Ster
dringend vordert dat ter opsporing van de onderzochte strafbare feiten onderzoek wordt gedaan
in alle van Canada verkregen gegevens zoals in het Canadese vonnis bedoeld, en voorts dit
onderzoek op grond van artikel 177 Sv op te dragen aan het onderzoeksteam dat de onderhavige
strafzaak onderzoekt.

Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het toetsingscriterium van artikel 126ng lid 2 Sv.

Daar gaat het om:

- een geval van verdenking van een ernstig misdrijf ex artikel 67 lid 1 Sv, en

- een vordering aan de aanbieder die toegang heeft tot de volgende opgeslagen gegevens:

- gegevens die klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn, op hem
betrekking hebben, tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend, of gegevens met
betrekking waartoe het strafbare feit klaarblijkelijk is gepleegd.
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Een dergelijke vordering van kennisneming van inhoudelijk berichtenverkeer is, naar Nederlands
recht, afhankelijk van de machtiging van de rechter-commissaris, die toetst of de officier van
justitie heeft kunnen oordelen dat ‘het belang van het onderzoek dit dringend vordert’.

Aldus wordt, analoog aan artikel 126ng lid 2 Sv, uw toets gevraagd met betrekking tot het belang
van onderzoek aan alle data op de servers - niet alleen de inhoudelijke data die niet voor het
bedrijf [A] , maar voor zijn klant Ennetcom en diens klanten bestemd waren of van haar afkomstig
waren.

Het spreekt vanzelf dat gegevens op de server, die niet van betekenis voor het onderzoek 09Ster
blijken te zijn, daarin ook op geen enkele wijze worden betrokken.

B. De bevindingen in onderzoek 09Ster

Verdachte [verdachte] werd kort na de liquidatie in de nabijheid van de plaats delict aangehouden.
Kort na zijn aanhouding werd in een tas twee doorgebroken BlackBerry aangetroffen. Beide
BlackBerry 's werden voor onderzoek aangeboden aan het NFI. Verder werd in onderzoek
genomen de BlackBerry van het slachtoffer [slachtoffer] .

(…)

Alle drie de BlackBerry 's zijn zogenaamde PGP toestellen. Aan deze PGP BlackBerry toestellen zijn
imei nummers en e-mailadressen gekoppeld genoemd in een tabel op bladzijde 6 van deze
vordering.

Redelijkerwijs kan worden vermoed dat genoemd(e) emailadres(sen) verband houden met (de
organisatie van) het onderzochte misdrijf.

De metadata van de verzonden berichten, de gebruikersgegevens waaronder de contactlijsten,
telefoonnotities, versleutelde berichten of notities en bijbehorende sleutels en mogelijk ook nog
inhoud van de versleutelde e-mailcommunicatie via de telefoon waarmee van dit/deze
emailadres(sen) gebruik is gemaakt, staan mogelijk op de server die op 19 april 2016 in Canada in
beslag is genomen.
Te onderzoeken:

Het onderzoek vordert dringend dat alle gegevens worden verkregen, die met betrekking tot deze
toestellen c.q. deze emailadressen en de mogelijk daarin vastgelegde contacten nog beschikbaar
zijn, alsmede dezelfde gegevens van de toestellen die in direct contact hebben gestaan met dit
toestel.

Te denken valt aan gegevens m.b.t. het gebruik van het toestel, zoals de activatiedatum en -tijd,
de tijd van het laatste gebruik van het toestel, de eventueel aanwezige berichten, contactenlijst
en opgeslagen notities. Met behulp van deze gegevens kan vermoedelijk nader zicht worden
verkregen op één of meer andere betrokkenen bij het onderzochte misdrijf

C. Vordering

De officier van justitie vordert de rechter-commissaris te bepalen dat:

1e. het onderzoek 09Ster dringend vordert dat onderzoek wordt verricht aan en in de gegevens
die zich op de servers van Ennetcom bevonden, zoals die door de Canadese autoriteiten aan de
Nederlandse zijn overgedragen, en

2e. dit onderzoek op grond van artikel 177 Sv door tussenkomst van de officier van justitie wordt
opgedragen aan het onderzoeksteam in de zaak 09Ster, conform bijgevoegd plan van aanpak;

3e. voor zover relevante gegevens worden aangetroffen, deze bevindingen aan de processtukken
in het onderzoek 09Ster worden toegevoegd.”

Het “plan van aanpak”, dat als bijlage bij de vordering is opgenomen, luidt, voor zover relevant
als volgt:
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“Voorgesteld wordt om de op de servers veiliggestelde data te inventariseren en te onderzoeken
aan de hand van:

1e. de in de vordering van de officier van justitie genoemde emailadressen en IMEI- nummers die
direct aan de verdachten zijn te relateren, te weten:

2e. de e-mailaccounts die voorkomen in de berichten van de onder 1 genoemde accounts en de
contactpersonen die zijn aangetroffen in de onder 1 genoemde toestellen, en

3e. de in het dossier (09Ster) voorkomende (bij)namen van de verdachten, zoals weergegeven in
dit plan.”21

Emailadres: Telefoon van: IMEI-nummer Pin-nummer

[e-mailadres 1] @ennetcom.biz [verdachte] (VE) [001] onbekend

[e-mailadres 2] @ennetcom.com Idem [002] onbekend

Bij beschikking van 20 september 2017 is deze vordering door de rechter-commissaris
toegewezen. Deze beschikking luidt voor zover relevant als volgt:

“Het Nederlandse Wetboek van strafvordering voorziet (…) niet in een specifieke procedure waarin
de door de Canadese rechter bedoelde toestemming kan worden verkregen, vandaar dat de
officier van justitie zijn toevlucht heeft genomen tot het vorderen van onderzoekshandelingen
door de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris is met de officier van justitie van oordeel dat het onderzoek dringend
vordert dat onderzoek wordt verricht aan en in de gegevens die zich bevonden op de servers van
Ennetcom, zoals die door de Canadese autoriteiten aan de Nederlandse autoriteiten zijn
overgedragen.

De rechter-commissaris acht een dergelijk onderzoek proportioneel nu de verdachten verdacht
worden van een misdrijf dat een zeer ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.

Gebruikmakend van haar eigen bevoegdheid tot onderzoek aan in beslaggenomen voorwerpen,
waaronder ook gegevensdragers vallen, zal de rechter-commissaris de vordering toewijzen.

De rechter-commissaris is zelf niet in staat het onderzoek uit te voeren en zal het onderzoek
daarom op grond van artikel 177 Sv door tussenkomst van de officier van justitie opdragen aan
het onderzoeksteam in de zaak van 09Ster, conform het plan van aanpak dat door de officier van
justitie is overgelegd. Dit plan van aanpak biedt voldoende garantie dat geen sprake zal zijn van
een zogenoemde “fishing expedition” waardoor de belangen van derden in het gedrang zouden
kunnen komen.

Nu het onderzoekhandelingen door de rechter-commissaris zelf betreft is tevens voldaan aan de
voorwaarde die de Canadese rechter heeft gesteld voor onderzoek en gebruik van de gegevens
van de servers voor andere onderzoeken dan de vier onderzoeken waarvoor deze zijn
uitgeleverd.”22

De tweede vordering is gedateerd op 6 december 2018. De aanloop hiernaar was als volgt. Op 5
september 2018 heeft het Openbaar Ministerie verzocht de inhoudelijke behandeling van de zaak,
die oorspronkelijk was voorzien op 19 december 2018, aan te houden. Als reden hiervoor werd
genoemd dat uit een ander lopend onderzoek meer “belastende informatie” naar voren zou zijn
gekomen die ook relevant was voor de onderhavige zaak.23 Uit de op 6 december 2018
gedateerde vordering blijkt dat de informatie waar het om ging eveneens Ennetcom-data betrof
en dat het andere lopende onderzoek het onderzoek 26Marengo was.

Ook in het onderzoek 26Marengo is, blijkens een zich in het dossier bevindende e-mail van de
betrokken rechter-commissaris, conform een door de rechter-commissaris geaccordeerd plan van
aanpak onderzoek gedaan naar Ennetcom-data.24 Bij de uitvoering van dit plan is de voor de
verdachte in de onderhavige zaak belastende informatie aan het licht gekomen. Naar aanleiding
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hiervan is op 6 december 2018 een vordering gedaan om die informatie ook in het onderzoek
09Ster (de onderhavige zaak) te mogen gebruiken. Deze vordering is op 12 december 2018
toegewezen door de rechter-commissaris die eerder het plan van aanpak in de zaak 26Marengo
heeft goedgekeurd.25 Anders dan bij de hierboven onder 2.10 besproken eerste vordering, werd in
de vordering van 6 december niet gerept van (analoge toepassing van) een wettelijke grondslag.
Evenmin is toen een plan van aanpak overgelegd. Dat zou ook niet in de rede hebben gelegen, de
informatie was op dat moment immers al – naar het zich laat aanzien als bijvangst – verworven.

Op 18 december 2018 zijn de resultaten van het pgp-onderzoek in het dossier gevoegd.26 Het
betreffende proces-verbaal bevindt zich in het dossier en is aangemerkt als het “8e aanvullend
proces verbaal”. Steeds wanneer het hof in de onder 4.2 weergegeven bewijsvoering naar pgp-
gesprekken verwijst, verwijst het naar dit proces-verbaal. Deze onderzoeksbevindingen lijken
slechts de vrucht van de tweede vordering.27 Dat zou betekenen dat het onderzoek naar
aanleiding van de eerste vordering, op basis van het plan van aanpak, niets relevants voor het
bewijs heeft opgeleverd.

In de aanloop naar en op de zitting van 8 januari 2019 heeft de verdediging een zevental
onderzoekswensen gedaan, waarvan er zes betrekking hebben op de Ennetcom-data.28 Zij heeft
deze wensen als volgt geformuleerd:

“Gelet op al het voorgaande verzoekt de verdediging: 
- Alle voornoemde "digitaal" opgeslagen brondocumenten door het openbaar ministerie digitaal
aan de verdediging te doen verstrekken (niet duidelijk is welke specifieke stukken hier in het
dossier worden bedoeld, behoudens dat steeds naar die digitale stukken wordt verwezen in
algemene zin waar het onderliggende stukken zou betreffen) ter completering en controle op de
volledigheid en betrouwbaarheid van het dossier in het kader van de waarheidsvinding en ter
selectie door de verdediging ter eventuele voeging in het procesdossier.

- Alle vorenbedoelde BOB stukken of anderszins vast gelegde feitelijk en eventueel juridisch
ingekaderde verkrijging van onderzoeksresultaten uit de verschillende databestanden digitaal
door het openbaar ministerie te doen verstrekken aan de verdediging, ter controle op de
bevoegdelijkheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de tegen cliënt ingebrachte vermeend
belastende onderzoeksresultaten in het kader van de toetsing van de betrouwbaarheid van de
waarheidsvinding en de door het Hof omtrent cliënt te nemen beslissingen ten aanzien van de
tegen cliëntdoor het openbaar ministerie tenlastegelegde feiten. De verdediging kan dan
eventueel daaruit gegevens ter voeging in het procesdossier verzoeken.

- Alle Ennetcomdata, waaruit een dataset Marengo is samengesteld en waaruit de Tandem II set is
samengesteld, door het openbaar ministerie digitaal en toegankelijk doorzoekbaar door middel
van de zoekmachine Hansken te doen verstrekken aan de verdediging, althans daarin inzage te
doen bieden ter selectie en eventuele voeging daarvan in het procesdossier, teneinde de door het
openbaar ministerie gepresenteerde berichten op hun volledigheid en context te kunnen
beoordelen in ontlastende zin ten behoeve van de betrouwbaarheid van de waarheidsvinding en
de door het hof in dat kader te nemen beslissingen ten aanzien van cliënt.

- Het onderzoeksdossier Marengo, alsmede de onderzoeksdossiers Pluto en Kreta ( digitaal) te
verstrekken aan de verdediging, althans daarin inzage te doen bieden ter selectie en eventuele
voeging daarvan in het procesdossier, gelet op het feit, dat vanuit deze onderzoeken door het
openbaar ministerie een selectie aan onderzoeksbevindingen in het dossier Ster in vermeend
belastende zin is gevoegd, welke selectie de verdediging op volledigheid en betrouwbaarheid in
het kader van de waarheidsvinding en de betwisting van de tenlastegelegde feiten en de
daaromtrent door het Hof te nemen beslissingen.

- Door het openbaar ministerie alle door de betreffende "kroongetuige" [betrokkene 2] afgelegde
verklaringen te doen verstrekken aan de verdediging, alsmede de onderliggende met deze
getuige gesloten overeenkomst en bijbehorend verslag van bevindingen inzake de met die
getuige gesloten overeenkomst te verstrekken aan de verdediging, opdat de betrouwbaarheid
van die verklaringen door de verdediging kan worden getoetst in het kader van de
waarheidsvinding en de door het Hof te nemen beslissingen ten aanzien van cliënt in relatie tot de
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tenlastegelegde feiten. Dan kan de verdediging bovendien uit die stukken een eventuele selectie
ter eventuele voeging daarvan in het procesdossier samenstellen

- Alle bij de door het openbaar ministerie in het dossier Ster gevoegde berichten horende
metadata (kruimelsporen) door het openbaar ministerie digitaal toegankelijk te doen verstrekken
aan de verdediging, opdat de verdediging de herkomst van de betreffende berichten kan
beoordelen op volledigheid qua context en dus betrouwbaarheid in het kader van de
waarheidsvinding. Voorts kan de verdediging deze gegevens dan beoordelen ter selectie en
eventuele voeging daarvan in het procesdossier.

- Een volledig overzicht door het openbaar ministerie te doen geven van de wijze waarop het
openbaar ministerie bij het doorzoeken en selecteren van de bedoelde communicatie en andere
databestanden de geheimhoudersrechten heeft gerespecteerd en alle processen verbaal van
vernietiging van geheimhoudersbestanden te doen verstrekken. Kennelijk is immers een enorme
hoeveelheid communicatie van kennelijk tienduizendengebruikers van dat netwerk en die servers
doorzocht, waarbij onduidelijk is of en in hoeverre zorgvuldig geheimhoudersrechten zijn getroffen
in zijn algemeenheid (Karman) dan wel bij de verkrijging van de voorliggende
onderzoeksresultaten, verwezen wordt ook hier naar de al door mij geformuleerde criteria ten
aanzien van de te hanteren beoordeling inzake de niet geldende Schutznorm”29

In het tussenarrest van 22 januari 2019 heeft het hof deze onderzoekswensen als volgt
samengevat en verworpen:

“Standpunt verdediging

De verdediging heeft verzocht om het dossier op digitaal toegankelijke wijze door het openbaar
ministerie te doen completeren met (1.) de digitaal opgeslagen brondocumenten, (2.) alle BOB
stukken of anderszins vastgelegde feitelijke en juridische ingekaderde onderzoeksresultaten
betreffende de verkrijging en het gebruik van de Ennetcomdata voor de onderzoeken Marengo en
Tandem II, (3.) alle Ennetcomdata waaruit een dataset Marengo en een dataset Tandem II is
samengesteld, (4.) de onderzoeksdossiers Marengo, Plato en Kreta, (5.) alle door kroongetuige
[betrokkene 2] afgelegde verklaringen, (6.) alle bij door het openbaar ministerie in het dossier Ster
gevoegde berichten horende metadata en (7.) een overzicht van de wijze waarop de
geheimhoudersrechten zijn gerespecteerd.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat dit verzoek het verdedigingsbelang betreft
dat ziet op de controle op de betrouwbaarheid van de waarheidsvinding, de betwisting van de
tegen verdachte geldende verdenkingen en de controle op de bevoegdelijkheid, rechtmatigheid en
betrouwbaarheid van de tegen verdachte ingebrachte onderzoeksbevindingen. De verdediging
wenst voornoemde stukken te verkrijgen, opdat zij daaruit gegevens kan selecteren en kan
verzoeken om de stukken die van belang zijn voor enig te nemen beslissing in het kader van de
artikelen 348 en 350 Sv in het dossier te voegen.

Standpunt advocaat-generaal

Ter zitting heeft de advocaat-generaal per subonderdeel- zoals hierboven genummerd - een
standpunt ingenomen. De advocaat-generaal heeft zich ter zake de verstrekking van de digitaal
opgeslagen brondocumenten (1.) op het standpunt gesteld dat, als het hof besluit dat dit verzoek
dient te worden toegewezen, deze gegevens door de verdediging op het politiebureau kunnen
worden ingezien. Voor wat betreft de BOB-stukken (2.) heeft de advocaat-generaal aangevoerd
dat aan de gegevens die door het onderzoeksteam van het onderzoek Marengo in onderhavig
onderzoek zijn verstrekt geen BOB-bevoegdheden ten grondslag liggen. Deze gegevens zijn - na
toestemming van de rechter-commissaris - in onderhavig onderzoek gedeeld. Deze schriftelijke
toestemming is op 7 januari 2019 verstrekt aan het hof en de verdediging. Voor wat betreft het
verzoek tot het verstrekken van alle Ennetcomdata waaruit de sets van Marengo en Tandem II zijn
samengesteld (3.) heeft de advocaat-generaal uiteengezet dat de verdediging enkel een ruimere
inzage in deze data kan krijgen als er een gemotiveerd en gericht verzoek aan het hof wordt
gedaan. Het verzoek van de verdediging voldoet niet aan deze eisen en dient derhalve afgewezen



te worden. Ter zake het verzoek om de onderzoeksdossiers Marengo, Plato en Kreta (4.) te
voegen is de noodzaak hiertoe niet gebleken. Dit verzoek dient dan ook afgewezen te worden.
Voor wat betreft het voegen van alle door kroongetuige [betrokkene 2] afgelegde verklaringen (5.)
heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat hiertoe de noodzaak niet is
gebleken. Er is een klein deel uit de verklaring van [betrokkene 2] geciteerd. Dat deel ziet erop dat
hij heeft gehoord dat ‘ze’ [slachtoffer] zouden pakken. Het bewuste citaat is belastend noch
ontlastend voor verdachte. Voor zover het verzoek tot ontvangst van alle metadata horende bij de
in het dossier Ster gevoegde PGP-berichten (6.) ziet op de onderliggende digitale stukken heeft de
advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat, als dit verzoek dient te worden
toegewezen, de verdediging deze stukken in kan zien op het politiebureau. Tot slot het verzoek
tot het verstrekken van een overzicht van de wijze waarop de geheimhoudersrechten zijn
gerespecteerd (7.). De advocaat-generaal heeft aangevoerd dat bij de berichten die in het
aanvullend proces-verbaal staan geen geheimhoudersberichten zitten en dat de verdediging
daarom geen belang heeft bij toewijzing van het verzoek.

Oordeel hof

Het hof begrijpt uit het verzoek zoals dat schriftelijk is gedaan en ter zitting nader mondeling is
toegelicht dat de verdediging inzage wenst te krijgen in een groot aantal stukken ter completering
van het dossier.

Op het verzoek is het noodzaakscriterium van toepassing. Het hof stelt voorop dat (ook) bij de
toepassing van dit criterium een rol speelt de taak van het hof om er voor te zorgen dat
berechting binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Dit belang dient niet alléén de verdachte,
maar ook de benadeelde partijen, de slachtoffers en de maatschappij. Het hof dient daarom te
voorkomen dat procedures onnodig lang duren en (met het oog op de door het hof te
beantwoorden vragen) onnodig gecompliceerd worden. Bij inwilliging van het verzoek zal, gelet op
de verschillende subonderdelen, (veel) tijd gemoeid zijn, waarbij niet bekend is hoeveel tijd, ook
omdat inwilliging van die verzoeken weer kan leiden tot nieuwe verzoeken en regiezittingen.

Het hof overweegt voorts dat- ook gelet op andere te respecteren belangen - uit het beginsel van
‘equality of arms’ niet voortvloeit dat de verdachte aanspraak kan maken op kennisneming van alle
informatie die als resultaat van opsporing is verkregen, dan wel als aanleiding voor de opsporing
heeft gediend. Anders gezegd, het recht van de verdachte om in de gelegenheid te worden
gesteld om methoden en resultaten van onderzoek te betwisten, valt niet samen met een
ongeclausuleerd recht om deze te controleren.

De verdediging heeft ter onderbouwing van de verschillende wensen en verzoeken aangevoerd
dat de inzage noodzakelijk is ter controle op de betrouwbaarheid van de waarheidsvinding, de
betwisting van de tegen verdachte geldende verdenkingen en de controle op de bevoegdelijkheid,
rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de tegen verdachte ingebrachte onderzoeksbevindingen.
Bovendien heeft de verdediging aangevoerd dat zij de mogelijkheid dient te krijgen om mogelijk
ontlastende stukken in te zien en te laten voegen in het dossier. De verdediging heeft verwezen
naar internationale en nationale jurisprudentie en wetgeving.

Het hof stelt vast dat door de verdediging niet is aangevoerd dat de door het openbaar ministerie
verstrekte stukken onjuist zijn of zodanig onvolledig zijn dat het hof niet in staat is de vragen
genoemd in de artikelen 348 en 350 Sv goed te beantwoorden. Verdachte is geconfronteerd met
deze nieuwe stukken en heeft derhalve de mogelijkheid gehad om op deze stukken te reageren
en/of de inhoud daarvan te betwisten. De verdediging heeft - ondanks haar mogelijkheden hiertoe
- niet gemotiveerd dat en zo ja waarom er sprake zou zijn van onjuistheden of onvolledigheden.
Met andere woorden: waarom de betrouwbaarheid van de waarheidsvinding in twijfel getrokken
zou moeten worden. Voor wat betreft de onderdelen die zien op de controle op de



2.18.

2.19.

2.20.

bevoegdelijkheid en rechtmatigheid overweegt het hof dat er door de verdediging geen
aanwijzingen zijn genoemd of anderszins zijn gebleken dat enige informatie onrechtmatig is
verkregen. Gelet op de stukken, zoals verstrekt op 7 januari 2019, ter zake de gang van zaken
met betrekking tot het gebruik van de stukken uit het onderzoek Marengo en de toestemming
hiervoor van de rechter-commissaris acht het hof zich op dat punt voldoende voorgelicht.

Nu de noodzaak tot completering van het dossier met de door de verdediging verzóchte stukken
niet is gebleken, wijst het hof dit verzoek in alle onderdelen af.”30

Op de hiervoor onder 2.16 bedoelde zitting heeft de verdediging tevens een verzoek gedaan
enkele personen als getuige op te roepen en te horen. Dit verzoek is ter zitting als volgt
gemotiveerd.

“In het kader van de getuigen, die thans met de op 18 december 2018 verstrekte stukken
noodzakelijk zijn geworden te worden gehoord in het kader van de betrouwbaarheid van de
waarheidsvinding, dient het navolgende worden opgemerkt en verzocht. Het openbaar ministerie
heeft nog niet het dossier gecompleteerd en pas na completering zouden de getuigen uiteraard
pas zinvol kunnen worden bevraagd. Duidelijk is echter nu reeds, dat de verdediging niet anders
kan dan concluderen, dat de volgende getuigen thans dienen te worden opgeroepen teneinde te
worden gehoord omtrent de vraag of cliënt bepaalde bijnamen zou hebben, of hij de gebruiker zou
zijn geweest van de in het dossier en in die stukken bedoelde nummers en emailadressen, of hij
de bedoelde communicatie zou hebben gevoerd, of dit betrekking zou hebben gehad op de
tenlastegelegde feiten, wat daarbij zijn wetenschap en betrokkenheid zou zijn geweest enz. dit
alles in het kader van de door u te nemen beslissingen ex art 348en 350Sv betreffende de schuld
en de strafmaat terzake cliënt in relatie tot het tenlastegelegde. Het gaat daarbij kennelijk om de
volgende getuigen, die allen figureren in de aanvullende stukken van 18 september [ik begrijp: 18
december, AEH] in relatie tot het tenlastegelegde feitencomplex en die de verdediging u verzoekt
toe te wijzen als getuigen om te worden gehoord in aanwezigheid van en door de verdediging: 
- [betrokkene 3]

- [betrokkene 4]

- [betrokkene 5]

- [betrokkene 1]

- [betrokkene 2] [Laatste naam is met de hand bijgeschreven en ik begrijp: [betrokkene 2] ,
AEH].”31

In vorenbedoeld tussenarrest heeft het hof deze verzoeken met de volgende motivering
afgewezen:

“Op de verzoeken is het noodzaakscriterium van toepassing. Gelet op de omstandigheid dat het
verzoek tot het horen van de getuigen is gedaan naar aanleiding van nieuwe informatie zal het
hof bij de beoordeling echter de uitgangspunten hanteren die gelden bij het verdedigingsbelang.
Het hof begrijpt dat de verdediging de getuigen wil horen teneinde te onderzoeken of de
bevindingen zoals die blijken uit (met name) de aanvullende stukken van 18 december 2018 juist
zijn. Door de verdediging is niet concreet aangegeven welke bevindingen men wil onderzoeken en
welke aanwijzingen er zijn dat die bevindingen onjuist of onvolledig zijn. De verdachte is tijdens
een verhoor van 8 november 2018 geconfronteerd met de nieuwe gegevens en heeft deze toen
niet betwist.

Het hof is van oordeel dat de verzoeken tot het horen van de getuigen door de verdediging
onvoldoende onderbouwd zijn, zodat het hof niet is gebleken dat op grond van het
verdedigingsbelang het noodzakelijk is om de genoemde getuigen te horen. Het hof wijst de
verzoeken af.”32

De inhoudelijke behandeling van de zaak is vervolgens nog tweemaal aangehouden. In
september 2019 omdat één van de raadsvrouwen van de verdachte, mr. Hilhorst, niet tijdig op de
hoogte was gesteld van de zitting.33 In mei 2020 omdat de andere raadsvrouw van de verdachte,
mr. Weski, de verdachte niet kon bezoeken in verband met de beperkingen ten gevolge van Covid-



2.21.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

19.34

Uiteindelijk is de zaak op 2 februari 2021 inhoudelijk behandeld. Ter zitting heeft de verdediging
gepersisteerd bij het op 8 januari 2018 gevoerde verweer ten aanzien van de rechtmatigheid van
het gebruik van de Ennetcomdata.35

3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht,
heeft vijf middelen van cassatie voorgesteld.

De ingediende middelen hebben ten eerste betrekking op de rechtmatigheid van de verkrijging
van de data. Daarbij gaat het eerst om de procedure die mede in samenspraak met de Canadese
autoriteiten is gevolgd (middel 1, eerste deelklacht). Vervolgens gaat het om de vraag of de
verkrijging van de data rechtmatig is gelet op het Europees recht (middel 1, derde deelklacht).

Een tweede serie klachten gaat over de wijze waarop in Nederland met deze data is omgegaan.
Dit valt uiteen in klachten over de rol van de rechter-commissaris (klacht 2 en 4 van het eerste
middel) en klachten over de gevolgde procedure, in het bijzonder over de wijze waarop de
verdediging inzage in, dan wel afschrift van de data heeft kunnen krijgen (het tweede middel).

Het derde tot en met het vijfde middel hebben geen betrekking op de Ennetcom-data. Het gaat
hier om de afwijzing van getuigenverzoeken (middel 3), de afwijzing van het verzoek de verdachte
audiobestanden te laten beluisteren (middel 4) en de motivering van de verwerping van het
verweer dat de verdachte niet bij de moord aanwezig kan zijn geweest omdat hij een regenpak
dat hierbij gedragen zou zijn niet paste toen hij dit ter zitting aantrok (middel 5).

De vraag naar de rechtmatigheid van de verkrijging en het voor het bewijs gebruiken van de
Ennetcom-data speelt ook in andere strafrechtelijke onderzoeken.36 Daarnaast is het denkbaar
dat zich vergelijkbare rechtsvragen zullen voordoen in strafzaken waarin pgp-data van andere
dienstverleners is verkregen en/of voor het bewijs wordt gebruikt. In de gepubliceerde
feitenrechtspraak is al diverse malen de rechtmatigheid van het verkrijgen en gebruiken van pgp-
data van de dienstverleners EncroChat en PGPSafe aan de orde gekomen.37

4. In het bestreden arrest van 2 februari 2021 heeft het hof heeft ten laste van de verdachte
bewezen verklaard dat:

“hij op 17 april 2016 te IJsselstein, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk en
met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers hebben verdachte en zijn
mededader opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een vuurwapen meerdere kogels in
en/of door en/of in de richting van het lichaam van die [slachtoffer] geschoten/afgevuurd, tengevolge
waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden.

2. hij op 17 april 2016 te IJsselstein, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, wapens van
categorie II en categorie III, en munitie van categorie II en categorie III, te weten

- een automatisch vuurwapen (merk Zastava) van categorie II en

- twee vuurwapens (semi-automatisch, merk Walther, model P99 AS) van categorie III en

- 41 scherpe patronen (van het kaliber 9 mm Luger) van categorie III en

- 61 scherpe patronen (kaliber 7.62 x 39 mm) van categorie II, voorhanden heeft gehad.”

Deze bewezenverklaring heeft het hof doen steunen op de volgende (PROMIS)bewijsvoering
(voetnoten zijn doorgenummerd):

“Overweging met betrekking tot het bewijs

III. De ingediende middelen in het kort

IV. Bewezenverklaring, bewijsvoering en verwerping verweren



Leeswijzer

Alvorens het hof zijn oordeel geeft over het bewijs zullen de standpunten van de advocaat-
generaal en de verdediging kort en zakelijk weergegeven worden. Net als de rechtbank zal het
hof de door de verdediging en de advocaat-generaal aangedragen argumenten voor deze
standpunten, op de plaats waar dit relevant is, uitgebreider in het arrest bespreken. Onder het
kopje “oordeel van het hof” zal het hof grotendeels de bewijsoverwegingen van de rechtbank
overnemen, deze delen worden in dit arrest cursief weergegeven. Eventuele spel- of typfouten
zijn verbeterd. Aanvullingen op deze bewijsoverwegingen worden niet cursief weergegeven. In de
voetnoten worden de vindplaatsen van de bewijsmiddelen opgenomen, ook hierbij geldt dat de
voetnoten die zijn overgenomen uit het vonnis van de rechtbank cursief worden weergegeven.
Opgemerkt wordt dat de nummering van de voetnoten afwijkt van de nummering in het vonnis.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd verdachte te veroordelen voor de aan hem ten laste
gelegde feiten. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat er - op basis van dat wat de rechtbank heeft
overwogen - wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte de feiten samen met zijn
medeverdachte heeft gepleegd. De later aan het dossier toegevoegde PGP-gesprekken bieden
nog extra steun aan het bewijs.

Standpunt verdediging

De raadsvrouwen van verdachte hebben bepleit dat verdachte wegens een gebrek aan wettig en
overtuigend bewijs vrijgesproken dient te worden van het aan hem ten laste gelegde medeplegen
van moord en medeplegen van verboden wapenbezit. Er bevinden zich in het dossier geen
verklaringen noch forensisch bewijs omtrent verdachte en diens wetenschap van wat dan ook in
relatie tot opzettelijke strafrechtelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Voorts
moeten de PGP-gesprekken uitgesloten worden van het bewijs.

Bewijsmiddelen feit 1

Het hof gaat - grotendeels met de rechtbank - op grond van de wettige bewijsmiddelen van de
volgende feiten en omstandigheden uit.38

Algemeen

Op zondag 7 april 2016 omstreeks 10.00 uur kwam bij de meldkamer van de politie een melding
binnen van een schietpartij op de [a-straat] te IJsselstein. Er zou meerdere keren geschoten zijn
op een man die in zijn auto zat. Omstreeks 10:04 uur kwam er vanaf de Ruimtevaartbaan te
IJsselstein een Volkswagen Polo met zeer grote snelheid aangereden. Door een verbalisant werd
gezien dat die Volkswagen meerdere inschoten had. Nadat die auto was gestopt zag de
verbalisant dat de bestuurder gebaarde in de richting waarin de daders van de schietpartij zouden
zijn gevlucht. Even later werd verbalisant gewenkt door een man, getuige [betrokkene 6] . Deze
getuige zei dat een man, die op een afstand van 30 meter liep, moest worden aangehouden,
omdat die man de kleding van de getuige had gestolen. Hierop werd verdachte aangehouden. Op
aanwijzen van deze getuige [betrokkene 6] werd een boodschappentas met Kruidvat-reclame
veilig gesteld. Hierin bevonden zich onder meer twee natte doormidden gebroken telefoons van
het merk BlackBerry, een natte zwarte regenjas met aan elke mouw een nitrillen handschoen, en
een natte regenbroek. Volgens de getuige [betrokkene 6] had verdachte deze tas uit het
tuinhuisje van [betrokkene 6] meegenomen. In het tuinhuisje van [betrokkene 6] werd verder
onder meer een vochtige zwarte bivakmuts aangetroffen.39

PGP-mailadres BlackBerry telefoon



Gebleken is dat aan één van de telefoons die op 17 april 2016 in IJsselstein in de
boodschappentas met Kruidvat-reclame is aangetroffen, het PGP-mailadres [e-mailadres 2]
@ennetcom.com gekoppeld kan worden.40

PPG-gesprekken voorafgaand aan en net na 10.00 uur. 17 april 2016

Op 17 april 2016 heeft verdachte ( [e-mailadres 2] @ennetcom.com, hierna [e-mailadres 2] )
onderstaande emailconversatie met [betrokkene 4] ( [e-mailadres 3] @ennetcom.com, hierna [e-
mailadres 3] ).41

Datum
en tijd 42

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
02:08:13

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Ik moet alleen we ff slapen zodat ik scherp ben strax
over paar uur

17-04-
2016
02:08:20

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Top thx sir. Heb je [betrokkene 15] bij die dingen thuis
gelaten

17-04-
2016
02:08:48

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Ja is goed.sir laat mexx en rambo gewoon posten doe jij
effe je ogen dicht

17-04-
2016
02:09:49

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[betrokkene 15] is daar sir bij spullen

17-04-
2016
02:28:33

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Bro die fiets moet wég daar. Pat zegt ga die hond doen

17-04-
2016
02:29:06

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Die van ijssel tog

17-04-
2016
02:30:10

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Yes sir die van IJssel. Die a5 moet weer na ijssel sir,

17-04-
2016
02:30:17

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Sir ik zet deze a5 op zelfde plek als net, en sir weet u
wnr die m5 daar staat

17-04-
2016
02:31:12

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Oke sir. Is goed kan op zelfde plek. Ik tekst die gene nu
hoelaat die m5 er staat.

17-04-
2016
02:35:05

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Sir ik ga nu vertrekken naar ijssel om die fiets te zetten

17-04- [e-mailadres 3] [e-mailadres 2] Bro maak pat trots morgen, laat zien dat jullie t waard



2016
03:19:57

@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

@ennetcom.com
(Verdachte)

zijn voor dit werk. Hij zegt desnoods zijn huis intrappen
of als daglicht is gewoon doorgaan. Hij zei maakt niet
uit hoelaat of ochtend vroeg of dachlicht als die slaapt
worden jullie goed beloond.

17-04-
2016
03:20:41

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Ja die s5 word jullie overstap fiets toch, en die a5 gaat
terug en die m5 daar ga je die hond mee doen toch

17-04-
2016
03:21:52

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Yes sir, zoiezo, hij gaat 100 procent morge slape sir

17-04-
2016
06:05:36

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Sir we staan paraat

17-04-
2016
09:53:38

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Sir beter zet die flessen achter stoel neer

17-04-
2016
09:56:54

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Sir??

17-04-
2016
10:09:03

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com
(Verdachte)

Sir?? Reageer verdomme man?

De eerste getuige en het slachtoffer

Getuige [betrokkene 7] heeft het volgende verklaard:

Ik woon op de [a-straat 1] te IJsselstein. Op 17 april 2016 om 10.00 uur hoorde ik knallen en liep naar
mijn balkon aan de voorkant van mijn woning. Ik zag het dochtertje van mijn buurman naar de flat
rennen en hoorde haar roepen "papa, papa".43 Ik rende naar beneden, naar de auto van de buurman,
een Volkswagen Polo. Ik zag dat die auto midden op het parkeerterrein stond. Ik zag dat de buurman
gewond was en niet reageerde. Ik keek om me heen en zag dat de dader vanuit de bijrijdersstoel van
een BMW M5 een wapen op me richtte. Het was een handvuurwapen, ik denk een 9 mm. Hij had een
bivakmuts op. Achter het stuur zat nog een persoon met een bivakmuts op. Ik liep achteruit, terug
naar de flat. Ik zag dat de daders wegrenden. Ik zag dat de voorste dader een korte AK machinegeweer
vasthield onder zijn rechterarm. Ze renden na de groene bouwkeet linksaf, langs een speeltuintje
binnendoor richting De Glennhof de Clinckhoeff. Ze hadden een soort van regenjas aan met een
horizontale reflectiestreep op de rug.44

Verbalisant [verbalisant 1] heeft het volgende gerelateerd:

Op 17 april 2016 rond 10.00 uur hoorden wij dat de eenheid 52.03 werd gestuurd naar de [a-straat] te
IJsselstein. Er zou geschoten worden. Ik en mijn collega zijn in ons voertuig gestapt en die kant op
gereden. Onderweg hoorden we via de meldkamer dat een grijze Volkswagen was weggereden. Het
kenteken werd genoemd, maar ik hoorde alleen de cijfercombinatie [003] . De meldkamer gaf door dat
de 2 mannen weggerend waren. Terwijl ze, ter hoogte van de Randdijk, overlegden met inmiddels
gearriveerde collega 's, zagen we een grijze VW de bocht om komen. Het kenteken begon met [003] en
de auto reed zo hardde bocht om dat hij bijna kantelde. De auto minderde vaart en ik hoorde een man
uit het raam schreeuwen. Naast de bestuurder hing een man half tegen de deur, half tegen in de stoel.



-
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Ter hoogte van zijn borst zat hij onder het bloed. Ik hoorde de bestuurder roepen: ‘Ik heb het
slachtoffer, moet naar het ziekenhuis. Daar zijn ze heen’. Hij wees naar de Nedereindse plas. Daarna
reedde VW door.45

Het slachtoffer is: [slachtoffer] , geboren [geboortedatum] 1978 te [geboorteplaats] , wonende [a-straat
2] te IJsselstein. Hij overleed op 17 april 2016 om 10.50 uur. 46

Door arts en patholoog [betrokkene 8] is sectie verricht op het lichaam van [slachtoffer] . Hiervan is een
rapport opgesteld, waaruit blijkt dat in het lichaam 3 kogels zijn aangetroffen en meerdere
kogelfragmenten. Er sprake was van uitwendig mechanisch perforerend geweld, passend bij mogelijk 5
inschoten (één aan de hals/nek, drie aan de romp en één in de linker bovenarm), minimaal 5
doorschoten en mogelijk meerdere schampverwondingen. 47 11In relatie met schotverwondingen aan
de borstkas, waren vitale organen geperforeerd, waaronder het hart en beide longen. Het intreden van
de dood wordt verklaard door verwikkelingen van dit bij leven opgelopen inwerking van meervoudig
mechanisch geweld (schieten). 48

Het onderzoek op de plaats delict

Verbalisant [verbalisant 2] heeft het volgende gerelateerd:

De [a-straat] is een grote parkeerplaats omringd door flats. Links in de hoek, op een parkeerplaats
stond een bouwkeet. Ik zag een grijze BMW staan, waarvan de deuren een stukje open stonden. De
BMW stond naast de eerdergenoemde bouwkeet. De bestuurder van een groene personenauto zei dat
de BMW van de daders was. Hij zei dat de daders weggerend waren, in de richting van de speeltuin.49

Op de [a-straat] is sporenonderzoek gedaan. Verbalisanten [verbalisant 3] , [verbalisant 4] , hebben
hierover het volgende gerelateerd:

Op de parkeerplaats werden 8 hulzen, 1 kogelpunt en 2 manteldelen aangetroffen. De 8 hulzensporen
werden voorzien van de SIN-nummers AAJD2562NL t/m -69NL. De kogelpunt werd voorzien van
SINnummerAAJD2561NL. De twee manteldelen werden voorzien van SINnummers AAJD2559NL en
AAJD2570NL.50 Verder werd aangetroffen:

een huls 9mm naast de handrem van de auto van het slachtoffer [SINAÂJD1624NL]
een huls 9mm onder de kinderstoel van de auto van het slachtoffer [SINAAJD1623NLJ -
een huls 9mm naast rechterstoel gesphouder[SINAAJD1622NL]
een deel kogelpunt uit kleding slachtoffer [SINAAJI8564NL]
drie kogelpunten bij sectie slachtoffer [SINAAIX7606NL, -07NL en 08NLJ. 51

In het middenconsole van de BMW met kenteken [kenteken 1] lag een pistool. In de houder van dit
pistool zaten 14 scherpe patronen, in de kamer zat 1 scherpe patroon. Dit pistool werd voorzien van
SIN-nummer AAJD1631NL. 
Tevens lag deels onder de passagiersstoel een pistool. In de houder van dit pistool zat 1 scherpe
patroon, in de kamer zat eveneens 1 scherpe patroon. Dit pistool werd voorzien van SIN-nimmer
AAJD1630NL. 52

Op de achterbank van de BMW werd een zwarte Nike sporttas aangetroffen. In de Nike tas lagen twee
houders van een vuurwapen, voorzien van enkele 9 mm patronen en een soortgelijk 9 mm Luger los
patroon. Tevens lag in de tas een magazijnhouder van een automatisch vuurwapen voorzien van
bijbehorende patronen en nog een soortgelijk los patroon. 53

Uit het sporenonderzoek aan de auto van het slachtoffer, de VW Polo met kenteken [kenteken 2] is het
volgende gebleken. In de voorruit, aan de bijrijderszijde, waren vier schotbeschadigingen zichtbaar. De
richting van deze beschadigingen werd bepaald met behulp van een schotbaanlaser en hieruit bleek dat
deze waren gericht op de bestuurdersstoel. In de auto werd glas van de voorruit aangetroffen. Er is dus
staand buiten het voertuig door de voorruit geschoten. De schutter heeft tijdens het afvuren van het
vuurwapen rechts voor het voertuig gestaan, aan de bijrijderszijde. Een schotbeschadiging in het
bestuurdersportier was nagenoeg loodrecht gericht richting de bestuurdersstoel, komend vanaf de



rechterzijde (bijrijderszijde) van de auto. De ruit van het rechterportier was niet vernield, het is dus zeer
aannemelijk dat dit schot is afgevuurd door een openstaand rechterportier. In het voertuig zijn drie
hulzen aangetroffen. Deze zijn voorzien van de SIN-nummers AAJD1622NL t/m -24 NL. 54

Door het NFI is vergelijkend onderzoek naar de aangetroffen wapens en munitie gedaan. Beide pistolen
zijn semi-automatisch werkende pistolen van het merk Walther, model P99. Kaliber 9mm. 55 19Uit de
bevindingen van dit onderzoek is gebleken dat de hypothese dat de elf hulzen (nrs. AAJD1622NL t/m
-24NL en nrs. AAJD2562NL t/m -69NL) zijn verschoten met pistool AAJDI630NL minimaal zeer veel
waarschijnlijker is, dan de hypotheses dat de hulzen zijn verschoten met pistool AAJD163INL of met
een ander vuurwapen van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken als de twee pistolen.
Verder is uit de bevindingen van dit onderzoek gebleken dat de hypothese dat de zeven kogels en
manteldelen (AAIX7606NL t/m -08NL, AAJD2559NL, -61NL, -70NL en AAJI8564NL) die het best
passen bij het kaliber 9mm Parabellum en pistoolAAJD1630NL) zijn afgevuurd uit de loop van pistool
AAJD1630NL extreem veel waarschijnlijker is, dan de hypothese dat de kogels en hulzen zijn afgevuurd
uit de loop van het pistool (AAJDI631NL) of uit een andere loop van hetzelfde kaliber en met dezelfde
systeemkenmerken als de lopen van de twee pistolen. 56

De getuigen van het schieten

Getuige [betrokkene 9] heeft als volgt verklaard:

We gingen zondag naar beneden. We stapten in de auto. Toen ging mijn vader de auto starten en toen
kwam er opeens een man bij ons en die schoot de ruit kapot. En hij schoot mijn vader in zijn
schouder.57 Ik zat voorin de auto en wilde net mijn gordel omdoen. Het glas kwam bijna tegen mijn
oor.58

Getuige [betrokkene 10] heeft als volgt verklaard:

Ik parkeerde op 17 april 2016 omstreeks 09.30 uur mijn auto voor de flat aan de [a-straat] te
IJsselstein. Ik bleef in de auto wachten op mijn vriendin. Ik had zicht op de schaftkeet die op de
parkeerplaats staat. Naast die keet stond een zilvergrijze BMW, klaar om weg te rijden. Tussen 09.55
en 10.00 uur zag ik een man lopen met een dochtertje. Het meisje had een wit hoofddoekje om. Hij liep
richting geparkeerde auto 's. Ik zag twee mannen uit de zilvergrijze BMW stappen, één uit de
bestuurderszijde en één uit de passagierszijde. De man aan de passagierszijde had een automatisch
vuurwapen bij zich. Ik dacht aan een AK47. Het wapen was zwart. De man met het wapen liep voorop.
De tweede liep als back-up achter hem aan. De mannen liepen doelgericht naar de man met zijn
dochtertje. Ik hoorde meerdere schoten. Ik denk een stuk of zes, zeven. Ondertussen liep ik met mijn
dochter weg, om in veiligheid te komen. Ik keek achterom en zag dal de 2 mannen rennend terug
gingen naar de BMW. De man met het wapen stapte in aan de passagierszijde en de andere man aan de
bestuurderszijde. Ik hoorde een kind gillen en ik zag het meisje met het witte hoofddoekje gillend
wegrennen richting de plek waar zij vandaan gekomen was.

De man met het wapen was ongeveer 175/180 cm lang, normaal postuur. Hij was in het zwart
gekleed.59 Hij droeg een zwarte bivakmuts. De tweede man was ook in het zwart gekleed en droeg ook
een zwarte bivakmuts. Hij had ongeveer dezelfde lengte als dader 1 De man aan de bestuurderskant
stapte uit en rende weg over het voetpad richting de speeltuin. De man met het wapen stapte ook uit
de BMW en rende achter zijn maatje aan. Hij droeg het wapen nog steeds bij zich. De bivakmutsen
hadden ze nog op.60

Getuige [betrokkene 11] heeft als volgt verklaard:

Ik liep rond 9.50 à 9.55 uur (de rechtbank begrijpt: op 17 april 2016) naar buiten. Ik had het portier
van de auto in mijn hand toen ik iets hoorde wat leek op vuurwerk. Ik draaide me om en zag een man
met een vuurwapen in zijn rechterhand. Hij stond voorovergebogen. Hij stond heel dicht op de auto. Ik
denk dat hij wel acht à tien keer schoot. Het was een klein vuurwapen. Het was een donker wapen.61

De man had een zwarte bivakmuts op.62



Getuige [betrokkene 12] heeft als volgt verklaard:

Ik woon op de [a-straat 3] te IJsselstein. Op 17 april 2016 stond ik op het balkon aan de zijde van de
parkeerplaats. Ik hoorde mijn buurman met zijn dochtertje naar beneden lopen. Ik zag ze naar de auto
lopen. Die auto stond op de parkeerplaats. De vader liep naar de bestuurderszijde, zijn dochter naar de
andere zijde. Ik zag dat de deuren van een BMW die geparkeerd stond naast een bouwkeet op de
parkeerplaats, open gingen. Vanuit elke zijde van die BMW kwam één persoon. Beide waren donker
gekleed. De kleding leek bol, net als ik mijn regenjas draag en er nog kleding onder zit. Op het moment
dat beide portieren van de auto van de buurman dicht waren, zag ik beide donker geklede personen op
een holletje in de richting van de auto van de buurman lopen. Beide personen hebben een voorwerp in
hun hand. Ik zag dat ze bivakmutsen onder hun capuchon droegen. De bestuurder van de BMW, dader
1, liep naar de zijde van de auto waar het buurmeisje zat. De persoon die vanaf de bijrijdersstoel van de
BMW was gekomen, dader 2, liep naar de andere zijde van de auto van de buurman. Dader 1 begon te
schieten op de auto van de buurman.63 Na het schieten renden beide daders terug naar de BMW. Dader
2 ging weer op de bijrijdersstoel zitten en dader 1 op de bestuurdersstoel.64

Getuige [betrokkene 13] heeft als volgt verklaard:

Ik was op 17 april 2016 in een woning op de [a-straat] te IJsselstein. Ik hoorde knallen en deed de
gordijnen van de slaapkamer open. Ik keek toen op de parkeerplaats en zag een BMW staan met twee
personen erin. Ik zag dat ze uitstapten. Ze droegen donkere zwarte regenkleding en bivakmutsen. De
regenkleding had een zilver reflecterende horizontale streep op de rug. Toen de personen die auto
verlieten viel het mij op dat er een wapen in het spel was. Ik zag een groot wapen met een lange loop.
Die personen renden weg in de richting van de speeltuin. Ze waren in paniek, want ze kwamen even
later terug. Toen namen ze allebei weer plaats in de auto, zonder de deuren te sluiten. Er werd wat
gerommeld en vervolgens verlieten ze de auto weer. Toen zijn ze weer richting de speeltuin gevlucht.65

Het magazijn van het wapen dat ik gezien heb, was onderin het wapen geplaatst. Ik denk aan een AK47
of een Kalasjnikov.66 Ze hadden identieke kleding aan. Het waren geen forse mannen.67

Getuige [betrokkene 14] heeft als volgt verklaard:

Op 17 april 2016 was ik in mijn woning op driehoog. Ik hoorde knallen en ben naar het raam gegaan. Ik
keek over de parkeerplaats heen. Ik zag twee mannen in zwarte regenkleding. Ze stonden voor de
vluchtauto, die naast de keet stond. Ik zag ze schieten. Eén had een lang wapen in zijn handen,
waarvan het handvat bruin was.68 Toen ze later met zijn tweeën de auto in stapte, heb ik gezien dat de
ander ook een wapen had. Ze wilden wegrijden, maar de auto startte niet.69 Ze renden om de keet heen
richting de speeltuin. Na 30 of 40 seconden kwamen ze weer terug bij de vluchtauto. Ik denk dat ze
toen wel weer 30 of40 seconden in de auto hebben gezeten. Ik weet nog dat ik de verdachte met dat
grote wapen de auto uit zag stappen.70 De mannen hadden zwarte regenpakken aan, met reflecterende
stroken op de borst, de rug en de broek. Toen ze voor de tweede keer de auto verlieten, vluchtten ze
dezelfde kant op, richting het speeltuintje.71 Ik heb de vluchtauto 's ochtends om 05.30 à 05.45 uur al
zien staan. Ik rookte toen een sigaretje op het balkon.72

PGP-gesprek tussen [betrokkene 4] en medeverdachte (via de PGP van [betrokkene 3] ) op 17-04-
2016. de middag na de schietpartij 73
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)

Nee broer ben eerlijk met je hij was ook niet alleen
vandaar zo..

17-04-
2016
16:57:58

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
medeverdachte)

Je hoord [verdachte] gewoon schreeuwen tegen die
petten op filmpje op rtvutrecht, hij schreeuwt tegen ze
ik ben tog 21 a sahbi kowed

17-04-
2016
16:58:15

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
medeverdachte)

Met wie was die sir?

17-04-
2016
16:59:08

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene 4]
)

Met wie was die sir?

17-04-
2016
17:01:30

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
medeverdachte)

Ja kan wel kloppen. Of was zijn zoontjes. In ieder geval
ben trots op je broer. Hij slaapt. En [verdachte] krijgt
topadvo, die word nu gebeld en alles wordt geregeld!!!

17-04-
2016
17:03:07

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene 4]
)

Ja broer bedankt zoals het hoort..

17-04-
2016
17:05:02

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
medeverdachte)

[betrokkene 15] ?? Praat met niemand hier over
niemand niet, blijf gewoon praat. En blijf samen met
mexx en rambo aub. Die overstapfiets moet vanavond
nog in de fik en goed in de fik. Of laat m door iemand
doen die jullie kennen en dan krijgt ie pap voor. Want
[verdachte] heeft nog de sleutel van de overstap fiets.
Kk zooi.

Getuigen op de vluchtroute in de woonwijk



Getuige [betrokkene 16] heeft als volgt verklaard:

Ik zag op 17 april 2016 rond 09.45 a 10.00 uur vanuit mijn raam op de [b-straat 1] te IJsselstein dat
er twee mannen met versnelde pas aan kwamen. Ze gingen linksaf. Ik ben naar de achterzijde van mijn
woning gegaan en zag ze wegrennen in de richting van het bosgebied. De voorste man was getint. Hij
had een kort zwart jasje aan. Het leek een regenjas. Hij had zwarte vingerhandschoenen aan en
donkere sportschoenen. De tweede man was lichter getint dan de eerste man. Het jasje was precies
hetzelfde als de voorste man. Hij had ook een donkere broek en donkere sportschoenen aan. De tweede
man had een wapen bij zich van 1 meter, ik denk een AK. De houder was een beetje khaki-achtig van
kleur. De rest van het wapen was zwart. De houder liep met een kromming, een banaanachtige vorm.74

Toen ik de mannen aan de achterzijde van mijn woning zag, waren ze aan het rennen.75

Getuige [betrokkene 17] heeft als volgt verklaard:

Op 17 april 2016 omstreeks 10.05 uur bevond ik mij in de woonkamer van mijn woning aan de [b-
straat 2] te IJsselstein. Ik keek uit over het parkje tussen de flats. Ik zag twee mannen rennen,
komend uit de richting Ruimteweg. De tweede man had een groot vuurwapen vast. Ik zag dat het een
donker wapen was met een houten handvat. Hij hield het wapen met 2 handen voor zijn borst vast,
met de loop recht omhoog. De mannen renden over het voetpad voor mijn woning. Ze gingen
vervolgens rechtdoor, over het bruggetje. Ze staken het wandelpad over de Rijndijk (de rechtbank
begrijpt: Randijk) over en renden het bosperceel in.76

Beide mannen droegen een zwart regenpak of sportpak. De broek en het jasje waren van dezelfde stof
Op de linkerborst zat een grijs reflecterende horizontale streep. 77

Getuigen in het ‘buitengebied’

Getuige [betrokkene 18] heeft als volgt verklaard:

Ik ging vanochtend met mijn zus fietsen. Ik stond stil omdat mijn zus foto ’s maakte. We hoorden een
aantal knallen. We fietsten verder en kwamen bij een plasje. Daar maakte mijn zus een foto. Toen we
die later terugkeken, zagen we dat die foto gemaakt was om 09.59 uur. We fietsten weer verder en
zagen op een gegeven moment 2 mannen. Dat was bij het pad naast de volkstuintjes. We hoorden een
harde plons en zagen dat de voorste man in het slootje was gesprongen. Ik zag hem de sloot uit komen
en de volkstuintjes oplopen. Ik zag dat er een man aan het werk was bij de moestuintjes. De voorste
man had een zwart regenpak aan en een regenbroek. Hij had kort zwart plat haar. De achterste man
had ook een soort van zwart regenpak aan. Bij hem zag ik een reflectiestreep, horizontaal over de borst.
Het was een blanke man.78 We zijn doorgefietst en zagen aan het begin van de woonwijk een
politiebusje en een politieauto langzaam rijden.79

Getuige [betrokkene 19] heeft als volgt verklaard:

Ik ging zondagochtend (de rechtbank begrijpt: 17 april 2016) een fietstocht maken met mijn broer. We
zijn tot ongeveer 09. 50 uur bij de Nedereindseplas gebleven en daarna weer doorgefietst. Net voordat
we die plas verlieten hoorden we knallen, wat op vuurwerk leek.80 We fietsten door en daarna heb je
aan de rechterhand nog een kleine plas. Daar zijn we gestopt en hebben we foto ’s gemaakt. Dat was
een paar minuten voor 10. Toen fietsen we door en dan krijg je aan je rechterhand was bosjes en
moestuintjes. Op dat moment zagen we twee donker geklede mannen. Ze droegen donkerblauwe of
zwarte regenpakken, zowel jassen als broeken. Op de regenpakken zaten grijze reflecterende strepen,
op de borst en bij de enkels. Ze droegen allebei precies hetzelfde. Eén man stapte in de sloot richting de
moestuintjes. Hij waadde door de sloot. De andere man kwam vanaf rechts op ons afgelopen. Ik zag
iets over zijn rug hangen.81 Ik dacht gelijk dat dat een jachtgeweer was, omdat we eerder die knallen
hadden gehoord. Ik zag een donker stukje uitsteken.82

Getuige [betrokkene 20] heeft als volgt verklaard:

Ik ging op 17 april 2016 hardlopen. Voor tienen liep ik het park in. Dan kom je bij het Fletcherhotel uit.
Daar maak je dan een bocht en ga je de brug over naar de Nedereindseplas. Halverwege het park



hoorde ik knallen.83 Ik liep verder. Bij de Nedereindseplas loopje naar beneden richting het fietspad.
Toen ik naar beneden liep, de helling af, liep er een jongen met mij op in de bosjes aan de overkant bij
een slootje Hij liep een beetje hard en toen weer zacht, hard en zacht. Toen bleef hij staan en stak hij
de weg over. We keken elkaar even aan. Hij stak het fietspad en het looppad over en ging aan de
overkant de bosjes weer in.84 Hij had een joggingachtig trainingspak aan, donkerblauw.85

Hij was tussen de 1.85 en 1.90 meter. In die bosjes aan de overkant, hurkte de man achter een boom.
Hij had plat donker haar. Volgens mij was het gewoon een blanke man. Hij droeg gympen met zwarte
zolen. Er zat ergens op de borst een letter of een logo in wit. 86

Getuige [betrokkene 6] heeft als volgt verklaard:

Ik heb op 17 april 2016 de deur van mijn tuinhuisje open gedaan. Ik heb twee tuintjes en ben van de
ene naar de andere gegaan om te zaaien. Ik ben om ongeveer 10.00 uur terug gekomen bij het
tuinhuisje om zaad te halen en trof een man in dat tuinhuisje aan. Die man zat daar en hij had mijn
kleren aan. Hij zei: “Ik kom om jou te helpen” Ik heb hem gezegd dat dat mijn kleren waren en dat hij
daar vanaf moest blijven. Hij had mijn laarzen en een hemd of blouse van mij aan. Op dat moment
vluchtte hij weg. Hij sprong toen een slootje over. Hij had zijn spullen in een roodachtige plastic tas
gedaan. De tas was van mij, de spullen waren van hem. Er zat iets van een motiefje op de tas. Ik ben
achter de man aangegaan. Toen kwam de politie aanrijden en werd hij aangehouden. Toen hij vluchtte
nam hij de tas mee.87 De bivakmuts die in het tuinhuisje is aangetroffen, is niet van mij.88

PGP-gesprekken tussen [betrokkene 3] en [betrokkene 4] [ik begrijp: [betrokkene 4] , AEH].

17 april 2016 Op 17 april 2016 probeert [betrokkene 4] ( [e-mailadres 4] ) contact te krijgen met
de gebruiker van het emailadres [e-mailadres 1] @ennetcom.biz.89 Dit emailadres hoorde bij één
van de telefoons die werd aangetroffen vlakbij de plek waar verdachte op 17 april 2016 werd
aangehouden.90 Wanneer dat niet lukt, neemt hij contact op met [betrokkene 3] ( [e-mailadres 5] )
en volgt onderstaande communicatie91:

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
10:12:45

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 3] )

bro ga checken bij [verdachte] ik vertrouw dit
niet sir. Anders moet ik heel snel hun pgp’s uit de
lucht halen sir? Ga snel snel

17-04-
2016
10:16:08

710v0föql3
@ennetcom.biz (M.
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 3] )

Welke pgp heeft ie??

17-04-
2016
10:16:44

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 3] )

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

Van Rambo en van hem geloof k we werden heel
vies ingehaald door de auto van die hond broer
ging door rood alles

17-04-
2016
10:17:16

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 3] )

Sir heeft [verdachte] pgp van rambo?? Ik ga ze
wissen. Dit klopt niet.

[betrokkene 4] ( [e-mailadres 3] ) stuurt vervolgende onderstaand bericht naar een aantal
emailadressen van de helpdesk van Ennetcom.92

Aanhouding verdachte

Verbalisant [verbalisant 5] heeft als volgt gerelateerd:

Op 17 april 2016 was ik belast met basispolitiezorg. Rond 10.00 uur kreeg ik opdracht met spoed
richting de [a-straat] te IJsselstein te rijden. Daar zou geschoten zijn op een voertuig, merk VW,
voorzien van het kenteken [kenteken 2] .93

Datum Verzender Ontvanger Bericht



-

-

en tijd

17-04-
2016
10:17:44

2016 10:17:44 [e-
mailadres 3] @
ennetcom.com (
[betrokkene 4] )

tech@ennetcom.com
helpdeks1@ennetcom.com
helpdesk2@ennetcom.com
hepldesk3(a)ennetcom.com

Met spoed wipen sir?

[e-mailadres 2]
@ennetcom.com [e-
mailadres 1]
(2}ennetcom.biz

Op een moment dat ik bijna op de Televisiebaan reed, zag ik een man mij wenken. De man stond hevig
te zwaaien. Ik stopte mijn voertuig en vroeg wat er was. Hij zei in gebrekkig Nederlands: "U moet
aanhouden hem. Kijk, mijn kleding. Hij heeft gestolen. Mijn kleding, omgekleed. Hij komt van moestuin,
achter. " Ik keek om en zag op een afstand van ongeveer 30 meter een man lopen in werkkleding. De
spijkerbroek was nagenoeg volledig doorweekt en zat onder het kroos. Ik stapte uit mijn voertuig en
hield de man aan als verdachte van het schietincident. 94 De aanhouding vondplaats omstreeks 10.20
uur. 95 Later, bij insluiting, bleek verdachte te zijn genaamd: [verdachte] , geboren [geboortedatum]
1994. 96

Verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 7] hebben als volgt gerelateerd: Wij hebben onderzoek
verricht op de plaats waar verdachte is aangehouden. Door de speurhond werd in de bosschages een
gekleurde tas aangetroffen. De officier van dienst kwam met de getuige ter plaatse. De getuige
verklaarde bij het zien van de gekleurde tas, dat het zijn tas was. Het was een meerkleurige bigshopper.
Wij zagen dat de volgende goederen in de tas aanwezig waren: Een zwarte trainingspak van het merk
Adidas met rode biezen.

Een paar zwarte Adidas gympen. Deze schoenen zaten onder de modder97 en waren drijfnat.98 Een
zwart regenpak, met onderaan de broekspijpen een reflecterende bies. Aan de achterzijde van de
broekspijpen, aan de onderzijde, zat een stuk grijze duct tape geplakt. Aan de mouwen van de regenjas
zat ook tape en aan deze tape waren nitrillen handschoenen bevestigd. Deze sporen werden voorzien
van de volgende SIN-nummers99

regenjas: AAIN1531NL;

nitrillen handschoen AAIN1525NL;

nitrillen handschoen: AAIN1526NL100

Verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 7] hebben als volgt gerelateerd:

In het tuinhuisje (ook wel keet genoemd) op het volkstuinen complex werd - onder meer - aangetroffen
een zwarte bivakmuts (SIN: AAJM4243NL).101

De aangetroffen bivakmuts is onderzocht op DNA-sporen, waaruit bleek dat zowel in de bemonstering
van de binnen- als de buitenzijde rond de mond een DNA-profiel is aangetroffen dat matcht met het
DNA profiel van verdachte met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. 102

Verdachte heeft verklaard dat de bivakmuts die is aangetroffen in het tuinhuisje van hem is. Hij heeft
nooit eerder met een pistool geschoten. Hij leende de muts nooit uit. Ook het trainingspak en de
schoenen in de tas zijn van hem. 103

Het NFI heeft onderzoek gedaan naar mogelijke schotresten op de aangetroffen voorwerpen, waaronder
de in de keet aangetroffen bivakmuts en het in de meerkleurige bigshopper aangetroffen regenjack. In
dat onderzoek zijn de mouwen van het regenjack (AAIN1531NL) afgeknipt en zijn de linkermouw
(AAIN1525NL) en de rechtermouw (AAIN1526NL) onderzocht. 104 In het rapport hieromtrent wordt
geconcludeerd dat:

het onderzoek een vrijwel zekere relatie heeft aangetoond tussen de bemonsterde afgeknipte
mouwen/latex handschoenen (AAINJ525NL en AAIN126NL) en een schietproces;
het onderzoek heeft een vrijwel zekere relatie aangetoond tussen de bemonsterde delen van de

bivakmuts (AAJM4243NL) en een schietproces. 105



Vervolgens heeft het NFI de schotresten op de aangetroffen kleding vergeleken met de hulzen die zijn
gevonden op de plaats delict. De conclusie is ‘dat het waarschijnlijker is dat waar is de hypothese dat
deze schotresten afkomstig zijn van deze hulzen, dan de hypothese dat deze schotresten afkomstig zijn
van willekeurig andere hulzen ’. 106

Op 17 april 2016 heeft [betrokkene 4] ( [e-mailadres 3] ) onderstaande e-mailconversatie met
[betrokkene 3] ( [e-mailadres 6] @ennetcom.com, hierna [e-mailadres 6] ), deze e-mailconversatie
vindt plaats vlak nadat [betrokkene 4] ( [e-mailadres 4] ) van [betrokkene 21] ( [e-mailadres 7] )
te horen heeft gekregen dat haar broertje is opgepakt:107

PGP-gesprek tussen [betrokkene 21] (de zus van verdachte) en [betrokkene 4] 108

Datum en
tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
15:38:04

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 6]
@ennetcom.com (
[betrokkene 3] )

Bro hoor net dat [verdachte] is
opgepakt.

17-04-
2016
15:39:24

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 6]
@ennetcom.com (
[betrokkene 3] )

Godverdomme zeg, tfoe kk kk zooi.
Waar is die [betrokkene 15] dan Tfoe
tfoe tfoe.

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2018
16:32:51

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 7]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
21] )

Bel nu deze advo voor je broer. Gelijk geef al zijn
gegevens, is top advo. Regel nu meteen als eerste snel
nu nu [telefoonnummer 1] Haar mobiel: (maar ik zal haar
even dan waarschuwen en hoop dat zij er is)
[telefoonnummer 2]

17-04-
2016
16:33:44

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 7]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
21] )

Monique hilhorst. Dat is naam van die advo. Bel snel snel.
Blijven bellen tot ze opneemt.

17-04-
2016
16:35:46

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 7]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
21] )

Leg haar uit hij is vanmiddag aangehouden op verdenking
van wat in ijssel is gebeurd. Als ze nog niet op de hoogte
is dan zeg ze moet vlinderscrime lezen en crimesite

17-04-
2016
16:41:58

[e-mailadres 7]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
21] )

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Zijn vriendin woont in ijsselstein he. Hij kan zeggen dat ie
bij haar was.

17-04-
2016
16:46:57

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 7]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
21] )

Ik betaal alles van die advo alles!!!

17-04-
2016
16:46:58

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke tnx

17-04-
2016
16:49:09

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 7]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
21] )

Is een dure advo dus laat aan mij over schat. En regel
snel dat er gebeld word nu nog schat.

PGP-gesprek tussen [betrokkene 4] en medeverdachte (via de pgp van [betrokkene 3] ) op 17-04-
2016. de middag na de schietpartij109



PGP-gesprek tussen medeverdachte (via de PGP van [betrokkene 5] ) en [betrokkene 4] . 17- 04-
2016. 110

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
17:06:58

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=
Medeverdachte)

Sir waar in de sloot ligt die kalas??

17-04-
2016
17:11:24

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

Ik heb hem in het midden gegooit niet echt een sloot
meer een waterplas in het bos begrijp want mijn kleren
liggen ook daar aan de zijkant erin

17-04-
2016
17:13:03

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=
Medeverdachte)

Oke Sir. Je bent veilig weggekomen. Dat teld. En voor
[verdachte] hebben we goeie advo. Dat zit wel goed.

17-04-
2016
17:15:47

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=
Medeverdachte)

Bro ze kunnen [verdachte] niks maken hij heeft niet
geschoten en als die zijn lippen stijf op mekaar houd
dan is die zo buiten. Dat garandeer ik jullie alle 3 bro’s.
Vertrouw op me ik weet wat ik zeg en doe, is niet de
eerste x.

Op 17 april 2016 gaat de communicatie tussen [betrokkene 4] ( [e-mailadres 3] ) en [betrokkene
5] ( [e-mailadres 8] ) verder over hoe [betrokkene 15] (bijnaam medeverdachte) is weggekomen
na de liquidatie. Uit de communicatie valt op te maken dat medeverdachte (bijnaam [betrokkene
15] ) reageert via de PGP van [betrokkene 5] (die in handen van medeverdachte is111).

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
18:39:16

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

Bro hoe is [betrokkene 15] eigenlijk vanui ij in utr
terrecht gekomen??

17-04-
2016
18:41:46

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Broer ik had gelukkig onder alles een kort broekje en
trainingsvestje dus ik ben hardlopend tussen de rest
na ngein gegaan ben zelfs 3 keer langs de petten
gekomen maar ze dachten ik was hardloper in ngein
heb ik tram gepakt 2 haltes tot hier in zuid

17-04-
2016,
18:43:16

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

Pffiff heb je slim aangepakt bro. [verdachte] is gepakt
in een tuin niet ver van de auto. Hij deed alsof ie
tuinman was.

17-04-
2016
18:45:02

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Ja broer gelukkig wel zegje eerlijk nu nog hopen dat
de schade gaat meevallen voor mij en vooral voor die
ander

17-04-
2016

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com

Welke schade moet er meevallen voor u broer?



18:45:57( [betrokkene 4]
)

(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

17-04-
2016
18:47:06

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Dat ze mijn kleren niet vinden.. Dat is het enigste voor
mij

17-04-
2016
18:47:06

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

Je had handschoenen aan toch??

17-04-
2016
18:48:54

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Ja natuurlijk maar ik denk aan dna op de kleren begrijp
je

17-04-
2016
18:49:30

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

Ja tuurlijk. Maar is het een plek waar ze denk je gaan
zoeken

17-04-
2016
18:51:09

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
(medeverdachte
via PGP van
[betrokkene 5] )

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Nee denk het niet behalve als ze direct van die kk
honden hebben gedaan maar heb die niet gehoord

PGP-gesprek tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 3] over ‘pap’ (geld) 112

PGP-gesprek tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5] over geld 113

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
17:38:56

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Bro laatje gelijk afzetten bij jou fiets. Haal die jongens op
en rijd na plek toe huis van [betrokkene 15] ofzo.

17-04-
2016
17:39:57

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Ik regel pap en nieuwe fietsen bro. Maar jullie moeten van
straat af en [betrokkene 15] al helemaal

17-04-
2016
18:04:23

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Bro lees goed. Laten we duidelijk zijn oke. Zijn we het
eens bro. Dan kunnen we veder samen. 50 head 40 voor
spots ! ! Maar zeg ze dat dit nu is voor hun moeite
normaal 20 damen ! 10 de man dusjij en rambo 20 de
man. Oke. En wees zuinig sir.

17-04-
2016
18:07:20

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Bro heb je adres waar ik die 90duz kan afgeven. Of moet
ik rambo texten.

17-04-
2016
18:19:56

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene

Laat haar jou afzetten bij lidl weer. Want pap wordt zo
gebracht.



4] ) 3] )

17-04-
2016
18:21:07

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke bro

17-04-
2016
18:23:26

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Is een blauwe Peugeot 407, als die er is zeg tegen hem
code 90 (dus woord code +cijfer 90 tegen die man zeggen
precies zoals t er staat) dan weet ie dat jij de persoon
bent die pap aanneemt

17-04-
2016
18:28:51

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke bro waar komt die is dat al doorgegeven

17-04-
2016
18:29:39

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

50duzu voor [betrokkene 15] en 50 voor [verdachte] . Die
van [verdachte] heb ik appart gehouden tot we meer
weten en 20 voor jou en 20 voor [betrokkene 15] . En
jullie gaan nog meer krijgen bro. Blijf gewoon 1 groep. En
blijf paraat, neem vandaag gwn rust.

17-04-
2016
18:31:40

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Ja hij komt [c-straat 1] dat is wat rambo doorgaf.

17-04-
2016
18:35:07

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Nee bro begrijp me niet verkeerd als alles maar goed komt
met hem

17-04-
2016
18:38:29

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Nee zowiezo niet bro. Komt allemaal goed hij heeft top
advo gekregen van ons wij betalen die alles wat nodig is
voor [verdachte] . Advo zei dat we positief moesten
blijven

17-04-
2016
18:41:18

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

Bro 20.30 word pap afgegeven. Oke ga voor die tijd niet
deur uit tenzij belangrijk is

17-04-
2016
18:41:48

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
3] )

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke s goed bro.

Op 17 april 2016 gaat de e-mailconversatie tussen [betrokkene 4] ( [e-mailadres 3] ) en
[betrokkene 5] ( [e-mailadres 8] ) verder over het geld dat [betrokkene 4] ( [e-mailadres 3] ) laat
brengen bij [betrokkene 5] ( [e-mailadres 8] ).

Uit het dossier volgt dat de [c-straat 1] te [plaats] een verblijfplaats was van verdachte.114

PGP-gesprek tussen medeverdachte en [betrokkene 4] . 17-04-2016 en 18-04-2016.115

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
18:12:05

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
( [betrokkene 5]
)

Sir heb je adres voor mij, dan word er 90duzu
afgegeven aan u. 50 is voor [betrokkene 15] 20 voor
jou en 20 voor mexx. Want normaal is 10 duzu de man
als je spot. Maar jullie hebben goed werk verricht en we
willen jullie tevreden houden snap je.

17-04- [e-mailadres 8] [e-mailadres 3] Oke dankjewel bro adres is [c-straat 1] niet aanbellen



2016
18:15:37

@ennetcom.com
( [betrokkene 5]
)

@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

als tie er is kom ik naar beneden

17-04-
2016
18:16:34

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
( [betrokkene 5]
)

Nee bro jullie bedankt, neem dag vrij tot ik nieuwe
fietsen heb geregeld maar blijf paraat aub, en
[betrokkene 15] krijgt nieuwe PSP

17-
04r2016
18:21:25

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
( [betrokkene 5]
)

Sir blauwe peugeot 407 komt zo pap brengen, als dié er
is zeg tegen hem code 90 dan weet ie dat jij de goeie
persoon bent

17-04-
2016.
18:27:34

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
( [betrokkene 5]
)

Is [betrokkene 15] tevreden met die 50duzu. Die
andere 50duzu heb ik appart gelegd voor [verdachte] .

17-04-
2016
18:28:50

[e-mailadres 8]
@ennetcom.com
( [betrokkene 5]
)

[e-mailadres 3]
@ennetcom.com
( [betrokkene 4]
)

Ja [betrokkene 15] is tevreden we hopen dat alleen
alles goed komt met die andere

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

17-04-
2016
20:37:02

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke ik weet het maar toch, maar ik heb vraagje je vroeg
ons om die fiets nog te doen maar ik heb niks kunnen
regelen en die andere 2 ook niet omdat we met
niemand contact hebben vandaag en we zo allemaal
onze eigen weg gaan kun je misschien zelf wat regelen
voor dat?

17-04-
2016
20:38:36

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Hoezo allemaal jullie eigen weg sir? Staan jullie wel
paraat?

17-04-
2016
20:47:24

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Broer natuurlijk maar ik ben eerlijk met je dat ik de stad
zo ga verlaten om even wat dingen voor mezelf te
regelen zodat ik me eigen dingen op orde heb begrijp je
is normaal toch na deze dag?

17-04-
2016
20:49:12

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Ja tuurlijk bro. Zowiezo effe onderduiken, maar blijf je
wel paraat voor ons en voor de jongens waar je nu mee
bent, dat zou [verdachte] ook willen snap je. Ben je
gewoon bereikbaar

17-04-
2016
20:52:33

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Sir wees zuinig op je pap. En houd je tel op geluid.

17-04-
2016
20:52:50

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Ik ben altijd paraat en bereikbaar ben soldaat die graag
veeel pap wilt eten broer

18-04- [e-mailadres 4] [e-mailadres 5] Top sir truste alvast en bedankt bro voor alles en jullie



2016
00:34:07

@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

inzet. Topwerk bro. Ben trots. Wees zuinig op je pap bro

18-04-
2016
00:44:23

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Ja broer jij ook erg bedankt.

18-04-
2016
19:47:09

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Gaat goed met mij, heb wel veel media gezien
sjongejonge echte kk honden

18-04-
2016
19:49:46

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Jah ze blazen alles op bro. Gwn kklijers. En advo heeft
aan mij doorgegeven dat ze niet veel tegen hem
hebben en dat t er wel goed uitziet voor [verdachte]

18-04-
2016
19:53:21

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke heel goed om te horen want ik zie hem echt als
broeder..

18-04-
2016
20:26:27

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Ik vertrouw op u sir [betrokkene 15] ik weet van
[verdachte] datje een trouwe vriend bent en voor m
door t vuur gaat, wij lebben nu top advo voor hem
geregeld en die betalen we ook volop en ook onder de
tafel snap je om snel meer info te krijgen, van jou kant
wil alleen datje politiekelijk er na toe gaat na die neef
en alles boven water probeerd te krijgen, dan hoor ik u
straks wel ofzo, is dat oke sir

18-04-
2016
20:31:49

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Oke bednkt, ik heb wel vraagje kun je mexx voor mij
contacte want hij heeft mijn pirmi en heb die nodig als ik
buiten ben

18-04-
2016
20:33:16

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Yes sir 1 momment,

18-04-
2016
20:46:23

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Sir hij zeg dat ie kamer van [verdachte] helemaal had
leeggehaald en weg heeft gegooid, ook jou pirmi heeft
gebroken en weg heeft gedaan toen alles gebeurde en
we niks van jullie hoorde, hij zegt dat ie bereid is te
betalen als je opnieuw gaat aanvragen, en je hoeft
geen aangifte te doen dan kan gewoon bij
gemeentehuis. Met spoed heb je m binnen 2dagen, kost
90euro

18-04-
2016
20:52:10

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Ja oke begrijpelijk dat hij dat heeft gedaan maar is goed
dan weet ik dat teminste en hij hoeft niks te vergoeden.
Maar moet even kijken waarneer ik dat ga doen want
sta ergens ver ingeschreven maar komt goed.
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Medeverdachte)

18-04-
2016
20:55:01

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

Oke bro. Je hebt wel gwn legitimatie toch.

18-04-
2016
20:56:56

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
15] =
Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz
( [betrokkene
4] )

Nee ik heb niks daarom vraag ik erom maar komt goed
ga het deze week regelen

Medeverdachte werd op 21 april 2016 aangehouden in de centrale ingang van het gemeentehuis
te Rosmalen.116 Uit onderzoek van de politiesystemen blijkt dat medeverdachte op 20 april 2016
melding heeft gemaakt van verlies of diefstal van zijn rijbewijs.117

PGP-gesprek tussen medeverdachte en [betrokkene 4] over noodgegevens. 18-04-2016 en 19-
04-2016. 118

Medeverdachte stond ten tijde van de emailconversatie ingeschreven op het adres: [d-straat 1] in
[plaats] .119

Datum
en tijd

Verzender Ontvanger Bericht

18-04-
2016
23:59:15

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

Broer kan ik aan jouw een adres geven waar er
hen gegaan moet worden in nood. Want met alle
respect maar ik vraag ik me af welke
noodgegevens je van mij hebt begrijp je?

19-04-
2016
00:01:39

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=Medeverdachte)

Dit is wat ik heb doorgekregen van u bro.
[betrokkene 1] , [d-straat 1] [plaats] Klopt dit?

19-04-
2016
00:02:48

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=Medeverdachte)

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

Nee broer de straat is niet goed geschreven nmr
ook niet en plaats ook niet.

19-04-
2016
00:04:14

[e-mailadres 4]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 4] )

[e-mailadres 5]
@ennetcom.biz (
[betrokkene 15]
=Medeverdachte)

Kan je me de juiste gegevens geven dan bro.

Getuigenverklaring [betrokkene 22]

[betrokkene 22] - een medegedetineerde van verdachte in 2019 - is naar aanleiding van een
verklaring die hij heeft afgelegd in een aangifte tegen verdachte, gehoord als getuige bij de
raadsheer-commissaris. Hier heeft hij verklaard dat verdachte - nadat hij de getuige in zijn cel
heeft mishandeld in 2019 - heeft geroepen dat hij een kankerhond heeft afgeschoten waar zijn
kind van zeven bij liep.120

…) 
Overige overwegingen

Met de rechtbank overweegt het hof, met enige aanvulling, als volgt.

Uit de hiervoor genoemde getuigen verklaringen volgt dat de daders van de schietpartij een zwart
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regenpak droegen, met horizontale reflectiestrepen op borst, rug en broekspijpen. Zij hadden
bivakmutsen op. De daders hebben de woonwijk verlaten via het bruggetje naast de flat aan de [b-
straat] en gingen het bosperceel in.

In een PGP-gesprek met [betrokkene 4] vertelt de medeverdachte hoe de liquidatie is gepleegd.
“We zaten achterin. Toen hij na buiten kwam gewacht tot ie achter het stuur zat. Toen ben ik
uitgestapt met kleintje na hem gerent eerst van voren toen van de zijkant en ben ik terug gegaan
na fiets en toen zijn de problemen begonnen.” Het hof leidt hieruit, in combinatie met de andere
bewijsmiddelen, af dat het de medeverdachte is geweest die [slachtoffer] heeft doodgeschoten.

Getuigen [betrokkene 18] en [betrokkene 19] zagen, iets na 10.00 uur, twee mannen met zwarte
regenpakken in het bosperceel lopen en zagen dat één van die twee mannen door een sloot waadde en
het volkstuinencomplex op ging. Op dit volkstuinen-complex trof getuige [betrokkene 6] in zijn
tuinhuisje een hem onbekende man. Deze man had de werkkleren van getuige [betrokkene 6]
aangetrokken. De man vluchtte weg en nam zijn eigen kleren, die hij in een tas had gestopt, mee. De
tas was van getuige [betrokkene 6] , de spullen in de tas waren van de man. Op aanwijzen van getuige
[betrokkene 6] werd deze man, verdachte, op 17 april 2016 om 10.20 uur aangehouden. Verdachte is
aldus ongeveer 20 minuten na de schietpartij aangehouden, op het volkstuinencomplex in de omgeving
van de schietpartij. In de tas met kleding van verdachte zat een zwart regenpak met horizontale
reflectiestrepen op borst, rug en broekspijpen. Aan de uiteinden van de mouwen en de pijpen van dat
pak zaten resten duct tape en aan een mouw zat met duct tape een nitrillen handschoen bevestigd. Op
de mouwen van het regenpak zijn schotresten aangetroffen. Eveneens zijn schotresten aangetroffen op
de, in het tuinhuisje achtergelaten bivakmuts, waarop het DNA van verdachte is aangetroffen en
waarvan verdachte zelf heeft verklaard dat dat zijn muts is en deze nooit uitleent. De rechtbank acht op
grond van al deze omstandigheden wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een van de daders is
van de schietpartij.

Gelet op de vindplaatsen van de bewuste voorwerpen, in relatie tot de getuigenverklaringen en
de resultaten van het forensisch onderzoek en de inhoud van de PGP-gesprekken, in onderling
verband en in samenhang met elkaar gezien, maakt dat het hof tot het oordeel komt dat wettig en
overtuigend bewezen is dat verdachte betrokken is bij de schietpartij waarbij [slachtoffer] om het
leven is gekomen.

Medeplegen en voorbedachte rade

Uit voornoemde bewijsmiddelen volgt dat verdachte samen met medeverdachte in een auto het
slachtoffer opwachtte. De auto stond al in de vroege ochtend van 17 april 2016 op de parkeerplaats.
Verdachte is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en heeft ervoor gezorgd dat de auto
op tijd geplaatst werd. Nadat het slachtoffer rond 10.00 uur naar buiten was gekomen en in zijn auto
was gestapt, kwamen verdachte en medeverdachte hun auto uit en liepen ze naar de auto van het
slachtoffer. Ze hadden beiden een vuurwapen bij zich en daarnaast had een van hen ook nog een groot
automatisch vuurwapen bij zich. Ze droegen allebei een bivakmuts en zwarte regenpakken, met
handschoenen vast getapet aan de mouwen. Het slachtoffer werd vervolgens gericht onder vuur
genomen en dood geschoten. Medeverdachte is degene geweest die heeft geschoten. Verdachte en
medeverdachte renden daarna terug naar de auto. In deze auto zijn twee vuurwapens aangetroffen en
een grote hoeveelheid munitie. Deze omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat verdachte en zijn
mededader zeer planmatig en in onderling overleg te werk zijn gegaan en dat hun rollen onderling
inwisselbaar zijn. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte samen met
medeverdachte en met voorbedachte raad het feit heeft gepleegd.

Gelet op het voorgaande, in samenhang en onderling verband bezien is het hof van oordeel dat
dat sprake is van een voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking en tevens van
voorbedachte raad en dat daarom wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich op 17
april 2016 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de moord op [slachtoffer] .
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4.3.

Bewijsmiddelen feit 2

Behalve de opgesomde bewijsmiddelen ten aanzien van feit 1 neemt het hof - met de rechtbank -
met betrekking tot het ten laste gelegde voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie nog
de volgende bewijsmiddelen in aanmerking.

Het (in de sloot) aangetroffen wapen bleek een automatisch vuurwapen, merk Zastava, van categorie II
van de Wet Wapens en Munitie (hierna: WWM). 121 Het wapen was voorzien van een houder met
meerdere patronen en in de kamer bevond zich 1 patroon. 122 In de houder bevonden zich 32 patronen,
kaliber 7.62 x 39 mm, categorie II van de WWM. 123 In de tas op de achterbank van de BMW werd
eveneens een houder voor een automatisch wapen aangetroffen. Hierin bevonden zich 31 patronen. 124

Het (in de auto) aangetroffen vuurwapen voorzien van SIN-nummer AAJD1630N, behoort tot categorie
III van de wet WWM. Het is een semi-automatisch vuurwapen, merk Walther, model P99 AS. In dit
wapen bevonden zich 2 scherpe patronen, 9 mm Luger, categorie III van de WWM. 125

Het (in de auto) aangetroffen vuurwapen voorzien van SIN-nummer AAJD1631NL, behoort tot categorie
III van de WWM. Het is een semi-automatisch vuurwapen, merk Walther, model P99 AS. In dit wapen
bevonden zich 15 scherpe patronen, 9 mm Luger, categorie III van de WWM. 126

In de tas op de achterbank van de BMW werden 2 houders voor een vuurwapen met patronen
aangetroffen 127 Hierin zaten respectievelijk 11 en 13 patronen, kaliber 9 mm Luger, categorie III van
de WWM. 128

Gelet op het voorgaande, in samenhang en onderling verband bezien is het hof van oordeel dat
wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich op 17 april 2016 tezamen en in vereniging
schuldig heeft gemaakt aan het onder 2 tenlastegelegde feit.”

Het Hof heeft de ter zitting gevoerde verweren als volgt verworpen (voetnoten doorgenummerd):

“Het door en namens verdachte naar voren gebrachte.

Het alternatieve scenario

Verdachte heeft zich tegenover de politie en tegenover de rechtbank bij de proforma behandelingen,
beroepen op zijn zwijgrecht. Eerst bij de inhoudelijke behandeling in eerste aanleg heeft hij een
verklaring afgelegd. Hij verklaarde dat hij zich die ochtend door een vriend had laten afzetten. Hij was op
weg naar een andere vriend om daar te verblijven.

De vriend die hem heeft afgezet is in hoger beroep als getuige gehoord. Deze vriend ( [betrokkene
23] ) heeft verklaard dat hij verdachte naar een vriend genaamd [betrokkene 24] heeft gebracht.
Wanneer en waar dit precies was weet hij niet meer. Het was wel in IJsselstein.

Verdachte verklaarde hij dat het in de buurt was van de plek waar geschoten is. Toen hij op straat liep,
op weg naar die vriend, hoorde hij sirenes van politieauto ’s, Omdat hij niet was teruggekeerd van verlof
uit de gevangenis, vermoedde hij dat ze naar hem zochten. Hij hield zich schuil in een tuinhuisje op een
volkstuinencomplex. In dat tuinhuisje lag werkkleding en die trok hij aan. Hij was van plan, gekleed in
die werkkleding, in een moestuin te gaan werken en daardoor niet op te vallen. Zijn eigen kleding, te
weten een trainingspak en schoenen, deed hij in een tas, die hij ook vond in dat tuinhuisje. Hij weet
niet of er nog meer spullen in die tas zaten. Toen de eigenaar van het tuinhuisje kwam, is hij
vertrokken en nam hij de tas met kleding mee. Hij liet zijn bivakmuts in het tuinhuisje achter. Hij
draagt altijd een bivakmuts, die hij meestal oprolt, zodat het lijkt alsof hij een gewone muts op heeft.
Hij heeft op het tuinencomplex verder niemand gezien.



Het hof acht de verklaring van verdachte niet aannemelijk, gelet op de inhoud van de hiervoor
genoemde bewijsmiddelen en bewijsoverweging. De verklaring van getuige [betrokkene 23] is op
dit punt onvoldoende specifiek over tijd en plaats om steun te bieden aan de verklaring van
verdachte.

Verdachte is ongeveer 20 minuten na de schietpartij aangehouden, op het volkstuinencomplex in de
omgeving van de schietpartij. Getuigen hebben even na tien uur gezien dat een man, die qua kleding
voldeed aan het signalement van de daders van de schietpartij, via een sloot het volkstuinencomplex
opging.

De zwarte sportschoenen, waarvan verdachte zelf heeft verklaard dat het zijn schoenen waren en dat
hij ze kort voordat hij werd aangehouden, had gedragen, waren drijfnat. Eveneens zijn op de bivakmuts
van verdachte schotresten aangetroffen. Deze omstandigheden passen niet in het door verdachte
geschetste alternatieve scenario en verdachte heeft hiervoor geen aannemelijke verklaring kunnen
geven.

Tenslotte volgt uit de PGP-gesprekken dat, toen verdachte werd aangehouden, hij op de vlucht
was en zich had vermomd als tuinman, vlak nadat hij met medeverdachte een moord had
gepleegd.

De overige verweren

De raadslieden hebben aangevoerd dat het in de meerkleurige bigshopper aangetroffen regenpak
niet van verdachte kan zijn omdat het pak een maat XS heeft. Tijdens de inhoudelijke behandeling
van de zaak in hoger beroep heeft verdachte een poging gedaan om het pak aan te trekken. Het
hof heeft geconstateerd dat verdachte de broek noch het jasje paste; de broek kwam niet over de
billen van verdachte en het jasje was te krap bij de schouders en de rits kon slechts tot de helft
dicht. Het hof verwerpt het verweer van de verdediging dat dit regenpak niet van verdachte kan
zijn. De omstandigheid dat verdachte dit pak vijfjaar na de pleegdatum niet past, maakt niet dat
hij dit tijdens het ten laste gelegde niet kan hebben gedragen. Met de rechtbank overweegt het
hof dat: verdachte (heeft) de bigshopper met inhoud van de keet meegenomen en even later
weggegooid. In deze tas werd kleding van verdachte aangetroffen met daarbij het aangetroffen
regenjack. Getuige [betrokkene 6] heeft verklaard dat de in de bigshopper aangetroffen kleding niet van
hem is.

De verdediging heeft voorts aangevoerd dat de schotresten, aangetroffen op de bivakmuts van
verdachte, door besmetting met ander materiaal in deze zaak - dat daar in de buurt is aangetroffen - op
deze muts terecht zijn gekomen.

Met de rechtbank verwerpt het hof dit verweer, nu het geheel niet is onderbouwd en op geen
enkele wijze is gebleken.

Verweer ten aanzien van PGP-gesprekken

Ten aanzien van het 8e aanvullende proces-verbaal heeft de verdediging aangevoerd dat deze
PGP-gesprekken uitgesloten dienen te worden van het bewijs. De identiteit van de betreffende
gebruikers, noch de betekenis van hetgeen in de berichten wordt weergegeven is forensisch en
tactisch met voldoende mate van wetenschappelijk verantwoorde waarde vast te stellen, noch de
bevoegdelijke verkrijging daarvan is in voldoende genoegzame zin te controleren. Verdachte stelt
de bedoelde communicatie niet te hebben gevoerd. Uit het dossier blijkt dat verschillende
gebruikers een telefoontoestel zouden hebben gebruikt. E-mailadressen konden worden
hergebruikt en contactenlijsten overgezet. De toestemmingsmail van de rechter-commissaris



waarin geen wettelijke grondslag of gevolgde procedure is opgenomen en waaruit ook niet
duidelijk wordt op welke wijze de rechtmatigheid is beoordeeld is in strijd met het recht op een
eerlijk proces ex artikel 6 EVRM.

Het oordeel van het hof

De PGP-gesprekken (8e aanvullende proces-verbaal)

De raadsvrouw van verdachte heeft bepleit dat de PGP-gesprekken uitgesloten dienen te worden
van het bewijs nu de rechtmatigheid van de verkrijging van deze gesprekken en voorts ook de
betrouwbaarheid van de inhoud van de gesprekken niet getoetst kan worden. Het hof constateert
het volgende. Op 9 september 2016 is bij het Superior Court of Justice te Toronto een door
Nederland op basis van artikel 15, lid 1, van de Wet Wederzijdse Rechtshulp in strafzaken R.S.C. c.
30. (4e aanvulling) ingediend rechtshulpverzoek behandeld door deze Canadese rechter. Dit
verzoek strekte er - kort gezegd - toe dat de data op de BES-server(s) in Toronto (Canada),
waarvan de telefoontoestellen van Ennetcom gebruik maken voor hun communicatie, zouden
worden veilig gesteld en dat alle beschikbare gegevens van deze servers zouden worden
overgedragen aan Nederland ten behoeve van nader onderzoek in Nederland. Dit verzoek werd
gedaan in het kader van onderzoek 26DeVink en drie andere Nederlandse strafrechtelijke
onderzoeken waarbij het ernstige vermoeden was gerezen dat personen die betrokken zijn bij
liquidaties gebruik maakten van crypto-telefoons die geleverd zijn door Ennetcom en gebruik
maakten van dezelfde digitale infrastructuur in Canada om met elkaar te communiceren in
Nederland en desgewenst wereldwijd.129

Op 13 september 2016 heeft het Superior Court of Justice in Toronto beslist dat de veiliggestelde
data aan de bevoegde justitiële autoriteiten van Nederland zullen worden overgedragen, ten
behoeve van de vier expliciet in het rechtshulpverzoek genoemde onderzoeken. Daarnaast is
bepaald dat - onder voorwaarden - de gegevens ook gebruikt mogen worden in andere
Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken. De Canadese rechter heeft de beslissing of deze
gegevens gebruikt mogen worden in andere onderzoeken neergelegd bij de Nederlandse
autoriteiten, in die zin dat hier een rechterlijke machtiging aan vooraf moet gaan. Daarnaast is het
gebruikmaken van de gegevens door dezelfde Canadese rechter beperkt tot onderzoek en
vervolging van strafbare feiten die een overtreding vormen van art. 45, 46, 140, 157, 287, 289,
420bis, 420ter en 420quater van het Nederlands Wetboek van Strafrecht.130

Op 31 augustus 2017 heeft de officier van justitie op grond van artikel 181, gelezen in verbinding
met artikel 126ng, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) verzocht aan de rechter-
commissaris om te bepalen dat het onderzoek 09Ster dringend vordert dat onderzoek wordt
verricht aan en in de gegevens die zich op de servers van Ennetcom bevonden. Daarnaast is
verzocht om te bepalen dat relevante gegevens toegevoegd zouden worden aan het
procesdossier 09Ster.131 In het daarbij gevoegde Plan van Aanpak is aangegeven dat specifiek
gezocht zou moeten worden op: 
1. de e-mail adressen en IMEI nummers die op dat moment gekoppeld konden worden aan
medeverdachte ( [e-mailadres 1] @ennetcom.biz en [e-mailadres 2] @ennetcom.com); 
2. de e-mailaccounts die voorkomen in de berichten van de onder 1 genoemde accounts en de
contactpersonen die zijn aangetroffen in de onder I genoemde toestellen, en 
3. de in het dossier (09Ster) voorkomende (bij)namen van de verdachten, zoals weergegeven in
dit plan.132

Bij beslissing van 20 september 2017 heeft de rechter-commissaris het verzoek toegewezen en de
uitvoering van het onderzoek op grond van artikel 177 Sv door tussenkomst van de officier van
justitie verwezen aan het onderzoeksteam 09Ster.133

Voorts heeft op 6 december 2018 de officier van justitie op grond van gegevens die zijn



voortgekomen uit Ennetcomgegevens in het onderzoek 26Marengo de rechter-commissaris
verzocht om toestemming te geven om deze gegevens (het hof merkt op: het 8e aanvullende
proces-verbaal) over te dragen aan de advocaat-generaal in het onderhavige onderzoek 09Ster
omdat deze gegevens betrekking zouden hebben op de moord op [slachtoffer] .134

De aangezochte rechter-commissaris heeft per mail van 12 december 2018 hiervoor toestemming
gegeven. Blijkens deze toestemming heeft de rechter-commissaris overwogen dat de berichten
rechtmatig zijn verkregen uit het onderzoek 026Marengo waarvoor de rechter-commissaris eerder
toestemming heeft gegeven.135

Nu er - conform dat wat bepaald is door de Canadese rechter - een rechterlijke machtiging
voorafgegaan is aan het gebruiken / onderzoeken van de Ennetcomgegevens in het onderhavige
onderzoek 09Ster, is het hof van oordeel dat het verkrijgen van de data op rechtmatige wijze is
geschied. Het hof verwerpt het verweer van de raadsman op dit punt.

Ten aanzien van het kunnen toetsen van de betrouwbaarheid van de gegevens heeft de
raadsvrouw verwezen naar zijn eerder gegeven onderbouwing tijdens de regiezitting op 8 januari
2019. Het hof heeft in zijn tussenarrest van 22 januari 2019 in dit kader het volgende overwogen
en zal dat hier herhalen.

“Het hof overweegt dat - ook gelet op andere te respecteren belangen - uit het beginsel van
‘equality of arms’ niet voortvloeit dat de verdachte aanspraak kan maken op kennisneming van alle
informatie die als resultaat van opsporing is verkregen, dan wel als aanleiding voor de opsporing
heeft gediend.

Anders gezegd, het recht van de verdachte om in de gelegenheid te worden gesteld om methoden
en resultaten van onderzoek te betwisten, valt niet samen met een ongeclausuleerd recht om
deze te controleren. Het hof stelt vast dat door de verdediging niet is aangevoerd dat de door het
openbaar ministerie verstrekte stukken onjuist zijn of zodanig onvolledig zijn dat het hof niet in
staat is de vragen genoemd in de artikelen 348 en 350 Sv goed te beantwoorden. Verdachte is
geconfronteerd met deze nieuwe stukken en heeft derhalve de mogelijkheid gehad om op deze
stukken te reageren en/of de inhoud daarvan te betwisten. De verdediging heeft - ondanks haar
mogelijkheden hiertoe - niet gemotiveerd dat en zo ja waarom er sprake zou zijn van
onjuistheden of onvolledigheden. Met andere woorden: waarom de betrouwbaarheid van de
waarheidsvinding in twijfel getrokken zou moeten worden.”

In aanvulling hierop overweegt het hof dat de inhoud van de PGP-gesprekken op een groot aantal
onderdelen overeenkomt met de inhoud van andere bewijsmiddelen, zoals hierboven blijkt. De
inhoud van die gesprekken vindt aldus bevestiging in andere bewijsmiddelen. Het is daarbij niet
alleen zo dat de inhoud van die gesprekken overeenkomt met de inhoud van de andere
bewijsmiddelen, maar ook leveren die gesprekken de nog ontbrekende puzzelstukjes op in die zin
dat de nieuwe informatie uit die gesprekken past en aansluit bij de reeds bekende informatie.

Het is wel zo dat in de weergave van de PGP-gesprekken conclusies zijn opgenomen. Dit is het
geval als het gaat om de identiteit van de personen die de gesprekken gevoerd hebben. Evenwel
blijkt uit de stukken van de zaak op welke wijze door de politie de identiteit van die personen is
vastgesteld. Van groot belang daarbij is of de persoon die voorafgaand aan de moord, gesprekken
voerde met [betrokkene 4] en die gebruik maakte van het mailadres [e-mailadres 2]
@ennetcom.com inderdaad verdachte is en of met [verdachte] inderdaad verdachte wordt
bedoeld. De politie gaat daarvan uit en het hof ook; niet omdat dit de conclusie van die politie is,
maar omdat dit volgt uit de inhoud van de PGP-gesprekken en in verband met andere
bewijsmiddelen. Dat verdachte de gebruiker was van het mailadres [e-mailadres 2]
@ennetcom.com volgt uit de context van de bewijsmiddelen en met name uit de omstandigheid
dat vlakbij de plek waar verdachte werd aangehouden een doorgebroken telefoon werd



5.1.

5.2.

aangetroffen waaraan dit mailadres gekoppeld kon worden. Vanaf het moment dat verdachte is
aangehouden vinden er geen gesprekken meer plaats met verdachte, maar wel over verdachte.
[betrokkene 4] voert gesprekken met de zus van verdachte en geeft aan dat hij een topadvocaat
voor verdachte gaat regelen. Dit zegt hij ook tegen de dan nog niet aangehouden [betrokkene 15]
(medeverdachte). [betrokkene 4] zegt ook tegen medeverdachte dat [verdachte] is gepakt en zich
voordeed als tuinman.

Het hof heeft, gelet op het al het vorenstaande, dan ook geen redenen om aan de
betrouwbaarheid van de inhoud van de PGP-gesprekken te twijfelen en verwerpt het verweer van
de verdediging.”

5. Het eerste middel bevat een viertal klachten over de wijze waarop de Ennetcom-data zijn
verkregen.

De eerste klacht van het eerste middel luidt dat een grondslag zou ontbreken voor het door
Nederland aan de Canadese autoriteiten gerichte verzoek tot inbeslagname van
(computer)data.136 Hiertoe wordt aangevoerd dat het verdrag tussen Nederland en Canada niet
zou voorzien in de mogelijkheid tot het overdragen van gegevens.137

Zoals hiervoor onder 2.5 overwogen, moet in cassatie ervan worden uitgegaan dat de grondslag
voor het rechtshulpverzoek van Nederland aan Canada het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en Canada inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (hierna: het
Rechtshulpverdrag) was.138 Voorts moet ervan worden uitgegaan dat dit verzoek naar Nederlands
recht kon worden aangemerkt als een verzoek tot toepassing van het dwangmiddel als bedoeld in

V. Het eerste middel

5.3.

5.4.

art. 125i Sv. Aan het thans in art. 5.1.3 Sv gecodificeerde rechtsbeginsel is dan ook voldaan.

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat, nu sprake is van
interstatelijke samenwerking tussen Nederland en Canada, de beoordeling moet plaatsvinden in
het licht van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Over het vertrouwensbeginsel in het
internationale strafrecht schreef mijn ambtgenoot Hofstee, in zijn conclusie
ECLI:NL:PHR:2012:BW6798:139

“Het door een Verdrag omgeven uitleveringsrecht impliceert dat de staten over en weer
vertrouwen hebben in de deugdelijkheid van elkaars strafrechtssysteem. Dit wederzijdse
vertrouwen is als beginsel verankerd in de internationale rechtshulp in strafzaken, waartoe de
uitlevering gerekend wordt, en vormt tegelijkertijd de ruggengraat van het internationale
rechtshulpverkeer. Zonder dat wederzijdse vertrouwen zal onderlinge rechtshulp niet mogelijk zijn.
De betekenis en strekking van dit vertrouwensbeginsel reikt binnen de dimensies van het
internationale rechtshulpverkeer ver. Zo zal in het licht daarvan de aangezochte staat behoren
aan te nemen dat de inhoud van de door de verzoekende staat overgelegde stukken - inclusief
het feitenexposé of de uiteenzetting van de feiten - juist is en op waarheid berust. Daaruit vloeit
voort dat de procesvoering en de bewijsbeslissingen van de rechter van de verzoekende staat
aan de daarvoor geldende rechtsnormen voldoen en voor deugdelijk worden gehouden.”

In een andere conclusie140 stelt mijn ambtgenoot Aben: “Het vertrouwensbeginsel vervult
zodoende als het ware de rol van ‘smeerolie’ van het internationale-rechtshulpverkeer; daardoor
kunnen de vertegenwoordigers van de verdragspartijen daaraan zonder veel horten en stoten
deelnemen.”

Binnen de context van kleine rechtshulp door andere tot het EVRM toegetreden staten heeft de
Hoge Raad daarover het volgende bepaald:

“4.4.1. Ten aanzien van onderzoekshandelingen waarvan de uitvoering plaatsvindt onder
verantwoordelijkheid van de buitenlandse autoriteiten van een andere tot het EVRM toegetreden
staat, is de taak van de Nederlandse strafrechter ertoe beperkt te waarborgen dat de wijze
waarop van de resultaten van dit onderzoek in de strafzaak tegen de verdachte gebruik wordt
gemaakt, geen inbreuk maakt op zijn recht op een eerlijk proces, zoals bedoeld in art. 6, eerste



5.5.

5.6.

lid, EVRM. Het behoort niet tot de taak van de Nederlandse strafrechter om te toetsen of de wijze
waarop dit onderzoek is uitgevoerd, strookt met de dienaangaande in het desbetreffende
buitenland geldende rechtsregels (vgl. HR 18 mei 1999, NJ 2000/107).”141

Hoewel deze als laatst genoemde rechtspraak zich beperkt tot situaties waarin
onderzoekshandelingen zijn verricht onder verantwoordelijkheid van een andere tot het EVRM
toegetreden staat, is deze naar het mij voorkomt niet zonder betekenis voor de situatie tussen
Canada en Nederland. Het bestaan van het Rechtshulpverdrag tussen Nederland en Canada –
alsmede het bestaan van diverse andere verdragen waarbij beide landen partij zijn, waaronder
het in relatie tot de onderhavige zaak nog in het bijzonder te noemen cybercrime-verdrag142 –
duidt immers op een zeker vertrouwen aan Nederlandse zijde in de deugdelijkheid van de
Canadese rechtspleging.143 Hoewel daarmee niet is gezegd dat het voorgaande kader ook één op
één van toepassing is op de onderhavige casus, brengt dit naar het mij voorkomt tenminste mee
dat de beslissing van de Canadese rechter dat voldaan is aan de verdrags- en
Canadeesrechtelijke voorwaarden voor inbeslagname van de computerdata door de Nederlandse
rechter terughoudend moet worden getoetst.

Voor zover gelet op het voorgaande nog ruimte zou zijn voor een inhoudelijke beoordeling van de
eerste klacht van het eerste middel, geldt het volgende. Het Rechtshulpverdrag luidt, voor zover
relevant, als volgt:

“Artikel 2

Werkingssfeer

1. De Partijen verlenen elkaar, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag, wederzijdse
rechtshulp in alle aangelegenheden verband houdend met de opsporing, vervolging en bestrijding
van strafbare feiten.

2. De rechtshulp omvat, onder meer:

a. het verstrekken van gegevens en voorwerpen;

(…)

f. het uitvoeren van verzoeken om huiszoeking en inbeslagneming ter verkrijging van bewijs;

(…)

Artikel 7

Uitvoering van verzoeken

Een verzoek wordt voortvarend en in overeenstemming met het recht van de aangezochte Staat
uitgevoerd. De in het verzoek aangegeven procedures worden gevolgd, ook indien deze de
aangezochte Staat onbekend zijn, behalve voor zover de wetten van de aangezochte Staat zulks
verbieden.

(…)

Artikel 10

Huiszoeking, inbeslagneming en uitlevering van bewijs

1. De aangezochte Staat geeft, in zoverre zijn wet zulks toelaat, gevolg aan verzoeken om
huiszoeking, inbeslagneming of de uitlevering ter inbeslagneming van schriftelijke bescheiden, of
voorwerpen en de overdracht van aldus verkregen bewijsmateriaal, of afschriften daarvan, aan de
verzoekende Staat, mits blijkens de in het verzoek vermelde gegevens zulke maatregelen
krachtens de wet van de aangezochte Staat zouden zijn gerechtvaardigd.

2. De aangezochte Staat verstrekt alle gegevens waarom de verzoekende Staat verzoekt met
betrekking tot de uitlevering ter inbeslagneming, huiszoeking en inbeslagneming, met inbegrip van
de plaats van inbeslagneming, de omstandigheden van inbeslagneming en de daaropvolgende
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bewaring van het in beslag genomen of uitgeleverde bewijsmateriaal.”144

De steller van het middel grondt zijn mening dat een grondslag voor de inbeslagname van de
Ennetcom-data ontbrak op de stelling dat deze data noch als “schriftelijke bescheiden” noch als
“voorwerpen” in de zin van het eerste lid van art. 10 van dit verdrag kunnen worden
gekwalificeerd, noch als “gegevens” in de zin van het tweede lid van ditzelfde artikel. Hij beroept
zich daarbij op de betekenis die naar Nederlands recht aan die begrippen wordt gegeven.

Het is zogezegd een gegeven dat in het digitale tijdperk in diverse jurisdicties wordt geworsteld
met de (nieuwe) betekenissen van begrippen als “goed”, “voorwerp” en “gegevens”.145 Hoe men
deze begrippen onderling precies afbakent – of laat overlappen – is derhalve iets dat van land tot
land kan verschillen. Het is dan ook goed mogelijk dat de Canadese rechter net iets anders onder
deze begrippen verstaat dan de Nederlandse rechter zou hebben gedaan. In dit verband wijs ik er
op dat de, krachtens art. 22 van het verdrag in gelijke zin authentieke Engelse en Franse versies
van art. 10, bewoordingen lijken te kiezen die niet één op één in het Nederlands kunnen worden
vertaald.146

Het Rechtshulpverdrag bepaalt in art. 7 dat verzoeken in overeenstemming met het recht van de
aangezochte staat wordt uitgevoerd. Hieruit volgt dat bij eventuele twijfel over de betekenis van
de in art. 10 voorkomende begrippen de uitleg die volgt uit het Canadese recht leidend is. De
Canadese rechter zal in dat geval dus aan Canadees recht moeten toetsen. Uit art. 10, eerste lid,
volgt bovendien dat alleen gevolg wordt gegeven aan verzoeken tot inbeslagname in zoverre de
wet van de aangezochte staat zulks toelaat. Ook gelet op dat verdragsartikel zal het Ontario
Superior Court of Justice dus het eigen, nationale recht bij de beoordeling van het verzoek om
kleine rechtshulp hebben moeten betrekken. Uit de uitspraken van 18 april en 16 september 2016
kan dan weer worden afgeleid dat deze Canadese rechter in zijn nationale recht kennelijk geen
beletsel heeft gezien om de door Nederland gevraagde Ennetcom-data in beslag te laten nemen
onderscheidenlijk aan Nederland over te dragen.

Voor zover in de beslissing van het hof in te lezen valt dat bij de verkrijging van de gegevens de
Canadese rechter van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, geldt in cassatie dat toetsing
daarvan zo goed als is uitgesloten omdat schending van het recht van vreemde staten niet ter
beoordeling staat van de Hoge Raad (art. 79, lid 1 onder b Wet RO). De uitleg van buitenlands
recht betreft zogezegd een gegeven “als ware het een feitelijke kwestie”.147 Ter toetsing staat in
cassatie daardoor nog slechts de vraag of het oordeel van het hof dat het verkrijgen van de data
op rechtmatige wijze is geschied begrijpelijk is. Deze vraag moet naar ik meen, gelet op hetgeen
onder 5.8 overwogen, bevestigend worden beantwoord.

Ten overvloede merk ik nog op dat de verkrijging van de data zich niet heeft voorgedaan in het
kader van het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte, maar in een ander strafrechtelijk
onderzoek, gericht tegen andere verdachten. Het gevolg hiervan is dat, zou er al sprake zijn van
een vormverzuim, dit slechts voor sanctionering in aanmerking komt indien het verzuim “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.”148 Het lijkt mij dat
deze drempel in de onderhavige zaak niet wordt gehaald, mede gelet op het feit dat de verdachte
in eerste aanleg voor dezelfde feiten is veroordeeld zonder dat daar op dat moment de pgp-
berichten bij konden worden betrokken.

De eerste klacht van het eerste middel faalt.

De tweede klacht van het eerste middel luidt dat de procedure die gevolgd is om de data in het
onderzoek naar de onderhavige feiten te gebruiken onrechtmatig is, omdat zij ten eerste niet in
overeenstemming zou zijn met hetgeen door de Canadese rechter is gelast,149 en tevens in strijd
zou zijn met het bepaalde in art. 1 Sv.150

Zoals hiervoor onder 2.7 en 2.8 is uiteengezet heeft de Canadese rechter de overdracht van de
data gelast onder de voorwaarde dat deze in eerste instantie alleen in vier onderzoeken zouden
worden gebruikt en dat gebruik in andere onderzoeken altijd vooraf zou moeten gaan door
toestemming van een Nederlandse rechter (“court”). Onder 2.9 is overwogen dat het onderzoek
dat heeft geleid tot de vervolging van de verdachte in deze zaak (09Ster) niet één van die
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onderzoeken is. Onder 2.10 tot en met 2.15 is uiteengezet op welke wijze de Ennetcom-data in
deze zaak alsnog zijn gevoegd.

Deze werkwijze kwam in het kort op het volgende neer. In een eerste vordering heeft het OM
voorgesteld om conform een plan van aanpak onderzoek te doen naar de Ennetcom-data. In een
tweede vordering heeft het gevraagd om onderzoeksresultaten die reeds in een ander onderzoek
(26Marengo) waren verkregen in deze zaak te voegen. Voor de eerste vordering heeft de officier
van justitie ter uitvoering van de door de Canadese rechter gestelde voorwaarde een vordering
als bedoeld in art. 181 lid 1 Sv gedaan en daarbij voorgesteld om de criteria van art. 126ng
analoog toe te passen. De tweede vordering bevatte niet een vermelding van een (analoog toe te
passen) wettelijke grondslag. Het ging toen immers om data die in het kader van een ander
onderzoek reeds waren verzameld, conform een plan van aanpak dat in die zaak was opgesteld
en door een rechter-commissaris geaccordeerd.

Dat art. 126ng Sv niet is geschreven voor situaties als de onderhavige, is evident. Dit wordt
noch in de onder 2.10 weergegeven vordering, noch in de daaropvolgende en onder 2.12
weergegeven beschikking miskend. Volgens de steller van het middel had het OM daarom de
Canadese rechter om een herstelbeschikking dan wel om wijziging van de voorwaarden moeten
vragen. Welke voorwaarden wel conform het Nederlands recht zouden zijn geweest, wordt in de
cassatieschriftuur overigens niet opgemerkt.

Mij lijkt de door de rechter-commissaris gegeven toestemming niet in strijd met art. 1 Sv en ook
overigens niet problematisch. Krachtens de in art. 170 Sv verwoorde algemene taakomschrijving is
de rechter-commissaris belast met toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot het
opsporingsonderzoek. Algemeen wordt hieruit de opdracht afgeleid te waken over de
rechtmatigheid en volledigheid van het opsporingsonderzoek.151 Deze opdracht komt tot
uitdrukking in diverse opsporingsbevoegdheden waarvoor betrokkenheid van de rechter-
commissaris een wettelijk vereiste is, maar ook buiten het wettelijk kader kan deze betrokkenheid
een noodzakelijke voorwaarde zijn om een bepaalde opsporingsmethode rechtmatig te doen zijn.
Zo zijn er situaties waarin de wet bepaalde opsporingsbevoegdheden zowel aan de officier van
justitie als aan de rechter-commissaris toekent. Indien de officier van justitie er dan voor kiest om
zich tot de rechter-commissaris te wenden terwijl de wet dit niet eist, kan de rol van de rechter-
commissaris worden beschouwd als een aanvullende waarborg voor de evenwichtigheid en
volledigheid van het onderzoek.152 In dat verband kan ook gewezen worden op het verrichten van
onderzoek aan inbeslaggenomen smartphones. In voorkomende gevallen kan een betrokkenheid
van de rechter-commissaris vereist zijn voor de rechtmatigheid van dergelijk onderzoek, ondanks
dat de wet dit niet met zoveel woorden voorschrijft.153 Zo bezien vloeit de mogelijkheid om
toestemming van de rechter-commissaris te vorderen buiten situaties waarin de wet dit eist voort
uit het systeem van de wet.

Ook de tweede klacht van het eerste middel faalt.

De derde klacht van het eerste middel houdt in dat de verkrijging van de Ennetcomdata in strijd
zou zijn met het Unierecht, en dan in het bijzonder met de Richtlijn 2002/58, de Verordening
2016/679 (AVG) en het Handvest. Subsidiair wordt nog het verzoek gedaan tot het stellen van
prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

Om te beginnen merk ik op dat de verdediging, voor zover ik zie, de potentiële schending van
het Unierecht niet ter zitting ter sprake heeft gebracht. Hierdoor dringt zich de vraag op of
hierover wel voor het eerst in cassatie kan worden geklaagd; in elk geval wordt de beoordeling
van het middel bemoeilijkt doordat relevante feitelijke vaststellingen van het hof deels ontbreken.
Daar komt bij dat het mij niet duidelijk is – en hierover zwijgt de schriftuur – waarom deze zaak
onder het bereik van het Unierecht zou vallen. Gelet op het belang dat ook in andere zaken
bestaat bij helderheid over de rechtmatigheid van de in deze zaak gevolgde procedure, bespreek
ik het middel hierna toch inhoudelijk.

De steller van het middel doet in de toelichting op dit onderdeel van het middel een beroep op de
rechtspraak van het HvJ EU en dan in het bijzonder op de uitspraken Ministro Fiscal,154 La
Quadrature du Net e.a155en Prokuratuur.156

Vooropgesteld moet worden dat deze arresten over een ander soort gegevens gaan dan waar
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het in deze zaak om gaat, namelijk over verkeers- en locatiegegevens. Dergelijke gegevens
bevatten de Ennetcom-data niet.157 Voor zover aan de klacht de opvatting ten grondslag ligt dat
de gevolgde procedure in strijd is het hetgeen in deze arresten is bepaald, mist zij reeds hierom
doel.

Hiermee is nog niet gezegd dat de Richtlijn 2002/58 – voluit: 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) - als zodanig toepassing
mist in de onderhavige zaak. De richtlijn onderscheidt namelijk naast verkeers- en
locatiegegevens, die worden beschermd krachtens onderscheidenlijk de artikelen 6 en 9 van de
Richtlijn, ook “communicatie”. Dit begrip wordt in art. 2 sub d van de Richtlijn gedefinieerd als
“informatie die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen een eindig aantal partijen door middel
van een openbare elektronische-communicatiedienst.” De via de servers van Ennetcom verstuurde
en versleutelde e-mails zouden hier mogelijk onder kunnen vallen.158 Art. 5 van de Richtlijn draagt
aan staten op via nationale wetgeving zorg te dragen voor het “vertrouwelijke karakter van de
communicatie (…) via openbare communicatienetwerken en via openbare elektronische-
communicatiediensten.”

Art. 15 bepaalt vervolgens dat lidstaten wettelijke maatregelen kunnen treffen ter beperking
van de reikwijdte van – onder andere - art. 5, mits dat dat in een democratische samenleving
noodzakelijk, redelijk en proportioneel is voor – onder meer – het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Dat met de inbeslagname van en onderzoek naar de
Ennetcom-data een inbreuk is gemaakt op het vertrouwelijke karakter van deze communicatie,
moge duidelijk zijn. Bij een welwillende lezing van de derde klacht van het eerste middel zou het
zo gelezen kunnen worden dat deze ziet op schending van de voorwaarden van art. 15 in relatie
tot art. 5 van de Richtlijn.

Ook zo opgevat kan de klacht echter niet slagen, en wel vanwege het volgende. Art. 1 lid 3
zondert onder meer de “activiteiten van de staat op strafrechtelijk gebied” uit van de reikwijdte
van de Richtlijn. In verschillende arresten van het HvJ EU, waaronder La Quadrature du Net, heeft
het hof in Luxemburg duidelijk gemaakt hoe deze begrenzing begrepen moet worden. Uit deze
rechtspraak volgt dat wanneer aan aanbieders van elektronische communicatie
verwerkingsverplichtingen worden opgelegd, ook wanneer dit is met het oog op de strafvordering,
deze verplichtingen als zodanig nog wel binnen de reikwijdte van de Richtlijn vallen.159

In de onderhavige zaak blijkt echter uit niets dat Ennetcom verwerkingsplichtig was in de zin van
de Richtlijn - veeleer dat zij zich hier succesvol aan lijkt te hebben onttrokken. Juist het feit dat
Ennetcom dit deed, maakte de dienst interessant voor mensen die uit het zicht van de
strafvorderlijke overheid wilden blijven. Uit de onder 2.6 weergegeven feitelijke gang van zaken
blijkt bovendien niet dat Ennetcom op enig moment verwerkingshandelingen heeft uitgevoerd. De
Canadese politie heeft in Toronto een doorzoeking uitgevoerd en aldaar forensische kopieën
gemaakt van de BES-servers. De verwerkingshandelingen zijn dus door de (Canadese)
strafvorderlijke overheid zelf uitgevoerd en vallen daarom buiten het bereik van de Richtlijn.

Wat dan nog rest is de vermeende schending van de AVG en het Handvest. Op dit punt bevat de
schriftuur voor zover ik zie echter geen zelfstandige klachten, terwijl mij ook anderszins niet
duidelijk wordt waar de schending van het Handvest of de AVG in gelegen zou kunnen zijn. Het
subsidiair geformuleerde verzoek om prejudiciële vragen te stellen wordt in de schriftuur evenmin
toegelicht, bijvoorbeeld door een aanduiding van een thema waar deze vragen betrekking op
zouden moeten hebben. Mede gelet op hetgeen ik onder 5.20 al heb overwogen meen ik dan ook
dat hieraan voorbij kan worden gegaan.

Ook de derde klacht van het eerste middel faalt.

De vierde klacht van het eerste middel behelst de klacht dat “de rechter-commissaris”
onbevoegd zou zijn.

Het valt niet mee te bepalen op welke rechter-commissaris de steller van het middel het oog
heeft. In de toelichting bij het middel wordt in relatie tot die vermeende onbevoegdheid gesproken
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over “de vordering van 31 december 2017” van de officier van justitie Franken en “de beschikking
van 20 september 2017”. Een vordering van 31 december 2017 bevat het dossier echter niet. Ik
ga ervan uit dat dit een verschrijving betreft en dat hier de vordering van 31 augustus 2017, die
hierboven onder 2.10 is aangeduid als de “eerste vordering” bedoeld wordt. De steller van het
middel bedoelt in dat geval de bevoegdheid van de rechter-commissaris Koppert, die de
beschikking van 20 september heeft gewezen (zie hierboven onder 2.12) aan te vechten.

Deze lezing zou meebrengen dat de steller van het middel zijn pijlen niet richt op de
bevoegdheid van de rechter-commissaris Rutten, die de tweede vordering van 6 december 2018
(zie hierboven onder 2.13-2.15) heeft toegewezen. Deze lezing roept meteen de vraag op wat in
dat geval de relevantie is van deze klacht, nu het er als gezegd alle schijn van heeft dat alleen het
onderzoek dat is gevolgd op de tweede vordering relevante informatie heeft opgeleverd voor de
onderhavige zaak. In het onderstaande ga ik er daarom vanuit dat de steller van het middel
bedoelt de bevoegdheid van zowel de rechter-commissaris die bij beschikking heeft beslist op de
eerste vordering (mr. Koppert), als de bevoegdheid van de rechter-commissaris die per mail heeft
beslist op de tweede vordering (mr. Rutten), ter discussie te stellen.

In het onderstaande ga ik er eveneens aan voorbij dat de verdediging de bevoegdheid van
beide rechters-commissarissen ter zitting niet aan de orde heeft gesteld, terwijl het mij voorkomt
dat hierover niet voor het eerst in cassatie kan worden geklaagd. Evenmin problematiseer ik welk
rechtsgevolg eventueel aan die onrechtmatigheid zou kunnen worden verbonden, en daarmee
verbonden de vraag welk belang van de verdachte geschaad zou zijn en welk nadeel de
verdachte ten gevolge van zo’n verzuim zou hebben kunnen leiden.

Aan het middel ligt namelijk de opvatting ten grondslag dat, behoudens het bepaalde in art.
411a Sv, aan rechters-commissarissen in appel uitsluitend nog de bevoegdheid zou toekomen
onderzoekshandelingen te verrichten indien daar een opdracht van het hof aan ten grondslag ligt.
Deze opvatting volgt niet dwingend uit de tekst noch uit de wetsgeschiedenis van art. 411a en
lijkt mij ook overigens onjuist.160 In zijn algemeenheid kan al worden gezegd dat de bevoegdheid
tot opsporing niet vervalt in de fase tussen de eerste aanleg en het hoger beroep. De
bevoegdheid van de rechter-commissaris om daarbij te worden betrokken stopt evenmin. Dat kan
als volgt worden geïllustreerd. Onder omstandigheden kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat een
rechter-commissaris betrokken wordt bij onderzoekshandelingen die voor de verdachte (nog)
geheim blijven. Gedacht kan worden aan de situatie waarin zich eerst in hoger beroep een
kroongetuige meldt, of aan situaties waarin de inzet van bijzondere opsporingsmethoden pas in
de fase van het hoger beroep aangewezen blijkt. In dergelijke situaties ligt het niet in de rede om
te eisen dat de betrokkenheid van de rechter-commissaris verloopt via de zittingsrechter.
Beginselen van een goede procesorde kunnen weliswaar aanvullend een rol spelen bij de
verhouding tussen rechter-commissaris en zittingsrechter, maar daarop richt de klacht in het
middel zich niet.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

6. Het tweede middel bevat de klacht dat het hof de verdediging ten onrechte niet de gelegenheid
heeft geboden om inzage in en/of afschrift te krijgen van “(alle) Ennetcomdata”. In essentie wordt
geklaagd dat de hiervoor onder 2.17 weergegeven gegeven beslissing op het hiervoor onder 2.16
weergegeven verzoek onbegrijpelijk zou zijn.

Het middel heeft een ruime en diffuse strekking, omdat het ter zitting gedane en onder 2.16
weergegeven verzoek uiteenvalt in een zestal verzoeken om kennisneming van verschillende
delen van Ennetcom(gerelateerde) data, die steeds iets anders zijn gemotiveerd. Ter zitting is
onder meer verzocht om alle “brondocumenten”, “alle Ennetcomdata, waaruit een dataset
Marengo is samengesteld en waaruit de Tandem II set is samengesteld”, “het onderzoeksdossier
Marengo, alsmede de onderzoeksdossiers Pluto en Kreta” en “metadata (kruimelsporen)”. Al deze
verzoeken heeft het hof afgewezen. Doordat de steller van het middel zich op het standpunt stelt
dat het hof gelegenheid had moeten bieden tot kennisneming van “(alle) Ennetcomdata”, maakt

VI. Het tweede middel
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hij geen keuze met welke afwijzende beslissing(en) van het hof hij het in het bijzonder oneens is.

Mede gelet op de ruime strekking van het middel, alsmede op de diverse vragen die in de praktijk
en de literatuur worden gesteld over de strafrechtelijke omgang met grote datasets,161 bespreek
ik het relevante juridisch kader hieronder eerst iets uitgebreider. Daarna beoordeel ik of hetgeen
het hof in deze zaak heeft besloten – in het licht van hetgeen daaromtrent ter zitting is
aangevoerd – die juridische toets kan doorstaan. In de hiernavolgende bespreking laat ik één
aspect dat in de literatuur wordt geproblematiseerd buiten beschouwing, te weten de
mogelijkheid van algoritmisch gestuurd zelflerend onderzoek van grote datasets.162 Er zijn immers
geen aanwijzingen dat bij het doorzoeken van de Ennetcom-data gebruik is gemaakt van deze
wijze van dataonderzoek.163 In elk geval is hieromtrent door de verdediging geen expliciet verweer
gevoerd en zijn hierover door het hof ook geen relevante vaststellingen gedaan,164 waardoor een
beoordeling in cassatie alleen al hierom niet goed mogelijk is.

Naar Nederlands recht bestaat er zoals bekend geen als zodanig benoemd recht op inzage in of
afschrift van ruwe onderzoeksdata. De verdachte kan op de voet van art. 34 Sv de officier van
justitie verzoeken om specifiek omschreven stukken bij de processtukken te voegen (lid 1) en
daartoe toestemming verzoeken om kennisname van bepaalde stukken (lid 2). De officier van
justitie kan dit echter weigeren op de grond dat het geen processtukken zijn, waarvoor getoetst
moet worden aan het relevantiecriterium (art. 149a Sv).

Eigen aan de grote dataset waar het in deze zaak om gaat, is echter dat de data te complex zijn
om eenvoudig te kunnen bepalen wat relevant is. Dat komt enerzijds door de oceaan aan
berichten (7 terabyte)165, waardoor het ook voor het OM niet gemakkelijk is om daaruit al het
relevante materiaal te dreggen,166 maar ook doordat de gebruikers van Ennetcom doorgaans geen
“normaal” e-mailadres gebruiken maar een adres dat bestaat uit een ogenschijnlijk willekeurige
combinatie van cijfers en letters, terwijl zij bovendien onderling communiceren in een taal die is
doorspekt van bijnamen, straattaal en hedendaags crimineel jargon. In de praktijk wordt een
speciaal daarvoor door het NFI ontwikkeld programma, genaamd “Hansken”167 gebruikt om de
data te doorzoeken.

In de literatuur is de vraag opgeworpen of de huidige wettelijke regeling, waarin het
relevantiecriterium centraal staat, voldoende aansluit bij deze realiteit. In dat verband wordt erop
gewezen dat de situatie waarin het OM met behulp van speciale software de data doorzoekt op
(belastend) bewijsmateriaal, terwijl aan de verdediging de mogelijkheid tot het (laten) doen van
onderzoek aan de dataset wordt onthouden, spanning op kan leveren met het beginsel van
equality of arms en dus met het recht op een eerlijk proces. Intussen heeft het EHRM zich ook twee
maal over deze kwestie uitgelaten. Deze rechtspraak heeft een iets ruimere strekking dan het
relevante Nederlands recht en verdient daarom bespreking.

In de zaak van Sigurður Einarsson e.a. tegen IJsland waren de klagers drie verdachten die
veroordeeld waren voor (onder meer) marktmanipulatie ten tijde van de IJslandse bankencrisis in
2008. Bij twee IJslandse banken waren grote hoeveelheden “documenten en elektronische data”
in beslag genomen. Deze ruwe data werden door het hof aangemerkt als de “full collection of
data”. Deze data was bij wijze van een eerste analyse doorzocht met een “e-Discovery-systeem”
genaamd Clearwell. Dit leidde tot een kleine 800.000 als potentieel relevant aangemerkte
documenten (“tagged documents”) waarvan vervolgens deels handmatig en deels met
aanvullende zoekslagen door het Clearwell-programma een tweede selectie is gemaakt. Deze
selectie is door het hof aangemerkt als de “investigation file”. In de “investigation file” is
uiteindelijk een laatste schifting aangebracht, hetgeen resulteerde in het dossier zoals dat aan de
rechtbank werd gezonden. Dit dossier wordt door het hof de “evidence in the case” genoemd.168

Alleen deze laatste selectie was in deze zaak aan de verdediging verstrekt. Daarnaast had de
verdediging de gelegenheid gehad om de “investigation file” in te zien op het kantoor van de
aanklagende instantie.

Bij het EHRM werd er door de klagers over geklaagd dat geen sprake was geweest van equality of
arms omdat de IJslandse autoriteiten geen toegang hadden verleend tot de gehele dataset (de
“full collection of data”), noch tot de resultaten van de eerste analyse (de “tagged documents”).169

Ook werd geklaagd dat de verdediging niet betrokken was bij het “filtering process”, dus bij het
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bepalen hoe de eerste en tweede analyses zouden worden uitgevoerd.170 Namens de IJslandse
overheid was daar onder meer tegenin gebracht dat zich onder de “full collection of data” veel
gevoelige persoonlijke informatie bevond en verstrekking aan de klagers het recht op privacy van
andere betrokkenen zou hebben geschonden.171 Bovendien werd door IJsland aangevoerd dat
namens de klagers onvoldoende specifieke verzoeken waren gedaan tot welke delen van de data
zij toegang wilden hebben.

Het EHRM begint zijn beoordeling met het aanhalen van zijn eerdere rechtspraak over de rechten
die de verdediging heeft ten aanzien van de toegang tot het dossier, in het bijzonder de
uitspraken Van Wesenbeeck tegen België en Natunen tegen Finland.172 Vervolgens overweegt het
hof:

“88. The Court notes that there were several collections of documents/data: the “full collection of
data” which encompassed all the material obtained by the prosecution (and included as a sub-
category data “tagged” as a result of the Clearwell searches using specified keywords but not
subsequently included in the investigation file); the “investigation documents”, identified from that
material by means of further searches and manual review as potentially relevant to the case; and
the “evidence in the case”, that is the material selected from the “investigation documents” and
actually presented to the District Court by the prosecution. It is undisputed that the defence was
provided with the “evidence in the case” and thus no issue arises of use of evidence by the
prosecution which was not disclosed to the defence. It is also undisputed that the defence was
given an opportunity to consult the “investigation file” containing material which had not been
submitted to the court, a list of which was submitted in the District Court proceedings; while the
Special Prosecutor had refused to provide copies of some of that material, the Supreme Court
confirmed that it was sufficient that the defence had access to it in his premises. The Court
therefore considers that no issues of denial of access to evidence arise in this respect.

89. The applicants’ complaint focuses rather on the fact that the defence did not have access to
the “full collection of data”. While the Government do not consider that data to constitute
“evidence” for the purposes of the case, the applicants maintain that it may have contained
evidence in their favour and that the denial of access to it breached the principle of equality of
arms, in particular as the prosecution selected the material it considered relevant to the case
without being subject to any control. They maintain moreover that there were no technical
obstacles to allowing them to conduct their own search of the “full collection of data” using the
Clearwell technology. The Government, on the other hand, refer to the mass of data involved and
to the confidential nature of certain information, as well as to the failure of the applicants to
specify what evidence might have been relevant to their defence. The issue in the case is thus
whether the defence had a right to obtain access, on the one hand, to the mass of information
collected indiscriminately by the prosecution and not included in the investigation file, and on the
other hand to the “tagged” data obtained by Clearwell searches, in order to identify potentially
disculpatory evidence.

90. The Court accepts that by its nature the “full collection of data” inevitably included a mass of
data which was not prima facie relevant to the case. Moreover, it can accept that when the
prosecution is in possession of a vast volume of unprocessed material it may be legitimate for it to
sift the information in order to identify what is likely to be relevant and thus reduce the file to
manageable proportions. It considers nevertheless that in principle an important safeguard in such
a process would be to ensure that the defence is provided with an opportunity to be involved in
the definition of the criteria for determining what may be relevant. In the present case, however,
the applicants did not point to any specific issue which they suggested could have been clarified by
further searches, and in the absence of such specification – which was open to them under section
37 § 5 of the Criminal Procedures Act – the Court has difficulty in accepting that a “fishing
expedition” of this kind would have been justified. In that respect, the data in question were more
akin to any other evidence which might have existed but had not been collected by the
prosecution at all than to evidence of which the prosecution had knowledge but which it refused to
disclose to the defence. Thus, while the Court reiterates that the prosecution authorities should
disclose to the defence all material evidence in their possession for or against the accused, and
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indeed the prosecution in the present case had a duty under domestic law to take into
consideration facts both for and against a suspect – in line with the Court’s own case- law –, the
prosecution was not in fact aware of what the contents of the mass of data were, and to that
extent it did not hold any advantage over the defence. In other words, it was not a situation of
withholding evidence or “non-disclosure” in the classic sense.

91. The situation is different with regard to the data “tagged” as a result of the initial Clearwell
searches. These data were reviewed by the investigators, both manually and by means of further
Clearwell searches, in order to determine which material should be included in the investigation
file. While here again the excluded material was a priori not relevant to the case, this selection
was made by the prosecution alone, without the defence being involved and without any judicial
supervision of the process. In that connection, the Court recalls that “a procedure, whereby the
prosecution itself attempts to assess the importance of concealed information to the defence and
weigh this against the public interest in keeping the information secret, cannot comply with the
above-mentioned requirements of Article 6 § 1” (Rowe and Davis, cited above, § 63). Moreover, the
defence was denied lists of the documents – and in particular the “tagged” documents – on the
ground that they did not exist and that there was no obligation to create such documents, and
reference was also made to the technical obstacles to remigrating the data and conducting new
searches, given the volume in question. As to the denial of lists, the Court has no reason to
question the finding of the Supreme Court that under domestic law there was no obligation on the
prosecution to create documents which did not already exist. It notes, however, that it appears
that further searches in the data would have been technically rather straightforward and it
considers that in principle it would been appropriate for the defence to have been afforded the
possibility of conducting – or having conducted – a search for potentially disculpatory evidence.
While it is sensitive to the privacy issues raised by the Government, the Court does not consider
that there were insurmountable obstacles in that respect. It thus finds that any refusal to allow
the defence to have further searches of the “tagged” documents carried out would in principle
raise an issue under Article 6 § 3(b) with regard to the provision of adequate facilities for the
preparation of the defence.

92. That said, the Court finds that despite frequent complaints to the prosecution about lack of
access to documents, the applicants do not appear at any stage to have formally sought a court
order under section 37 § 3 of the Criminal Procedures Act for access to the “full collection of data”
or for further searches to be carried out, nor do they appear to have suggested further
investigative measures – such as a fresh search using keywords suggested by them – under
section 37 § 5 of the same Act. Thus, the Supreme Court, in its judgment, dismissed the applicants’
claims in this respect, referring to the requirement that “the basic condition must be satisfied that
a demand concerning [access to documents] has been referred to the courts”. This possibility of
review by a court was, however, an important safeguard in determining whether access to data
should be ensured. The Court takes note in this connection of the Government’s submission that
among the evidence submitted to the District Court were overviews of the seized items and their
rough content. In these circumstances, and bearing in mind that the applicants did not provide any
specification of the type of evidence they were seeking, the Court is satisfied that the lack of
access to the data in question was not such that the applicants were denied a fair trial overall.

93. The Court therefore concludes that there has been no violation of Article 6 §§ 1 and 3(b).”173

In de zaak Rook tegen Duitsland was de klager veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, 63
maal gepleegd. In het voorbereidend onderzoek waren onder meer 14 miljoen e-mails en andere
documenten in beslag genomen.174 Gedurende het vooronderzoek werden vervolgens door de
verdediging verschillende verzoeken gedaan om deze data te kunnen inzien, die gedeeltelijk
werden toegewezen. Zo werd de verdediging de mogelijkheid geboden om alle data in te zien op
het politiebureau en kreeg zij de data bovendien verstrekt op twee harde schijven.175 De data op
deze harde schijven waren evenwel alleen met speciale, kostbare (€ 4,031.72) software te lezen,
terwijl de verdediging deze kosten zelf moest dragen.176 Een daaropvolgend verzoek om de data
in “onversleutelde” vorm, in afbeeldingenweergave, te krijgen werd eveneens toegewezen.177 De
uiteindelijke klacht hield in dat de tijd tussen het verstrekken van deze data (4 september 2012)
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en de inhoudelijke behandeling van de zaak te kort was om de verdediging adequaat voor te
bereiden. Een verzoek om aanhouding van de zaak was op 14 november 2012 afgewezen.178

Na een uitgebreide samenvatting van eerdere rechtspraak overwoog het EHRM als volgt:

“70. The Court observes that the applicant’s lawyer could have accessed – but never did – the
entirety of the electronic files on the premises of the criminal police as of the end of February 2012,
when he must also have been aware of the fact that electronic files – apart from his own – had
been retrieved (see paragraphs 8, 10 and 34 above). The Court furthermore observes that, after
the applicant had only on 3 April 2012 (see paragraph 21 above) requested disclosure of the
entirety of the electronic files, the authorities did not object in principle, but were ready to allow for
examination. In this connection, the Court notes that on 22 May 2012 the authorities provided the
applicant’s lawyer with a copy of the entirety of the electronic files. This copy was, however,
readable only with an expensive software which lawyers and private individuals appear to not
usually have at their disposal (see paragraphs 8, 25 above). Therefore, the events following the
request of 3 April 2012, in particular the dispute concerning the question whether the state should
bear the cost for the expensive special forensicdata-analysis program (see paragraphs 26, 32
above), disclose practical difficulties in view of the encryptment of an enormous amount of data.
The Court moreover notes that only in July 2012, the defence asked to be provided with a copy in
a format readable with freely available software, a request to which the authorities agreed on
short notice (see paragraph 33 above). The applicant’s lawyer provided two hard discs at the end
of July 2012, and the data was provided on 4 September 2012 (see paragraph 33 above).
Moreover, even if the Court does not consider it necessary for the applicant to explain his defence
strategy, the Court observes that the applicant has, neither in the domestic proceedings nor
before the Court, specified in what particular manner the invoked restrictions had interfered with
his opportunity to defend himself.

71. As to the complaint that the applicant’s lawyer was not given sufficient opportunities to
acquaint himself with the entirety of the files, the Court considers that the access was, for the
reasons stated above (see paragraph 67 above), sufficient in principle to allow an effective
opportunity for the applicant’s lawyer to analyse the electronic files in order to identify those which
he considered to be of relevance.

72. As to the complaint that applicant’s lawyer had indeed not been given sufficient opportunity to
identify the relevant files, the Court observes, that the exact nature of the 14 million electronic
files, which stemmed from the seizure of a range of storage media, cannot be taken from the
submissions of the parties. Their nature must, however, have allowed for an initial identification of
files with potential relevance to the criminal proceedings, allowing already for a substantial
reduction of the files to be actually looked at. Moreover, the electronic files must have stemmed
from different people – amongst them also the applicant, giving him the best knowledge of their
content – and from over a long period of time, allowing for further reduction of the search
parameters. The Court therefore considers it to have been sufficient that the applicant’s lawyer,
who could have been expected to arrange for at least some shift in the emphasis of his work
(Mattick, cited above, with further references), had at least from 4 September 2012, the day on
which he was provided a full copy readable with software available free of charge, to 21 December
2012, the day judgment was rendered, which amounts to three and a half months – that is to say
sufficient time – to analyse the electronic files in order to identify those which he considered to be
of relevance.

73. Even assuming the applicant’s lawyer had only been able to acquaint himself with the files from
4 September 2012, the mere fact that the court proceedings had already begun does not render
the preparatory time insufficient. The Court has already held that Article 6 § 3 (b) of the
Convention does not require the preparation of a trial lasting over a certain period of time to be
completed before the first hearing. The question rather is whether the amount of time actually
available before the end of the hearing was sufficient (Mattick, cited above).

74. The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to conclude that in the
circumstances of the case the applicant had sufficient time to acquaint himself with the electronic
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files.”179

Het Hof nam mede gelet op het voorgaande uiteindelijk geen schending aan van art. 6 EVRM.

Uit het voorgaande kunnen naar het mij voorkomt de volgende gezichtspunten worden afgeleid
die van belang zijn voor de vraag of de omgang met grote datasets de toets van art. 6 EVRM kan
doorstaan. Daarbij is steeds van belang om welk niveau van analyse het gaat.

Op het eerste niveau gaat het om het onderzoek naar de ruwe, ongefilterde data (de pimaire
dataset). Het Europees Hof lijkt de verdediging in beginsel een recht toe te kennen om mee te
denken over de wijze waarop die data (de “full collection of data”) wordt onderzocht. In de
praktijk kan dit betekenen dat de verdediging zelf trefwoorden kan aandragen waarop zij de data
wil laten onderzoeken.180 In dit stadium mag wat het EHRM betreft echter wel het nodige van de
verdediging verwacht worden om te specificeren wat en te motiveren waarom daarnaar gezocht
moet worden.181 Aan verzoeken die neer zouden komen op “fishing expeditions” van de zijde van
de verdediging hoeft niet tegemoet te worden gekomen.182 Ook schrijft het EHRM niet voor dat de
verdediging dit onderzoek zelf zou moeten kunnen uitvoeren. De mogelijkheid om aan te geven
hoe de data onderzocht moeten worden is in deze fase voldoende. Overigens lijkt mij dat, indien
de primaire dataset door bijvoorbeeld het OM reeds is onderzocht op een moment dat de
verdediging hier nog bij betrokken kon worden, niets eraan in de weg staat dat dit later wordt
ingehaald, in die zin dat de verdediging dan op een later moment alsnog de gelegenheid wordt
geboden om dit onderzoek te (laten) doen.

Op het tweede niveau gaat het om nader onderzoek naar de resultaten van het hierboven
bedoelde initiële onderzoek. Dus om de “hits” die het resultaat zijn van het doorzoeken van de
data aan de hand van zoektermen (de secundaire dataset). De aldus verworven dataset zal in de
regel resultaten bevatten die lang niet allemaal relevant zijn voor de zaak en kan alsnog een
grote, moeilijk overzienbare hoeveelheid data bevatten.183Het EHRM constateert nochtans dat de
verdediging op enige wijze de mogelijkheid moet worden geboden tot het nader (laten)
onderzoeken van deze data en dat “any refusal to allow the defence to have further searches of
the “tagged” documents carried out would in principle raise an issue under Article 6 § 3(b) with
regard to the provision of adequate facilities for the preparation of the defence.”184Hoe ernstig dit
“issue” zou zijn en in hoeverre dit vatbaar is voor compensatie specificeert het hof niet. Uit de rest
van de uitspraak leidt ik in elk geval wel af dat ook in deze fase nog de nodige inspanningen van
de verdediging verwacht mogen worden om duidelijk te maken wat zij wil onderzoeken en waarom
zij dit wil.185 Ook valt uit het feit dat het hof redeneert dat er in de zaak Sigurður Einarsson tegen
IJsland niet genoeg redenen waren om de verdediging geen toegang te verlenen tot de
secundaire dataset (“tagged documents”) op te maken dat die redenen er in andere situaties wel
kunnen zijn. Het recht op toegang tot de “tagged” data is dus niet absoluut. Beperkingen aan de
toegang, bijvoorbeeld op grond van privacy van andere betrokkenen, blijven in deze fase dus
toelaatbaar, maar zullen wel beter uitgelegd moeten worden.186

In de uitspraken van het EHRM klinkt voorts door dat het in deze fase eerder in de rede ligt dat
de verdediging in staat wordt gesteld om zelf onderzoek naar de data te (laten) doen. De eis
wordt echter niet gesteld dat de verdediging fysiek de beschikking krijgt over de “tagged”
datasets, bijvoorbeeld in de vorm van afschrift of digitale kopieën. Wanneer de verdediging de
mogelijkheid krijgt tot het doen van onderzoek op bijvoorbeeld het politiebureau of – zoals in
Nederland de praktijk lijkt te zijn – bij het NFI,187 is dat in beginsel voldoende, mits de verdediging
maar voldoende tijd krijgt dit onderzoek adequaat te verrichten. Wat precies voldoende tijd is lijkt
me af te hangen van de omstandigheden van het geval en dus niet in algemene zin te zeggen, al
geeft de beoordeling in de zaak Rook tegen Duitsland wel enig houvast.188 Wel lijkt uit de
rechtspraak van het EHRM te kunnen worden afgeleid dat de verdediging een effectieve
mogelijkheid tot het onderzoeken moet worden geboden, waaruit dan weer volgt dat – zoals ook
in Nederland gebruik lijkt te zijn – de verdediging gebruik moet kunnen maken van software die
geschikt is om de data te onderzoeken.189 Naar Nederlands recht zou een verzoek tot inzage in en
de mogelijkheid tot het doen van onderzoek aan de secundaire dataset kunnen worden ingekleed
als een verzoek als bedoeld in art. 34 lid 2 Sv.

Op het derde niveau gaat het om de dataset die het gevolg is van onderzoek op het tweede
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niveau. Het betreft dus de data die, na een tweede (al dan niet handmatige) selectie als relevant
zijn aangemerkt: de tertiaire dataset. Het gaat hier dus in wezen om de selectie van de data die
gevoegd zullen worden bij de processtukken. Deze selectie zal in Nederland in de regel onder
verantwoordelijkheid van het officier van justitie geschieden – hij draagt in elk geval de
verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de processtukken (art. 149a lid 1 Sv) – al heeft de
verdediging op de voet van art. 34 lid 1 Sv de mogelijkheid om te verzoeken om voeging van
stukken, bijvoorbeeld indien de relevantie hiervan uit het hiervoor bedoelde eigen onderzoek is
gebleken. De kennisneming van de data die tot de processtukken gaan behoren kan - behoudens
de mogelijkheid van art. 149b of onder uitzonderlijke omstandigheden art. 8 EVRM – niet anders
dan tijdelijk (vgl. art. 30 Sv) aan de verdachte en de zittingsrechter worden onthouden. De
verdachte kan van deze stukken in beginsel tevens afschrift ontvangen (art. 32 Sv).

Wanneer ik het voorgaande toepas op de onderhavige zaak leidt dit tot de volgende conclusies.
Voor zover het middel rust op de opvatting dat de verdediging het recht zou hebben op
kennisneming of zelfs verstrekking van alle Ennetcom-data (de primaire dataset) kan het gelet op
het onder 6.13 overwogene niet slagen. Uit hetgeen ter zitting is aangevoerd (zie hiervoor onder
2.16) blijkt voorts niet dat de verdediging op enige wijze heeft gespecificeerd en gemotiveerd wat
het in de primaire dataset onderzocht wilde hebben. Het hof hoefde hier dus ook niet nader op te
reageren.

Voor zover wordt geklaagd over het niet-verstrekken van “alle Ennetcomdata, waaruit een
dataset Marengo is samengesteld en waaruit de Tandem II set is samengesteld” ziet het middel
op secundaire datasets. Aangetekend moet worden dat het hier gaat om secundaire datasets in
andere strafrechtelijke onderzoeken dan het onderzoek dat heeft geleid tot de onderhavige zaak.
Een verzoek tot de secundaire dataset (de “tagged documents”) van het onderhavige onderzoek
is niet gedaan.190 Nu echter in algemene zin geldt dat de verdediging geen recht heeft op het
verstrekt krijgen van de secundaire dataset, hooguit op de – eventueel ook nog te beperken –
mogelijkheid tot het (laten) doen van onderzoek aan deze dataset, lijkt dit verschil mij niet
relevant en moet het middel ook in zoverre falen. Aangezien ter zitting geen verzoek is gedaan tot
het mogen doen van onderzoek naar de secundaire datasets in het onderhavige onderzoek of een
van de andere genoemde onderzoeken behoefde het hof hier niet nader op in te gaan.

Ook voor zover met het middel nog beoogd wordt te klagen over andere afwijzende
beslissingen van het hof – bijvoorbeeld aangaande de “metadata” – kan het niet slagen. Voor al
deze verzoeken geldt immers hetzelfde kader als hiervoor overwogen.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

7. Het derde middel bevat de klacht dat het hof het horen van de getuigen [betrokkene 3] ,
[betrokkene 4] , [betrokkene 5] , [betrokkene 1] , [betrokkene 2] [ik begrijp: [betrokkene 2] ] ten
onrechte heeft afgewezen. Het middel stelt, met andere woorden, dat de onder 2.19 weergegeven
motivering de verwerping van het onder 2.18 weergegeven verzoek niet kan dragen.

Om te beginnen merk ik op dat de steller van het middel blijkens de toelichting in de
veronderstelling lijkt te verkeren dat de personen wier oproeping is verzocht getuigen à charge
zijn, terwijl in elk geval voor de eerste vier personen geldt dat uit niets blijkt dat zij (in een eerder
stadium) “een verklaring met een belastende strekking hebben afgelegd”191 Voor zover in het
middel wordt geklaagd dat het hof de te dien aanzien geldende (EHRM-rechtspraak heeft miskend,
faalt het dus reeds hierom.

Dit zou hooguit anders kunnen zijn voor de “kroongetuige” [betrokkene 2] die blijkens het
achtste aanvullend proces-verbaal in het onderzoek naar de opdrachtgevers van de in deze zaak
tenlastegelegde moord (26Marengo) een verklaring heeft afgelegd. Hoewel een fragment van
deze verklaring zich ook in dossier van deze zaak bevindt,192 is de inhoud hiervan noch door de
rechtbank, noch door het hof bij het bewijs betrokken en ziet zij naar de inhoud uitsluitend op de
betrokkenheid van de vermeende opdrachtgevers. Zij is op geen enkele wijze direct belastend
voor de verdachte. Zou dus al sprake zijn van een voor de verdachte “belastende” verklaring, lijkt
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het mij evident dat het oproepen en horen van deze getuige onmiskenbaar irrelevant of overbodig
zou zijn.193

Wanneer het middel zo wordt uitgelegd dat (ook) wordt bedoeld te klagen over het feit dat het
hof het verzoek tot het oproepen van getuigen à décharge ontoereikend gemotiveerd heeft
afgewezen geldt het volgende. Dergelijke verzoeken moeten door de verdediging worden
gemotiveerd. De (post-)Keskin-jurisprudentie tast dit niet aan,194 de rechtspraak van het EHRM
staat het verlangen van een motivering ook zonder meer toe.195

Uit de onder 2.18 weergegeven motivering blijkt dat de verdediging de getuigen wilde
ondervragen over de inhoud van de pgp-berichten. In processen-verbaal over deze pgp-berichten
zijn door opsporingsambtenaren de namen van deze getuigen verbonden aan de e-mailadressen
tussen welke deze gesprekken plaatsvonden. Blijkens de rest van de motivering wilde de
verdediging deze getuigen ondervragen over hun eigen betrokkenheid bij de tenlastegelegde
feiten, mede met het oog op de strafmaat voor de verdachte.

Het hof heeft deze motivering niet toereikend geacht en daarbij betrokken dat door de
verdediging niet concreet is aangegeven welke bevindingen (uit de processen-verbaal over de
pgp-berichten) zij wil onderzoeken en welke aanwijzingen er zijn dat die bevindingen onjuist of
onvolledig zijn. Deze motivering van het hof acht ik niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

8. Het vierde middel klaagt over de beslissing van het hof dat aan de advocaten van de verdachte wel,
maar aan de verdachte zelf niet de mogelijkheid werd geboden om kennis te nemen van de audio-
opnamen van de verhoren van de getuigen [betrokkene 18] en [betrokkene 19] .

Op de zitting van 19 september 2018 heeft de verdediging verzocht de audiobestanden van de
verhoren van voornoemde getuigen te mogen ontvangen.196 Het hof heeft hierop beslist het
verzoek tot kennisname toe te wijzen, met dien verstande dat de verdediging deze bestanden op
het politiebureau mocht uitluisteren.197 In zijn tussenarrest van 22 januari 2019 heeft het hof in
antwoord op vragen van de verdediging verhelderd dat het hiermee niet bedoeld heeft dat ook de
verdachte (die zich in voorlopige hechtenis bevond) bij dit uitluisteren aanwezig zou kunnen zijn
en dat de mogelijkheid om de audiobestanden uit te luisteren dus slechts hoefde te worden
geboden aan de advocaten van de verdachte.

Het Nederlands recht kent de verdachte geen recht toe om audiobestanden van verhoren uit te
luisteren. Het feit dat – zoals in het middel wordt opgemerkt – in Nederland geen verplichte
procesvertegenwoordiging bestaat, maakt dit niet anders. Voor zover met het middel wordt
geklaagd dat het hof hieromtrent is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, faalt de klacht
hierom.

Voor zover in het middel ook wordt geklaagd over de motivering van het hof kan het middel
evenmin slagen. Aan het verzoek tot kennisname van de audiobestanden is door de verdediging
ten grondslag gelegd dat “Broer en zus [betrokkene 18 en 19] refereren aan hetgeen hun moeder
meedeelt aan van o.a. derden en/of het internet aan informatie aanwezig was direct na het
schietincident en voorts zouden zij ook zelf al voor hun verhoor hebben kennis genomen van op
internet circulerende informatie en beelden van het incident.”198 De strekking van dit verzoek lijkt
me dat de verdediging het verhoor wilde beluisteren om te kunnen verifiëren of en in hoeverre
beide getuigen uit eigen wetenschap konden verklaren. Het ontgaat mij wat de meerwaarde zou
zijn om hierbij ook de verdachte aanwezig te laten zijn en argumenten hiervoor zijn door de
verdediging noch in de aanloop naar of op de zitting van 19 september 2018, noch in de aanloop
naar of op de zitting van 8 januari 2019 aangedragen.

Het middel faalt.

VIII. Het vierde middel
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9. Het vijfde middel behelst de klacht dat het hof het verweer, kort gezegd inhoudende dat de
verdachte geen betrokkenheid bij het tenlastegelegde kan hebben omdat hij het aangetroffen
regenpak niet past, ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen. Met het middel wordt dus
opgekomen tegen de hiervoor onder 4.3 weergegeven verwerping van dit verweer.

Uit het proces-verbaal van de zitting van 2 februari 2021 blijkt dat namens de verdachte op enig
moment het verzoek is gedaan het regenpak te passen dat in de buurt van het schietincident is
gevonden. Dit verzoek is door het hof toegewezen waarna de verdachte dit pak in de zittingszaal
is gaan passen. Het proces-verbaal van de terechtzitting bevat hierover voor zover relevant het
volgende:

“De verdachte verklaart - zakelijk weergegeven - als volgt: 
Ik wil het graag passen, maar ik moet er wel iets onder aan. Kan de parketpolitie het trainingspak
pakken? De cellen zijn hier beneden? 
De voorzitter merkt op dat verdachte het eerst zo kan proberen. Hij houdt voorts voor dat na het
uitpakken van het regenpak hieraan geen nader onderzoek meer gedaan kan worden. mr. Weski
merkt op dat zij hier toezegt dat de verdediging hier ook niet om zal verzoeken.

Opmerking griffier: De advocaat-generaal pakt eerst de regenbroek uit welke als nummer 1530 heeft.
Vervolgens pakt hij de regenjas met nummer AIN1531 uit. Beide stukken zaten verzegeld.

Opmerking griffier: Verdachte trekt zijn schoenen uit en probeert de regenbroek over zijn kleding aan te
trekken.

De verdachte merkt op dat hij de broek niet verder omhoog krijgt.

De voorzitter merkt op dat hij ziet dat verdachte de regenbroek niet over zijn billen heen krijgt en
vraagt aan de parketpolitie of zij willen kijken of de broek wijder gemaakt kan worden door
bijvoorbeeld klittenband of iets dergelijks. Dit blijkt niet het geval te zijn. 
De voorzitter merkt op dat de broek een maat XS is en dat de lengte niet een probleem is. 
Opmerking griffier: Verdachte probeert de regenjas over zijn kleding aan te trekken.

De voorzitter merkt op dat hij ziet dat verdachte zijn armen in de mouwen kan doen en dat zijn
handen er aan het uiteinde uitkomen, maar dat de regenjas niet over de schouders van verdachte
heen gaat. De voorzitter stelt voor om het colbertje uit te trekken. 
Opmerking griffier: Verdachte trekt zijn colbertje uit en probeert nogmaals de regenjas - nu over een
overhemd - aan te trekken.
Op verzoek van de voorzitter helpt de parketpolitie met het aantrekken van de regenjas, waarbij
getracht wordt om de jas over de schouders heen te tillen. Verdachte loopt op verzoek van zijn
raadsvrouw naar de voorzitter zodat deze het beter kan zien. 
De voorzitter merkt op dat de regenjas nog steeds niet over de schouders van verdachte wil en
dat de rits van de regenjas voor de helft dichtgaat. De voorzitter merkt op dat verdachte een vrij
gespierde torso heeft en vraagt hem of hij de afgelopen vijfjaar veel in de sportschool geweest is. 
Verdachte verklaart - zakelijk weergegeven - als volgt: Ik was vijf jaar geleden ook al fors. U kunt
dat zien want ik heb toen ook meegedaan met het programma ‘Vast’ van BNN.

De voorzitter en de overige procesdeelnemers merken op dat zij genoeg hebben gezien.”

De onder 4.3 weergegeven gemotiveerde verwerping lijkt mij gelet op hetgeen ter zitting is
aangevoerd en zich aldaar heeft afgespeeld geenszins onbegrijpelijk. Daarbij merk ik op dat ter
zitting door de voorzitter is opgemerkt dat de lengte van het pak geen probleem was, hetgeen
niet is weersproken en dat het een feit van algemene bekendheid is dat het menselijk lichaam in
de breedte in vijf jaar veel kan veranderen.

Ook het laatste middel faalt.
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10. Alle middelen falen. De laatste drie middelen kunnen worden afgedaan met de aan art. 81 lid 1 RO
ontleende motivering.

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

Tegen het gelijktijdig gewezen arrest tegen de medeverdachte (hof Arnhem Leeuwarden 3 maart
2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1918) is geen beroep in cassatie ingesteld.

Zie hierover o.a.: B.W. Schermer en J.J. Oerlemans, AI, strafrecht en het recht op een eerlijk proces,
Computerrecht 2020/3.

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:405 (zaak verdachte) en
ECLI:NL:RBMNE:2017:408 (zaak medeverdachte).

Van deze drie telefoons behoorde er één toe aan het slachtoffer, twee zijn gevonden op de
vluchtroute van de verdachte (zie hierna onder 4.2 voor de relevante bewijsvoering). Op dat moment
waren wel reeds de historische verkeersgegevens opgevraagd van de 2 Blackberry-telefoons die niet
aan het slachtoffer toebehoorden, en voorzien waren van een Engelse sim-kaart (aldus p. 1371-1373
van het dossier). Deze verkeersgegevens zijn door de rechtbank evenwel niet voor het bewijs
gebruikt.

Het betreft de volgende uitspraak: Ontario Superior Court of Justice (Canada) 13 september 2016,
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016 ONSC 5699 (CanLII). De uitspraak is te
raadplegen via: https://www.ontariocourts.ca/search-canlii/scj/scj-en.htm. Tussen de stukken bevindt
zich een vertaalde versie (p. 2093-2100 van het dossier). In het navolgende ga ik uit van de
authentieke, in het Engels gestelde tekst.

“Pgp” is een afkorting voor pretty good privacy

In het dossier (p. 2086-2091) bevindt zich een “Vordering 181 jo. 126ng lid 2 Sv tot
onderzoekshandelingen i.v.m. kennisneming data onderzoek 26DeVink”, gedateerd 31 augustus 2017.
Zie p. 2 van deze vordering. Zie ook Ontario Superior Court of Justice (Canada) 3 september 2016,
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016 ONSC 5699 (CanLII), onder 6.

Zie opnieuw p. 2 van de bovengenoemde vordering van 31 augustus 2017.

Ontario Superior Court of Justice (Canada) 3 september 2016, Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters Act (Re), 2016 ONSC 5699 (CanLII), onder 7.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 8.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 9.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 10. Het zal hierbij gaan om het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en Canada inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 1991, 85).

X. Ambtshalve beoordeling en afronding
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Zie opnieuw p. 2 van de bovengenoemde vordering van 31 augustus 2017.

Het betreft de bovengenoemde vordering van 31 augustus 2017. Vgl. in dit verband de strafzaak
tegen de oprichter en middellijk bestuurder van Ennetcom, rechtbank Rotterdam 21 september 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:9085, waarin art. 125i ook als grondslag voor de inbeslagname wordt genoemd.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 11.

Zie opnieuw p. 2 van de bovengenoemde vordering van 31 augustus 2017.

Zo volgt uit de hierna te bespreken vorderingen.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 26.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 14.

Ontario Superior Court of Justice (Canada), Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (Re), 2016
ONSC 5699 (CanLII), onder 24.

Het gehele plan van aanpak, inclusief toelichting, is te vinden op pagina 2105-2106 van het dossier.
De toelichting is in bovenstaande weergave weggelaten.

De “Beschikking op een vordering ingevolge art. 181 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering”
bevindt zich in het dossier (p. 2108-2109).

Zie het proces-verbaal van de zitting van 19 september 2018, p. 2-3. De brief waarnaar verwezen
wordt bevindt zich, inclusief bijlage, in het dossier (niet doorgenummerd)

Het onderzoek 26Marengo is niet een van de vier initiële onderzoeken (zie 2.4).

Zie de e-mail van de rechter-commissaris van 12 december 2018 (niet doorgenummerd). Zie ook p.
28-29 van het bestreden arrest, alwaar naar deze e-mail wordt verwezen.

Zie het proces-verbaal van de zitting van 8 januari 2019, p. 2. Het betreffende proces-verbaal
(gedateerd 18 december 2018) bevindt zich in het dossier.

Dit volgt allereerst uit de inhoud van dit achtste aanvullende proces-verbaal, waarin door het hele
proces verbaal heen de verbinding wordt gelegd met het onderzoek 26Marengo. Ook blijkt het uit de
wijze waarop het hof in de verwerping van het pgp-verweer naar deze bevindingen verwijst (zie
hierna onder 4).

Zie het proces-verbaal van de zitting van 8 januari 2019. De brief van de raadsvrouw van de
verdachte (mr. Weski) die de onderzoekswensen bevat (d.d. 29 december 2018) bevindt zich in het
dossier.

Zie p. 13 van de pleitnota van 8 januari 2019.

Zie p. 2-4 van het tussenarrest van 22 januari 2019.

Zie p. 15 van de pleitnota van 8 januari 2019.

Zie p. 5-6 van het tussenarrest van 22 januari 2019.

Zie het proces-verbaal van de zitting van 9 september 2019, p. 1.

Zie het proces-verbaal van de zitting van 12 mei 2020, p. 1.

Zie p. 16 van de pleitnota van 2 februari 2021.

Dit blijkt om te beginnen uit de gepubliceerde feitenrechtspraak, waarin deze vraag recentelijk
meermaals aan bod is gekomen. Vgl. de uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 9 juni 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:11875, de uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 21 september 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:9086 en ECLI:NL:RBROT:2021:9085, de uitspraken van de rechtbank Noord-
Holland van 19 januari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:261, 262, 263, 264, 272, 274, 291, 303, 315 en
322 en de uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, van 23 december
2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11749, ECLI:NL:GHARL:2021:11625 en ECLI:NL:GHARL:2021:11610.
Daarnaast blijkt de verwevenheid met meerdere andere (nog lopende) onderzoeken uit de stukken
van deze zaak.
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Zie bijv. rechtbank Gelderland, 8 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6584. Voor een handig
overzicht van strafrechtelijke onderzoeken naar pgp-diensten, waaronder ook nog IronChat en
SkyECC, zie: https://jjoerlemans.com/2021/12/30/overzicht-cryptophone-operaties/.

Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar
bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende einddossier d.d. 29 augustus
216 in het onderzoek 09Ster16 bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Dit
dossier bestaat uit twee onderdelen, te weten het algemeen dossier en het forensisch dossier. De
paginanummering van beide onderdelen begint bij 1. Na het einddossier zijn nog 7 aanvullende
dossiers opgemaakt, deze zijn doorgenummerd na het algemeen dossier. Het eerste aanvullende
proces-verbaal begint op pagina 1781. Daarnaast is nog een niet doorgenummerd proces-verbaal
toegevoegd aan de stukken ter zake PGP-gesprekken uit het onderzoek 26Marengo. Het hof zal dit
laatste proces-verbaal gemakshalve het 8e aanvullende proces-verbaal noemen. Als verwezen wordt
naar dit stuk zal voor de vindbaarheid zowel het proces-verbaalnummer als het paginanummer in de
voetnoot vermeld worden. Indien wordt verwezen naar een paginanummer in het algemeen dossier,
zal uitsluitend de pagina genoemd worden. Indien wordt verwezen naar een pagina in het forensisch
dossier, zal deze verwijzing worden voorafgegaan met de vermelding: FO-dossier. Tenzij anders
vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe
bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in art. 344.1.5°
Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere
bewijsmiddelen

Proces-verbaal van bevindingen, p. 20-24.

Zesde aanvullend proces-verbaal, p. 2113-2115.

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend proces-
verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 10 juli 2018, LERAC17002-1494, p. 1-4.

De in het dossier genoemde tijdsaanduidingen betreffen UTC-tijd. In Nederland geldt in de winter
UTC+1 en in de zomer UTC+2. De tijdsaanduiding in de inhoud van berichten is afhankelijk van de
tijdsinstellingen op het betreffende telefoontoestel. Op 27 maart 2016 ging de zomertijd in. Omwille
van de leesbaarheid heeft het hof bij alle genoemde tijden 2 uur opgeteld en op die wijze de tijden
aangepast aan de (feitelijk ter plaatse geldende) Nederlandse tijd.

Proces-verbaal van verhoor, d.d. 17 april 2016, p. 1028

Voornoemd proces-verbaal, p. 1029

Proces-verbaal bevindingen d.d. 17 april 2016, p. 506, 3e, 4e en 5e alinea

Proces-verbaal verbalisanten [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , FO-dossier p. 191

NFI-rapport d.d. 27 mei 2016, FO-dossier p. 332

NFI-rapport d.d. 27 mei 2016, FO-dossier p. 334

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2016, p. 503, 2e en 3e alinea.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 april 2016, FO-dossier p. 37 tot en met 41 en Proces verbaal
aanvraag benoeming deskundige, FO dossier, p. 506 en 507.

Proces verbaal aanvraag benoeming deskundige, FO dossier, p. 506 en 507.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 april 2016, FO-dossier p. 37 tot en met [paginanummer
weggevallen in arrest, AEH]

Proces-verbaalsporenonderzoek verbalisanten [verbalisant 10] en [verbalisant 11] , FO-dossier p. 224

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 april 2016, FO-dossier p. 399 en 400

NFl-rapport d.d. 20juni 2016, FO-dossier p. 524

Voornoemd rapport, FO-dossier p. 530 en 531

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 9] , d.d. 22 april 2016, p. 1044

Voornoemd proces-verbaal, p. 1045

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 10] , d.d. 17 april 2016, p. 1014
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Voornoemd proces-verbaal, p. 1015 1e en 2e alinea

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 11] , d.d. 17 april 2016, p. 1009

Voornoemd proces-verbaal, p. 1010 4e alinea

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 25] , d.d. 22 april 2016, p. 1053

Voornoemd proces-verbaal, p. 1054

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 13] , d.d. 21 april 2016, p. 1071

Voornoemd proces-verbaal, p. 1074

Voornoemd proces-verbaal, p. 1076

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 14] , d.d. 22 april 2016, p. 1079

Voornoemd proces-verbaal, p. 1080

Voornoemd proces-verbaal, p. 1081

Voornoemd proces-verbaal, p. 1082

Voornoemd proces-verbaal, p. 1081

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend proces-
verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, LEARAC17002-81.9, p. 26-27.

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 16] , d.d. 17 april 2016, p. 969 en 970

Voornoemd proces-verbaal, p. 971

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 17] , d.d. 17 april 2016, p. 955

Voornoemd proces-verbaal, p. 956

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 18] , d.d. 17 april 2016, p. 1021

Voornoemd proces-verbaal, p. 1022

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 19] , d.d. 23 april 2016, p. 1065

Voornoemd proces-verbaal, p. 1066

Voornoemd proces-verbaal, p. 1067

Proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 20] , d.d. 21 april 2016, p. 1059

Voornoemd proces-verbaal, p. 1060, 1e en 2e alinea

Voornoemd proces-verbaal, p. 1060, laatste alinea

Voornoemd proces-verbaal, p. 1061

Proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 6] , d.d. 23 november 2016, afgelegd tegenover de
rechter-commissaris, p. 2

Voornoemd proces-verbaal, p. 4

8e aanvullend proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, .
LEARAC17002-819, p. 2.

Zesde aanvullend proces-verbaal, p. 2113-2115

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend proces-
verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, LEARAC 17002-819, p 11-12

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend proces-
verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 21 augustus, LEARAC17002-1982, p. 3

Proces-verbaal van bevindingen verbalisant [verbalisant 5] , p. 494

Voornoemd proces-verbaal, p. 495

Proces-verbaal van aanhouding opgemaakt door Verbalisant [verbalisant 5] , d.d. 17 april 2016, p. 72

Voornoemd proces-verbaal, p. 496

Proces-verbaal van bevindingen verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 7] , d.d. 19 april 2016, FO-
dossier p. 104
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Voornoemd proces-verbaal, FO-dossier p. 106, 3e alinea

Voornoemd proces-verbaal, FO-dossier p. 105

Voornoemd proces-verbaal, FO-dossier p. 106

Proces-verbaal van bevindingen verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 7] , d.d. 21 april 2016, FO-
dossier p. 125

NFl-rapport opgemaakt door dr. A.G.M. van Gorp, d.d. 20 april 2016, FO-dossier p. 267

Proces-verbaal terechtzitting 17 januari 2017

NFI-rapport opgemaakt door ing. R.C. Roepnarain, d.d. 24 juni 2016, FO-dossier p. 473

NFI-rapport opgemaakt door ing. R.C. Roepnarain, d.d. 24 juni 2016, FO-dossier p. 480

NFI-rapport opgemaakt door ing. R.C. Roepnarain, d.d. 16 september 2016 (geen onderdeel van het FO-
dossier, afzonderlijk verstrekt)

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 10 juli 2018, LERAC17002-1494, p. 6.

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van bevindingen, d.d. 16 juli 2018, LERAC17002, p. 4.

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, LEARAC17002-819, p. 27

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van bevindingen, d.d. 22 augustus 2018, LERAC17002, p. 8-9.

Zie het gesprek van dat is weergegeven op p. 6 en 7 bovengenoemd proces-verbaal waarin
[betrokkene 5] zegt dat hij met [betrokkene 15] in een huis is. Het adres is [c-straat 1]

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, LEARAC17002-819, p 29-31.

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8' aanvullend proces-
verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 22 augustus 2018, LERACI7002-1786, p. 7

Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, p. 614 en 615.

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, LEARAC17002-819, p. 32-35.

Het proces-verbaal van aanhouding, verbalisanten BI 18, B 125, B 156 en B149, d.d. 21 april 2016
p. 10.

Het proces-verbaal van identificatie, LERAC17002-848, p. 3.

In de hierna volgende tabel wordt verwezen naar het volgende bewijsmiddel: 8e aanvullend
proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 11 oktober 2018, LEARAC17002-819, p. 38

8e aanvullend proces-verbaal, proces-verbaal van identificatie, d.d. 09 mei 2018, LEARAC17002 p.
5.

Proces-verbaal van verhoor getuige bij de raadsheer-commissaris d.d. 8 november 2019, p. 2

Proces-verbaal verbalisant [verbalisant 12] , 2e aanvullend proces-verbaal, p. 1828

Proces-verbaal verbalisanten [verbalisant 7] en [verbalisant 6] , d.d. 9 mei 2016 FO-dossier p 384
en 385

Proces-verbaal verbalisant [verbalisant 12] , 3e aanvullend proces-verbaal, p. 1829.

Proces-verbaal verbalisant [verbalisant 13] , d.d. 26 april 2016, FO-dossier p. 350 en 351

Proces-verbaal verbalisant [verbalisant 12] , FO-dossier p. 543 en, 544

Voornoemd proces-verbaal, p. 545 en 546

Proces-verbaal [verbalisant 10] , d.d. 20 april 2016, FO-dossier p. 226 en 227

Proces-verbaal [verbalisant 12] , d.d. 12 januari 2017, los verspreid

Beslissing Superior Court of Toronto, 5e aanvullend proces-verbaal, p. 2093-2100.
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Beslissing Superior Court of Toronto, 5e aanvullend proces-verbaal, p. 2102.

Mail d.d. 31 augustus 2017, 5e aanvullend proces-verbaal, p. 2086-2091.

5e aanvullend proces-verbaal d.d. 3 augustus 2017, plan van aanpak, p. 2106.

Beslissing rechter-commissaris 20 september 2017, 5e aanvullend proces-verbaal, p. 2109.

Brief van officier van justitie Van de Ven d.d. 6 december 2018, los stuk in het dossier.

Mail van de rechter-commissaris Rutten d.d. 12 december 2018, los stuk in het dossier.

Zie p. 35 van de schriftuur.

Zie p. 36-39 van de schriftuur.

Trb. 1991, 85.

Conclusie van 29 mei 2012, voorafgaand aan HR 29 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6798, onder 12.

Conclusie van 13 mei 2014, ECLI:NL:PHR:2014:539, voorafgaand aan HR 17 juni 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1441, onder 15.

HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5629 (NJ 2011, 169, m.nt. Schalken), r.o. 4.4.1. Vgl. eerder
HR 18 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1335 (NJ 2000, 107, m.nt. Schalken).

Trb. 2002, 18 en Trb. 2004, 290. Dit verdrag, waarbij Canada en Nederland beide partij zijn,
voorziet eveneens in diverse bepalingen voor wederzijdse bijstand, waaronder bepalingen die
strekken tot wederzijdse bijstand bij het doorzoeken van computersystemen (zie i.h.b. hoofdstuk 3).

Vgl. T. Kraniotis, Het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken (diss.
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016. Zie p. 67-78 en p. 82-85 over onderscheidenlijk het
bestaan van een verdrag en bepalingen in andere verdragen voor het aannemen voor een grondslag
voor wederzijds vertrouwen.

Trb. 1991, 85, p. 2-6.

Vgl. L. Noyon, “'Beslag' op gegevens”, in: P.A.M. Verrest en P.A.M. Mevis (red.), Rechtsvergelijkende
inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Den Haag: Boom Juridisch 2018.
359-382.

In de Engelse versie spreekt het eerste lid van art. 10 van “documents, records or articles” en het
tweede lid van “information”. De Franse versie spreekt onderscheidenlijk van “documents, dossiers ou
objet” en “renseignements” (Trb. 1991, 85, p. 22-23). De toelichtende nota bij het Verdrag
(Kamerstukken II 1991/92, 22 489 (R 1426), nrs. 184 en 1), geeft hieromtrent geen nadere
duidelijkheid.

Aldus A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 157.

Aldus HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, NJ 2021, 169, m.nt. Jörg, r.o. 2.2.2.

Zie p. 40-45 van de schriftuur.

Zie p. 45-46 van de schriftuur.

Zie o.a. G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 381, P.A.M. Verrest, Raison d’être. Een onderzoek naar de rol van de
rechter-commissaris in ons strafproces, (diss. Nijmegen), Den Haag: Boom 2011, p. 307-338.

Aldus ook mijn ambtgenoot Keulen in zijn vordering tot cassatie in het belang der wet van 14
december 2021, ECLI:NL:PHR:2021:1181, van 113 tot en met 132, onder verwijzing naar G.J.M.
Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, Deventer:
Wolters Kluwer 2021, p. 391. Zij noemen als voorbeeld de mogelijkheid afname van DNA-celmateriaal.
Deze bevoegdheid komt de officier van justitie zelf toe (art. 151b Sv); maar een vordering tot afname
kan ook aan de rechter-commissaris worden gericht (art. 195d Sv).

HR 4 april 2018, ECLI:NL:HR:2017:592, (NJ 2017, 230, m.nt. T. Kooijmans).

HvJ EU 2 oktober 2018, C-207/16, ECLI:EU:C:2018:788.

HvJ EU 6 oktober 2020, C-511/18, C-512/18 en C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791.

HvJ EU 2 maart 2021, C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152.
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Dit is noch ter zitting noch in de cassatieschriftuur aangevoerd. Voorts blijkt uit het dossier (het
achtste aanvullend proces-verbaal) niet dat deze informatie verkeers- en locatiegegevens bevatten.
De verkeersgegevens van de inbeslaggenomen telefoons zijn ook separaat bevraagd (zie hierboven
onder 2.1).

Ik hou hieromtrent een slag om de arm, omdat er wellicht over getwijfeld kan worden of het
netwerk en/of de diensten van Ennetcom “openbaar” waren. Nu hierover ter zitting niets is
aangevoerd en door het hof niets is vastgesteld, laat ik dit punt hier verder rusten.

Zie HvJ EU 6 oktober 2020, C-511/18, C-512/18 en C-520/18 (La Quadrature du Net e.a),
ECLI:EU:C:2020:791, onder 103.

De huidige wettekst is het gevolg van de Tweede Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 32177, nr.
9). De toelichting bij deze wijziging staat op p. 4. Hier staat onder meer dat art. 411a Sv geschreven is
met het oog op het stroomlijnen van de regievoering en het “ontlasten” van het rechter-
commissariaat bij de rechtbanken. Volgens de minister was de wens van de gerechtshoven om “meer
gebruik te kunnen maken van de raadsheer-commissaris behorende bij het gerechtshof.”

Ik noem hier de aanzienlijke hoeveelheid van recente publicaties over deze thematiek: Schermer en
Oerlemans 2020; M. Galič, “De rechten van de verdediging in de context van omvangrijke datasets en
geavanceerde zoekmachines in strafzaken: een suggestie voor uitbreiding”, Boom Strafblad 2021, afl.
2, p. 41-49; H. Henseler, “Het inzagerecht en de groeiende omvang van digitaal bewijs”, Expertise en
Recht 2020, p.215-217; D.N. de Jonge en S.L.J. Janssen, “Eindelijk toegang tot datasets. (Erg)
langzaam maar zeker naar een nieuw normaal”, NJB 2021/2532; S.G.A.M. Adams, “Vertrouwen is goed,
maar controle is beter. De interpretatie van het interstatelijke vertrouwensbeginsel door Nederlandse
feitenrechter bij samenwerking tussen EVRM-lidstaten in het kader van internationale digitale
rechtshulp in strafzaken en het beginsel van equality of arms.” DD 2021/74; B.H.M. Custers, “Artificiële
intelligentie in het strafrecht. Een overzicht van actuele ontwikkelingen.” Computerrecht 2021/157; en
J. van der Pijll, “De dataset langs de meetlat van art. 6 EVRM”, NJB 2022/291.

Zie bijv. Schermer en Oerlemans 2020 en Galič 2021.

Dat geldt in elk geval voor de “eerste vordering”. Ter uitvoering van deze vordering is de data
immers doorzocht aan de hand van een vooraf opgesteld plan van aanpak dat slechts voorzag in
enkele vooraf gedefinieerde zoektermen (zie hiervoor onder 2.10-2.13). De wijze waarop de data uit
de dataset zijn geëxtraheerd die als gevolg van de “tweede vordering” (2.14-1.5) in het onderzoek
zijn gevoegd is op basis van de stukken van het geding minder duidelijk. Wel duidelijk is dat ook in het
onderzoek 26Marengo – waar deze data de vrucht van waren – met een “plan van aanpak” is
gewerkt, maar niet duidelijk is wat dat plan van aanpak behelsde. En dus ook niet of in dat plan van
aanpak eveneens alleen met vooraf gedefinieerde zoektermen is gewerkt.

In de hiervoor onder 2.16 weergegeven onderzoekswensen herken ik geen uitdrukkelijk verzoek
om het inzichtelijk maken van het plan van aanpak in het onderzoek 26Marengo. Het hof heeft dat
blijkens de onder 2.17 weergegeven samenvatting en verwerping van de verzoeken ook niet gedaan.

Zie Schermer en Oerlemans 2020, p. 14.

Een illustratie hiervan is dat ook in deze zaak nog twee en een half jaar na de inbeslagname van
de Ennetcom-data (en dus ook: twee en een half jaar na de tenlastegelegde feiten) nog nieuwe
berichten boven water kwamen, nota bene als bijvangst in het onderzoek 26Marengo.

Zie hierover o.a. Schermer en Oerlemans 2020, Galič 2021, De Jonge en Janssen 2021, Custers
2021.

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 15-16 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 66 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 67 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 71 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

EHRM 23 mei 2017, nrs. 67496/10 en 52936/12 (Van Wesenbeeck/België) en EHRM 31 maart 2009,
nr. 21022/04 (Natunen/Finland).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 88-93 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).
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EHRM 25 juli 2019, nr. 1586/15, par. 8 (Rook/Duitsland).

EHRM 25 juli 2019, nr. 1586/15, par. 25 (Rook/Duitsland).

EHRM 25 juli 2019, nr. 1586/15, par. 32 (Rook/Duitsland).

EHRM 25 juli 2019, nr. 1586/15, par. 33 (Rook/Duitsland).

Ibid.

EHRM 25 juli 2019, nr. 1586/15, par. 70-74 (Rook/Duitsland).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 90 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

Ibid.

Ibid.

In de zaak Sigurður Einarsson e.a. tegen IJsland ging het bijvoorbeeld nog altijd om een kleine
800.000 documenten (zie par. 16).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 91 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

EHRM 4 juni 2019, nr. 39757/15, par. 92 (Sigurður Einarsson e.a./IJsland).

Galič 2021, p. 45 stelt in dit verband dat eventuele beperkingen aan toegang tot deze dataset
“strikt noodzakelijk” moeten zijn.

Aldus De Jonge en Janssen 2021, p. 2796.

EHRM 25 juli 2019, nr. 1586/15, par. 73 (Rook/Duitsland).

De Jonge en Janssen 2021, p. 2798 spreken in dit verband onder meer over een “PGP-inzagedag”.

Dit onderzoek lijkt ook niets relevants te hebben opgeleverd, zie onder 2.15.

Vgl. HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 (NJ 2021, 173, m.nt. Reijntjes), r.o. 2.9.1.

Achtste aanvullend proces-verbaal, p. 3

Vgl. HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 (NJ 2021, 173, m.nt. Reijntjes), r.o. 2.9.3.

Zie HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 (NJ 2021, 173, m.nt. Reijntjes), r.o. 2.8.

Vgl. hierover F.C.W. de Graaf, ‘Belastende en ontlastende getuigen in de rechtspraak van het EHRM’,
DD 2022/3.

Proces-verbaal van de zitting van 19 september, p. 4.

Proces-verbaal van de zitting van 19 september, p. 9.

Zie de brief van mr. Weski aan de advocaat-generaal van 14 september 2018. Naar deze brief wordt
in het proces-verbaal van de zitting van 19 september verwezen en hij bevindt zich in het dossier.
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Deze vordering tot cassatie in het belang der wet gaat in de kern over geconstateerde
onvolkomenheden bij de beëdiging van een aantal raadsheren(-plaatsvervangers) in het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Ook in een vordering tot cassatie in het belang der wet in een
belastingzaak (zaaknummer 22/03034 CW) staat dit onderwerp centraal.

Op 19 juli 2022 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op zijn website een nieuwsbericht
geplaatst met als titel ’zestien raadsheren opnieuw beëdigd’. Dit bericht1 houdt onder meer het
volgende in:

“De afgelopen dagen zijn 16 raadsheren (rechters) bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch opnieuw
beëdigd. Dit is gebeurd omdat hun eerdere beëdiging niet helemaal op de juiste manier was
verlopen. De procedure is inmiddels aangepast om dit in de toekomst te voorkomen. Het betreft
raadsheren in het strafrecht en het belastingrecht.

Recent is gebleken dat de beëdiging van een aantal raadsheren bij hun aanstelling aan het hof
niet helemaal is verlopen zoals het hoort. Bij het afleggen van de ambtseed is niet de juiste tekst
gebruikt. Er is een ambtseed voor rechterlijk ambtenaren (rechters en raadsheren) en één voor
gerechtsambtenaren (overige medewerkers). In enkele gevallen is de eed voor medewerkers per
abuis bij de raadsheren gebruikt.”

Het nieuwsbericht bevat een verwijzing naar een bericht met nadere informatie over de
beëdigingen aan de hand van vragen en antwoorden. Daarin wordt onder meer vermeld:2

“(…)

Om hoeveel raadsheren gaat het?

We hebben dit geconstateerd voor de beëdiging van in totaal 30 raadsheren. Intussen zijn 16
raadsheren die het betreft opnieuw op de juiste manier beëdigd. Voor de andere raadsheren
gebeurt dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor hun volgende zitting.

1 Inleiding en aanleiding
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(…)

Om hoeveel zaken gaat het?

We hebben kunnen vaststellen dat het om ongeveer 400 strafzaken gaat en ongeveer 700
belastingzaken, waar raadsheren bij betrokken waren die niet op de juiste wijze beëdigd waren
en waarin cassatie is ingesteld of nog mogelijk is.

(…)”

Het is in het belang van de rechtszekerheid, de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling op korte
termijn duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of aan de geconstateerde onvolkomenheden in de
beëdiging gevolgen moeten worden verbonden voor arresten en beschikkingen die mede door de
betrokken raadsheren zijn gewezen en uitspraken die door hen zijn gedaan en, zo ja, welke
gevolgen. Deze vordering strekt daartoe. Door zowel in een strafzaak als in een belastingzaak
een vordering in te dienen, wordt beoogd de Hoge Raad in de gelegenheid te stellen zich uit te
laten over de mogelijke gevolgen in de rechtsgebieden waarin de onvolkomen beëdigingen zich
hebben voorgedaan.

In de vorderingen zal aandacht worden besteed aan de verschillende varianten die zich in de
praktijk bij de beëdiging van raadsheren(-plaatsvervangers) hebben voorgedaan. Ook bij de
beëdiging van advocaten-generaal bij het hof is niet altijd de juiste eedformule gebruikt. Daarvoor
zal aan het slot van deze vordering aandacht worden gevraagd. Uit informatie van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch heb ik begrepen dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de
beëdiging van raadsheren die werkzaam zijn op het terrein van het civiele recht. Ik beperk mij
daarom tot vorderingen in een strafzaak en in een belastingzaak. Gekozen is voor twee zaken
waarin de geschetste problematiek van onvolkomen beëdiging aan de orde is en waarin geen
andere rechtsvragen rijzen die in dit kader beantwoording behoeven.

Ter voorbereiding van deze vordering heb ik bij het hof ’s-Hertogenbosch schriftelijk inlichtingen
ingewonnen over de wijze waarop beëdigingen bij het hof plaatsvonden en plaatsvinden. De
president van het hof heeft mij daarop namens het gerechtsbestuur het volgende laten weten.

Kandidaat-raadsheren worden na werving en selectie – en wanneer zij niet al een met
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht waren, na opleiding en beoordeling – door het
gerechtsbestuur voorgedragen voor benoeming. Na ontvangst van zowel het koninklijk besluit als
het plaatsingsbesluit van de Raad voor de rechtspraak, werd in het team waarin de raadsheer zou
gaan werken een zitting gepland, veelal onder voorzitterschap van de afdelings- of teamvoorzitter.
Ter zitting van de meervoudige kamer werd door een advocaat-generaal gerequireerd tot
beëdiging van de raadsheer en akte verzocht van het requisitoir, die de voorzitter verleende.
Daarna droeg de griffier verkort en zakelijk de inhoud van het koninklijk besluit en het
plaatsingsbesluit voor. De voorzitter hield vervolgens in de meeste gevallen de beëdigingsformule
voor zoals die op de aan de voorzitter aangeleverde formulieren was vermeld. Aansluitend
ondertekenden de voorzitter en de beëdigde raadsheer het formulier. De voorzitter en de griffier
maakten een proces-verbaal op en ondertekenden dat. De beëdigde raadsheer ontving een
afschrift van het formulier en het proces-verbaal. Deze stukken werden vervolgens aan het
personeelsdossier van de betrokken raadsheer toegevoegd.

De procedure voor raadsheren-plaatsvervangers was vergelijkbaar. In de meeste gevallen vond
de beëdiging plaats op dezelfde dag dat de raadsheer-plaatsvervanger een eerste zitting zou
hebben, kort voorafgaand aan die zitting.

De te beëdigen raadsheren(-plaatsvervangers) beschikten bij de beëdiging niet over de tekst van
de eed/belofte. Allen zijn er volgens het gerechtsbestuur steeds vanuit gegaan op de juiste wijze
beëdigd te zijn en hebben daar – volgens de door het hof verstrekte inlichtingen – ook naar
gehandeld.

2 Wijze van beëdiging
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Nadat was ontdekt dat bij een aantal beëdigingen niet het juiste formulier was gebruikt, heeft
het hof het werkproces ten aanzien van de beëdigingen aangepast. Beëdiging vindt uitsluitend
nog plaats voor een enkelvoudige kamer onder voorzitterschap van de president of het rechterlijk
bestuurslid van het hof. De beëdiging vindt plaats ter openbare zitting, op de wijze als hiervoor
aangegeven. De stukken worden toegevoegd aan het personeelsdossier van de betrokken
raadsheer. Het beëdigingsdossier wordt daarnaast in een apart digitaal register opgenomen dat
wordt beheerd door het bestuurssecretariaat.

Uit de door mij opgevraagde informatie blijkt dat het gebrek in de beëdiging is voorgevallen bij in
totaal zestien raadsheren en veertien raadsheren-plaatsvervangers.

Uit het voorgaande blijkt dat de onvolkomenheden bij de beëdiging van raadsheren(-
plaatsvervangers) hebben bestaan uit het volgende:

1) Bij het afleggen van de ambtseed/-belofte is abusievelijk het eedformulier voor rijksambtenaren
in plaats van het eedformulier voor rechterlijke ambtenaren gebruikt en/of is de tekst van de
eed/belofte voor rijksambtenaren in plaats van de tekst van de eed/belofte voor rechterlijke
ambtenaren voorgelezen en/of;

2) De rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast die zitting had in de enkelvoudige kamer dan
wel voorzitter was van de meervoudige kamer ten overstaan waarvan de ambtseed of -belofte is
afgelegd, is zelf niet op een juiste wijze beëdigd, omdat bij zijn of haar beëdiging abusievelijk het
eedformulier voor rijksambtenaren in plaats van het eedformulier voor rechterlijke ambtenaren is
gebruikt en/of de tekst van de eed/belofte voor rijksambtenaren in plaats van de tekst van de
eed/belofte voor rechterlijke ambtenaren is voorgelezen.

Deze vordering tot cassatie in het belang der wet betreft een arrest dat mede is gewezen door
een raadsheer(-plaatsvervanger) die niet op de juiste wijze is beëdigd. Het gaat om een arrest
van het hof ’s-Hertogenbosch van 27 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2077. Bij dat arrest heeft
het hof het vonnis waarvan beroep – waarbij de verdachte wegens diefstal werd veroordeeld tot
een gevangenisstraf van één maand met aftrek overeenkomstig art. 27 Sr en de tenuitvoerlegging
werd gelast van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van drie maanden –
vernietigd, maar uitsluitend ten aanzien van de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging,
het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in die vordering en het vonnis voor het overige
bevestigd.

Uit door mij opgevraagde inlichtingen is gebleken dat de jongste raadsheer bij de beëdiging een
belofte heeft afgelegd waarbij niet de juiste formule is gebruikt. Het betreft een raadsheer-
plaatsvervanger die bij koninklijk besluit van 12 januari 2021 is benoemd met als datum van
indiensttreding de datum van beëdiging. In het proces-verbaal van de beëdigingszitting van 22
april 2021 is vermeld dat op de bij de wet bepaalde wijze de voorgeschreven belofte is afgelegd,
maar uit het daarbij opgemaakte formulier voor het afleggen van de belofte blijkt dat de belofte
als bedoeld in de bijlage genoemd in art. 5 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is
afgelegd. De voorzitter van de beëdigingskamer heeft verklaard dat hij de formulering van de
belofte zoals vermeld op het formulier heeft voorgehouden. Het gebrek in de beëdiging is
veroorzaakt doordat bij de samenstelling van het beëdigingsdossier abusievelijk het verkeerde
formulier – dat voor de gerechtsambtenaar, en niet dat voor de rechterlijk ambtenaar – is
opgenomen. Vervolgens is de tekst van dat formulier voorgehouden en ondertekend.

De desbetreffende raadsheer-plaatsvervanger is op 25 juli 2022 opnieuw beëdigd, waarbij de
belofte is afgelegd met gebruikmaking van de juiste formule, te weten die voor rechterlijke
ambtenaren.

Tegen het op tegenspraak gewezen arrest van het hof is geen rechtsmiddel aangewend, zodat
het onherroepelijk is geworden. Cassatie in het belang der wet is op grond van art. 78 lid 1 Wet
op de rechterlijke organisatie (hierna: Wet RO), in verbinding met art. 456 Sv, wel mogelijk.

4. Wet- en regelgeving over de benoeming en beëdiging van raadsheren in gerechtshoven

3 De zaak
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In art. 117 lid 1 Grondwet is onder meer bepaald dat de leden van de rechterlijke macht met
rechtspraak belast bij koninklijk besluit voor het leven worden benoemd.

Ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO worden beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken
en strafzaken gewezen en de uitspraken in bestuursrechtelijke zaken op straffe van nietigheid
gedaan met het in deze wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast.
Behoudens in de Wet RO bepaalde uitzonderingen, bestaan de meervoudige kamers uit drie
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, van wie een als voorzitter optreedt (art. 6 lid 2
Wet RO). Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de gerechtshoven, zijn
senior raadsheren, raadsheren en raadsheren-plaatsvervangers (art. 58 lid 1 Wet RO). De
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege
raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven (art. 58 lid 2 Wet RO).

Op grond van art. 2 lid 1 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (hierna: Wrra) geschiedt de
benoeming in het ambt van (onder meer) senior raadsheer, raadsheer of raadsheer-
plaatsvervanger in een gerechtshof bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Justitie
en Veiligheid3 voor het leven. Aan benoeming zijn bijzondere wettelijke vereisten verbonden. In de
artikelen 4, 4a en 5 Wrra is (samengevat) geregeld dat alleen een Nederlander die beschikt over
een recente verklaring omtrent het gedrag4 en die met goed gevolg een universitaire studie op het
gebied van het recht (Bachelor en Master) heeft afgerond tot rechterlijk ambtenaar kan worden
benoemd. Art. 2 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (hierna: Brra) stelt in dit verband
nadere eisen.

In art. 5g lid 1 Wrra is bepaald dat een rechterlijk ambtenaar bij een benoeming in een ambt
voorafgaand aan de datum van indiensttreding de eed of belofte aflegt ‘volgens het formulier zoals
dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet’.5 De in de eerste bijlage bij de Wrra vastgelegde
eedformule zal onder 6.2 van deze vordering worden weergegeven.

Art. 5g lid 1 Wrra verplicht tot het afleggen van de eed/belofte in geval van ‘benoeming in een
ambt’. Dat betekent dat beëdiging alleen is voorgeschreven in gevallen waarin daadwerkelijk
sprake is van een benoeming in een ander ambt. In geval van benoeming van een rechterlijk
ambtenaar in een bij een gerechtshof te vervullen ambt, wordt bij besluit van de Raad voor de
rechtspraak, overeenkomstig de aanbeveling van het betrokken gerechtsbestuur, vastgesteld bij
welk gerechtshof dat ambt door hem of haar wordt vervuld (art. 5b lid 1 Wrra). Aldus kan in de
weg naar indiensttreding van een rechterlijk ambtenaar onderscheid worden gemaakt tussen de
benoeming, de plaatsing en de beëdiging.

Voor horizontale overgang – bijvoorbeeld als een raadsheer hetzelfde ambt bij een ander hof
gaat uitoefenen – is niet vereist dat opnieuw de eed/belofte wordt afgelegd.6 Een rechterlijk
ambtenaar hoeft evenmin – behoudens enkele in de wet genoemde uitzonderingen7 – opnieuw
beëdigd te worden bij een opvolgende benoeming in een ambt dat bij hetzelfde gerecht wordt
vervuld (art. 5g lid 2 Wrra). De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof
zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven (art. 58 lid 2 Wet
RO). De plaatsvervangers van rechtswege worden niet als zodanig beëdigd (art. 5g lid 4 Wrra).

Ingevolge art. 5g lid 3 Wrra worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld
met betrekking tot de beëdiging van rechterlijke ambtenaren. Deze regels hebben een plaats
gekregen in het Brra.

Op grond van art. 2h lid 1, onder b 1, Brra wordt in het geval van benoeming in het ambt van
(onder meer) senior raadsheer, raadsheer en raadsheer-plaatsvervanger in een gerechtshof de
eed of belofte afgelegd ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van het
gerechtshof waarvan is vastgesteld dat het ambt daarbij wordt vervuld.

Deze eed of belofte wordt afgenomen op requisitoir van het Openbaar Ministerie (art. 2h lid 2
Brra). Het formulier zoals bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra wordt na het afleggen van de eed of belofte
ondertekend door de beëdigde rechterlijk ambtenaar en door de rechterlijk ambtenaar met
rechtspraak belast die zitting heeft in de bedoelde enkelvoudige kamer dan wel voorzitter is van
de bedoelde meervoudige kamer (art. 2h lid 3 Brra).
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Art. 2i lid 1 Brra bepaalt dat het bestuur van een gerechtshof of een rechtbank een register
bijhoudt, waarin de besluiten betreffende de benoeming van de daar beëdigde rechterlijke
ambtenaren en de formulieren betreffende de door die rechterlijke ambtenaren afgelegde eed of
belofte worden bewaard. Een uittreksel uit dat register, inclusief het formulier betreffende de eed
of belofte, wordt aan de rechterlijk ambtenaar uitgereikt (art. 2i lid 2 Brra).

Binnen de rechtspraak zijn, naast rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast,
gerechtsambtenaren werkzaam (art. 14 lid 1 aanhef en onder b Wet RO). Te denken valt aan de
(senior) juridisch medewerker en de stafjurist.8 Zij leggen op grond van art. 7 Ambtenarenwet
2017 de eed of belofte als rijksambtenaar af overeenkomstig een bij algemene maatregel van
bestuur vastgesteld formulier. De tekst van het formulier is opgenomen in de bijlage bij het
Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (vgl. art 5 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017). Deze
formule zal onder 6.4-6 van deze vordering worden vergeleken met de eedformule die is bestemd
voor rechterlijke ambtenaren.

De eed is een moreel instituut van alle tijden en culturen.9 Zo dateert de bekende artseneed, de
eed van Hippocrates, van ongeveer 400 jaar voor Christus. Soeharno verwijst naar het gebruik
van de eed in het Assyrische rijk.10De Assyriërs gebruikten de eed bij wijze van garantie, opdat
verdragen en contracten nageleefd zouden worden. De waarde van de eed bestond in de
invocatie van goden bij het sluiten van een verdrag, gekoppeld aan de angst voor vervloeking bij
een eventuele schending.

De eed is door de geschiedenis heen vrijwel steeds afgelegd door het uitspreken van een
eedformule, vaak in combinatie met een eedgebaar. Omdat de eed in vroeger tijden veelal als iets
sacraals werd beschouwd, werden de precieze uitspraak van de eedformule en de nauwgezette
toepassing van het handgebaar van groot belang geacht. Ook in meer recente tijden komt het
voor dat beëdigingen worden overgedaan omdat niet de juiste bewoordingen zijn gebruikt of
omdat de uitvoering van het bijpassende gebaar niet is gelukt. Een bekend voorbeeld van de
eerste categorie vormt de beëdiging van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten in
2009, waarin de eedformule niet vlekkeloos werd uitgesproken.11 Een veelvoorkomend voorbeeld
van de tweede categorie betreft het gebruik van de linker- in plaats van de rechterarm bij de eed.
Combinaties, dat wil zeggen gebreken in woord én gebaar, komen ook voor.12

De keuze voor de ambtseed (‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’) of ambtsbelofte (‘dat verklaar en
beloof ik’) is tegenwoordig vrij.13 Het exclusief religieuze karakter van de beëdiging behoort
daarmee tot het verleden. Het plechtige karakter is gebleven.

De ambtseed/-belofte heeft een ethische lading. De ethische lading blijkt in de eerste plaats uit
een aspect dat wordt aangeduid als de ‘zuiveringseed’. De kern daarvan is dat degene die het
ambt heeft aanvaard, verklaart dat hij of zij bij de verkrijging van het ambt geen ontoelaatbare
middelen heeft aangewend. De eerlijke verkrijging van het ambt staat daarbij centraal. Ik zal dit in
het vervolg aanduiden als het retrospectieve element van de eed/belofte. De eed/belofte is echter
ook gericht op de toekomstige ambtsuitoefening en heeft daarmee ook een prospectief element.
Iedere ambtseed/-belofte komt er in dit verband in essentie erop neer dat de ambtenaar verklaart
dat hij of zij zal handelen zoals een goed ambtenaar betaamt. Integriteit is daarbij een
kernwaarde.14 Daarbij wordt ook een eigen morele verantwoordelijkheid tot uitdrukking gebracht
het ambt uit te oefenen overeenkomstig de daarvoor geldende waarden en normen.15

Tegelijkertijd markeert de eed een moment van toetreding tot het ambt en de daarbij behorende
gemeenschap.

Als belangrijkste functies van de beëdiging van ambtenaren kunnen aldus worden gezien de
genoemde zuivering, het markeren van de toetreding tot het ambt en de daarbij horende
gemeenschap en het inprenten dan wel inscherpen van de waarden van het ambt.16 Dat geldt ook
voor het rechterlijk ambt. Daarbij moet worden bedacht dat de eed/belofte geen zelfstandige
verplichtingen in het leven roept, maar de bestaande verplichtingen als het ware bekrachtigt.17

De eed/belofte heeft niet slechts een symbolisch, ritueel karakter. Daaraan zijn daadwerkelijk
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rechtsgevolgen verbonden. Te wijzen valt bijvoorbeeld op de strafbaarstelling van meineed (art.
207 Sr) en de bijzondere bewijskracht van een op ambtseed of -belofte opgemaakt proces-verbaal
(art. 344 Sv).18 De rechtsgevolgen verschillen niet naargelang de eed dan wel de belofte is
afgelegd.

Bij de bespreking van het wettelijk kader is al ingegaan op het juridisch kader ten aanzien van
het gebruik van formulieren voor de beëdiging van rechterlijke ambtenaren respectievelijk
gerechtsambtenaren. De eedformule als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra verschilt nauwelijks ten
opzichte van de eedformule zoals die in 1910 in de wet werd opgenomen.19 Het enige
noemenswaardige inhoudelijke verschil ten opzichte van de eedformule van 1910 is dat in de
huidige versie een expliciete verwijzing naar de geheimhoudingsplicht is opgenomen.20 De
eedformule heeft geruime tijd een plaats gekregen in de Wet RO. Met ingang van 1 januari 2002 is
de tekst van de eedformule overgeheveld naar het krachtens de Wrra tot stand gekomen Brra.21

Met de op 1 juli 201022 in werking getreden wet is het bepaalde in art. 1g Wrra verplaatst naar
art. 5g Wrra, terwijl de eedformule is opgenomen in een bijlage behorende bij de Wrra. Bij deze
meest recente wijziging van de Wrra is uit de memorie van toelichting af te leiden dat geen
inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van de eedformule zijn beoogd.23

De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar, zoals bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra en
opgenomen in de bijlage bij de Wrra, luidt als volgt:24

“Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten
zal onderhouden en nakomen.

Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot
het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of
beloven.

Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of
ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal
krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen.

Ik zweer/beloof dat ik gegevens waarover ik bij de uitoefening van mijn ambt de beschikking krijg
en waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voor
zover enig wettelijk voorschrift mij tot mededeling verplicht of uit mijn ambt de noodzaak tot
mededeling voortvloeit, geheim zal houden.

Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien
van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk
ambtenaar betaamt.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!”

De tekst van de eed/belofte voor een rijksambtenaar – en daarmee voor een gerechtsambtenaar
als bedoeld in art. 14 lid 1, onder b, Wet RO – is sinds 1 januari 2020 opgenomen in een bijlage
van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. De huidige eedformule is in ieder geval terug te
voeren tot een krachtens het Algemeen Rijksambtenarenreglement tot stand gekomen regeling en
is sinds 1998 ongewijzigd.25 De tekst luidt als volgt:

“Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten
van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb
verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;
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Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb
geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb
aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en
zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het
vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik
ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig,
onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal
schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!”

De beide eedformules vertonen naar inhoud en strekking belangrijke overeenkomsten.

- Beide teksten bevatten een eed/belofte van trouw aan de Koning en tot naleving van de
Grondwet en alle overige wetten. De tekst verschilt alleen in die zin dat de eed/belofte voor een
rechterlijk ambtenaar spreekt over het ‘onderhouden en nakomen’ van de Grondwet en alle overige
wetten, terwijl de eed/belofte voor een ambtenaar spreekt over het ‘eerbiedigen’ van de Grondwet
en alle overige wetten.

- Beide teksten bevatten een verklaring die inhoudt dat de betrokkene tot het verkrijgen van een
benoeming niets heeft geschonken of beloofd en geen giften heeft aanvaard en dit ook niet zal
doen.

- Beide teksten bevatten een verklaring die inhoudt dat de betrokkene vertrouwelijke gegevens
waarover hij/zij uit hoofde van het ambt (de functie) de beschikking krijgt, geheim zal houden,
tenzij mededeling daarvan verplicht of noodzakelijk is.

- Beide teksten bevatten een verklaring die in de kern inhoudt dat de betrokkene zich in de
uitoefening van de functie zal gedragen zoals een goed (bij rechterlijke ambtenaren: rechterlijk)
ambtenaar betaamt.

Toch zijn de eedformules niet identiek. De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk
ambtenaar met rechtspraak belast heeft twee onderdelen die ontbreken in de tekst van de
eed/belofte voor een rijksambtenaar:

- De eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt in dat hij/zij geen giften zal aannemen van
een persoon die een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin de ambtsverrichtingen van de
rechterlijk ambtenaar te pas zouden kunnen komen.

- De eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt in dat hij/zij het ambt met onzijdigheid,
zonder aanzien van personen, zal uitoefenen.26

De tekst van de eed/belofte voor een ambtenaar bij het Rijk bevat één onderdeel dat ontbreekt
in de tekst voor rechterlijke ambtenaren:

- De eed/belofte voor een rijksambtenaar houdt in dat de ambtenaar plichtsgetrouw en
nauwgezet de hem/haar ‘opgedragen taken’ zal vervullen.

De vraag of en, zo ja, in hoeverre aan de verschillen tussen de eedformules gevolgtrekkingen
dienen te worden verbonden, wordt later in deze vordering beantwoord. Eerst zal een – korte –
blik over de grens worden geworpen om te bezien in hoeverre de voor rechterlijke ambtenaren
geldende eedformule afwijkt van dan wel overeenkomt met de formules die voor rechterlijke
ambtenaren in andere landen dan wel voor Europese rechters gelden.
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In België leggen rechters dezelfde eed27 af als ambtenaren. De tekst luidt als volgt: “Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch
volk.”28

In het Verenigd Koninkrijk leggen rechters twee eden af. De eerste is de eed van trouw (‘oath of
allegiance’), die ook wordt afgelegd door andere ambtsdragers, en de tweede is de gerechtelijke
eed (‘judicial oath’). De oath of allegiance luidt: “I, _________ , do swear by Almighty God that I will
be faithful and bear true allegiance to His King Charles the Third, his heirs and successors, according to
law.” De judicial oath luidt als volgt: “I, _________ , do swear by Almighty God that I will well and
truly serve our Sovereign Lord King Charles the Third in the office of ________ , and I will do right to all
manner of people after the laws and usages of this realm, without fear or favour, affection or ill will.”29

In Frankrijk luidt de eed voor rechters: “Je jure de bien remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal
magistrat.”30

In Duitsland leggen rechters de volgende eed af: "Ich schwöre, das Richteramt getreu dem
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu
dienen, so wahr mir Gott helfe.”31

Ook de rechters in het HvJ EU en het EHRM leggen een kortere en eenvoudigere eed af dan de
Nederlandse rechters. De eed voor de rechters in het HvJ EU luidt: “I swear that I will perform my
duties impartially and conscientiously; I swear that I will preserve the secrecy of the deliberations of
the Court.”32 En de eed voor de rechters in het EHRM: “I swear” – or “I solemnly declare” – “that I
will exercise my functions as a judge honourably, independently and impartially and that I will keep
secret all deliberations.”33

Uit de voorgaande schets blijkt dat de tekst van de Nederlandse eedformule voor rechterlijke
ambtenaren deels afwijkt van de formules die in andere landen worden gebruikt. Sommige
eedformules zijn toegesneden op het rechterlijk ambt, terwijl in België de eedformule algemeen is
en ook van toepassing is op niet-rechterlijke ambtenaren. Daarnaast valt de relatieve beknoptheid
van veel eedformules op. Die beknoptheid is mogelijk doordat met de eed/belofte geen nieuwe,
specifieke verplichtingen in het leven worden geroepen, maar reeds bestaande verplichtingen
worden ingescherpt en als het ware worden bekrachtigd.

Ik heb geen arresten van de Hoge Raad aangetroffen over de situatie waarin een arrest van een
meervoudige kamer mede is gewezen door een rechter/raadsheer(-plaatsvervanger) bij wie
sprake is geweest van een beëdiging die niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Wel is er
rechtspraak van de Hoge Raad over de situatie waarin een rechter/raadsheer die op dat moment
in het geheel niet was beëdigd dan wel was gedefungeerd deel uitmaakte van een meervoudige
kamer die een arrest of beschikking wees dan wel een uitspraak deed. In dit verband vragen
vooral twee fiscale zaken en verschillende civielrechtelijke zaken de aandacht.

Fiscale arresten

In de fiscale zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 1985 had de Hoge Raad
ambtshalve vastgesteld dat de voorzitter van het hof ten tijde van de bestreden uitspraak niet
langer lid was van het hof. De Hoge Raad oordeelde dat de uitspraak ten gevolge daarvan niet
was vastgesteld door het voor meervoudige kamers van gerechtshoven wettelijk voorgeschreven
aantal van drie leden en dus nietig was.34 De Hoge Raad zag in de genoemde omstandigheid een
ambtshalve grond voor cassatie.

In een wat oudere fiscale zaak heeft de Hoge Raad een uitspraak van een raad van beroep
vernietigd, eveneens omdat de uitspraak niet door het juiste aantal leden was gedaan. Bijzonder
aan deze uitspraak was dat er niet te weinig, maar juist teveel leden aan de uitspraak hadden
meegewerkt, te weten de voorzitter, drie leden en een plaatsvervangend lid. De toepasselijke wet
bepaalde dat aan een beslissing door drie leden mag worden meegewerkt.35

8 Rechtspraak inzake een (nog) niet-beëdigde dan wel gedefungeerde rechter
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Uitspraken van de civiele kamer

In de zaak Meavita36 had de ondernemingskamer van het hof Amsterdam een beschikking
gewezen over (kort gezegd) het beleid en de gang van zaken van rechtspersonen die tot het
Meavitaconcern hadden behoord. Aan de voet van de beschikking was vermeld dat deze was
gegeven op 6 juni 2014 en in het openbaar was uitgesproken op 2 november 2015. Een lid van de
meervoudige kamer die de beschikking had gewezen, was per 1 mei 2015 gedefungeerd. In
cassatie werd geklaagd dat de beschikking niet was gewezen door het wettelijk vereiste aantal
rechters. De Hoge Raad oordeelde deze klacht gegrond en overwoog daartoe als volgt:

- Een beschikking van de ondernemingskamer dient op straffe van nietigheid te worden gewezen
door drie rechters en twee deskundige leden (art. 5 leden 2 en 3 Wet RO in verbinding met art. 66
lid 2 Wet RO). Een beschikking wordt gewezen wanneer alle rechters die over de zaak oordelen de
tekst van de uit te spreken beschikking hebben vastgesteld. Nadat een rechter is gedefungeerd
kan hij niet meer als rechter in de zin van deze voorschriften worden aangemerkt (rov. 3.3.2).

- De mondelinge behandelingen hebben plaatsgevonden op 4 en 5 juni 2014. Uitgesloten is dat de
rechters en deskundigen al op 6 juni 2014 hebben ingestemd met de vaststelling van de volledige
tekst van de 191 pagina’s tellende beschikking. Uit de brieven over de aanhouding van de
uitspraak is af te leiden dat vaststelling van de volledige tekst pas heeft plaatsgevonden na 24
september 2015 (rov. 3.3.3).

- De omstandigheid dat een van de raadsheren per 1 mei 2015 is gedefungeerd brengt mee dat
hij niet als rechter kan hebben deelgenomen aan de vaststelling van de volledige tekst. Er moet
dus vanuit worden gegaan dat de beschikking niet is gewezen door het in de wet bepaalde aantal
rechters. Het middel is in zoverre gegrond (rov. 3.3.3). De zaak moet daarom opnieuw worden
beoordeeld (rov. 3.4).

Ten overvloede overwoog de Hoge Raad nog als volgt: “3.3.4 Naar aanleiding van het voorgaande
verdient nog opmerking dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen voor een geval als het onderhavige
meebrengt dat nietigheid van de beschikking uitsluitend kan worden ingeroepen in het kader van een
daartegen openstaand rechtsmiddel.”37

Van nietigheid van rechtswege is in gevallen waarin beschikkingen niet zijn gewezen door het in
de wet bepaalde aantal rechters dus geen sprake. In de Meavita-beschikking wordt verder
beklemtoond dat voor de beantwoording van de vraag of het arrest met het door de wet
voorgeschreven aantal leden is gewezen onderscheid moet worden gemaakt tussen het wijzen
van het arrest en het uitspreken daarvan. Dat onderscheid was eerder ook door de strafkamer
gemaakt.38 Bepalend is de datum van de uiteindelijke vaststelling van het arrest.

De samenstelling van de ondernemingskamer was ook aan de orde in het arrest van de Hoge
Raad van 10 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7473 (KPN/SOBI). Art. 66 lid 2 Wet RO bepaalt dat
de ondernemingskamer bestaat uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en twee
personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden. In cassatie werd geklaagd dat
de ondernemingskamer ten tijde van het wijzen van het arrest niet in overeenstemming met de
wet was samengesteld, omdat een deskundig lid voordien de leeftijd van zeventig jaar had
bereikt. In zijn conclusie voor dit arrest kwam AG Timmerman op twee gronden tot de slotsom dat
het middel faalde. Ten eerste was verzuimd aan het deskundig lid ontslag te verlenen en kon niet
worden aangenomen dat hij van rechtswege was gedefungeerd. Ten tweede was uit navraag bij
de ondernemingskamer gebleken dat het arrest was vastgesteld op een moment dat het
deskundig lid nog niet de leeftijd van zeventig jaar had bereikt. De Hoge Raad deed het middel
met toepassing van art. 81 Wet RO af.

In de zaak Cadenza c.s./Fairstar en Dockwise39 had de meervoudige kamer van de rechtbank op 30
september 2015 eindvonnis gewezen in een civielrechtelijke zaak. Een van de rechters die het
vonnis mede had gewezen, was op 30 juni 2015 gedefungeerd als rechter omdat hij met ingang
van 1 juli 2015 was benoemd tot raadsheer. In hoger beroep werd aangevoerd dat het vonnis
daarom nietig was. Het hof stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft die
vragen als volgt beantwoord:

- Een beschikking, vonnis of arrest kan worden uitgesproken nadat een rechter die de zaak heeft
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behandeld is gedefungeerd, mits die beschikking, dat vonnis of dat arrest voordien is gewezen.
Een beschikking, vonnis of arrest uitgesproken op naam van een rechter die is gedefungeerd
voordat de beschikking, het vonnis of het arrest was gewezen, is ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO
nietig (rov. 3.3.4-3.3.5).

- In de zaak Meavita is geoordeeld dat een beschikking wordt gewezen wanneer alle rechters die
over de zaak oordelen de volledige tekst van de uit te spreken beschikking hebben vastgesteld
(rov. 3.4.2). Een uitzondering geldt voor kennelijke fouten die zich lenen voor herstel als bedoeld
in art. 31 Rv (rov. 3.4.3-3.4.4).

- In een geval als het onderhavige, waarin het eindvonnis door de appelrechter vernietigd moet
worden omdat het (mede) is gewezen door een daartoe niet meer bevoegde rechter, moet de
zaak worden teruggewezen naar de rechtbank (rov. 3.5.2-3.5.4). Het recht op beoordeling door
een onpartijdige rechter, zoals gewaarborgd in art. 6 EVRM, brengt mee dat de zaak niet dient te
worden beoordeeld door rechters die aan het nietige vonnis hebben meegewerkt (rov. 3.5.5).

De benadering in het arrest sluit aan bij die in de Meavita-beschikking. Ten tijde van het wijzen
van het vonnis was de samenstelling van het gerecht niet overeenkomstig het in art. 5 lid 2 en art.
6 lid 2 Wet RO bepaalde, omdat een van de rechters niet langer als rechterlijk ambtenaar aan de
rechtbank was verbonden. De omstandigheid dat hij nog wel als rechterlijk ambtenaar bij een hof
werkzaam was, kon dit gebrek niet helen.

De hiervoor besproken zaken hebben betrekking op de situatie dat een rechter ten tijde van de
bestreden beslissing al was gedefungeerd. Op dat moment was de betrokkene niet langer als
rechterlijk ambtenaar aan het gerecht verbonden dat het vonnis, arrest of de beschikking had
gewezen, waardoor niet langer gezegd kon worden dat was voldaan aan het door het door de
wet vereiste aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet
RO in verbinding met art. 6 lid 2 Wet RO en art. 40 lid 1 Wet RO (rechtbank) respectievelijk 58 lid 1
Wet RO (gerechtshof). De vraag rijst hoe de situatie moet worden beoordeeld waarin een rechter
nog niet is beëdigd. Die vraag kwam aan de orde in de zaak Moeder/Raad voor de
Kinderbescherming.40

Het hof had in deze zaak op 25 oktober 2016 een beschikking gewezen ten aanzien van de
ondertoezichtstelling van een minderjarige. In cassatie werd geklaagd dat de beschikking nietig
was omdat een lid van de meervoudige kamer die de beschikking had gewezen op dat moment
nog niet als raadsheer-plaatsvervanger was beëdigd. De beëdiging vond op 31 oktober 2016
alsnog plaats op basis van het voorgeschreven eedformulier. Daarbij was een addendum gevoegd,
waarin kort gezegd werd verklaard en beloofd dat de afgelegde belofte mede betrekking had op
de periode van 1 augustus 2016 tot 31 oktober 2016. Daarmee werd kennelijk beoogd aan de
beëdiging terugwerkende kracht te verlenen. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

- Beschikkingen van een meervoudige kamer worden – behoudens hier niet aan de orde zijnde
uitzonderingen – op straffe van nietigheid gewezen door drie rechterlijke ambtenaren met
rechtspraak belast (art. 5 lid 2 en 6 lid 2 Wet RO) (rov. 3.3.1).

- Uit een brief van de president van het hof en het door de plaatsvervangend Procureur-Generaal
opgevraagde koninklijk besluit blijkt dat de betrokkene is benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger
met ingang van 1 augustus 2016 of, indien de beëdiging later plaatsvindt, met ingang van de
datum van beëdiging. Nu de beëdiging eerst heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2016, is de
benoeming op die datum ingegaan, dus nadat de bestreden beschikking is gewezen. Dat betekent
dat de bestreden beschikking is gewezen niet door drie, maar door twee raadsheren en daarom
ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO dient te worden vernietigd (rov. 3.3.3).

- De omstandigheid dat bij gelegenheid van de beëdiging van de raadsheer-plaatsvervanger aan
het wettelijk voorgeschreven eedformulier het aangehaalde addendum is toegevoegd, brengt in
het voorgaande geen wijziging (rov. 3.3.3). De cassatieklacht slaagt. Het hoger beroep moet
opnieuw worden behandeld (rov. 3.4).

Ook in deze zaak is het springende punt dat de beschikking niet door het juiste aantal
raadsheren was gewezen. In dit geval is dat gebrek niet ontstaan door defungeren van een van
de raadsheren, maar juist doordat de benoeming van de betrokkene nog niet was ingegaan
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omdat de ingangsdatum in het koninklijk besluit afhankelijk was gesteld van de beëdiging, terwijl
beëdiging ten tijde van het wijzen van de beschikking nog niet had plaatsgevonden. De poging om
dit gebrek door een beëdiging ‘met terugwerkende kracht’ te helen, staat haaks op het karakter
van de beëdiging. Die weg werd door de Hoge Raad dan ook niet begaanbaar geacht.

Tussenbalans

Art. 5 lid 2 Wet RO bepaalt dat op straffe van nietigheid de beschikkingen, vonnissen en arresten
in burgerlijke zaken en strafzaken worden gewezen en de uitspraken in bestuursrechtelijke zaken
worden gedaan met het in deze wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak
belast. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een beslissing van een meervoudige kamer
die mede is vastgesteld door een persoon die niet als rechter/raadsheer is beëdigd dan wel al als
zodanig was gedefungeerd, bloot staat aan vernietiging door een hogere rechter. In die situaties
kan niet gezegd worden dat de uitspraak is gedaan door het door de wet vereiste aantal
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast als bedoeld in art. 40 lid 1 Wet RO (rechtbank)
respectievelijk 58 lid 1 Wet RO (gerechtshof). In een situatie waarin een rechter ten tijde van het
wijzen van de uitspraak reeds was gedefungeerd zag de belastingkamer van de Hoge Raad grond
voor ambtshalve cassatie.

Van belang in dit verband is dat de Hoge Raad in een civiele zaak heeft uitgemaakt dat het
gesloten stelsel van rechtsmiddelen ’voor een geval als het onderhavige’ meebrengt dat dit gebrek
alleen in het kader van een openstaand rechtsmiddel aan de orde kan worden gesteld (zie
hiervoor 8.5). Een beschikking die mede is gewezen door een gedefungeerde rechter is dus niet
van rechtswege nietig. Daartoe verwees de Hoge Raad naar het gesloten stelsel van
rechtsmiddelen. Deze lijn kan in de literatuur overwegend op instemming rekenen.41 Ook in de
feitenrechtspraak, in een civielrechtelijke zaak42 en twee strafzaken43, wordt deze koers
aangehouden. In dit verband is van belang dat niet alleen het civiele recht,44maar ook het
strafrecht45 en het fiscaal recht46 een gesloten stelsel van rechtsmiddelen kennen. Ook voor die
rechtsgebieden meen ik dat, in lijn met de genoemde uitspraak van de civiele kamer, nietigheid
uitsluitend kan worden ingeroepen in het kader van een tegen de desbetreffende beslissing
openstaand rechtsmiddel.

Het voorgaande betekent voor de in deze vordering aan de orde gestelde kwestie dat de
onherroepelijk geworden beschikkingen en arresten in strafzaken en de onherroepelijk geworden
uitspraken in fiscale zaken van het Bossche hof hun rechtskracht behouden, ongeacht eventuele
gebreken in het kader van de beëdiging van raadsheren die aan de totstandkoming daarvan
hebben meegewerkt.

Opmerking verdient ten slotte dat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken over de situatie waarin
de benoeming van de raadsheer-plaatsvervanger was gekoppeld aan de datum van beëdiging. De
ingangsdatum is in een dergelijk geval afhankelijk gesteld van de datum van beëdiging. Het komt
echter ook voor dat beide zijn losgekoppeld. In dat geval wordt de rechterlijk ambtenaar met
ingang van een in het koninklijk besluit genoemde datum benoemd. Ingevolge art. 5g lid 1 Wrra
zal de desbetreffende rechter voorafgaand aan de datum van indiensttreding moeten worden
beëdigd. De vraag kan worden gesteld of ook in een dergelijk geval sprake is van een grond voor
vernietiging als voorafgaande beëdiging achterwege is gebleven. In de literatuur wordt die vraag
wel bevestigend beantwoord.47 Daarvoor pleit het belang van de beëdiging, die volgens de wet
aan de indiensttreding voorafgaat. Als tegenargument geldt dat de rechtspraak van de Hoge Raad
in sterke mate leunt op het bepaalde in art. 5 lid 2 Wet RO en daarmee op het aantal rechterlijke
ambtenaren met rechtspraak belast dat de beslissing heeft genomen. Ingeval het moment van
indiensttreding afhankelijk wordt gesteld van de datum van beëdiging, is de betrokkene vóór de
beëdiging nog niet aan te merken als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. Betoogd
kan worden dat dat anders is ingeval een vaste datum van indiensttreding in het koninklijk besluit
wordt genoemd. Nu beantwoording van de gestelde vraag niet noodzakelijk is voor de
beoordeling van de met deze vordering voorgelegde rechtsvragen, laat ik dit punt verder rusten.

9 Rechtspraak van het EHRM
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De vraag rijst of de geconstateerde onvolkomenheid in de beëdiging zou moeten leiden tot de
conclusie dat er geen sprake is geweest van een behandeling van de zaak door een ‘onafhankelijk
en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld’, zoals bedoeld in art. 6 EVRM. Teneinde die vraag te
kunnen beantwoorden, wordt in deze paragraaf het toetsingskader belicht.

De begrippen ‘onafhankelijk’, ‘onpartijdig’ en ‘bij de wet ingesteld’, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM,
hebben een zelfstandige betekenis, maar staan niet los van elkaar. Vaak valt een schending van
de eisen samen. Ten aanzien van alle begrippen kan de toetsing betrekking hebben op zowel het
gerecht als geheel als één of meer leden van het gerecht.48

De ‘onafhankelijkheid’ ziet met name op de onafhankelijkheid ten opzichte van andere
staatsmachten en partijen.49 Ook het ontbreken van druk of ongeoorloofde invloed binnen een
gerecht in de relatie tussen rechters onderling of in de relatie tussen rechters en het
gerechtsbestuur is in dit verband van belang.50 Bij de beoordeling of sprake is van een
‘onafhankelijk’ gerecht, betrekt het EHRM met name wettelijke bepalingen betreffende onder meer
de wijze van benoeming van de leden, de duur van hun benoeming, het bestaan van waarborgen
tegen druk van buitenaf en de vraag ‘whether the body presents an appearance of independence’.51

De rechter moet in rechtspositioneel opzicht onafhankelijk zijn en in onafhankelijkheid kunnen
functioneren. De rechter moet een bindende beslissing kunnen geven die niet door een ander
publiek orgaan ongedaan kan worden gemaakt.52 De onafzetbaarheid van de leden van het
gerecht wordt gezien als een belangrijke waarborg voor onafhankelijkheid.53 Het bestaan van
waarborgen tegen willekeurig ontslag en overplaatsing tijdens de zittingstermijn van de rechter is
daarbij van belang. Als aanvullende waarborgen voor onafhankelijkheid heeft het EHRM diverse
andere factoren aangeduid, waaronder ook het afleggen van een ambtseed.54

‘Onpartijdig’ ziet op het ontbreken van vooroordelen of vooringenomenheid (‘prejudice or bias’)55

en heeft betrekking op de relatie van de rechter of het gerecht tot de partijen of tot het
onderwerp van de zaak. Het EHRM maakt ten aanzien van de onpartijdigheid onderscheid tussen
de subjectieve benadering, waarbij getracht wordt de persoonlijke overtuiging van de rechter in
een bepaalde zaak vast te stellen, en de objectieve benadering, waarbij wordt bepaald of
voldoende garanties zijn geboden om elke legitieme twijfel in dit opzicht uit te sluiten.56 De
subjectieve onpartijdigheid wordt geacht aanwezig te zijn, totdat het tegendeel is bewezen.57 Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als een rechter vijandigheid of kwade wil heeft getoond of ervoor
heeft gezorgd dat een zaak aan hem of haar wordt toegewezen om persoonlijke redenen. Het
beginsel dat een gerecht wordt verondersteld vrij te zijn van vooroordelen of partijdigheid
weerspiegelt volgens het EHRM een belangrijk element van de ‘rule of law’.58 Het volstaat niet dat
een klager twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter. Die twijfel moet objectief gerechtvaardigd
zijn.59 De stelling dat sprake is van vooringenomenheid mag niet enkel zijn gebaseerd op
algemene en abstracte gronden, maar dient te worden onderbouwd met specifieke feiten die
redelijke twijfel kunnen doen rijzen over de onpartijdigheid.60 De objectieve onpartijdigheid vereist
bepaalde structurele waarborgen. Het EHRM neemt de nationale regels en wetgeving die de
onpartijdigheid waarborgen bij zijn toetsing in aanmerking.61 Factoren waar het EHRM verder op
let zijn onder meer de samenstelling van het gerecht (bijvoorbeeld de deelname van lekenrechters
met hiërarchische of andere banden met procesdeelnemers), de cumulatie van functies van het
gerecht/de instantie (bijvoorbeeld ten aanzien van advisering) of van de rechters (bijv. advocaat
en rechter-plaatsvervanger) en eerdere betrokkenheid van de rechters bij de zaak (bijvoorbeeld
als lid van het Openbaar Ministerie).62

De eis dat een gerecht moet zijn ‘ingesteld bij de wet’ strekt ertoe te verzekeren dat de
rechterlijke organisatie in een democratische samenleving onafhankelijk is ten opzichte van de
uitvoerende macht. Niet de uitvoerende macht, maar de wetgever dient te beslissen over de
instelling en de jurisdictie van een rechterlijke instantie. Zo moet voorkomen worden dat de
uitvoerende macht willekeurig (voor een bepaalde gelegenheid) ad hoc gerechten kan instellen of
opheffen.63 Art. 6 EVRM eist niet dat in de wet elk detail van de inrichting van de rechterlijke
organisatie wordt geregeld. De wetgever dient wel ten minste het organisatorische kader vast te
stellen voor de justitiële organisatie.64 De eis dat een gerecht moet zijn ingesteld bij de wet omvat
ook de eis dat in een concrete zaak in overeenstemming met de nationale wettelijke regels wordt
gehandeld. Het gaat dan met name over bepalingen betreffende de onafhankelijkheid van de
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leden van een gerecht, de duur van hun ambtstermijn en hun onpartijdigheid die, indien
geschonden, de deelname van een of meer rechters aan de behandeling van een zaak ‘irregular’
maakt.65

Ook inbreuken op het nationale recht die hebben plaatsgevonden in het kader van de procedure
tot benoeming van een rechter kunnen een schending opleveren van het recht op een ‘bij de wet
ingesteld gerecht’. Omdat het benoemingsproces vatbaar is voor ongeoorloofde inmenging van
andere staatsmachten of van de rechterlijke macht zelf, acht het EHRM strikte controle vereist
(Guðmundur Andri Ástráðsson t. Iceland, par. 226). Niet alle onregelmatigheden in een gerechtelijke
benoemingsprocedure kunnen een schending opleveren (idem, par. 237). In dit verband wijst het
EHRM op het belang van het rechtszekerheidsbeginsel, dat onder meer eist dat geen discussie
ontstaat over onherroepelijke uitspraken. Dit aspect van rechtszekerheid veronderstelt in het
algemeen eerbiediging van het beginsel van ‘res judicata’ (het beginsel van de kracht van
gewijsde), dat, door de onherroepelijkheid van vonnissen, arresten, beschikkingen en uitspraken
en het gesloten stelsel van rechtsmiddelen te waarborgen, de stabiliteit van de rechterlijke macht
bevordert en bijdraagt aan het vertrouwen van het publiek in de gerechten. Van het beginsel van
‘res judicata’ kan volgens het EHRM alleen worden afgeweken als dit noodzakelijk is door
omstandigheden van wezenlijke en dwingende aard, zoals de correctie van fundamentele
gebreken of een gerechtelijke dwaling (idem, par. 238). Ook wijst het EHRM op het belang van het
beginsel van onafzetbaarheid van rechters en het waarborgen van de rechterlijke ambtstermijn.
Daaraan voegt het EHRM wel toe dat het handhaven van het rechtszekerheidsbeginsel en het
beginsel van onafzetbaarheid van rechters ten detrimente van de vereisten van ‘een bij de wet
ingesteld gerecht’, in bepaalde omstandigheden de rechtsstaat en het vertrouwen van het publiek
in de rechterlijke macht nog meer kunnen schaden. Er dient dan ook een afweging te worden
gemaakt tussen deze belangen om te bepalen of sprake is van een dringende noodzaak (van
wezenlijke en dwingende aard) die een afwijking van het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel
van de kracht van gewijsde (‘the force of res judicata’) en het beginsel van onafzetbaarheid van
rechters rechtvaardigt (idem, par. 240). Het EHRM laat de verdragsstaten hier een zekere
beoordelingsmarge omdat de nationale autoriteiten beter in staat zijn dan het EHRM om te
beoordelen hoe de ‘interests of justice and the rule of law’ in een bepaalde situatie het best
gediend zijn.). Het EHRM heeft echter wel een driestappenplan uiteengezet dat het hanteert bij
zijn toetsing en dat ook als leidraad kan dienen voor de nationale gerechten bij de desbetreffende
beoordeling. Dit stappenplan houdt het volgende in (idem, par. 244-252):

- Ten eerste moet er in beginsel sprake zijn van een ‘manifest breach of the domestic law’, in die zin
dat de schending objectief en daadwerkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

- Ten tweede moet de schending worden beoordeeld in het licht van het doel van het vereiste van
een ‘bij de wet ingesteld gerecht’, te weten te verzekeren dat de rechterlijke macht in staat is zijn
taken uit te voeren zonder ongepaste inmenging en daardoor met behoud van de beginselen van
de rechtsstaat en de scheiding der machten. Inbreuken van zuiver technische aard die geen
invloed hebben op de rechtmatigheid van het benoemingsproces leveren daarom geen schending
van art. 6 lid 1 EVRM op. Alleen onregelmatigheden die ‘wholly disregard the most fundamental rules
in the appointment procedure - such as, for instance, the appointment of a person as judge who did not
fulfil the relevant eligibility criteria - or breaches that may otherwise undermine the purpose and effect
of the “established by law” requirement, as interpreted by the Court, must be considered to contravene
that requirement’. Bezien moet worden of de schending van de nationale regels een reëel risico
met zich heeft gebracht dat andere overheidsorganen, in het bijzonder de uitvoerende macht,
ongepaste invloed op het benoemingsproces zouden kunnen hebben.

- Ten derde beoordeelt het EHRM de ‘review’ door de nationale gerechten van de gestelde
schending van het recht op een ‘bij de wet ingesteld gerecht’, met name ten aanzien van de
gevolgen van de schending van het nationale recht op het recht van de desbetreffende partij op
een eerlijk proces voor een onafhankelijk en onpartijdig bij de wet ingesteld gerecht. Het gaat er
om dat er – gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak – een eerlijk en evenredig
evenwicht wordt gevonden om te bepalen of er sprake was van een dringende noodzaak, van
wezenlijke en dwingende aard, die een afwijking rechtvaardigt van de beginselen van
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rechtszekerheid en de onafzetbaarheid van rechters. Ten aanzien van de termijn waarbinnen een
onregelmatigheid in de benoemingsprocedure kan worden aangevochten door iemand die zich
beroept op het recht op een ‘bij de wet ingesteld gerecht’, overweegt het EHRM dat deze niet
onbegrensd is omdat het belang van rechtszekerheid met het verstrijken van de tijd steeds
zwaarder zal gaan wegen.

Het hiervoor bedoelde stappenplan is ontwikkeld met het oog op de beoordeling van de vraag of
een onregelmatigheid in de benoemingsprocedure moet leiden tot de conclusie dat geen sprake is
van een bij de wet ingesteld gerecht als bedoeld in art. 6 EVRM. In de onderhavige zaak is sprake
van een gebrek in de beëdiging. Gebreken in de beëdiging zijn niet geheel los te zien van
onregelmatigheden in de benoemingsprocedure, al was het maar omdat de ingangsdatum van de
benoeming niet zelden wordt bepaald op de datum van beëdiging. Het hiervoor geschetste
stappenplan kan bij de beoordeling van de vraag of sprake zou kunnen zijn van schending van het
recht op berechting door een gerecht dat bij de wet is ingesteld, zoals bedoeld in art. 6 EVRM,
worden betrokken. Op de vraag wat dit betekent voor de met deze vordering aan de orde
gestelde onvolkomen beëdigingen van raadsheren(-plaatsvervangers), kom ik nog terug.

Ook het HvJ EU heeft zich in zijn rechtspraak uitgelaten over de waarborg van een behandeling
door een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’, die onder meer is vervat in art.
47 Handvest. Daarbij is de afgelopen jaren herhaaldelijk de wijze van benoeming van rechters aan
de orde gekomen. Te denken valt aan arresten in zaken die de Poolse rechtsstaat betreffen66 en
aan andere zaken die zien op de organisatie van de rechterlijke macht in lidstaten of van de EU
zelf.

Hoewel de EU niet is aangesloten bij het EVRM, vormen de grondrechten die zijn neergelegd in
het EVRM een integrerend deel van de algemene beginselen van het Unierecht. Bij de uitleg van
die grondrechten laat het HvJ EU zich leiden door de gemeenschappelijke constitutionele tradities
van de lidstaten alsmede de aanwijzingen die te vinden zijn in de internationale
rechtsinstrumenten inzake de bescherming van de rechten van de mens waaraan de lidstaten
hebben meegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten. Daarbij valt in de eerste plaats te
denken aan het EVRM.67

Kenmerkend voor de Unierechtelijke grondrechten is dat die enkel van toepassing zijn als binnen
de werkingssfeer van het Unierecht wordt gehandeld. Dat is ook het geval ten aanzien van het
grondrecht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 47 Handvest en dus in beginsel ook voor het
recht op behandeling door een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’.68

Daarmee is echter niet alles gezegd. In een zaak naar aanleiding van prejudiciële vragen uit
Malta over een doorslaggevende bevoegdheid van de minister-president bij de benoeming van
rechters in Malta, was in het hoofdgeding geen beroep gedaan op een recht dat door een
bepaling van Unierecht is verleend.69Het HvJ EU liet zich niettemin uit over de vraag of sprake was
van een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’. Daartoe overwoog het HvJ EU
dat elke lidstaat krachtens art. 19 lid 1 VEU moet verzekeren dat de instanties die als ‘rechterlijke
instanties’ in de zin van het Unierecht deel uitmaken van zijn stelsel van beroepsmogelijkheden op
de onder het Unierecht vallende gebieden voldoen aan de vereisten van daadwerkelijke
rechtsbescherming. Die instanties kunnen immers in die hoedanigheid uitspraak doen over de
toepassing of de uitlegging van het Unierecht.70

Wat betreft de inhoud van de waarborg van behandeling door een ‘onafhankelijk en onpartijdig
gerecht dat bij wet is ingesteld’ komt de rechtspraak van het HvJ EU overeen met die van het EHRM.
In dit verband valt te wijzen op een zaak over een benoeming van een rechter in het Gerecht voor
ambtenarenzaken van de EU (hierna: het Gerecht ambtenarenzaken) die niet volgens de formele
benoemingsregels was verlopen. Voorafgaand aan de benoeming van die rechter was geen
openbare oproep tot kandidaatstelling gedaan voor de vacante plek. Wel waren er aparte
openbare oproepen tot kandidaatstelling gedaan voor twee andere vacante plekken in het
Gerecht ambtenarenzaken. De Raad heeft vervolgens drie rechters benoemd in het Gerecht
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ambtenarenzaken.71Bij het HvJ EU was in heroverweging aan de orde of sprake was een
onregelmatigheid in de benoemingsprocedure en, zo ja, welke gevolgen daaraan moesten worden
verbonden. Volgens het HvJ EU was inderdaad sprake van een onregelmatigheid in de
benoemingsprocedure.72Anders dan het Gerecht van de EU, kwam het HvJ EU (samengevat) tot de
conclusie dat de invloed van de onregelmatigheid niet dusdanig groot was dat daarmee het recht
op behandeling door een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld’ in de zin
van art. 47 Handvest was geschonden.

Het HvJ EU beklemtoont dat de waarborgen voor toegang tot ‘een onafhankelijk, onpartijdig en
vooraf bij wet ingesteld gerecht’ de hoeksteen van het recht op een eerlijk proces vormen. Dit recht
impliceert dat elke rechterlijke instantie moet nagaan of zij, gelet op haar samenstelling, een
gerecht in vorenbedoelde zin is, wanneer er op dit punt ernstige twijfel rijst. Het HvJ EU benadrukt
de noodzaak van regels die onder meer betrekking hebben op de samenstelling van het
desbetreffende orgaan, de benoeming, de ambtstermijn en de gronden voor verschoning, wraking
en afzetting van zijn leden, en die het mogelijk maken om bij de justitiabelen elke legitieme twijfel
over zijn neutraliteit weg te nemen. Volgens het HvJ EU is het met name noodzakelijk dat de
materiële voorwaarden en de procedureregels op grond waarvan benoemingsbesluiten worden
vastgesteld, van dien aard zijn dat zij niet kunnen leiden tot dergelijke legitieme twijfel met
betrekking tot de benoemde rechters.73 Het HvJ EU haalt daarbij de rechtspraak van het EHRM
aan, waaruit volgt dat de waarborg van een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is
ingesteld’ als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM tot doel heeft te voorkomen dat de rechterlijke
organisatie wordt overgelaten aan de uitvoerende macht, alsmede ervoor te zorgen dat deze
aangelegenheid wordt geregeld bij een wet die door de wetgevende macht is vastgesteld in
overeenstemming met de regels voor de uitoefening van haar bevoegdheid. Die uitdrukking
weerspiegelt met name het beginsel van de rechtsstaat en heeft niet alleen betrekking op de
rechtsgrondslag voor het bestaan zelf van het betreffende gerecht, maar ook op de samenstelling
van de rechtsprekende formatie in elke zaak en op alle overige nationaalrechtelijke bepalingen
waarvan de niet-inachtneming met zich meebrengt dat de deelname van een of meerdere rechters
aan het onderzoek van de zaak onregelmatig is.74

Uit het voorgaande volgt volgens het HvJ EU dat een onregelmatigheid die binnen het
gerechtelijk systeem in kwestie is begaan bij de benoeming van de rechters een schending van
art. 47 Handvest oplevert indien die onregelmatigheid door haar aard en ernst het reële risico
doet ontstaan dat andere onderdelen van de overheid, in het bijzonder de uitvoerende macht,
een onbehoorlijke discretionaire bevoegdheid kunnen uitoefenen die afbreuk doet aan de
integriteit van het resultaat van het benoemingsproces en aldus bij de justitiabelen legitieme
twijfel oproept over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de betrokken rechter of rechters.
Dat is het geval wanneer fundamentele regels in het geding zijn ‘die een integrerend deel vormen
van de instelling en werking van dat gerechtelijke systeem’.75

Over de onregelmatige benoeming van de rechter in het Gerecht ambtenarenzaken overweegt
het HvJ EU dat de benoeming van de rechter heeft plaatsgevonden met inachtneming van de
fundamentele regels die golden voor de benoeming van rechters in het Gerecht
ambtenarenzaken.76 De onregelmatigheid ten aanzien van de oproep van kandidaten was op
zichzelf niet voldoende voor de vaststelling dat er sprake was van een zodanige schending van
een fundamentele regel van de procedure voor de benoeming van rechters in het Gerecht
ambtenarenzaken dat de aard en de ernst van die schending met zich brachten dat deze het reële
risico deed ontstaan dat de Raad zijn bevoegdheden zou gebruiken op een ongerechtvaardigde
wijze die afbreuk zou doen aan de integriteit van het resultaat van het benoemingsproces en
aldus bij de justitiabelen legitieme twijfel zou oproepen over de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de in het derde ambt benoemde rechter of zelfs van de kamer waaraan hij
werd toegevoegd.77

Bij een onregelmatigheid in de benoemingsprocedure van een rechter in het EVA-Hof78was wel
sprake van een schending van de waarborg van een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet
is ingesteld’, omdat de desbetreffende rechter voor een ambtstermijn van drie jaar was benoemd
in plaats van zes jaar. Het EVA-Hof achtte dit een schending van de fundamentele regel inzake de
duur van de mandaten van rechters in die rechterlijke instantie, die ertoe strekte de
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onafhankelijkheid van die rechters te beschermen.79

Het in het voorgaande besproken juridisch kader bevat de bouwstenen ter beantwoording van
de rechtsvraag die in deze vordering centraal staat, te weten of aan de geconstateerde
onvolkomenheden in de beëdigingen van raadsheren(-plaatsvervangers) in het gerechtshof ’s-
Hertogenbosch gevolgen moeten worden verbonden voor arresten en beschikkingen die mede
door de betrokken raadsheren zijn gewezen en voor uitspraken die mede door hen zijn gedaan
en, zo ja, welke gevolgen. In deze paragraaf wordt de balans opgemaakt.

Ten aanzien van de onherroepelijk geworden beschikkingen en arresten in strafzaken en
uitspraken in fiscale zaken kan op grond van de hiervoor onder 8.5 besproken rechtspraak van de
Hoge Raad worden geconcludeerd dat deze hun rechtskracht behouden, ongeacht eventuele
gebreken in het kader van de beëdiging van raadsheren die aan de totstandkoming daarvan
hebben meegewerkt. De hiervoor besproken Europese rechtspraak over een ‘onafhankelijk en
onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’ leidt niet tot een andere gevolgtrekking. Deze zal in het
onderstaande nog kort aan de orde komen. Verder concentreer ik mij op de vraag of de nietigheid
kan worden ingeroepen in die gevallen waarin nog een rechtsmiddel openstaat.

Onder 2.7 van deze vordering is uiteengezet dat bij beëdigingen van raadsheren(-
plaatsvervangers) in het hof zich in de kern de volgende onvolkomenheden hebben voorgedaan:
(1) bij de beëdiging van de betrokkene is de eedformule voor een rijksambtenaar in plaats van de
eedformule voor een rechterlijk ambtenaar gebezigd en/of (2) de voorzitter die de eed/belofte met
de juiste eedformule heeft afgenomen, is zelf beëdigd met toepassing van de eedformule voor
rijksambtenaren.

Uit de bespreking van het wettelijk kader voor de beëdiging van rechterlijke ambtenaren kwam
naar voren dat raadsheren(-plaatsvervangers) niet in alle gevallen opnieuw hoeven te worden
beëdigd. In de eerste plaats is denkbaar dat de rechterlijk ambtenaar vóór zijn of haar benoeming
tot raadsheer in een hof aan dat hof als raadsheer-plaatsvervanger verbonden is geweest.
Beëdiging is bij een dergelijke opvolgende benoeming in een ambt bij hetzelfde gerecht niet nodig
(art. 5g lid 2 Wrra). Datzelfde geldt voor de situatie waarin een raadsheer van het ene naar het
andere hof overgaat, de zogenaamde horizontale overgang. Ook dan kan hernieuwde beëdiging
achterwege blijven, omdat geen sprake is van benoeming in een ander ambt (art. 5g lid 1 Wrra).
Hernieuwde beëdiging komt in deze gevallen in de praktijk niettemin wel voor. Daarmee wordt
vooral de nieuwe positie van de rechterlijk ambtenaar in het desbetreffende gerecht gemarkeerd.
Ingeval de tweede beëdiging niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, maar de eerste wel,
behoeven daaraan geen rechtsgevolgen te worden verbonden. Aangenomen kan worden dat de
eerste eed onverkort van kracht blijft. Ingeval de eerste beëdiging gebrekkig is en de tweede niet,
doet zich evenmin een probleem voor. In dat geval is de tweede eed/belofte rechtsgeldig. Die
situaties, die zich in de onderhavige zaak niet voordoen, kunnen in het onderstaande buiten
beschouwing blijven.80 Hetzelfde geldt voor de situatie waarin wel de juiste eedformule ter zitting
is gebruikt, maar waarbij vervolgens het onjuiste formulier is ondertekend. Hoewel in dat geval
niet overeenkomstig het bepaalde in art. 2h lid 3 Brra is gehandeld, moet het ervoor worden
gehouden dat de tekst van de eed die ter zitting is afgelegd bepalend is voor de beantwoording
van de vraag of de juiste eed/belofte is afgelegd. In die situatie kan er aldus van worden
uitgegaan dat de eed/belofte is afgelegd overeenkomstig art. 5g lid 1 Wrra.

Ik richt mij eerst op de onder (1) genoemde onvolkomenheid, te weten die waarbij het arrest, de
beschikking of de uitspraak mede is gewezen door een raadsheer(-plaatsvervanger) terwijl bij zijn
of haar beëdiging het eedformulier voor rijksambtenaren in plaats van dat voor rechterlijke
ambtenaren is gebruikt. Dit is de onvolkomenheid die zich in het met deze vordering voorgelegde
arrest van 27 juni 2022 heeft voorgedaan (zie hiervoor 3.2).

Gebruik van de onjuiste eedformule; een tweetal benaderingen

De eerste benadering: gelijkschakeling met niet-beëdigen

11 Balans
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Bij de beoordeling van de situatie waarin een arrest of beschikking mede is gewezen door een
lid van de meervoudige kamer, terwijl bij zijn of haar beëdiging niet de juiste eedformule is
gebruikt, zijn twee benaderingen mogelijk. Een eerste benadering is om de situatie waarbij een
onjuiste eedformule is gebruikt gelijk te stellen met het geval dat een lid van de meervoudige
kamer die het arrest of de beschikking heeft gewezen in het geheel niet is beëdigd. Voor deze
benadering pleit dat ingevolge art. 5g lid 1 Wrra de eed/belofte wordt afgelegd ‘volgens het
formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet’. Daarbij gaat het om een formule die
specifiek op rechterlijke ambtenaren is toegesneden. In deze benadering zou kunnen worden
betoogd dat slechts van een rechtsgeldige beëdiging van een raadsheer sprake is als de eed of
belofte is afgelegd volgens de letterlijke bewoordingen van het formulier als bedoeld in art. 5g lid
1 Wrra. In geval van afwijkingen van deze eedformule moet het er in deze benadering voor
worden gehouden dat geen beëdiging in de zin van de wet heeft plaatsgevonden. Herstel van dit
verzuim door middel van een verklaring dat de eed/belofte – met terugwerkende kracht – ook
betrekking heeft op de al verstreken periode tot aan de (correcte) beëdiging, is niet mogelijk.81

Daarbij zou kunnen worden gewezen op het belang van het naleven van de wettelijke
voorschriften ten aanzien van de beëdiging van een rechter voor onze rechtsstaat, onder meer in
het licht van het inscherpen van neutraliteit (‘onzijdigheid’) als kernwaarde van het rechterlijk ambt.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat de eedformules voor rijksambtenaren en voor rechterlijke
ambtenaren niet inwisselbaar zijn.

Als ervan wordt uitgegaan dat het gebruik van een onjuiste eedformule ter zitting meebrengt
dat geen rechtsgeldige beëdiging als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra heeft plaatsgevonden, zou de
vervolgstap kunnen zijn dat de gevolgen daarvan moeten worden gelijkgeschakeld met die van de
situatie waarin in het geheel geen eed of belofte is afgelegd. In de rechtspraak van de Hoge Raad
wordt in dit verband verwezen naar art. 5 lid 2 Wet RO, waarin is neergelegd dat de
beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken worden gewezen en de
uitspraken in bestuursrechtelijke zaken op straffe van nietigheid worden gedaan met het in deze
wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast (vgl. ook art. 6 lid 2 Wet RO).
Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de gerechtshoven, zijn senior
raadsheren, raadsheren en raadsheren-plaatsvervangers (art. 58 lid 1 Wet RO). Ingeval in een
zaak die door de meervoudige kamer wordt behandeld een van de drie leden niet is beëdigd, moet
het ervoor worden gehouden dat de bestreden uitspraak is gedaan niet door drie, maar door
twee raadsheren. In deze benadering zou dat op grond van art. 5 lid 2 Wet RO grond voor
cassatie zijn. Indien het niet gebruiken van de juiste eedformule zou betekenen dat niet kan
worden gesproken van een rechtsgeldige beëdiging in de zin van art. 5g lid 1 Wet RO, zou dat
betekenen dat in alle gevallen waarin de betrokkene deel uitmaakte van de kamer die de
uitspraak heeft gedaan, terwijl nog een rechtsmiddel openstaat, in het kader van dat
openstaande rechtsmiddel de nietigheid van de uitspraak kan worden ingeroepen.

De tweede benadering: relevant onderscheid met niet-beëdiging

Ik sta echter een andere benadering voor. Zonder afbreuk te willen doen aan het belang dat bij
de beëdiging van rechterlijke ambtenaren de juiste eedformule, zoals opgenomen in de bijlage bij
de Wrra, wordt gebezigd, meen ik dat er goede gronden bestaan de in het geding zijnde situatie
te onderscheiden van die waarin in het geheel geen eed is afgelegd dan wel die waarbij de
rechter is gedefungeerd.

Inspiratie kan in dit verband worden geput uit rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van
een machtiging tot binnentreden in een woning die was afgegeven door een hoofdinspecteur van
politie, terwijl naderhand was gebleken dat deze hoofdinspecteur op de datum waarop hij de
machtiging ondertekende niet beschikte over het certificaat 'hulpofficier van justitie' als bedoeld in
de Regeling hulpofficieren van justitie 2008, omdat hij niet was geslaagd voor het examen ter
verlenging van dit certificaat. De Hoge Raad overwoog:

“2.7.2. Het Hof heeft - anders dan met de algemene bewoordingen dat op de door het voorschrift
gewaarborgde belangen van de verdachte inbreuk is gemaakt - niet kenbaar aandacht besteed
aan het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt. (…)
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Het Hof heeft bij zijn beoordeling van de ernst van het onderhavige vormverzuim dit verzuim
zonder meer gelijkgesteld aan een vormverzuim waarvan sprake zou zijn geweest indien
door opsporingsambtenaren aan wie in het geheel geen machtiging tot binnentreden is
afgegeven zonder toestemming is binnengetreden in een woning. Dit oordeel is zonder
nadere motivering niet begrijpelijk, nu laatstbedoeld verzuim ernstiger is in verband met het
in een rechtsstaat wezenlijke aspect dat vertegenwoordigers van de uitvoerende macht zich
in verband met te maken inbreuken op grondrechten van burgers in voorkomende gevallen
onderwerpen aan de wettelijk bepaalde voorafgaande controle door een hogere autoriteit.
Bij het bepalen van de ernst van het verzuim kan ook van belang zijn of de desbetreffende
opsporingsambtenaren te goeder trouw erop mochten afgaan dat de hun verstrekte
machtiging door een bevoegde hulpofficier van justitie was afgegeven.

De in het onderhavige geval geschonden norm strekt ertoe te voorkomen dat als gevolg van
een gebrek aan (parate en actuele) kennis bij de functionaris die de machtiging tot
binnentreden verleent, die machtiging wordt verstrekt voor een situatie waarin dat niet
gerechtvaardigd is. Voor de waardering van de ernst van het verzuim kan daarom in dit geval
van belang zijn of, zoals de Advocaat-Generaal bij het Hof heeft gesteld, een andere, wel
bevoegde, autoriteit eveneens een machtiging zou hebben verleend. Voor de vaststelling of
zodanige machtiging zou zijn verleend, is vereist dat aan de hand van, in beginsel door het
Openbaar Ministerie te verschaffen, concrete gegevens aannemelijk is dat in de gegeven
omstandigheden zodanige machtiging hoogst waarschijnlijk zou zijn verleend.”82

Ik ben mij ervan bewust dat de situatie waarin een arrest mede is gewezen door een
onvolkomen beëdigde rechter verschilt van de situatie die in het genoemde arrest van de
onbevoegde ‘hulpofficier’ aan de orde was. Zo wordt de laatste situatie, anders dan die van de
onvolkomen beëdigde rechter, bestreken door art. 359a Sv. Niettemin kan aan het arrest steun
worden ontleend voor een benadering waarbij de gevolgen van het niet-beëdigd zijn niet
onverkort van toepassing worden geacht op de situatie waarin sprake is van een afgelegde
eed/belofte met een op onderdelen afwijkende formule. Het gaat daarbij om de erkenning dat
formele voorschriften in de regel een materieel doel dienen, terwijl bij het bepalen van de
gevolgen van een gebrek niet voorbij kan worden gegaan aan de vraag of daarmee ook aan het
materiële doel tekort is gedaan en of nadeel is ontstaan ten opzichte van de situatie waarin het
formele voorschrift in alle opzichten volgens de regelen der kunst zou zijn nageleefd.

Ik zal de door mij voorgestane, tweede benadering in het onderstaande toelichten en
toespitsen op de onvolkomenheden in de beëdigingen in kwestie.

Strekking en essentie

Onder 5.5 van deze vordering kwam aan de orde dat als belangrijkste functies van de
beëdiging van (rechterlijke) ambtenaren kunnen worden gezien het markeren van de toetreding
tot het ambt en het gerecht waar het ambt zal worden vervuld, de zogenoemde zuivering en het
inprenten dan wel inscherpen van de waarden van het ambt.

Kenmerkend voor de onderhavige gevallen – en onderscheidend ten opzichte van de situatie
waarin in het geheel nog geen beëdiging had plaatsgevonden – is dat er wél een zitting heeft
plaatsgevonden die ertoe strekte de betrokkene te beëdigen tot raadsheer(-plaatsvervanger).
Daarbij gaat het om een eed/belofte die is afgelegd ten overstaan van een enkelvoudige of
meervoudige kamer van het gerechtshof waarvan is vastgesteld dat het ambt daarbij wordt
vervuld, zoals bedoeld in art. 2h lid 1, onder b 1, Brra. Aldus heeft een beëdigingsziting
plaatsgevonden die er mede toe strekte de toetreding tot het ambt van raadsheer-
plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch te markeren. Aan die functie van de
beëdiging is geen afbreuk gedaan.

Daarbij komt het volgende. Bij de beëdiging zijn de twee elementen die in de voorgeschreven
eedformule centraal staan aan de orde gekomen, te weten het retrospectieve en het prospectieve
element. Het retrospectieve element betreft de zuiveringseed. Kort samengevat wordt daarin
plechtig verklaard dat de betrokkene zich niet schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden in
verband met het verkrijgen van de benoeming. Wat dit retrospectieve element betreft, zie ik geen
relevant verschil tussen de eedformule voor rechterlijke ambtenaren en die van rijksambtenaren.
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Aan de omstandigheid dat de formuleringen in dit verband niet woordelijk overeenkomen, hoeft
geen doorslaggevende betekenis te worden toegekend.83 De tekst van de eed/belofte voor
rijksambtenaren, zoals hiervoor onder 6.3 is weergegeven, brengt immers zonder meer mee dat
de betrokkene ‘middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het
verkrijgen van een benoeming aan iemand iets (heeft) gegeven of beloofd, noch zal geven of
beloven’, zoals de tekst voor rechterlijke ambtenaren luidt. Ook aan deze functie van de beëdiging
is aldus recht gedaan.

Het tweede element, door mij als prospectief aangeduid, vraagt meer aandacht. De eed/belofte
strekt er in zoverre toe een plechtige verklaring te verkrijgen over de wijze waarop de betrokkene
het ambt waarin hij of zij is benoemd, zal uitoefenen. Daarbij doen zich tekstuele verschillen voor
tussen beide eedformules die ook inhoudelijk relevant zijn. In het voorgaande (onder 6.5-6.6)
concludeerde ik dat de tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak
belast met name op de volgende punten van de tekst van de eed/belofte voor een rijksambtenaar
verschilt:

- De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt, anders dan de eed/belofte
voor de rijksambtenaar, in dat hij/zij geen giften zal aannemen van een persoon die een
rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin de ambtsverrichtingen van de rechterlijk ambtenaar te pas
zouden kunnen komen.

- De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt, anders dan de eed/belofte
voor de rijksambtenaar, in dat hij/zij het ambt met onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal
uitoefenen.

- De eed/belofte voor een rijksambtenaar houdt, anders dan de eed/belofte voor de rechterlijk
ambtenaar, in dat de ambtenaar plichtsgetrouw en nauwgezet de hem/haar ‘opgedragen taken’ zal
vervullen.

Deze verschillen wettigen naar mijn mening niet de gevolgtrekking dat het ervoor moet worden
gehouden dat de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de niet-beëdigde rechter
onverkort van toepassing is.

Daarbij wijs ik er in de eerste plaats op dat ook ten aanzien van het prospectieve deel van de
eed/belofte de formule voor een rijksambtenaar op belangrijke punten overeenkomt dan wel
gelijkenis vertoont met de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar. In beide eedformules
verklaart de betrokkene trouw aan de Koning en het eerbiedigen/nakomen en onderhouden van
de Grondwet en alle overige wetten.84 Daarnaast worden in het eedformulier voor rechterlijke
ambtenaren verschillende specifieke aspecten van de taakuitoefening benoemd. In essentie gaat
het daarbij om concretiseringen van wat aan het slot van de eedformule staat vermeld, te weten
dat de betrokkene zich in de uitoefening van het ambt zal gedragen ‘zoals een goed rechterlijk
ambtenaar betaamt’. De eedformule voor rijksambtenaren heeft dezelfde opbouw. Ook daarin
wordt bijvoorbeeld de ambtelijke geheimhoudingsplicht afzonderlijk genoemd en staat (nagenoeg)
aan het einde van de eedformule de zinsnede dat de betrokkene zich zal gedragen ‘zoals een goed
ambtenaar betaamt’.

Daarmee bestaat de kern van het prospectieve element van de eed/belofte uit het verklaren
van trouw aan de Koning en het eerbiedigen/nakomen en onderhouden van de Grondwet en alle
overige wetten en dat de betrokkene zich zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt,
waarbij ten aanzien van raadsheren(-plaatsvervangers) het laatste begrip wordt ingekleurd aan
de hand van de waarden en normen die gelden voor rechterlijke ambtenaren.85

Specificatie van deze waarden en normen in de eedformule is als zodanig niet vanzelfsprekend.
Uit de rechtsvergelijkende schets (onder 7) in deze vordering bleek dat er geen internationale
standaard is voor een eedformule voor rechters. De formules verschillen en zijn veelal korter dan
de eedformule volgens het formulier als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra. Niet in alle gevallen is de eed
voor rechters te onderscheiden van die van (andere) ambtenaren. Zo leggen rechters in België
dezelfde eed af als niet-rechterlijke ambtenaren. Deze eedformule is beperkt tot trouw aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het volk. In deze eedformule
komt bijvoorbeeld een verwijzing naar een ambtsuitoefening met ‘onzijdigheid, zonder aanzien van
personen’ niet voor. Dat wil niet zeggen dat de kernwaarden van onafhankelijkheid en
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onpartijdigheid voor Belgische rechters niet gelden. Die kernwaarden worden niet door het
afleggen van een eed/belofte in het leven geroepen. Deze waarden zijn vervat en onder meer
uitgewerkt in diverse wetten, terwijl de algemene eedformule impliceert dat de betrokken rechter
zweert/belooft zich dienovereenkomstig te gedragen.

De betrokken raadsheer-plaatsvervanger heeft beloofd de Grondwet en andere wetten na te
komen en te onderhouden en zich te gedragen zoals een goed (rechterlijk) ambtenaar betaamt. In
het licht van de Grondwet en de toepasselijke wetten en gedragscodes ten aanzien van rechters
is er daarmee inhoudelijk ten opzichte van de eed/belofte die voor rechterlijke ambtenaren geldt
geen braakliggend terrein overgebleven. In dit verband is sprake van reeds bestaande
kernwaarden, die door de eed/belofte worden ingescherpt.86

Ik licht deze benadering als volgt toe.

De ontbrekende zinsneden

In de uitgesproken eedformule ontbreken de volgende zinsneden:

(i) dat hij/zij geen giften zal aannemen van een persoon die een rechtsgeding heeft of zal krijgen
waarin de ambtsverrichtingen van de rechterlijk ambtenaar te pas zouden kunnen komen.

(ii) dat hij/zij het ambt met onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen.

Ik meen dat aan het ontbreken van de onder (i) uitgesproken woorden geen rechtsgevolgen
hoeven te worden verbonden. Nog los van de strafbepalingen over passieve omkoping, vloeit uit
hetgeen een goed (rechterlijk) ambtenaar betaamt onmiskenbaar voort dat dergelijke giften niet
mogen worden aangenomen. Hoewel de context is toegesneden op rechtsgedingen en daarmee
op de omgeving waarin de rechter verkeert, meen ik dat de inhoud van de eed/belofte in dit
opzicht niet onderscheidend is ten aanzien van wat een rijksambtenaar betaamt. Daarvan getuigt
ook de Gedragscode integriteit Rijk.87 Daarin is onder meer neergelegd dat een rijksambtenaar
professionele afstand houdt, wat onder meer betekent dat zelfs de schijn van omkoping dient te
worden voorkomen en dat nagegaan moet worden door de rijksambtenaar op welk moment
iemand iets aanbiedt en wat de achtergrond daarvan zou kunnen zijn, bijvoorbeeld de
rijksambtenaar gunstig willen stemmen.88

Daarnaast ontbreekt in de eed voor rijksambtenaren de zinsnede dat de te beëdigen persoon
het ambt met ‘onzijdigheid, zonder aanzien van personen’ zal uitoefenen.

Gerlings leidt uit deze zinsnede af dat de rechter aan het standpunt van zowel de ene als de
andere partij gelijkelijk gehoor moet bieden en bereid moet zijn zowel de één als de ander in het
ongelijk te stellen, met als enig criterium: ‘recht doen’.89Cleiren constateert dat de desbetreffende
zinsnede erop is gericht de kernwaarde van de neutraliteit van de rechter in te scherpen en te
internaliseren.90 Bovend’Eert merkt op dat de neutraliteit van de rechter in een rechtsstaat twee
aspecten heeft. Enerzijds is neutraliteit vereist ten opzichte van andere staatsorganen – de
rechterlijke onafhankelijkheid – anderzijds staat de rechter neutraal tegenover het geschil of
strafbare feit dat ter berechting aan hem wordt voorgelegd. Dit laatste aspect ziet op de
rechterlijke onpartijdigheid.91 Keulen en Knigge merken op dat uit de eedformule onmiskenbaar
blijkt dat van de rechter een onpartijdige opstelling wordt verlangd.92 De term ‘onzijdigheid’ lijkt
inderdaad met name te duiden op het aspect van de onpartijdigheid. De toevoeging ‘zonder
aanzien van personen’ lijkt in dit verband veeleer een invulling van de onzijdigheid en verwijst naar
een onpartijdige opstelling.

Daar komt nog iets bij. De term ‘onzijdigheid’ refereert niet exclusief aan de ambtsuitoefening
van rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. De eed/belofte als bedoeld in art. 5g Wrra
volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet wordt immers niet uitsluitend
toegepast bij de beëdiging van rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. Deze eedformule
is ook voorgeschreven voor de beëdiging van de in de wet genoemde leden van het Openbaar
Ministerie, die ook als rechterlijke ambtenaren in de zin van art. 1 onderdeel b Wet RO zijn aan te
merken.

Daaruit blijkt al dat de term ‘onzijdigheid’ als zodanig zich niet uitstrekt tot alle aspecten die
specifiek betrekking hebben op de neutraliteit van de rechter. Dat geldt in het bijzonder voor de
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onafhankelijkheid ten opzichte van andere staatsorganen, die wel voor rechters, maar niet
onverkort voor leden van het Openbaar Ministerie geldt. Boogaard merkt in dit verband op dat
leden van het Openbaar Ministerie geen functionele onafhankelijkheid kennen: zij kunnen
inhoudelijke algemene en bijzondere aanwijzingen krijgen van de minister van Justitie en
Veiligheid, zij het dat zulks in concrete zaken zeer ongewoon is en is gebonden aan beperkingen
en waarborgen.93Ook daarin kan een aanknopingspunt worden gevonden dat het begrip
‘onzijdigheid’ bovenal verwijst naar het aspect van onpartijdigheid, in het bijzonder dat de
ambtsuitoefening ‘zonder aanzien van personen’ plaatsvindt.

Daarbij neem ik in aanmerking dat de wel uitgesproken formule mede behelst dat de
betrokkene de Grondwet en alle overige wetten zal eerbiedigen en dat de betrokkene zich zal
gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Zoals opgemerkt, ligt het in de rede ten aanzien
van raadsheren het laatste begrip uit te leggen aan de hand van de waarden en normen die
gelden voor rechterlijk ambtenaren. Daarover merk ik het volgende op.

De onzijdigheid van de rechter is diep verankerd in onze rechtsorde. In de eerste plaats valt te
wijzen op art. 17 lid 1 Grondwet, dat bepaalt dat ieder bij het vaststellen van zijn rechten en
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging
recht heeft op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en
onpartijdige rechter. De benoeming voor het leven van rechters vormt in dit verband een
belangrijke waarborg voor onafhankelijkheid (art. 117 lid 1 Grondwet). Ook in verdragen vindt de
onzijdigheid van de rechter bescherming. 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 (art. 6 EVRM; vgl.
ook art. 14 IVBPR en ten aanzien van door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en
vrijheden art. 47 Handvest).

Art. 12 Wet RO bepaalt dat de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast zich niet op
enige wijze inlaten met partijen of hun advocaten of gemachtigden over enige voor hen
aanhangige geschillen of geschillen waarvan zij weten of vermoeden dat die voor hen aanhangig
zullen worden. Ingevolge art. 46c Wrra kan ten aanzien van een rechterlijk ambtenaar een
disciplinaire maatregel worden opgelegd, indien hij of zij de bepalingen overtreedt waarbij (onder
meer) verboden wordt zich in een onderhoud of een gesprek in te laten met partijen of haar
advocaten of gemachtigden of een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan te nemen.
De wetgever heeft voor de verschillende rechtsgebieden voorzien in een wrakingsmogelijkheid ten
aanzien van elk van de rechters die een zaak behandelen op grond van feiten of omstandigheden
waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden (vgl. art. 36 Rv, art. 512 Sv en
art. 8:15 Awb).

Gedragscodes, zowel nationaal als internationaal, bevatten standaarden voor wat een goed
rechter betaamt. Daarbij gaat het om (gezaghebbend) soft law, die een belangrijke aanvullende
bron vormt met het oog op het waarborgen van (onder meer) de rechterlijke onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.94

In de eerste plaats wijs ik op de Gedragscode Rechtspraak, die is opgesteld door de Raad voor
de rechtspraak en de Presidentenvergadering en die sinds 1 mei 2010 geldt voor alle
medewerkers binnen de rechtspraak. Hierin worden de volgende kernwaarden vermeld:
onpartijdigheid, onafhankelijkheid, onkreukbaarheid en professionaliteit. 95 De Leidraad
onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak geeft nadere invulling aan de kernwaarde
‘onpartijdigheid’ voor rechters.96 De rechterscode van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(hierna: NVvR) neemt de volgende kernwaarden tot uitgangspunt: onafhankelijkheid, autonomie,
onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. De NVvR-rechterscode vermeldt
onder meer dat onpartijdigheid van de rechter de basis voor een gelijkwaardige behandeling van
partijen vormt en essentieel is voor een eerlijk proces. De rechter behandelt partijen vanuit het
perspectief van een objectieve toeschouwer zichtbaar gelijkwaardig en spreekt recht zonder
vooroordeel of voorkeur. Ook wordt in de NVvR rechterscode benadrukt dat de rechter geen
geschenken aanneemt waarvan hij of zij weet of moet vermoeden dat zij worden gegeven om de
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beslissing in een concrete zaak of toekomstige zaken te beïnvloeden.97

Ook internationale codes benadrukken het belang van onpartijdigheid, in het bijzonder het op
een gelijkwaardige manier behandelen van partijen. Art. 2 van de ‘Basic Principles on the
Independence of the Judiciary’98luidt bijvoorbeeld:

“The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance
with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or
interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.”

In de ‘Bangalore Principles of Judicial Conduct’99, die zijn aan te merken als ethische gedragscodes
voor rechters, wordt uitvoerig ingegaan op de kernwaarden van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid, onder meer ten aanzien van een ambtsuitoefening ‘without favour, bias of
prejudice’.

Hetzelfde geldt voor Europese codes. zoals de ‘Recommendation CM/Rec(2010)12 of the
Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities’100 en
de Principles, Recommendations and Guidelines van de European Network of Councils for the Judiciary,
waarin de kernwaarde van onpartijdigheid en het daarmee samenhangende belang “to treat all
persons equally” op de voorgrond treden.101

Het oordelen met onzijdigheid, zonder aanzien van personen, behoort aldus tot het hart van
de rechterlijke ambtsuitoefening. De verklaring van de betrokkene dat hij of zij de Grondwet en
alle overige wetten zal eerbiedigen en zich zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt,
betekent tegen de achtergrond van de voor het desbetreffende ambt geldende waarden en
normen, onmiskenbaar ook dat hij of zij geen gift zal aannemen van (toekomstige) procespartijen
en het ambt zal uitoefenen met onzijdigheid, zonder aanzien van personen. Die normen en
waarden worden niet anders doordat bij de beëdiging niet woordelijk het formulier als bedoeld in
art. 5g lid 1 Wrra is gevolgd.102

De toevoeging: ‘de mij opgedragen taken’

Ten opzichte van de eedformule voor rechterlijke ambtenaren bevat de eedformule voor
rijksambtenaren de extra zinsnede ‘dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal
vervullen’. Hoewel de term ‘opgedragen taken’ wellicht mede omvat de bij wet toegekende taken
aan een ambtenaar, lijkt deze zinsnede primair te duiden op de taken die door leidinggevenden
aan de ambtenaar kunnen worden opdragen in de context van een hiërarchische organisatie.103

Daarin verschilt de positie van de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast wezenlijk van die
van de rijksambtenaar.

De zogenoemde functionele onafhankelijkheid van de rechter vormt een belangrijke
rechtsstatelijke waarborg. Tal van bepalingen geven daarvan blijk. Zo kan worden gewezen op de
grondwettelijke waarborgen voor de rechterlijke onafhankelijkheid, zoals de benoeming voor het
leven (art. 117 lid 1 Grondwet), de regeling van schorsing en ontslag (art. 117 lid 3 Grondwet), en
de regeling van het toezicht op rechters (art. 116 lid 4 Grondwet), alsmede op de in de Wet RO
vastgelegde verboden ten opzichte van het gerechtsbestuur (art. 23 lid 2 en 24 lid 2 Wet RO), de
Raad voor de rechtspraak (art. 96 Wet RO) en de minister van Justitie en Veiligheid (art. 109 Wet
RO) om zich in te laten met aspecten die – kort samengevat – vallen in het rechterlijk domein.104

De omstandigheid dat deze zinsnede in de beëdiging is betrokken, levert echter geen grond
voor cassatie op. Daarbij merk ik op dat de eed/belofte in dit verband geen nieuwe verplichtingen
in het leven roept en op geen enkele wijze kan afdoen aan de waarborgen die gelden voor de
functionele onafhankelijkheid van de rechter. Daarbij komt dat het – buiten de hiervoor genoemde
bescherming van het rechterlijk domein – niet ondenkbaar is dat aan de rechterlijk ambtenaar
taken worden opgedragen, zoals ten aanzien van het werken in een bepaalde afdeling of kamer
van het gerecht.

Slotsom

In de kern gaat het in deze vordering om het door art. 5 lid 2 Wet RO beschermde belang dat
beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken worden gewezen en de
uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden gedaan met het in deze wet bepaalde aantal
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rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. Daarbij past dat in een situatie waarin de
benoeming van een rechter plaatsvindt met ingang van de datum van beëdiging, een beëdiging
achterwege is gebleven en de beslissing van een meervoudige kamer niettemin inhoudt dat deze
mede is genomen door de betrokkene, vernietiging is aangewezen indien tegen de beslissing een
rechtsmiddel is aangewend. De benoeming is in een dergelijk geval immers nog niet geëffectueerd.
De betrokkene kan in dat geval nog niet deelnemen aan beslissingen in de hoedanigheid van
rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. Dat is nog duidelijker in de situatie waarin sprake is
van defungeren: dan is de betrokkene niet langer aan te merken als een rechterlijk ambtenaar
met rechtspraak belast, als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet RO. Ingeval hij of zij niettemin na
defungeren een beschikking, arrest of vonnis mede wijst, betekent dat in de regel dat de
beslissing niet met het wettelijk vereiste aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast
tot stand is gekomen. Daarvan is nietigheid het gevolg. Aan dit uitgangspunt in wetgeving en
rechtspraak wordt door de benadering die ik in deze vordering kies niet getornd.

Ik heb in het bovenstaande betoogd dat de situatie in de onderhavige zaak niet kan worden
gelijkgeschakeld met de situatie waarin in het geheel geen beëdiging heeft plaatsgevonden.

Samenvattend wijs ik op de volgende factoren die in relevante mate afwijken van de situatie
waarin in het geheel geen beëdiging heeft plaatsgevonden:

(i) Er heeft een zitting bij het hof plaatsgevonden die ertoe strekte dat de betrokkene zou worden
beëdigd als raadsheer-plaatsvervanger in dat hof;

(ii) De betrokkene heeft een eed/belofte afgelegd die ertoe strekte dat hij daarmee zal voldoen
aan de voor rechterlijke ambtenaren geldende verplichte eedaflegging met het oog op de
vervulling van het ambt van raadsheer-plaatsvervanger overeenkomstig het koninklijk besluit van
12 januari 2021;

(iii) De toegepaste formule is inhoudelijk gelijk aan de voorgeschreven eedformule ten aanzien van
de zogenoemde eed van zuivering;

(iv) De toegepaste formule bestaat voor het overige in essentie uit een verklaring van trouw aan
de Koning en het eerbiedigen van de Grondwet en alle overige wetten en dat de betrokkene zich
zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, waarbij het laatste begrip gelet op de onder (i)
en (ii) weergegeven strekking wordt ingekleurd aan de hand van de waarden en normen die
gelden voor rechterlijk ambtenaren.

Het voorgaande brengt mij tot de slotsom dat de onvolkomenheid bij de beëdiging die bestaat
uit het niet woordelijk volgen van de in de wet bedoelde eedformule in het licht van de genoemde
omstandigheden niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat de betrokkene niet kan worden
aangemerkt als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast als bedoeld in art. 5 lid 1, art. 6
lid 2 en art. 58 Wet RO. Aan het bij wet vereiste aantal raadsheren is aldus in de onderhavige
zaak voldaan. Daarbij roep ik voor de volledigheid in herinnering dat de betrokkene bij koninklijk
besluit van 12 januari 2021 is benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger met als datum van
indiensttreding de datum van beëdiging. De situatie dat moet worden getwijfeld of aan de door de
wet gestelde voorwaarden voor benoeming is voldaan, doet zich hier niet voor.

Deze benadering is niet tot de onderhavige zaak beperkt. Deze kan worden toegepast op
andere gevallen waarin de beëdiging van raadsheren(-plaatsvervangers) op vergelijkbare wijze
heeft plaatsgevonden. In deze benadering maakt het geen verschil of de betrokken raadsheer(-
plaatsvervanger) zitting heeft genomen in een enkelvoudige dan wel in een meervoudige kamer.

Daarbij merk ik nog het volgende op. In het voorgaande, onder 11.6 en 11.7, besprak ik een
andere benadering. Bij de keuze van de in het voorgaande besproken benaderingen kunnen de
ogen niet worden gesloten voor het grote verschil in maatschappelijke gevolgen van de ene of de
andere benadering. Een keuze voor de eerste, door mij niet voorgestane benadering zou
betekenen dat arresten, beschikkingen en uitspraken in talloze zaken blootstaan aan vernietiging.
Dat zal niet alleen tot rechtsonzekerheid maar ook tot ernstige vertragingen in de afdoening van
zaken leiden, ook ten aanzien van andere zaken in hoger beroep en cassatie, zonder dat aan het
materieel belang van de beëdiging substantieel tekort is gedaan. Daarbij sluit aan dat ook zonder
nader feitenonderzoek in de gegeven omstandigheden kan worden aangenomen dat het risico dat
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de desbetreffende raadsheren(-plaatsvervangers) hun ambtsuitoefening in de aan hen
voorgelegde zaken anders zouden hebben vervuld dan in het geval de letterlijke tekst van de
bijlage bij de Wrra bij de beëdiging zou zijn gebruikt praktisch uitgesloten is.105

Maar er is meer. De ingangsdatum van de benoeming van rechterlijke ambtenaren is in veel
gevallen, waaronder die van de raadsheer(-plaatsvervanger) in de onderhavige zaak, gekoppeld
aan de datum van beëdiging. Zou worden aangenomen dat het niet woordelijk volgen van de
eedformule voor rechterlijke ambtenaren betekent dat de benoeming tot rechterlijk ambtenaar
niet is geëffectueerd, dan zou dat bijvoorbeeld ook tot gevolg kunnen hebben dat de betrokkene
niet zou zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Dat is immers toegesneden op rechterlijke
ambtenaren die voor het leven zijn benoemd (art. 46b Wrra in verbinding met art. 1 Wet RO).

De ingrijpende gevolgen van deze benadering worden, bezien in het licht van de hiervoor
onder 11.45 genoemde omstandigheden, naar mijn mening niet gerechtvaardigd door de
afwijkingen in de bewoordingen van de afgelegde en van de voorgeschreven eed.

Verenigbaarheid met Europees recht

Resteert de vraag of de omstandigheid dat bij de beëdiging van een lid van de meervoudige
kamer niet de juiste bewoordingen van de eedformule zijn gebezigd tot gevolg heeft dat het recht
van de partijen op berechting door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is
ingesteld, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM en art. 19 lid 1 VEU en/of art. 47 Handvest.

In het voorgaande (onder 9.6) is een stappenplan ter sprake gekomen dat bij de
beantwoording van de voorliggende vraag behulpzaam kan zijn. Toepassing van het stappenplan
leidt tot de conclusie dat van een schending van art. 6 lid 1 EVRM geen sprake is. Daartoe wijs ik
op het volgende.

Ten aanzien van de jongste raadsheer is sprake geweest van een beëdiging die niet woordelijk
aansluit bij het formulier als bedoeld in art. 5g Wrra. Aangenomen kan worden dat deze afwijking
geen reëel risico met zich heeft gebracht dat de andere staatsmachten ongepaste invloed op het
benoemingsproces zouden kunnen hebben. De afwijkende bewoordingen laten de waarborgen
met het oog op rechtspositionele en functionele onafhankelijkheid en onpartijdigheid106 onverlet.
In het voorgaande is de wel afgelegde belofte aldus uitgelegd dat daarmee wordt verklaard de
Grondwet en alle overige wetten te eerbiedigen en dat de betrokkene zich zal gedragen zoals een
goed rechterlijk ambtenaar betaamt. De onvolkomenheid in het kader van de beëdiging leidt niet
tot de conclusie dat geen sprake is geweest van een behandeling van de zaak door een
‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld’ als bedoeld in art. 6 EVRM. In de
rechtspraak van het EHRM over onvolkomenheden in de benoemingsprocedure wordt in dit
verband onder meer betekenis toegekend aan het belang dat de rechter in onafhankelijkheid
moet kunnen functioneren. Uit het voorgaande volgt ook dat aan dit belang van onafhankelijkheid,
ondanks de ongelukkige zinsnede over ‘opgedragen werkzaamheden’, niet tekort is gedaan. Daarbij
kan mede worden gewezen op de hiervoor genoemde, ingrijpende gevolgen van een andere
benadering.

In dit verband kan ook worden gewezen op de rechtspraak van het HvJ EU. Door het gebruik
van een afwijkende eedformule wordt, in het licht van hetgeen daarover in deze vordering is
opgemerkt, niet het reële risico gelopen van ongepaste inmenging die afbreuk zou doen aan de
integriteit van het resultaat van het benoemingsproces en die aldus bij justitiabelen legitieme
twijfel zou oproepen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de desbetreffende
raadsheer(-plaatsvervanger). Daarbij kan verder in aanmerking worden genomen dat is besloten
tot hernieuwde beëdiging nadat de onvolkomenheden aan het licht zijn gekomen. Van strijd met
art. 19 lid 1 VEU en/of art. 47 Handvest is onder deze omstandigheden evenmin sprake.

Geconcludeerd kan worden dat de onregelmatigheid bij het afleggen van de eed niet heeft
geleid tot een inbreuk op het recht van de partijen op berechting door een onafhankelijk en
onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld, zoals onder meer verankerd in art. 6 lid 1 EVRM en
art. 19 lid 1 VEU en/of art. 47 Handvest.

Wel de juiste eedformule, maar afgenomen door een rechterlijk ambtenaar die zelf niet met gebruik van
de juiste eedformule is beëdigd
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De tweede variant die aan het licht is gekomen, betreft de situatie waarbij degene die de
eed/belofte heeft afgenomen zelf abusievelijk is beëdigd met gebruikmaking van de eed/belofte
voor rijksambtenaren. Daarbij gaat het om de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast die
zitting heeft in de in art. 2h lid 1, onderdeel a of b, Brra bedoelde enkelvoudige kamer dan wel
voorzitter is van de in die bepaling bedoelde meervoudige kamer. Deze onvolkomenheid doet zich
in de voorgelegde uitspraak niet voor, maar in het belang van de rechtszekerheid komt het mij
wenselijk voor dat de Hoge Raad zich ook over deze situatie uitlaat.

Na de voorgaande beschouwingen kan ik over deze situatie kort zijn. Ik heb in het voorgaande
geconcludeerd dat dat de onvolkomenheid bij de beëdiging die bestaat uit het niet woordelijk
volgen van de in de wet bedoelde eedformule in het licht van de hiervoor onder 11.45 genoemde
omstandigheden niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat de betrokkene niet kan worden
aangemerkt als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast als bedoeld in de artikelen 5 en
58 Wet RO. Die conclusie is ook van toepassing op degene die zitting heeft in de enkelvoudige
kamer dan wel voorzitter is van de meervoudige kamer als bedoeld in art. 2h lid 1, onderdeel a of
b, Brra en die de eed afneemt en het eedformulier ondertekent. Dat betekent dat in zoverre aan
de procedurele voorschriften ten aanzien van de beëdiging van rechterlijke ambtenaren is
voldaan.

De beëdiging van advocaten-generaal

Uit de onder 2.1 genoemde brief van de president van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch blijkt
dat ook enkele advocaten-generaal bij het hof niet op de juiste wijze zijn beëdigd. De brief houdt
in dit verband het volgende in:

“Daarnaast zijn door het hof enkele advocaten-generaal niet op de juiste wijze beëdigd. Ook in
deze gevallen is sprake van het per abuis hanteren van het formulier voor gerechtsambtenaren in
plaats van dat voor rechterlijke ambtenaren. De advocaten-generaal die het betreft zijn inmiddels
allen opnieuw beëdigd.”

Navraag bij het hof heeft geleerd dat de genoemde onvolkomenheid zich niet heeft
voorgedaan bij de beëdiging van de advocaat-generaal die bij de behandeling van de onderhavige
zaak als zodanig heeft opgetreden. Niettemin komt het de rechtszekerheid ten goede als ook in
dit opzicht duidelijkheid wordt geboden over de vraag of aan het gebruik van de eedformule voor
rijksambtenaren gevolgen dienen te worden verbonden en, zo ja, welke. Daarom ga ik kort op
deze vraag in.

Ook een advocaat-generaal bij het ressortsparket dient te worden beëdigd volgens het
formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de Wrra. De volgende bepalingen zijn in dit
verband van belang:

Artikel 1 RO

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(…)

b. rechterlijke ambtenaren:

(…)

6°. de landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het ressortsparket alsmede de hoofdadvocaten-
generaal, de senior advocaten-generaal, de advocaten-generaal en de plaatsvervangende
advocaten-generaal bij het ressortsparket en het parket-generaal;

Artikel 1 Wrra

1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(…)

b. rechterlijke ambtenaren: de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de



11.57.

11.58.

Wet op de rechterlijke organisatie;

Artikel 2

(…)

2 De benoeming in het ambt van procureur-generaal, deel uitmakend van het College van
procureurs-generaal, landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het ressortsparket, hoofdadvocaat-
generaal, senior advocaat-generaal of advocaat-generaal bij het ressortsparket of het parket-
generaal, dan wel hoofdofficier van justitie, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, senior
officier van justitie A, senior officier van justitie, officier van justitie of substituut-officier van justitie
bij een arrondissementsparket, het landelijk parket, het functioneel parket, het parket centrale
verwerking openbaar ministerie of het parket-generaal geschiedt bij koninklijk besluit op
voordracht van Onze Minister.

Artikel 5g

1 Een rechterlijk ambtenaar legt bij een benoeming in een ambt voorafgaand aan de datum van
indiensttreding de eed of belofte af volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij
de wet.

(…)

3 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de
beëdiging van rechterlijke ambtenaren.

Artikel 2h Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

1 De eed of belofte, bedoeld in artikel 5g, eerste lid, van de wet, wordt afgelegd:

(…)

b. in geval van benoeming in het ambt van:

(…)

2°. landelijk hoofdadvocaat-generaal, hoofdadvocaat-generaal, senior advocaat-generaal,
advocaat-generaal, plaatsvervangend advocaat-generaal of officier in opleiding bij het
ressortsparket of het parket-generaal, ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer
van een gerechtshof.

(…)

3 Het formulier, bedoeld in artikel 5g, eerste lid, van de wet, wordt na het afleggen van de eed of
belofte ondertekend door de rechterlijk ambtenaar alsmede door:

a. de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast die zitting heeft in de in het eerste lid,
onderdeel a of b, bedoelde enkelvoudige kamer dan wel voorzitter is van de in het eerste lid,
onderdeel a of b, bedoelde meervoudige kamer;

(…)

Uit dit wettelijk systeem volgt dat advocaten-generaal bij het ressortsparket op dezelfde wijze,
met gebruikmaking van dezelfde eedformule, worden beëdigd als raadsheren in het hof. Aan het
Wetboek van Strafvordering ligt als uitgangspunt ten grondslag dat een strafzaak wordt
behandeld tijdens een zitting waarbij (onder meer) een vertegenwoordiger van het Openbaar
Ministerie in de zittingszaal aanwezig is. De Hoge Raad benadrukt dat de vertegenwoordiger van
het Openbaar Ministerie ter zitting aanwezig moet zijn.107In een ouder arrest had de Hoge Raad
overwogen dat ‘dat de aanwezigheid van den vervolgenden ambtenaar ter terechtzitting, waar de door
hem vervolgde zaak wordt behandeld, een zoo gewichtig beginsel van het Nederlandsche strafproces
betreft, dat een onderzoek, waarbij aan bedoeld vereischte niet is voldaan, nietig is, ook al wordt tegen
bedoeld verzuim in de wet nietigheid niet met zoovele woorden bedreigd’.108

De gelijkluidende eed/belofte laat onverlet dat de ambten van elkaar verschillen. Gewezen is al
op het aspect van de functionele onafhankelijkheid, die voor de rechterlijk ambtenaar met
rechtspraak belast cruciaal is, maar voor leden van het Openbaar Ministerie niet onverkort geldt.
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Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast worden voor het leven benoemd, maar leden van
het Openbaar Ministerie niet (art. 117 Gw). In Europese jurisprudentie wordt benadrukt dat het
Openbaar Ministerie niet in dezelfde mate onafhankelijk is, terwijl ook ten aanzien van het aspect
van onpartijdigheid verschillen worden geconstateerd.109

Ook voor de advocaat-generaal gelden er in dit verband echter internationale en nationale
codes, waarin onder meer het belang van een onpartijdige opstelling wordt onderstreept.110

Het voert te ver de verschillen tussen de zittende magistratuur en de staande magistratuur
nader te belichten. Ik volsta met de constatering dat de verplichtingen die voortvloeien uit de
gelijkluidende eedformule – en met name het vereiste van ‘onzijdigheid, zonder aanzien van
personen’ – zullen moeten worden uitgelegd met inachtneming van de (grond)wettelijke
voorschriften en (andere) gedragsnormen die voor het desbetreffende ambt gelden en die kunnen
worden samengevat onder de noemer ‘zoals een goed ambtenaar betaamt’.

Verder zijn ook in gevallen waarin bij de beëdiging van advocaten-generaal is gebruikgemaakt
van de eedformule voor rijksambtenaren de hiervoor gegeven omstandigheden relevant:

(i) Er heeft een zitting bij het hof plaatsgevonden die er toe strekte dat de betrokkene zou worden
beëdigd als advocaat-generaal;

(ii) De betrokkene heeft een eed/belofte afgelegd die ertoe strekte dat hij of zij daarmee zal
voldoen aan de voor rechterlijke ambtenaren geldende verplichte eedaflegging met het oog op de
vervulling van het ambt van advocaat-generaal;

(iii) De toegepaste formule is inhoudelijk gelijk aan de voorgeschreven eedformule ten aanzien van
de zogenoemde eed van zuivering;

(iv) De toegepaste formule bestaat voor het overige in essentie uit een verklaring van trouw aan
de Koning en het eerbiedigen van de Grondwet en alle overige wetten en dat de betrokkene zich
zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, waarbij het laatste begrip gelet op de onder (i)
en (ii) weergegeven strekking wordt ingekleurd aan de hand van de waarden en normen die
gelden voor rechterlijk ambtenaren.

Onder die omstandigheden meen ik dat de geconstateerde onvolkomenheid in de tekst van de
afgelegde eed/belofte niet meebrengt dat de betrokkene niet is aan te merken als een rechterlijk
ambtenaar die het Openbaar Ministerie ter zitting vertegenwoordigt. Voor nietigheid bestaat ook
in die gevallen geen grond. Dat geldt op basis van hetgeen onder in het voorgaande is
geconcludeerd ook voor de situatie waarin degene die zitting heeft in de enkelvoudige kamer dan
wel voorzitter is van de meervoudige kamer als bedoeld in art. 2h lid 1, onderdeel a of b, Brra en
die de eed afneemt en het eedformulier ondertekent zelf met toepassing van het eedformulier dat
is bestemd voor rijksambtenaren is beëdigd.

Afronding

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de onvolkomenheid bij de beëdiging van de jongste
raadsheer(-plaatsvervanger) door het gebruik van de eedformule voor rijksambtenaren in plaats
voor die voor rechterlijke ambtenaren geen grond voor nietigheid oplevert.

In het algemeen geldt dat de onherroepelijk geworden beschikkingen en arresten in strafzaken
en uitspraken in fiscale zaken hun rechtskracht behouden, ongeacht eventuele gebreken in het
kader van de beëdiging van raadsheren die aan de totstandkoming daarvan hebben meegewerkt.

Voor nog niet onherroepelijke zaken geldt dat de geconstateerde onvolkomenheden in de tekst
van de afgelegde eed/belofte in het licht van de in deze vordering besproken omstandigheden niet
meebrengen dat de betrokkene niet kan worden aangemerkt als rechterlijke ambtenaar in de zin
van de wet. Dat betekent dat het bestreden arrest is gewezen door het door de wet
voorgeschreven aantal van drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast (art. 5 lid 2 en art.
6 lid 2 Wet RO).
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Die slotsom is niet lichtvaardig bereikt. Daaruit mag geenszins de indruk ontstaan dat het om
het even is welk formulier voor de eed/belofte van rechterlijk ambtenaren wordt gebruikt, het
formulier voor rijksambtenaren dan wel dat als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra. De beëdiging van
rechterlijke ambtenaren op de volgens de wet bepaalde wijze is een rechtstatelijke waarborg, die
moet worden gekoesterd en voor de juiste toepassing waarvan waarborgen moeten worden
getroffen. Dat betekent ook dat in die gevallen waarin ten onrechte het eedformulier voor
rijksambtenaren is gebruikt, hernieuwde beëdiging, met gebruikmaking van het formulier als
bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra, is aangewezen. Terecht is daartoe in het geval van de onderhavige
raadsheer-plaatsvervanger overgegaan.

De beschouwingen in deze vordering leiden niet tot de conclusie dat zich een grond voor
cassatie voordoet. Uitsluitend om de hiervoor besproken rechtsvragen aan de Hoge Raad voor te
leggen, stel ik in het belang der wet het volgende middel van cassatie voor:

Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht doordat het bestreden arrest mede is gewezen
door een raadsheer(-plaatsvervanger) die niet de eed of belofte heeft afgelegd volgens het formulier
zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de Wrra, hetgeen meebrengt dat de benoeming van deze
raadsheer(-plaatsvervanger) nog niet was ingegaan ten tijde van het wijzen van het bestreden arrest,
ten gevolge waarvan het arrest niet is gewezen door het ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO in verbinding met
art. 6 lid 2 RO op straffe van nietigheid bepaalde aantal raadsheren.

Op grond van het voorgaande vorder ik dat de Hoge Raad de bestreden uitspraak van het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 27 juni 2022 in het belang der wet zal vernietigen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Zie ‘Zestien raadsheren opnieuw beëdigd’, Rechtspraak.nl, 19 juli 2022.

Zie ‘Meer informatie over de beëdigingen bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch’, Rechtspraak.nl, 19
juli 2022.

De taak is thans toebedeeld aan de minister voor Rechtsbescherming.

Behoudens ingeval de betrokkene op het moment van zijn of haar benoeming al rechterlijk
ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding is (vgl. art. 4a lid 2 Wrra).

Ingevolge art. 36 lid 2 (oud) Wet RO werden kantonrechters-plaatsvervangers voor vijf jaren
aangesteld. Na herbenoeming dienden zij opnieuw de eed af te leggen. Zie hierover na een vordering
tot cassatie in het belang der wet: HR 11 januari 1957, ECLI:NL:HR:1957:206, NJ 1957/93.

Zie ook Kamerstukken II 2007/08, 31 227, nr. 3, p. 12 en nr. 7, p. 6-7.

Deze uitzonderingen zijn: (a) de benoeming tot president van of procureur-generaal bij de Hoge
Raad en (b) de benoeming van een gerechtsauditeur, niet tevens zijnde raadsheer-plaatsvervanger of
rechter-plaatsvervanger, of de griffier van de Hoge Raad.

N.L. Holvast & G.J. Stoepker, ‘Professionele standaarden voor juridisch medewerkers’, NJB 2022/406.

Aldus M.R. Rutgers, ‘De ambtseed als waarborg of als instrument voor integriteitsbewustzijn?’, in:
J.Th.J. van den Berg e.a. (red.), Zoals een goed ambtenaar betaamt, Den Haag 2010, p. 161-176, m.n. p.
163.

Zie J.E. Soeharno, De waarde van de eed (oratie UvA.), Den Haag: Boom Juridisch 2014, m.n. p. 7.

Zie J. Zeleny, ‘I really do swear, faithfully: Obama and Roberts try again’, The New York Times 21
januari 2009.

12 Het middel van cassatie
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Zie bijvoorbeeld NOS, ‘Foute beëdiging: God allemachtig’, NOS 30 januari 2013.

Zie art. 1 Eedswet 1971.

Zie Soeharno (2014), p. 23.

Zie Soeharno (2014), p. 38.

Zie conclusie van AG Silvis, ECLI:NL:PHR:2011:BU3447, voorafgaand aan HR 12 december 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BU3447, NJ 2012/366, m.nt. Cleiren, o 38.

Zie ook Soeharno (2014), p. 8.

Bij het ontbreken van een vermelding daarvan betreft het slechts een ‘ander geschrift’. Vgl. HR 16
januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2481, NJ 2007/67.

In werking getreden op 4 augustus 1910. Zie Stb. 1910, 180.

Opmerking verdient dat dit niet betekende dat er geen geheimhoudingsverplichting gold. Vgl.
conclusie AG Silvis, ECLI:NL:PHR:2011:BU3447, voorafgaand aan HR 13 december 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BU3447, NJ 2012/366, m.nt. Cleiren, o. 33.

Zie Stb. 2001, 582 & Stb. 2001, 621. Zie ook Stb. 2001, 614.

Zie Stb. 2010, 225. Zie ook Stb. 2009, 8.

Zie Kamerstukken II 2014/15, 34 162, nr. 3, p. 9-10. Zie ook Stb. 2015, 456.

De tekst van deze eed/belofte is opgenomen in de eerste bijlage bij de Wrra. Zie hierover tevens:
P.P.T. Bovend’Eert & C.A.J.M. Kortmann, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak (Handboeken
staats- en bestuursrecht), Deventer: Kluwer 2013, nr. 8.5.

Zie voor de eedformule Stcr. 1998, 92. Zie ook art. 51 ARAR. Zie tevens art. 1 Regeling beëdiging
ambtenaren, waar wordt verwezen naar Stcr. 1998, 92. De Regeling is vervallen per 1 januari 2020.
Zie Stb. 2019, 346. Slechts de term ‘aanstelling’ is vervangen door ‘dienstverband’.

In dit verband worden in beide eedformules verschillende bewoordingen gebruikt. Zo staat in de
eedformule voor rechterlijke ambtenaren de term ‘eerlijkheid’, terwijl in de eedformule voor
rijksambtenaren wordt gesproken van ‘zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar’. De laatste termen
impliceren echter een eerlijke ambtsuitoefening. Om die reden laat ik dit punt verder rusten.

Waar in deze paragraaf wordt gesproken van ‘eed’ wordt daarmee ook de belofte bedoeld.

Zie art. 289 Gerechtelijk Wetboek en art. 2 decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij
de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie.

Zie art. 2, 4 en 6 Promissory Oaths Act 1868. Zie art. 10 Promissory Oaths Act 1868, waarbij in de
kern is bepaald dat daar waar de naam van de Majesteit wordt gebruikt in de wet de naam van de
soeverein ‘for the time being’ moet worden gebruikt.

Zie art. 6 Ordonnance nr. 58-1270 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.

Deutsches Richtergesetz (DRiG), § 38 (Richtereid), eerste lid.

Zie art. 4 lid 1 Zie art. 4 lid 1 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie. Na het
afleggen van de eed ondertekent de rechter een nadere verklaring, zoals bepaald in lid 2.

Rule 3 lid 1 Rules of Court.

HR 19 juni 1985, ECLI:NL:HR:1985:2. Naar het arrest wordt verwezen in HR 9 mei 1990,
ECLI:NL:HR:1990:ZC4281, BNB 1990/316, m.nt. De Vries, rov. 2.

HR 6 mei 1925, B. 3603.

HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607, NJ 2017/202, m.nt. Krans en Van Schilfgaarde
(Meavita). Zie tevens HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2614, RvdW 2016/1184 (Meavita). Bij die
tweede uitspraak zijn deels andere partijen betrokken, maar de in dit verband relevante
overwegingen zijn gelijkluidend.

Zie ten aanzien van art. 6 EVRM EHRM 1 december 2020, nr. 26374/18 (Guðmundur Andri Ástráðsson
t. Iceland), par. 314.
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HR 13 april 1928, NJ 1928, p. 1408.

HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:604, NJ 2019/108, m.nt. Krans.

HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2561, NJ 2018/373, m.nt. Van Mierlo.

Zie hierover C.J.M. Klaassen, ‘Geneuzel of van fundamenteel belang? Het lot van uitspraken (mede)
gewezen door een rechter die nog niet of niet meer in functie is’, AA 2018/0141, p. 144-145. Zie ook
J.M. Reijntjes, Minkenhof's Nederlandse strafvordering, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 1.4.1; A.S.
Rueb, E. Gras, R.G. Hendrikse & A.W. Jongbloed, Compendium van het Burgerlijk procesrecht, Deventer:
Wolters Kluwer 2021, nr. 9.1.5, E. Korthals Altes & H.A. Groen, Mr. C. Assers Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 7. Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer:
Wolters Kluwer 2015, nr. 180 en T.B. ten Kate, Het request-civiel (diss. Groningen), Groningen: J.B.
Wolters 1962, p. 36-37. Ten Kate bereikt deze slotsom overigens alleen voor uitspraken van een
meervoudige kamer met ten minste één correct benoemde en beëdigde rechter/raadsheer. Zie ook:
conclusie (toenmalig) plv. PG Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2017:931, voorafgaand aan HR 6 oktober
2017, ECLI:NL:HR:2017:2561, NJ 2018/373, m.nt. Van Mierlo (Moeder/Raad voor de Kinderbescherming),
o. 2.5. Zie anders (wel nietigheid van rechtswege): L.P. Broekveldt, ‘Over absoluut nietige of non-
existente ‘rechterlijke’ uitspraken en ‘missers’ in ’s-Hertogenbosch’ (I) en (II), WPNR 6774 (2008), p.
850-856 en WPNR 6775 (2008), p. 872-876 en de annotatie bij HR 9 mei 1990,
ECLI:NL:HR:1990:ZC4281, BNB 1990/316, m.nt. De Vries.

Hof Arnhem 20 september 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BV0652, rov. 2.3. Het ging hier om een vonnis
van de pachtkamer van de rechtbank dat mede was gewezen door een deskundig lid waarvan de
benoemingstermijn was verlopen. Naar het oordeel van het hof leidde dit er niet toe dat het
betreffende vonnis van rechtswege nietig is.

Hof ’s-Hertogenbosch 8 november 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7403, NJ 2008/159, m.nt. Boon,
rov. 2.1.5-2.1.7 en Hof ’s-Hertogenbosch 6 november 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7224, NJFS
2008/6, rov. 3.3. Het eerstgenoemde arrest betreft een strafrechtelijk vonnis van een meervoudige
kamer van de rechtbank dat mede was gewezen door een rechter die door een misverstand niet bleek
te zijn benoemd en beëdigd. Het hof kwam tot het oordeel dat het vonnis zijn rechtskracht behoudt
behoudens vernietiging door een hogere rechter. Het tweede arrest gaat over de vraag of een
onderzoek ter zitting van rechtswege nietig is omdat een van de leden van de meervoudige kamer
niet de hoedanigheid van rechter had. Dit zou meebrengen dat de voorlopige hechtenis was vervallen.
Het hof oordeelde dat geen sprake was van een van rechtswege nietige behandeling van de
strafzaak. Het cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen omdat het rechtsmiddel van cassatie
tegen deze beslissing niet openstond: HR 17 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ8635.

Zie daarover ook: HR 27 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0608, NJ 1989/588, m.nt. Heemskerk
(Jamin/[…]), HR 4 mei 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB8764, NJ 1990/677, m.nt. Stein (De Thuishaven) en HR
24 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AM2625, NJ 2004/558, m.nt. Snijders ([…]/[…]).

Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers & T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2021, nr. XVIII.1 (p. 989) en Reijntjes (2017), nr. 7.1.3 met verdere
verwijzingen.

Zie P. Meyjes e.a., Fiscaal Procesrecht (Fiscale Handboeken nr. 6), Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr.
4.1.2 en J. de Blieck e.a. (red), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Vakstudie Algemeen Deel, Deventer:
Wolters Kluwer (online), aantekening 2.2 bij art 26 AWR met verdere verwijzingen.

Zie over de standpuntbepaling in de literatuur ook de conclusie van (toenmalig) plv. PG Langemeijer,
ECLI:NL:PHR:2017:931, voorafgaand aan HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2561, NJ 2018/373,
m.nt. Van Mierlo (Moeder/Raad voor de Kinderbescherming), o. 2. Zie ook Ten Kate (1962), p. 25 en
Klaassen, AA 2018/0141, p. 144.

Zie bijvoorbeeld EHRM 22 december 2009, nr. 24810/06 (Parlov-Tkalčić t. Kroatië), par. 86.

EHRM 16 juli 1971, nr. 2614/65 (Ringeisen t. Oostenrijk), par. 95.

Zie EHRM 22 december 2009, nr. 24810/06 (Parlov-Tkalčić t. Kroatië), par. 86.

Zie bijvoorbeeld EHRM 25 februari 1997, nr. 22107/93 (Findlay t. Verenigd Koninkrijk), par. 73.

EHRM 19 april 1994, nr. 16034/90 (Van de Hurk t. Nederland), par. 45.
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EHRM 28 juni 1984, nr. 7819/77 (Campbell en Fell t. Verenigd Koninkrijk), par. 80 en EHRM 1 december
2020, nr. 26374/18 (Guðmundur Andri Ástráðsson t. Iceland), par. 239, waarin wordt overwogen dat
van een absoluut beginsel geen sprake is.

EHRM 26 februari 2002, nr. 38784/97 (Morris t. Verenigd Koninkrijk), par. 71, EHRM 16 december 2003,
nr. 48843/99 (Cooper t. Verenigd Koninkrijk), par. 106.

EHRM 15 december 2005, nr. 73797/01 (Kyprianou t. Cyprus), par. 118.

EHRM 15 december 2005, nr. 73797/01(Kyprianou t. Cyprus), par. 118.

EHRM 15 december 2005, nr. 73797/01 (Kyprianou t. Cyprus), par. 119.

EHRM 15 december 2005, nr. 73797/01 (Kyprianou t. Cyprus), ) par. 119.

Zie onder meer EHRM 24 mei 1989, nr. 10486/83 (Hauschildt t. Denemarken), par. 46-48.

EHRM 6 oktober 2020, nr. 58138/09 (Mikhail Mironov t. Rusland), par. 36.

EHRM 3 oktober 2019, nr. 55225/14 (Pastörs t. Duitsland), par. 57.

Zie P. van den Eijnden, ‘Onafhankelijk en onpartijdig gerecht’, in: J.H. Gerads e.a. (red.), SDU
Commentaar EVRM, deel I, Den Haag: Sdu Uitgevers 2020, p. 413-430 en de daar genoemde
rechtspraak van het EHRM.

Zie onder meer EHRM 25 oktober 2011, nr. 54809/07 (Richert t. Polen), par. 42.

Zie P. van den Eijnden, ‘Onafhankelijk en onpartijdig gerecht’, in: J.H. Gerads e.a. (red.), SDU
Commentaar EVRM, deel I, Den Haag: Sdu Uitgevers 2020, p. 433.

Zie EHRM 1 december 2020, nr. 26374/18 (Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland), par. 212 en 232
en EHRM, Guide on Article 6 - Right to a fair trial (criminal limb), Straatsburg (online), p. 19. Vgl. verder
bijvoorbeeld EHRM 8 juli 2014, nr. 8162/13 (Biagioli t. San Marino) en EHRM 2 mei 2019, nr. 50956/16
(Pasquini t. San Marino).

Naar aanleiding van de inbreukprocedures van de Commissie tegen Polen (zie bijvoorbeeld HvJ EU 5
juli 2021, nr. C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596 (Commissie/Polen (Tuchtregeling voor rechters)) en
prejudiciële vragen van nationale rechters in uitleveringszaken (zie bijvoorbeeld HvJ EU 22 februari
2022, nrs. C-562/21 PPU en C-563/21 PPU, ECLI:EU:C:2022:100 (Openbaar Ministerie (Gerecht dat
vooraf bij wet is ingesteld in de uitvaardigende lidstaat)).

HvJ EU 18 december 2014, advies nr. 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 (Advies over toetreding van de EU
tot het EVRM), punt 37. Zie ook art. 6 van het VEU en art. 53 Handvest.

Zie art. 51 lid 1 van het Handvest.

HvJ EU 20 april 2021, nr. C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311 (Repubblika), AB 2021/211, m.nt. Van den
Eijnden, o. 36.

Ibidem, o. 37.

HvJ EU 24 maart 2020, nrs. C‑542/18 RX‑II en C‑543/18 RX‑II, ECLI:EU:C:2020:232 (Heroverweging
Simpson/Raad), o. 13-19.

Ibidem, o. 59-68.

Ibidem, o. 71.

Ibidem, o. 73-74.

Ibidem, o. 75.

Verwezen wordt naar art. 257, vierde alinea, VWEU en art. 3 van bijlage I bij het Statuut van het Hof
van Justitie van de Europese Unie.

Ibidem, o. 79.

Het EVA-Hof is de supranationale rechtsprekende organisatie met rechtsmacht in de drie lidstaten
(IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) van de Europese Vrijhandelsassociatie (afgekort EVA).

EVA-Hof 14 februari 2017, nr. E-21/16 (Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs).

Dat geldt ook voor raadsheren-plaatsvervangers van rechtswege als bedoeld in art. 5g lid 4 Wrra.

Vgl. HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2561, NJ 2018/373, m.nt. Van Mierlo.
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HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/351, m.nt. Keulen.

Zie in ander verband ten aanzien van de beëdiging van getuigen-deskundigen onder meer HR 9
oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX1760, NJ 2012/592 en HR 31 januari 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU2024. Gelet op de strekking van de zuiveringseed, doet het verschil tussen de
woorden ‘een benoeming’ en ‘mijn dienstverband’ aan mijn conclusie niet af.

De woorden ‘nakomen en onderhouden’ zijn weliswaar in sterkere mate toegesneden op rechterlijke
ambtenaren, maar daaraan komt naar mijn mening geen doorslaggevende betekenis toe.

Zie in gelijke zin ten aanzien van de getrouwheid aan de Grondwet en de wetten conclusie van AG
Silvis, ECLI:NL:PHR:2011:BU3447 voorafgaand aan HR 12 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3447,
NJ 2012/366, m.nt. Cleiren, o. 38.

Zie ook C.P.M. Cleiren, De neutrale strafrechter. Instrumenten en waarborgen voor onafhankelijkheid en
onpartijdigheidheid, Den Haag: Boom Juridisch 2012, p. 12 en 41.

Zie Stcr. 2019, 71141.

Zie Stcr. 2019, 71141, p. 6.

H.J.M. Gerlings, Procespartijen en rechter (diss. Utrecht), Deventer/Antwerpen: Kluwer, 1963, p. 46.

Cleiren (2012), p. 12 en 41.

P.P.T. Bovend’Eert, Onderwijseditie Rechter, rechterlijke organisatie en rechtspraak in de democratische
rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2022, p. 61.

B.F. Keulen & G. Knigge, Ons strafrecht. Strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 143.

G. Boogaard, ‘Artikel 117 Rechtspositie leden rechterlijke macht’, in: E.M.H. Hirsch Ballin e.a. (red.),
Uitleg van de Grondwet, Den Haag: Boom Juridisch 2021, p. 1126.

M.L. van Emmerik, J.P. Loof, Y.E. Schuurmans, Systeemwaarborgen voor de kernwaarden van de
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rechtspraak 2014, Den Haag: SDU Uitgevers, nrs. 2.2.2.5 en 2.4. In gelijke zin: Cleiren, ( 2012), p. 37
e.v.

Zie ‘Gedragscode Rechtspraak’, Rechtspraak.nl.

Te raadplegen op rechtspraak.nl.

Zie: www.nvvr.org/uploads/documenten/nvvr-rechterscode.pdf.

De Basic Principles on the Independence of the Judiciary zijn vastgesteld door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (bekrachtigd door de resoluties 40/32 van de Algemene
Vergadering van 29 november 1985 en 40/146 van 13 december 1985) en hebben tot doel om
lidstaten van de VN handvatten te bieden bij het waarborgen van de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht.

Aangenomen door een conferentie van de voorzitters van de hoogste nationale gerechten die in
2002 bijeenkwamen in het Vredespaleis in Den Haag. Zij zijn bedoeld als ethische gedragscode voor
rechters. De preambule vermeldt: “The following principles are intended to establish standards for ethical
conduct of judges. (…) These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to
appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and
impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which
bind the judge.” Zie ook: Van Emmerik, Loof, & Schuurmans, (2014), nr. 2.2.5.4.

Aangenomen door het Comité van Ministers op 17 november 2010 tijdens de 1098e bijeenkomst
van de ministersafgevaardigden.

Zie: https://www.encj.eu/articles/94.

Daarbij merk ik ten overvloede nog op dat de voor rijksambtenaren geldende Gedragscode
integriteit Rijk de passage bevat dat van een rijksambtenaar wordt verwacht dat hij onafhankelijk en
onpartijdig is, waarbij het algemeen belang altijd vooropstaat. Zie Stcr. 2019, 71141, p. 5.

Vgl. CRvB 3 oktober 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BB5870, CRvB 1 december 2016,
ECLI:NL:CRVB:2016:4587 en CRvB 29 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN4374.

Zie ook art. 4 van de Gedragscode Rechtspraak, de artikelen 2.1 en 2.2. van de NVVR-rechterscode
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en de Leidraad onpartijdigheid en nevenfunctie in de Rechtspraak.

Vergelijk over dit gezichtspunt in het kader van vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek:
art. 359a Sv en de (overzichts)arresten HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, NJ 2021/169,
m.nt. Jörg en HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1890, NJ 2021/170, m.nt. Jörg.

Te denken valt aan de wettelijke regels inzake wraking (art. 36-39 Rv, art. 8:15-8:18 Awb, art. 512-
515 Sv) en verschoning (art. 40-41 Rv, art. 8:19-8:20 Awb, art. 517-518 Sv), art. 12 Wet RO, artikelen
44 en 46c Wrra, artikelen 2.3 en 2.5 van de NVVR-rechterscode, de artikelen 1, 2, 3, 8, 9 van de
Gedragscode Rechtspraak en de Leidraad onpartijdigheid en nevenfunctie in de Rechtspraak.

Zie HR 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2037, NJ 2021/108, m.nt. Schutgens.

Zie HR 2 december 1929, ECLI:NL:HR:1929:32, NJ 1930, 232. Het betrof de Rijksadvocaat.

Zie bijvoorbeeld EHRM 14 september 2010, nr. 38224/03 (Sanoma Uitgevers B.V./Nederland), par 93
en in verband met de term ‘rechterlijke autoriteit’ in de desbetreffende richtlijn HvJ EU 2 maart 2021,
C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152 (Prokuratuur).

Zonder volledigheid na te streven, wijs ik ten aanzien van internationale codes op het Rome Charter
(Opinion No.9 (2014)) van 17 december 2014, de Standards of professional responsibility and statement
of the essential duties and rights of prosecutors van de International Assocation of Prosecutors en op de
European Guideline on ethics and conduct of public prosecutors (’the Budapest guidelines’). Zie o.m. E.
Bauw e.a., Togadragers in de rechtsstaat. De juridische professies en de toegang tot het recht, Den Haag:
Boom Juridisch 2019, p. 163 e.v.; M.E. de Meijer, ‘Het openbaar ministerie, in: E.R. Muller e.a. (red.),
Instituten van de staat, Deventer: Wolters Kluwer 2020. Zie ook M.E. de Meijer, Integriteit als maatstaf
voor het Openbaar Ministerie (oratie UvA), Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 2016.
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1.1.

1.2.

1.3.

in de zaak van

[X]

Tegen

de staatssecretaris van Financiën

Inhoudsopgave

1. Inleiding en aanleiding

2. Wijze van beëdiging

3. De zaak

4. Wet- en regelgeving over de benoeming en beëdiging van raadsheren in gerechtshoven

5. Functies en aard van de beëdiging

6. De tekst van de eed/belofte

7. De Nederlandse eedformule in rechtsvergelijkend perspectief

8. Rechtspraak inzake een (nog) niet-beëdigde dan wel gedefungeerde rechter

9. Rechtspraak van het EHRM

10. Rechtspraak van het HvJ EU

11. Balans

12. Het middel van cassatie

Deze vordering tot cassatie in het belang der wet gaat in de kern over geconstateerde
onvolkomenheden bij de beëdiging van een aantal raadsheren(-plaatsvervangers) in het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Ook in een vordering tot cassatie in het belang der wet in een
strafzaak (zaaknummer 22/02977 CW) staat dit onderwerp centraal.

Op 19 juli 2022 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op zijn website een nieuwsbericht
geplaatst met als titel ’zestien raadsheren opnieuw beëdigd’. Dit bericht1 houdt onder meer het
volgende in:

“De afgelopen dagen zijn 16 raadsheren (rechters) bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch opnieuw
beëdigd. Dit is gebeurd omdat hun eerdere beëdiging niet helemaal op de juiste manier was
verlopen. De procedure is inmiddels aangepast om dit in de toekomst te voorkomen. Het betreft
raadsheren in het strafrecht en het belastingrecht.

Recent is gebleken dat de beëdiging van een aantal raadsheren bij hun aanstelling aan het hof
niet helemaal is verlopen zoals het hoort. Bij het afleggen van de ambtseed is niet de juiste tekst
gebruikt. Er is een ambtseed voor rechterlijk ambtenaren (rechters en raadsheren) en één voor
gerechtsambtenaren (overige medewerkers). In enkele gevallen is de eed voor medewerkers per
abuis bij de raadsheren gebruikt.”

Het nieuwsbericht bevat een verwijzing naar een bericht met nadere informatie over de
beëdigingen aan de hand van vragen en antwoorden. Daarin wordt onder meer vermeld:2

“(…)

Om hoeveel raadsheren gaat het?

1 Inleiding en aanleiding
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1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

We hebben dit geconstateerd voor de beëdiging van in totaal 30 raadsheren. Intussen zijn 16
raadsheren die het betreft opnieuw op de juiste manier beëdigd. Voor de andere raadsheren
gebeurt dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor hun volgende zitting.

(…)

Om hoeveel zaken gaat het?

We hebben kunnen vaststellen dat het om ongeveer 400 strafzaken gaat en ongeveer 700
belastingzaken, waar raadsheren bij betrokken waren die niet op de juiste wijze beëdigd waren
en waarin cassatie is ingesteld of nog mogelijk is.

(…)”

Het is in het belang van de rechtszekerheid, de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling op korte
termijn duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of aan de geconstateerde onvolkomenheden in de
beëdiging gevolgen moeten worden verbonden voor arresten en beschikkingen die mede door de
betrokken raadsheren zijn gewezen en uitspraken die door hen zijn gedaan en, zo ja, welke
gevolgen. Deze vordering strekt daartoe. Door zowel in een strafzaak als in een belastingzaak
een vordering in te dienen, wordt beoogd de Hoge Raad in de gelegenheid te stellen zich uit te
laten over de mogelijke gevolgen in de rechtsgebieden waarin de onvolkomen beëdigingen zich
hebben voorgedaan.

In de vorderingen zal aandacht worden besteed aan de verschillende varianten die zich in de
praktijk bij de beëdiging van raadsheren(-plaatsvervangers) hebben voorgedaan. Uit informatie
van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heb ik begrepen dat zich geen onregelmatigheden hebben
voorgedaan bij de beëdiging van raadsheren die werkzaam zijn op het terrein van het civiele
recht. Ik beperk mij daarom tot vorderingen in een strafzaak en in een belastingzaak. Gekozen is
voor twee zaken waarin de geschetste problematiek van onvolkomen beëdiging aan de orde is en
waarin geen andere rechtsvragen rijzen die in dit kader beantwoording behoeven.

Ter voorbereiding van deze vordering heb ik bij het hof ’s-Hertogenbosch schriftelijk inlichtingen
ingewonnen over de wijze waarop beëdigingen bij het hof plaatsvonden en plaatsvinden. De
president van het hof heeft mij daarop namens het gerechtsbestuur het volgende laten weten.

Kandidaat-raadsheren worden na werving en selectie – en wanneer zij niet al een met
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht waren, na opleiding en beoordeling – door het
gerechtsbestuur voorgedragen voor benoeming. Na ontvangst van zowel het koninklijk besluit als
het plaatsingsbesluit van de Raad voor de rechtspraak, werd in het team waarin de raadsheer zou
gaan werken een zitting gepland, veelal onder voorzitterschap van de afdelings- of teamvoorzitter.
Ter zitting van de meervoudige kamer werd door een advocaat-generaal gerequireerd tot
beëdiging van de raadsheer en akte verzocht van het requisitoir, die de voorzitter verleende.
Daarna droeg de griffier verkort en zakelijk de inhoud van het koninklijk besluit en het
plaatsingsbesluit voor. De voorzitter hield vervolgens in de meeste gevallen de beëdigingsformule
voor zoals die op de aan de voorzitter aangeleverde formulieren was vermeld. Aansluitend
ondertekenden de voorzitter en de beëdigde raadsheer het formulier. De voorzitter en de griffier
maakten een proces-verbaal op en ondertekenden dat. De beëdigde raadsheer ontving een
afschrift van het formulier en het proces-verbaal. Deze stukken werden vervolgens aan het
personeelsdossier van de betrokken raadsheer toegevoegd.

De procedure voor raadsheren-plaatsvervangers was vergelijkbaar. In de meeste gevallen vond
de beëdiging plaats op dezelfde dag dat de raadsheer-plaatsvervanger een eerste zitting zou
hebben, kort voorafgaand aan die zitting.

De te beëdigen raadsheren(-plaatsvervangers) beschikten bij de beëdiging niet over de tekst van
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de eed/belofte. Allen zijn er volgens het gerechtsbestuur steeds vanuit gegaan op de juiste wijze
beëdigd te zijn en hebben daar – volgens de door het hof verstrekte inlichtingen – ook naar
gehandeld.

Nadat was ontdekt dat bij een aantal beëdigingen niet het juiste formulier was gebruikt, heeft
het hof het werkproces ten aanzien van de beëdigingen aangepast. Beëdiging vindt uitsluitend
nog plaats voor een enkelvoudige kamer onder voorzitterschap van de president of het rechterlijk
bestuurslid van het hof. De beëdiging vindt plaats ter openbare zitting, op de wijze als hiervoor
aangegeven. De stukken worden toegevoegd aan het personeelsdossier van de betrokken
raadsheer. Het beëdigingsdossier wordt daarnaast in een apart digitaal register opgenomen dat
wordt beheerd door het bestuurssecretariaat.

Uit de door mij opgevraagde informatie blijkt dat het gebrek in de beëdiging is voorgevallen bij in
totaal zestien raadsheren en veertien raadsheren-plaatsvervangers.

Uit het voorgaande blijkt dat de onvolkomenheden bij de beëdiging van raadsheren(-
plaatsvervangers) hebben bestaan uit het volgende:

1) Bij het afleggen van de ambtseed/-belofte is abusievelijk het eedformulier voor rijksambtenaren
in plaats van het eedformulier voor rechterlijke ambtenaren gebruikt en/of is de tekst van de
eed/belofte voor rijksambtenaren in plaats van de tekst van de eed/belofte voor rechterlijke
ambtenaren voorgelezen en/of;

2) De rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast die zitting had in de enkelvoudige kamer dan
wel voorzitter was van de meervoudige kamer ten overstaan waarvan de ambtseed of -belofte is
afgelegd, is zelf niet op een juiste wijze beëdigd, omdat bij zijn of haar beëdiging abusievelijk het
eedformulier voor rijksambtenaren in plaats van het eedformulier voor rechterlijke ambtenaren is
gebruikt en/of de tekst van de eed/belofte voor rijksambtenaren in plaats van de tekst van de
eed/belofte voor rechterlijke ambtenaren is voorgelezen.

Deze vordering tot cassatie in het belang der wet betreft een uitspraak die mede is gewezen
door een raadsheer(-plaatsvervanger) die niet op de juiste wijze is beëdigd. Het gaat om een
uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch van 19 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1028. Bij die
uitspraak heeft het hof het hoger beroep gegrond verklaard en de belanghebbende een
vergoeding van immateriële schade vanwege overschrijding van de redelijke termijn toegekend.

Uit door mij opgevraagde inlichtingen is gebleken dat de een van de raadsheren bij de beëdiging
een eed heeft afgelegd waarbij niet de juiste formule is gebruikt. Het betreft een raadsheer-
plaatsvervanger die bij koninklijk besluit van 19 juni 2018 is benoemd met als datum van
indiensttreding de datum van beëdiging. In het proces-verbaal van de beëdigingszitting van 4 juli
2018 is vermeld dat op de bij de wet bepaalde wijze de voorgeschreven eed is afgelegd, maar uit
het daarbij opgemaakte formulier voor het afleggen van de eed blijkt dat de eed als bedoeld in de
bijlage genoemd in art. 5 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is afgelegd. De
voorzitter van de beëdigingskamer heeft verklaard dat hij de formulering van de eed zoals vermeld
op het formulier heeft voorgehouden. Het gebrek in de beëdiging is veroorzaakt doordat bij de
samenstelling van het beëdigingsdossier abusievelijk het verkeerde formulier – dat voor de
gerechtsambtenaar, en niet dat voor de rechterlijk ambtenaar – is opgenomen. Vervolgens is de
tekst van dat formulier voorgehouden en ondertekend.

De desbetreffende raadsheer-plaatsvervanger is ten tijde van het indienen van deze vordering
nog niet opnieuw beëdigd. De president van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft mij namens
het gerechtsbestuur laten weten dat de raadsheer-plaatsvervanger voorafgaand aan het
verrichten van enige ambtshandeling opnieuw beëdigd zal worden.

Tegen de uitspraak van het hof is geen beroep in cassatie ingesteld, zodat deze onherroepelijk is
geworden. Cassatie in het belang der wet is op grond van art. 78 lid 1 Wet op de rechterlijke
organisatie (hierna: Wet RO) wel mogelijk.

4. Wet- en regelgeving over de benoeming en beëdiging van raadsheren in gerechtshoven
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In art. 117 lid 1 Grondwet is onder meer bepaald dat de leden van de rechterlijke macht met
rechtspraak belast bij koninklijk besluit voor het leven worden benoemd.

Ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO worden beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken
en strafzaken gewezen en de uitspraken in bestuursrechtelijke zaken op straffe van nietigheid
gedaan met het in deze wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast.
Behoudens in de Wet RO bepaalde uitzonderingen, bestaan de meervoudige kamers uit drie
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, van wie een als voorzitter optreedt (art. 6 lid 2
Wet RO). Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de gerechtshoven, zijn
senior raadsheren, raadsheren en raadsheren-plaatsvervangers (art. 58 lid 1 Wet RO).

Op grond van art. 2 lid 1 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (hierna: Wrra) geschiedt de
benoeming in het ambt van (onder meer) senior raadsheer, raadsheer of raadsheer-
plaatsvervanger in een gerechtshof bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Justitie
en Veiligheid3 voor het leven. Aan benoeming zijn bijzondere wettelijke vereisten verbonden. In de
artikelen 4, 4a en 5 Wrra is (samengevat) geregeld dat alleen een Nederlander die beschikt over
een recente verklaring omtrent het gedrag4 en die met goed gevolg een universitaire studie op het
gebied van het recht (Bachelor en Master) heeft afgerond tot rechterlijk ambtenaar kan worden
benoemd. Art. 2 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (hierna: Brra) stelt in dit verband
nadere eisen.

In art. 5g lid 1 Wrra is bepaald dat een rechterlijk ambtenaar bij een benoeming in een ambt
voorafgaand aan de datum van indiensttreding de eed of belofte aflegt ‘volgens het formulier zoals
dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet’.5 De in de eerste bijlage bij de Wrra vastgelegde
eedformule zal onder 6.2 van deze vordering worden weergegeven.

Art. 5g lid 1 Wrra verplicht tot het afleggen van de eed/belofte in geval van ‘benoeming in een
ambt’. Dat betekent dat beëdiging alleen is voorgeschreven in gevallen waarin daadwerkelijk
sprake is van een benoeming in een ander ambt. In geval van benoeming van een rechterlijk
ambtenaar in een bij een gerechtshof te vervullen ambt, wordt bij besluit van de Raad voor de
rechtspraak, overeenkomstig de aanbeveling van het betrokken gerechtsbestuur, vastgesteld bij
welk gerechtshof dat ambt door hem of haar wordt vervuld (art. 5b lid 1 Wrra). Aldus kan in de
weg naar indiensttreding van een rechterlijk ambtenaar onderscheid worden gemaakt tussen de
benoeming, de plaatsing en de beëdiging.

Voor horizontale overgang – bijvoorbeeld als een raadsheer hetzelfde ambt bij een ander hof
gaat uitoefenen – is niet vereist dat opnieuw de eed/belofte wordt afgelegd.6 Een rechterlijk
ambtenaar hoeft evenmin – behoudens enkele in de wet genoemde uitzonderingen7 – opnieuw
beëdigd te worden bij een opvolgende benoeming in een ambt dat bij hetzelfde gerecht wordt
vervuld (art. 5g lid 2 Wrra). De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof
zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven (art. 58 lid 2 Wet
RO). De plaatsvervangers van rechtswege worden niet als zodanig beëdigd (art. 5g lid 4 Wrra).

Ingevolge art. 5g lid 3 Wrra worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld
met betrekking tot de beëdiging van rechterlijke ambtenaren. Deze regels hebben een plaats
gekregen in het Brra.

Op grond van art. 2h lid 1, onder b 1, Brra wordt in het geval van benoeming in het ambt van
(onder meer) senior raadsheer, raadsheer en raadsheer-plaatsvervanger in een gerechtshof de
eed of belofte afgelegd ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van het
gerechtshof waarvan is vastgesteld dat het ambt daarbij wordt vervuld.

Deze eed of belofte wordt afgenomen op requisitoir van het Openbaar Ministerie (art. 2h lid 2
Brra). Het formulier, zoals bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra wordt na het afleggen van de eed of belofte
ondertekend door de beëdigde rechterlijk ambtenaar en door de rechterlijk ambtenaar met
rechtspraak belast die zitting heeft in de bedoelde enkelvoudige kamer dan wel voorzitter is van
de bedoelde meervoudige kamer (art. 2h lid 3 Brra).

Art. 2i lid 1 Brra bepaalt dat het bestuur van een gerechtshof of een rechtbank een register
bijhoudt, waarin de besluiten betreffende de benoeming van de daar beëdigde rechterlijke
ambtenaren en de formulieren betreffende de door die rechterlijke ambtenaren afgelegde eed of
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belofte worden bewaard. Een uittreksel uit dat register, inclusief het formulier betreffende de eed
of belofte, wordt aan de rechterlijk ambtenaar uitgereikt (art. 2i lid 2 Brra).

Binnen de rechtspraak zijn, naast rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast,
gerechtsambtenaren werkzaam (art. 14 lid 1 aanhef en onder b Wet RO). Te denken valt aan de
(senior) juridisch medewerker en de stafjurist.8 Zij leggen op grond van art. 7 Ambtenarenwet
2017 de eed of belofte als rijksambtenaar af overeenkomstig een bij algemene maatregel van
bestuur vastgesteld formulier. De tekst van het formulier is opgenomen in de bijlage bij het
Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (vgl. art 5 Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017). Deze
formule zal onder 6.4-6.6 van deze vordering worden vergeleken met de eedformule die is
bestemd voor rechterlijke ambtenaren.

De eed is een moreel instituut van alle tijden en culturen.9 Zo dateert de bekende artseneed, de
eed van Hippocrates, van ongeveer 400 jaar voor Christus. Soeharno verwijst naar het gebruik
van de eed in het Assyrische rijk.10De Assyriërs gebruikten de eed bij wijze van garantie, opdat
verdragen en contracten nageleefd zouden worden. De waarde van de eed bestond in de
invocatie van goden bij het sluiten van een verdrag, gekoppeld aan de angst voor vervloeking bij
een eventuele schending.

De eed is door de geschiedenis heen vrijwel steeds afgelegd door het uitspreken van een
eedformule, vaak in combinatie met een eedgebaar. Omdat de eed in vroeger tijden veelal als iets
sacraals werd beschouwd, werden de precieze uitspraak van de eedformule en de nauwgezette
toepassing van het handgebaar van groot belang geacht. Ook in meer recente tijden komt het
voor dat beëdigingen worden overgedaan omdat niet de juiste bewoordingen zijn gebruikt of
omdat de uitvoering van het bijpassende gebaar niet is gelukt. Een bekend voorbeeld van de
eerste categorie vormt de beëdiging van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten in
2009, waarin de eedformule niet vlekkeloos werd uitgesproken.11 Een veelvoorkomend voorbeeld
van de tweede categorie betreft het gebruik van de linker- in plaats van de rechterarm bij de eed.
Combinaties, dat wil zeggen gebreken in woord én gebaar, komen ook voor.12

De keuze voor de ambtseed (‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’) of ambtsbelofte (‘dat verklaar en
beloof ik’) is tegenwoordig vrij.13 Het exclusief religieuze karakter van de beëdiging behoort
daarmee tot het verleden. Het plechtige karakter is gebleven.

De ambtseed/-belofte heeft een ethische lading. De ethische lading blijkt in de eerste plaats uit
een aspect dat wordt aangeduid als de ‘zuiveringseed’. De kern daarvan is dat degene die het
ambt heeft aanvaard, verklaart dat hij of zij bij de verkrijging van het ambt geen ontoelaatbare
middelen heeft aangewend. De eerlijke verkrijging van het ambt staat daarbij centraal. Ik zal dit in
het vervolg aanduiden als het retrospectieve element van de eed/belofte. De eed/belofte is echter
ook gericht op de toekomstige ambtsuitoefening en heeft daarmee ook een prospectief element.
Iedere ambtseed/-belofte komt er in dit verband in essentie erop neer dat de ambtenaar verklaart
dat hij of zij zal handelen zoals een goed ambtenaar betaamt. Integriteit is daarbij een
kernwaarde.14 Daarbij wordt ook een eigen morele verantwoordelijkheid tot uitdrukking gebracht
het ambt uit te oefenen overeenkomstig de daarvoor geldende waarden en normen.15

Tegelijkertijd markeert de eed een moment van toetreding tot het ambt en de daarbij behorende
gemeenschap.

Als belangrijkste functies van de beëdiging van ambtenaren kunnen aldus worden gezien de
genoemde zuivering, het markeren van de toetreding tot het ambt en de daarbij horende
gemeenschap en het inprenten dan wel inscherpen van de waarden van het ambt.16 Dat geldt ook
voor het rechterlijk ambt. Daarbij moet worden bedacht dat de eed/belofte geen zelfstandige
verplichtingen in het leven roept, maar de bestaande verplichtingen als het ware bekrachtigt.17

De eed/belofte heeft niet slechts een symbolisch, ritueel karakter. Daaraan zijn daadwerkelijk
rechtsgevolgen verbonden. Te wijzen valt bijvoorbeeld op de strafbaarstelling van meineed (art.
207 Sr) en de bijzondere bewijskracht van een op ambtseed of -belofte opgemaakt proces-verbaal
(art. 344 Sv).18 De rechtsgevolgen verschillen niet naargelang de eed dan wel de belofte is
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Bij de bespreking van het wettelijk kader is al ingegaan op het juridisch kader ten aanzien van
het gebruik van formulieren voor de beëdiging van rechterlijke ambtenaren respectievelijk
gerechtsambtenaren. De eedformule als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra verschilt nauwelijks ten
opzichte van de eedformule zoals die in 1910 in de wet werd opgenomen.19 Het enige
noemenswaardige inhoudelijke verschil ten opzichte van de eedformule van 1910 is dat in de
huidige versie een expliciete verwijzing naar de geheimhoudingsplicht is opgenomen.20 De
eedformule heeft geruime tijd een plaats gekregen in de Wet RO. Met ingang van 1 januari 2002 is
de tekst van de eedformule overgeheveld naar het krachtens de Wrra tot stand gekomen Brra.21

Met de op 1 juli 201022 in werking getreden wet is het bepaalde in art. 1g Wrra verplaatst naar
art. 5g Wrra, terwijl de eedformule is opgenomen in een bijlage behorende bij de Wrra. Bij deze
meest recente wijziging van de Wrra is uit de memorie van toelichting af te leiden dat geen
inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van de eedformule zijn beoogd.23

De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar, zoals bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra en
opgenomen in de bijlage bij de Wrra, luidt als volgt:24

“Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten
zal onderhouden en nakomen.

Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot
het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of
beloven.

Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of
ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal
krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen.

Ik zweer/beloof dat ik gegevens waarover ik bij de uitoefening van mijn ambt de beschikking krijg
en waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voor
zover enig wettelijk voorschrift mij tot mededeling verplicht of uit mijn ambt de noodzaak tot
mededeling voortvloeit, geheim zal houden.

Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien
van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk
ambtenaar betaamt.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!”

De tekst van de eed/belofte voor een rijksambtenaar – en daarmee voor een gerechtsambtenaar
als bedoeld in art. 14 lid 1, onder b, Wet RO – is sinds 1 januari 2020 opgenomen in een bijlage
van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. De huidige eedformule is in ieder geval terug te
voeren tot een krachtens het Algemeen Rijksambtenarenreglement tot stand gekomen regeling en
is sinds 1998 ongewijzigd.25 De tekst luidt als volgt:

“Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten
van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb
verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband;

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb
geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;
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Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb
aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en
zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het
vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik
ambtshalve tot mededeling verplicht ben;

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig,
onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal
schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!”

De beide eedformules vertonen naar inhoud en strekking belangrijke overeenkomsten.

- Beide teksten bevatten een eed/belofte van trouw aan de Koning en tot naleving van de
Grondwet en alle overige wetten. De tekst verschilt alleen in die zin dat de eed/belofte voor een
rechterlijk ambtenaar spreekt over het ‘onderhouden en nakomen’ van de Grondwet en alle overige
wetten, terwijl de eed/belofte voor een ambtenaar spreekt over het ‘eerbiedigen’ van de Grondwet
en alle overige wetten.

- Beide teksten bevatten een verklaring die inhoudt dat de betrokkene tot het verkrijgen van een
benoeming niets heeft geschonken of beloofd en geen giften heeft aanvaard en dit ook niet zal
doen.

- Beide teksten bevatten een verklaring die inhoudt dat de betrokkene vertrouwelijke gegevens
waarover hij/zij uit hoofde van het ambt (de functie) de beschikking krijgt, geheim zal houden,
tenzij mededeling daarvan verplicht of noodzakelijk is.

- Beide teksten bevatten een verklaring die in de kern inhoudt dat de betrokkene zich in de
uitoefening van de functie zal gedragen zoals een goed (bij rechterlijke ambtenaren: rechterlijk)
ambtenaar betaamt.

Toch zijn de eedformules niet identiek. De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk
ambtenaar met rechtspraak belast heeft twee onderdelen die ontbreken in de tekst van de
eed/belofte voor een rijksambtenaar:

- De eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt in dat hij/zij geen giften zal aannemen van
een persoon die een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin de ambtsverrichtingen van de
rechterlijk ambtenaar te pas zouden kunnen komen.

- De eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt in dat hij/zij het ambt met onzijdigheid,
zonder aanzien van personen, zal uitoefenen.26

De tekst van de eed/belofte voor een ambtenaar bij het Rijk bevat één onderdeel dat ontbreekt
in de tekst voor rechterlijke ambtenaren:

- De eed/belofte voor een rijksambtenaar houdt in dat de ambtenaar plichtsgetrouw en
nauwgezet de hem/haar ‘opgedragen taken’ zal vervullen.

De vraag of en, zo ja, in hoeverre aan de verschillen tussen de eedformules gevolgtrekkingen
dienen te worden verbonden, wordt later in deze vordering beantwoord. Eerst zal een – korte –
blik over de grens worden geworpen om te bezien in hoeverre de voor rechterlijke ambtenaren
geldende eedformule afwijkt van dan wel overeenkomt met de formules die voor rechterlijke
ambtenaren in andere landen dan wel voor Europese rechters gelden.

In België leggen rechters dezelfde eed27 af als ambtenaren. De tekst luidt als volgt: “Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch
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volk.”28

In het Verenigd Koninkrijk leggen rechters twee eden af. De eerste is de eed van trouw (‘oath of
allegiance’), die ook wordt afgelegd door andere ambtsdragers, en de tweede is de gerechtelijke
eed (‘judicial oath’). De oath of allegiance luidt: “I, _________ , do swear by Almighty God that I will
be faithful and bear true allegiance to His King Charles the Third, his heirs and successors, according to
law.” De judicial oath luidt als volgt: “I, _________ , do swear by Almighty God that I will well and
truly serve our Sovereign Lord King Charles the Third in the office of ________ , and I will do right to all
manner of people after the laws and usages of this realm, without fear or favour, affection or ill will.”29

In Frankrijk luidt de eed voor rechters: “Je jure de bien remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal
magistrat.”30

In Duitsland leggen rechters de volgende eed af: "Ich schwöre, das Richteramt getreu dem
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem
Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu
dienen, so wahr mir Gott helfe.”31

Ook de rechters in het HvJ EU en het EHRM leggen een kortere en eenvoudigere eed af dan de
Nederlandse rechters. De eed voor de rechters in het HvJ EU luidt: “I swear that I will perform my
duties impartially and conscientiously; I swear that I will preserve the secrecy of the deliberations of
the Court.”32 En de eed voor de rechters in het EHRM: “I swear” – or “I solemnly declare” – “that I
will exercise my functions as a judge honourably, independently and impartially and that I will keep
secret all deliberations.”33

Uit de voorgaande schets blijkt dat de tekst van de Nederlandse eedformule voor rechterlijke
ambtenaren deels afwijkt van de formules die in andere landen worden gebruikt. Sommige
eedformules zijn toegesneden op het rechterlijk ambt, terwijl in België de eedformule algemeen is
en ook van toepassing is op niet-rechterlijke ambtenaren. Daarnaast valt de relatieve beknoptheid
van veel eedformules op. Die beknoptheid is mogelijk doordat met de eed/belofte geen nieuwe,
specifieke verplichtingen in het leven worden geroepen, maar reeds bestaande verplichtingen
worden ingescherpt en als het ware worden bekrachtigd.

Ik heb geen arresten van de Hoge Raad aangetroffen over de situatie waarin een arrest van een
meervoudige kamer mede is gewezen door een rechter/raadsheer(-plaatsvervanger) bij wie
sprake is geweest van een beëdiging die niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Wel is er
rechtspraak van de Hoge Raad over de situatie waarin een rechter/raadsheer die op dat moment
in het geheel niet was beëdigd dan wel was gedefungeerd deel uitmaakte van een meervoudige
kamer die een arrest of beschikking wees dan wel een uitspraak deed. In dit verband vragen
vooral twee fiscale zaken en verschillende civielrechtelijke zaken de aandacht.

Fiscale arresten

In de fiscale zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 1985 had de Hoge Raad
ambtshalve vastgesteld dat de voorzitter van het hof ten tijde van de bestreden uitspraak niet
langer lid was van het hof. De Hoge Raad oordeelde dat de uitspraak ten gevolge daarvan niet
was vastgesteld door het voor meervoudige kamers van gerechtshoven wettelijk voorgeschreven
aantal van drie leden en dus nietig was.34 De Hoge Raad zag in de genoemde omstandigheid een
ambtshalve grond voor cassatie.

In een wat oudere fiscale zaak heeft de Hoge Raad een uitspraak van een raad van beroep
vernietigd, eveneens omdat de uitspraak niet door het juiste aantal leden was gedaan. Bijzonder
aan deze uitspraak was dat er niet te weinig, maar juist te veel leden aan de uitspraak hadden
meegewerkt, te weten de voorzitter, drie leden en een plaatsvervangend lid. De toepasselijke wet
bepaalde dat aan een beslissing door drie leden mag worden meegewerkt.35

Uitspraken van de civiele kamer
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In de zaak Meavita36 had de ondernemingskamer van het hof Amsterdam een beschikking
gewezen over (kort gezegd) het beleid en de gang van zaken van rechtspersonen die tot het
Meavitaconcern hadden behoord. Aan de voet van de beschikking was vermeld dat deze was
gegeven op 6 juni 2014 en in het openbaar was uitgesproken op 2 november 2015. Een lid van de
meervoudige kamer die de beschikking had gewezen, was per 1 mei 2015 gedefungeerd. In
cassatie werd geklaagd dat de beschikking niet was gewezen door het wettelijk vereiste aantal
rechters. De Hoge Raad oordeelde deze klacht gegrond en overwoog daartoe als volgt:

- Een beschikking van de ondernemingskamer dient op straffe van nietigheid te worden gewezen
door drie rechters en twee deskundige leden (art. 5 leden 2 en 3 Wet RO in verbinding met art. 66
lid 2 Wet RO). Een beschikking wordt gewezen wanneer alle rechters die over de zaak oordelen de
tekst van de uit te spreken beschikking hebben vastgesteld. Nadat een rechter is gedefungeerd
kan hij niet meer als rechter in de zin van deze voorschriften worden aangemerkt (rov. 3.3.2).

- De mondelinge behandelingen hebben plaatsgevonden op 4 en 5 juni 2014. Uitgesloten is dat de
rechters en deskundigen al op 6 juni 2014 hebben ingestemd met de vaststelling van de volledige
tekst van de 191 pagina’s tellende beschikking. Uit de brieven over de aanhouding van de
uitspraak is af te leiden dat vaststelling van de volledige tekst pas heeft plaatsgevonden na 24
september 2015 (rov. 3.3.3).

- De omstandigheid dat een van de raadsheren per 1 mei 2015 is gedefungeerd brengt mee dat
hij niet als rechter kan hebben deelgenomen aan de vaststelling van de volledige tekst. Er moet
dus vanuit worden gegaan dat de beschikking niet is gewezen door het in de wet bepaalde aantal
rechters. Het middel is in zoverre gegrond (rov. 3.3.3). De zaak moet daarom opnieuw worden
beoordeeld (rov. 3.4).

Ten overvloede overwoog de Hoge Raad nog als volgt: “3.3.4 Naar aanleiding van het voorgaande
verdient nog opmerking dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen voor een geval als het onderhavige
meebrengt dat nietigheid van de beschikking uitsluitend kan worden ingeroepen in het kader van een
daartegen openstaand rechtsmiddel.”37

Van nietigheid van rechtswege is in gevallen waarin beschikkingen niet zijn gewezen door het in
de wet bepaalde aantal rechters dus geen sprake. In de Meavita-beschikking wordt verder
beklemtoond dat voor de beantwoording van de vraag of het arrest met het door de wet
voorgeschreven aantal leden is gewezen onderscheid moet worden gemaakt tussen het wijzen
van het arrest en het uitspreken daarvan. Dat onderscheid was eerder ook door de strafkamer
gemaakt.38 Bepalend is de datum van de uiteindelijke vaststelling van het arrest.

De samenstelling van de ondernemingskamer was ook aan de orde in het arrest van de Hoge
Raad van 10 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7473 (KPN/SOBI). Art. 66 lid 2 Wet RO bepaalt dat
de ondernemingskamer bestaat uit drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en twee
personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden. In cassatie werd geklaagd dat
de ondernemingskamer ten tijde van het wijzen van het arrest niet in overeenstemming met de
wet was samengesteld, omdat een deskundig lid voordien de leeftijd van zeventig jaar had
bereikt. In zijn conclusie voor dit arrest kwam AG Timmerman op twee gronden tot de slotsom dat
het middel faalde. Ten eerste was verzuimd aan het deskundig lid ontslag te verlenen en kon niet
worden aangenomen dat hij van rechtswege was gedefungeerd. Ten tweede was uit navraag bij
de ondernemingskamer gebleken dat het arrest was vastgesteld op een moment dat het
deskundig lid nog niet de leeftijd van zeventig jaar had bereikt. De Hoge Raad deed het middel
met toepassing van art. 81 Wet RO af.

In de zaak Cadenza c.s./Fairstar en Dockwise39 had de meervoudige kamer van de rechtbank op 30
september 2015 eindvonnis gewezen in een civielrechtelijke zaak. Een van de rechters die het
vonnis mede had gewezen, was op 30 juni 2015 gedefungeerd als rechter omdat hij met ingang
van 1 juli 2015 was benoemd tot raadsheer. In hoger beroep werd aangevoerd dat het vonnis
daarom nietig was. Het hof stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft die
vragen als volgt beantwoord:

- Een beschikking, vonnis of arrest kan worden uitgesproken nadat een rechter die de zaak heeft
behandeld is gedefungeerd, mits die beschikking, dat vonnis of dat arrest voordien is gewezen.
Een beschikking, vonnis of arrest uitgesproken op naam van een rechter die is gedefungeerd
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voordat de beschikking, het vonnis of het arrest was gewezen, is ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO
nietig (rov. 3.3.4-3.3.5).

- In de zaak Meavita is geoordeeld dat een beschikking wordt gewezen wanneer alle rechters die
over de zaak oordelen de volledige tekst van de uit te spreken beschikking hebben vastgesteld
(rov. 3.4.2). Een uitzondering geldt voor kennelijke fouten die zich lenen voor herstel als bedoeld
in art. 31 Rv (rov. 3.4.3-3.4.4).

- In een geval als het onderhavige, waarin het eindvonnis door de appelrechter vernietigd moet
worden omdat het (mede) is gewezen door een daartoe niet meer bevoegde rechter, moet de
zaak worden teruggewezen naar de rechtbank (rov. 3.5.2-3.5.4). Het recht op beoordeling door
een onpartijdige rechter, zoals gewaarborgd in art. 6 EVRM, brengt mee dat de zaak niet dient te
worden beoordeeld door rechters die aan het nietige vonnis hebben meegewerkt (rov. 3.5.5).

De benadering in het arrest sluit aan bij die in de Meavita-beschikking. Ten tijde van het wijzen
van het vonnis was de samenstelling van het gerecht niet overeenkomstig het in art. 5 lid 2 en art.
6 lid 2 Wet RO bepaalde, omdat een van de rechters niet langer als rechterlijk ambtenaar aan de
rechtbank was verbonden. De omstandigheid dat hij nog wel als rechterlijk ambtenaar bij een hof
werkzaam was, kon dit gebrek niet helen.

De hiervoor besproken zaken hebben betrekking op de situatie dat een rechter ten tijde van de
bestreden beslissing al was gedefungeerd. Op dat moment was de betrokkene niet langer als
rechterlijk ambtenaar aan het gerecht verbonden dat het vonnis, arrest of de beschikking had
gewezen, waardoor niet langer gezegd kon worden dat was voldaan aan het door het door de
wet vereiste aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet
RO in verbinding met art. art. 6 lid 2 Wet RO en 40 lid 1 Wet RO (rechtbank) respectievelijk 58 lid 1
Wet RO (gerechtshof). De vraag rijst hoe de situatie moet worden beoordeeld waarin een rechter
nog niet is beëdigd. Die vraag kwam aan de orde in de zaak Moeder/Raad voor de
Kinderbescherming.40

Het hof had in deze zaak op 25 oktober 2016 een beschikking gewezen ten aanzien van de
ondertoezichtstelling van een minderjarige. In cassatie werd geklaagd dat de beschikking nietig
was omdat een lid van de meervoudige kamer die de beschikking had gewezen op dat moment
nog niet als raadsheer-plaatsvervanger was beëdigd. De beëdiging vond op 31 oktober 2016
alsnog plaats op basis van het voorgeschreven eedformulier. Daarbij was een addendum gevoegd,
waarin kort gezegd werd verklaard en beloofd dat de afgelegde belofte mede betrekking had op
de periode van 1 augustus 2016 tot 31 oktober 2016. Daarmee werd kennelijk beoogd aan de
beëdiging terugwerkende kracht te verlenen. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

- Beschikkingen van een meervoudige kamer worden – behoudens hier niet aan de orde zijnde
uitzonderingen – op straffe van nietigheid gewezen door drie rechterlijke ambtenaren met
rechtspraak belast (art. 5 lid 2 en 6 lid 2 Wet RO) (rov. 3.3.1).

- Uit een brief van de president van het hof en het door de plaatsvervangend Procureur-Generaal
opgevraagde koninklijk besluit blijkt dat de betrokkene is benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger
met ingang van 1 augustus 2016 of, indien de beëdiging later plaatsvindt, met ingang van de
datum van beëdiging. Nu de beëdiging eerst heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2016, is de
benoeming op die datum ingegaan, dus nadat de bestreden beschikking is gewezen. Dat betekent
dat de bestreden beschikking is gewezen niet door drie, maar door twee raadsheren en daarom
ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO dient te worden vernietigd (rov. 3.3.3).

- De omstandigheid dat bij gelegenheid van de beëdiging van de raadsheer-plaatsvervanger aan
het wettelijk voorgeschreven eedformulier het aangehaalde addendum is toegevoegd, brengt in
het voorgaande geen wijziging (rov. 3.3.3). De cassatieklacht slaagt. Het hoger beroep moet
opnieuw worden behandeld (rov. 3.4).

Ook in deze zaak is het springende punt dat de beschikking niet door het juiste aantal
raadsheren was gewezen. In dit geval is dat gebrek niet ontstaan door defungeren van een van
de raadsheren, maar juist doordat de benoeming van de betrokkene nog niet was ingegaan
omdat de ingangsdatum in het koninklijk besluit afhankelijk was gesteld van de beëdiging, terwijl
beëdiging ten tijde van het wijzen van de beschikking nog niet had plaatsgevonden. De poging om
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dit gebrek door een beëdiging ‘met terugwerkende kracht’ te helen, staat haaks op het karakter
van de beëdiging. Die weg werd door de Hoge Raad dan ook niet begaanbaar geacht.

Tussenbalans

Art. 5 lid 2 Wet RO bepaalt dat op straffe van nietigheid de beschikkingen, vonnissen en arresten
in burgerlijke zaken en strafzaken worden gewezen en de uitspraken in bestuursrechtelijke zaken
worden gedaan met het in deze wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak
belast. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een beslissing van een meervoudige kamer
die mede is vastgesteld door een persoon die niet als rechter/raadsheer is beëdigd dan wel al als
zodanig was gedefungeerd, bloot staat aan vernietiging door een hogere rechter. In die situaties
kan niet gezegd worden dat de uitspraak is gedaan door het door de wet vereiste aantal
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast als bedoeld in art. 40 lid 1 Wet RO (rechtbank)
respectievelijk 58 lid 1 Wet RO (gerechtshof). In een situatie waarin een rechter ten tijde van het
wijzen van de uitspraak reeds was gedefungeerd zag de belastingkamer van de Hoge Raad grond
voor ambtshalve cassatie.

Van belang in dit verband is dat de Hoge Raad in een civiele zaak heeft uitgemaakt dat het
gesloten stelsel van rechtsmiddelen ’voor een geval als het onderhavige’ meebrengt dat dit gebrek
alleen in het kader van een openstaand rechtsmiddel aan de orde kan worden gesteld (zie
hiervoor 8.5). Een beschikking die mede is gewezen door een gedefungeerde rechter is dus niet
van rechtswege nietig. Daartoe verwees de Hoge Raad naar het gesloten stelsel van
rechtsmiddelen. Deze lijn kan in de literatuur overwegend op instemming rekenen.41 Ook in de
feitenrechtspraak, in een civielrechtelijke zaak42 en twee strafzaken43, wordt deze koers
aangehouden. In dit verband is van belang dat niet alleen het civiele recht,44maar ook het
strafrecht45 en het fiscaal recht46 een gesloten stelsel van rechtsmiddelen kennen. Ook voor die
rechtsgebieden meen ik dat, in lijn met de genoemde uitspraak van de civiele kamer, nietigheid
uitsluitend kan worden ingeroepen in het kader van een tegen de desbetreffende beslissing
openstaand rechtsmiddel.

Het voorgaande betekent voor de in deze vordering aan de orde gestelde kwestie dat de
onherroepelijk geworden beschikkingen en arresten in strafzaken en de onherroepelijk geworden
uitspraken in fiscale zaken van het Bossche hof hun rechtskracht behouden, ongeacht eventuele
gebreken in het kader van de beëdiging van raadsheren die aan de totstandkoming daarvan
hebben meegewerkt.

Opmerking verdient ten slotte dat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken over de situatie waarin
de benoeming van de raadsheer-plaatsvervanger was gekoppeld aan de datum van beëdiging. De
ingangsdatum is in een dergelijk geval afhankelijk gesteld van de datum van beëdiging. Het komt
echter ook voor dat beide zijn losgekoppeld. In dat geval wordt de rechterlijk ambtenaar met
ingang van een in het koninklijk besluit genoemde datum benoemd. Ingevolge art. 5g lid 1 Wrra
zal de desbetreffende rechter voorafgaand aan de datum van indiensttreding moeten worden
beëdigd. De vraag kan worden gesteld of ook in een dergelijk geval sprake is van een grond voor
vernietiging als voorafgaande beëdiging achterwege is gebleven. In de literatuur wordt die vraag
wel bevestigend beantwoord.47 Daarvoor pleit het belang van de beëdiging, die volgens de wet
aan de indiensttreding voorafgaat. Als tegenargument geldt dat de rechtspraak van de Hoge Raad
in sterke mate leunt op het bepaalde in art. 5 lid 2 Wet RO en daarmee op het aantal rechterlijke
ambtenaren met rechtspraak belast dat de beslissing heeft genomen. Ingeval het moment van
indiensttreding afhankelijk wordt gesteld van de datum van beëdiging, is de betrokkene vóór de
beëdiging nog niet aan te merken als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. Betoogd
kan worden dat dat anders is ingeval een vaste datum van indiensttreding in het koninklijk besluit
wordt genoemd. Nu beantwoording van de gestelde vraag niet noodzakelijk is voor de
beoordeling van de met deze vordering voorgelegde rechtsvragen, laat ik dit punt verder rusten.

De vraag rijst of de geconstateerde onvolkomenheid in de beëdiging zou moeten leiden tot de
conclusie dat er geen sprake is geweest van een behandeling van de zaak door een ‘onafhankelijk
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en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld’, zoals bedoeld in art. 6 EVRM.

Ik merk vooraf op dat dat zuivere belastinggeschillen, dat wil zeggen geschillen over een
belastingaanslag, een betaling van belasting op aangifte of inhouding van belasting, buiten het
bereik van art. 6 EVRM vallen.48 Op fiscale boetezaken is art. 6 EVRM wel van
toepassing.49Desalniettemin meen ik dat de rechtspraak die in deze paragraaf wordt besproken
ook betekenis heeft voor een zuiver belastinggeschil. Ik licht dat standpunt als volgt toe.

De Hoge Raad heeft benadrukt dat de rechtszekerheid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat
aan art. 6 EVRM mede ten grondslag ligt, ook binnen de nationale rechtsorde en los van art. 6
EVRM geldt. Dit beginsel noopt ertoe dat belastinggeschillen binnen een redelijke termijn worden
beslecht, in voorkomend geval na behandeling door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. De
Hoge Raad zoekt ten aanzien van de redelijke termijn in belastinggeschillen aansluiting bij de
jurisprudentie van het EHRM over art. 6 EVRM.50 In vergelijkbare zin heeft de Hoge Raad
geoordeeld over het beroep op betalingsonmacht van griffierecht in een zuiver belastinggeschil.
Volgens de Hoge Raad kan mede gelet op het belang dat in een rechtsstaat toekomt aan de
toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie, welk belang mede ten grondslag ligt aan art.
6 EVRM, in een geval waarin een rechtzoekende het griffierecht niet kan voldoen ook buiten de
werkingssfeer van de genoemde artikelen niet worden aanvaard dat een (hoger) beroep wegens
het onbetaald blijven van griffierecht niet-ontvankelijk wordt verklaard.51 Van het recht op een
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld, kan ook worden gezegd dat dat
algemeen aanvaard is in onze nationale rechtsorde.52 Bij de uitleg daarvan kan aansluiting worden
gezocht bij de jurisprudentie van het EHRM over art. 6 lid 1 EVRM. Als aanvullend argument geldt
daarvoor de uitleg die het HvJ EU geeft aan de reikwijdte van art. 19 lid 1 VEU in verbinding met
artikel 47 Handvest. Daarop ga ik in paragraaf 10.4 nader in.

De begrippen ‘onafhankelijk’, ‘onpartijdig’ en ‘bij de wet ingesteld’, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM,
hebben een zelfstandige betekenis, maar staan niet los van elkaar. Vaak valt een schending van
de eisen samen. Ten aanzien van alle begrippen kan de toetsing betrekking hebben op zowel het
gerecht als geheel als één of meer leden van het gerecht.53

De ‘onafhankelijkheid’ ziet met name op de onafhankelijkheid ten opzichte van andere
staatsmachten en partijen.54 Ook het ontbreken van druk of ongeoorloofde invloed binnen een
gerecht in de relatie tussen rechters onderling of in de relatie tussen rechters en het
gerechtsbestuur is in dit verband van belang.55 Bij de beoordeling of sprake is van een
‘onafhankelijk’ gerecht, betrekt het EHRM met name wettelijke bepalingen betreffende onder meer
de wijze van benoeming van de leden, de duur van hun benoeming, het bestaan van waarborgen
tegen druk van buitenaf en de vraag ‘whether the body presents an appearance of independence’.56

De rechter moet in rechtspositioneel opzicht onafhankelijk zijn en in onafhankelijkheid kunnen
functioneren. De rechter moet een bindende beslissing kunnen geven die niet door een ander
publiek orgaan ongedaan kan worden gemaakt.57 De onafzetbaarheid van de leden van het
gerecht wordt gezien als een belangrijke waarborg voor onafhankelijkheid.58 Het bestaan van
waarborgen tegen willekeurig ontslag en overplaatsing tijdens de zittingstermijn van de rechter is
daarbij van belang. Als aanvullende waarborgen voor onafhankelijkheid heeft het EHRM diverse
andere factoren aangeduid, waaronder ook het afleggen van een ambtseed.59

‘Onpartijdig’ ziet op het ontbreken van vooroordelen of vooringenomenheid (‘prejudice or bias’)60

en heeft betrekking op de relatie van de rechter of het gerecht tot de partijen of tot het
onderwerp van de zaak. Het EHRM maakt ten aanzien van de onpartijdigheid onderscheid tussen
de subjectieve benadering, waarbij getracht wordt de persoonlijke overtuiging van de rechter in
een bepaalde zaak vast te stellen, en de objectieve benadering, waarbij wordt bepaald of
voldoende garanties zijn geboden om elke legitieme twijfel in dit opzicht uit te sluiten.61 De
subjectieve onpartijdigheid wordt geacht aanwezig te zijn, totdat het tegendeel is bewezen.62 Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als een rechter vijandigheid of kwade wil heeft getoond of ervoor
heeft gezorgd dat een zaak aan hem of haar wordt toegewezen om persoonlijke redenen. Het
beginsel dat een gerecht wordt verondersteld vrij te zijn van vooroordelen of partijdigheid
weerspiegelt volgens het EHRM een belangrijk element van de ‘rule of law’.63 Het volstaat niet dat
een klager twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter. Die twijfel moet objectief gerechtvaardigd
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zijn.64 De stelling dat sprake is van vooringenomenheid mag niet enkel zijn gebaseerd op
algemene en abstracte gronden, maar dient te worden onderbouwd met specifieke feiten die
redelijke twijfel kunnen doen rijzen over de onpartijdigheid.65 De objectieve onpartijdigheid vereist
bepaalde structurele waarborgen. Het EHRM neemt de nationale regels en wetgeving die de
onpartijdigheid waarborgen bij zijn toetsing in aanmerking.66 Factoren waar het EHRM verder op
let zijn onder meer de samenstelling van het gerecht (bijvoorbeeld de deelname van lekenrechters
met hiërarchische of andere banden met procesdeelnemers), de cumulatie van functies van het
gerecht/de instantie (bijvoorbeeld ten aanzien van advisering) of van de rechters (bijv. advocaat
en rechter-plaatsvervanger) en eerdere betrokkenheid van de rechters bij de zaak (bijvoorbeeld
als lid van het Openbaar Ministerie).67

De eis dat een gerecht moet zijn ‘ingesteld bij de wet’ strekt ertoe te verzekeren dat de
rechterlijke organisatie in een democratische samenleving onafhankelijk is ten opzichte van de
uitvoerende macht. Niet de uitvoerende macht, maar de wetgever dient te beslissen over de
instelling en de jurisdictie van een rechterlijke instantie. Zo moet voorkomen worden dat de
uitvoerende macht willekeurig (voor een bepaalde gelegenheid) ad hoc gerechten kan instellen of
opheffen.68 Art. 6 EVRM eist niet dat in de wet elk detail van de inrichting van de rechterlijke
organisatie wordt geregeld. De wetgever dient wel ten minste het organisatorische kader vast te
stellen voor de justitiële organisatie.69 De eis dat een gerecht moet zijn ingesteld bij de wet omvat
ook de eis dat in een concrete zaak in overeenstemming met de nationale wettelijke regels wordt
gehandeld. Het gaat dan met name over bepalingen betreffende de onafhankelijkheid van de
leden van een gerecht, de duur van hun ambtstermijn en hun onpartijdigheid die, indien
geschonden, de deelname van een of meer rechters aan de behandeling van een zaak ‘irregular’
maakt.70

Ook inbreuken op het nationale recht die hebben plaatsgevonden in het kader van de procedure
tot benoeming van een rechter kunnen een schending opleveren van het recht op een ‘bij de wet
ingesteld gerecht’. Omdat het benoemingsproces vatbaar is voor ongeoorloofde inmenging van
andere staatsmachten of van de rechterlijke macht zelf, acht het EHRM strikte controle vereist
(Guðmundur Andri Ástráðsson t. Iceland, par. 226). Niet alle onregelmatigheden in een gerechtelijke
benoemingsprocedure kunnen een schending opleveren (idem, par. 237). In dit verband wijst het
EHRM op het belang van het rechtszekerheidsbeginsel, dat onder meer eist dat geen discussie
ontstaat over onherroepelijke uitspraken. Dit aspect van rechtszekerheid veronderstelt in het
algemeen eerbiediging van het beginsel van ‘res judicata’ (het beginsel van de kracht van
gewijsde), dat, door de onherroepelijkheid van vonnissen, arresten, beschikkingen en uitspraken
en het gesloten stelsel van rechtsmiddelen te waarborgen, de stabiliteit van de rechterlijke macht
bevordert en bijdraagt aan het vertrouwen van het publiek in de gerechten. Van het beginsel van
‘res judicata’ kan volgens het EHRM alleen worden afgeweken als dit noodzakelijk is door
omstandigheden van wezenlijke en dwingende aard, zoals de correctie van fundamentele
gebreken of een gerechtelijke dwaling (idem, par. 238). Ook wijst het EHRM op het belang van het
beginsel van onafzetbaarheid van rechters en het waarborgen van de rechterlijke ambtstermijn.
Daaraan voegt het EHRM wel toe dat het handhaven van het rechtszekerheidsbeginsel en het
beginsel van onafzetbaarheid van rechters ten detrimente van de vereisten van ‘een bij de wet
ingesteld gerecht’, in bepaalde omstandigheden de rechtsstaat en het vertrouwen van het publiek
in de rechterlijke macht nog meer kunnen schaden. Er dient dan ook een afweging te worden
gemaakt tussen deze belangen om te bepalen of sprake is van een dringende noodzaak (van
wezenlijke en dwingende aard) die een afwijking van het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel
van de kracht van gewijsde (‘the force of res judicata’) en het beginsel van onafzetbaarheid van
rechters rechtvaardigt (idem, par. 240). Het EHRM laat de verdragsstaten hier een zekere
beoordelingsmarge omdat de nationale autoriteiten beter in staat zijn dan het EHRM om te
beoordelen hoe de ‘interests of justice and the rule of law’ in een bepaalde situatie het best
gediend zijn. Het EHRM heeft echter wel een driestappenplan uiteengezet dat het hanteert bij zijn
toetsing en dat ook als leidraad kan dienen voor de nationale gerechten bij de desbetreffende
beoordeling. Dit stappenplan houdt het volgende in (idem, par. 244-252):

- Ten eerste moet er in beginsel sprake zijn van een ‘manifest breach of the domestic law’, in die zin
dat de schending objectief en daadwerkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.
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- Ten tweede moet de schending worden beoordeeld in het licht van het doel van het vereiste van
een ‘bij de wet ingesteld gerecht’, te weten te verzekeren dat de rechterlijke macht in staat is zijn
taken uit te voeren zonder ongepaste inmenging en daardoor met behoud van de beginselen van
de rechtsstaat en de scheiding der machten. Inbreuken van zuiver technische aard die geen
invloed hebben op de rechtmatigheid van het benoemingsproces leveren daarom geen schending
van art. 6 lid 1 EVRM op. Alleen onregelmatigheden die ‘wholly disregard the most fundamental rules
in the appointment procedure - such as, for instance, the appointment of a person as judge who did not
fulfil the relevant eligibility criteria - or breaches that may otherwise undermine the purpose and effect
of the “established by law” requirement, as interpreted by the Court, must be considered to contravene
that requirement’. Bezien moet worden of de schending van de nationale regels een reëel risico
met zich heeft gebracht dat andere overheidsorganen, in het bijzonder de uitvoerende macht,
ongepaste invloed op het benoemingsproces zouden kunnen hebben.

- Ten derde beoordeelt het EHRM de ’review’ door de nationale gerechten van de gestelde
schending van het recht op een ‘bij de wet ingesteld gerecht’, met name ten aanzien van de
gevolgen van de schending van het nationale recht op het recht van de desbetreffende partij op
een eerlijk proces voor een onafhankelijk en onpartijdig bij de wet ingesteld gerecht. Het gaat er
om dat er – gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak – een eerlijk en evenredig
evenwicht wordt gevonden om te bepalen of er sprake was van een dringende noodzaak, van
wezenlijke en dwingende aard, die een afwijking rechtvaardigt van de beginselen van
rechtszekerheid en de onafzetbaarheid van rechters. Ten aanzien van de termijn waarbinnen een
onregelmatigheid in de benoemingsprocedure kan worden aangevochten door iemand die zich
beroept op het recht op een ‘bij de wet ingesteld gerecht’, overweegt het EHRM dat deze niet
onbegrensd is omdat het belang van rechtszekerheid met het verstrijken van de tijd steeds
zwaarder zal gaan wegen.

Het hiervoor bedoelde stappenplan is ontwikkeld met het oog op de beoordeling van de vraag of
een onregelmatigheid in de benoemingsprocedure moet leiden tot de conclusie dat geen sprake is
van een bij de wet ingesteld gerecht als bedoeld in art. 6 EVRM. In de onderhavige zaak is sprake
van een gebrek in de beëdiging. Gebreken in de beëdiging zijn niet geheel los te zien van
onregelmatigheden in de benoemingsprocedure, al was het maar omdat de ingangsdatum van de
benoeming niet zelden wordt bepaald op de datum van beëdiging. Het hiervoor geschetste
stappenplan kan bij de beoordeling van de vraag of sprake zou kunnen zijn van schending van het
recht op berechting door een gerecht dat bij de wet is ingesteld worden betrokken. Op de vraag
wat dit betekent voor de met deze vordering aan de orde gestelde onvolkomen beëdigingen van
raadsheren(-plaatsvervangers), kom ik nog terug.

Ook het HvJ EU heeft zich in zijn rechtspraak uitgelaten over de waarborg van een behandeling
door een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’, die onder meer is vervat in art.
47 Handvest. Daarbij is de afgelopen jaren herhaaldelijk de wijze van benoeming van rechters aan
de orde gekomen. Te denken valt aan arresten in zaken die de Poolse rechtsstaat betreffen71 en
aan andere zaken die zien op de organisatie van de rechterlijke macht in lidstaten of van de EU
zelf.

Hoewel de EU niet is aangesloten bij het EVRM, vormen de grondrechten die zijn neergelegd in
het EVRM een integrerend deel van de algemene beginselen van het Unierecht. Bij de uitleg van
die grondrechten laat het HvJ EU zich leiden door de gemeenschappelijke constitutionele tradities
van de lidstaten alsmede de aanwijzingen die te vinden zijn in de internationale
rechtsinstrumenten inzake de bescherming van de rechten van de mens waaraan de lidstaten
hebben meegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten. Daarbij valt in de eerste plaats te
denken aan het EVRM.72

Kenmerkend voor de Unierechtelijke grondrechten is dat die enkel van toepassing zijn als binnen
de werkingssfeer van het Unierecht wordt gehandeld. Dat is ook het geval ten aanzien van het
grondrecht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 47 Handvest en dus in beginsel ook voor het
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recht op behandeling door een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’.73

Daarmee is echter niet alles gezegd. In een zaak naar aanleiding van prejudiciële vragen uit
Malta over een doorslaggevende bevoegdheid van de minister-president bij de benoeming van
rechters in Malta, was in het hoofdgeding geen beroep gedaan op een recht dat door een
bepaling van Unierecht is verleend.74Het HvJ EU liet zich niettemin uit over de vraag of sprake was
van een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’. Daartoe overwoog het HvJ EU
dat elke lidstaat krachtens art. 19 lid 1 VEU moet verzekeren dat de instanties die als ‘rechterlijke
instanties’ in de zin van het Unierecht deel uitmaken van zijn stelsel van beroepsmogelijkheden op
de onder het Unierecht vallende gebieden voldoen aan de vereisten van daadwerkelijke
rechtsbescherming. Die instanties kunnen immers in die hoedanigheid uitspraak doen over de
toepassing of de uitlegging van het Unierecht.75

Wat betreft de inhoud van de waarborg van behandeling door een ‘onafhankelijk en onpartijdig
gerecht dat bij wet is ingesteld’ komt de rechtspraak van het HvJ EU overeen met die van het EHRM.
In dit verband valt te wijzen op een zaak over een benoeming van een rechter in het Gerecht voor
ambtenarenzaken van de EU (hierna: het Gerecht ambtenarenzaken) die niet volgens de formele
benoemingsregels was verlopen. Voorafgaand aan de benoeming van die rechter was geen
openbare oproep tot kandidaatstelling gedaan voor de vacante plek. Wel waren er aparte
openbare oproepen tot kandidaatstelling gedaan voor twee andere vacante plekken in het
Gerecht ambtenarenzaken. De Raad heeft vervolgens drie rechters benoemd in het Gerecht
ambtenarenzaken.76Bij het HvJ EU was in heroverweging aan de orde of sprake was van een
onregelmatigheid in de benoemingsprocedure en, zo ja, welke gevolgen daaraan moesten worden
verbonden. Volgens het HvJ EU was inderdaad sprake van een onregelmatigheid in de
benoemingsprocedure.77Anders dan het Gerecht van de EU, kwam het HvJ EU (samengevat) tot de
conclusie dat de invloed van de onregelmatigheid niet dusdanig groot was dat daarmee het recht
op behandeling door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld’ in de zin
van art. 47 Handvest was geschonden.

Het HvJ EU beklemtoont dat de waarborgen voor toegang tot ‘een onafhankelijk, onpartijdig en
vooraf bij wet ingesteld gerecht’ de hoeksteen van het recht op een eerlijk proces vormen. Dit recht
impliceert dat elke rechterlijke instantie moet nagaan of zij, gelet op haar samenstelling, een
gerecht in vorenbedoelde zin is, wanneer er op dit punt ernstige twijfel rijst. Het HvJ EU benadrukt
de noodzaak van regels die onder meer betrekking hebben op de samenstelling van het
desbetreffende orgaan, de benoeming, de ambtstermijn en de gronden voor verschoning, wraking
en afzetting van zijn leden, en die het mogelijk maken om bij de justitiabelen elke legitieme twijfel
over zijn neutraliteit weg te nemen. Volgens het HvJ EU is het met name noodzakelijk dat de
materiële voorwaarden en de procedureregels op grond waarvan benoemingsbesluiten worden
vastgesteld, van dien aard zijn dat zij niet kunnen leiden tot dergelijke legitieme twijfel met
betrekking tot de benoemde rechters.78 Het HvJ EU haalt daarbij de rechtspraak van het EHRM
aan, waaruit volgt dat de waarborg van een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is
ingesteld’ als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM tot doel heeft te voorkomen dat de rechterlijke
organisatie wordt overgelaten aan de uitvoerende macht, alsmede ervoor te zorgen dat deze
aangelegenheid wordt geregeld bij een wet die door de wetgevende macht is vastgesteld in
overeenstemming met de regels voor de uitoefening van haar bevoegdheid. Die uitdrukking
weerspiegelt met name het beginsel van de rechtsstaat en heeft niet alleen betrekking op de
rechtsgrondslag voor het bestaan zelf van het betreffende gerecht, maar ook op de samenstelling
van de rechtsprekende formatie in elke zaak en op alle overige nationaalrechtelijke bepalingen
waarvan de niet-inachtneming met zich meebrengt dat de deelname van een of meerdere rechters
aan het onderzoek van de zaak onregelmatig is.79

Uit het voorgaande volgt volgens het HvJ EU dat een onregelmatigheid die binnen het
gerechtelijk systeem in kwestie is begaan bij de benoeming van de rechters, een schending van
art. 47 Handvest oplevert indien die onregelmatigheid door haar aard en ernst het reële risico
doet ontstaan dat andere onderdelen van de overheid, in het bijzonder de uitvoerende macht,
een onbehoorlijke discretionaire bevoegdheid kunnen uitoefenen die afbreuk doet aan de
integriteit van het resultaat van het benoemingsproces en aldus bij de justitiabelen legitieme
twijfel oproept over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de betrokken rechter of rechters.
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Dat is het geval wanneer fundamentele regels in het geding zijn ‘die een integrerend deel vormen
van de instelling en werking van dat gerechtelijke systeem’.80

Over de onregelmatige benoeming van de rechter in het Gerecht ambtenarenzaken overweegt
het HvJ EU dat de benoeming van de rechter heeft plaatsgevonden met inachtneming van de
fundamentele regels die golden voor de benoeming van rechters in het Gerecht
ambtenarenzaken.81 De onregelmatigheid ten aanzien van de oproep van kandidaten was op
zichzelf niet voldoende voor de vaststelling dat er sprake was van een zodanige schending van
een fundamentele regel van de procedure voor de benoeming van rechters in het Gerecht
ambtenarenzaken dat de aard en de ernst van die schending met zich brachten dat deze het reële
risico deed ontstaan dat de Raad zijn bevoegdheden zou gebruiken op een ongerechtvaardigde
wijze die afbreuk zou doen aan de integriteit van het resultaat van het benoemingsproces en
aldus bij de justitiabelen legitieme twijfel zou oproepen over de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de in het derde ambt benoemde rechter of zelfs van de kamer waaraan hij
werd toegevoegd.82

Bij een onregelmatigheid in de benoemingsprocedure van een rechter in het EVA-Hof83was wel
sprake van een schending van de waarborg van een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet
is ingesteld’, omdat de desbetreffende rechter voor een ambtstermijn van drie jaar was benoemd
in plaats van zes jaar. Het EVA-Hof achtte dit een schending van de fundamentele regel inzake de
duur van de mandaten van rechters in die rechterlijke instantie, die ertoe strekte de
onafhankelijkheid van die rechters te beschermen.84

Het in het voorgaande besproken juridisch kader bevat de bouwstenen ter beantwoording van
de rechtsvraag die in deze vordering centraal staat, te weten of aan de geconstateerde
onvolkomenheden in de beëdigingen van raadsheren(-plaatsvervangers) in het gerechtshof ’s-
Hertogenbosch gevolgen moeten worden verbonden voor arresten en beschikkingen die mede
door de betrokken raadsheren zijn gewezen en voor uitspraken die mede door hen zijn gedaan
en, zo ja, welke gevolgen. In deze paragraaf wordt de balans opgemaakt.

Ten aanzien van de onherroepelijk geworden beschikkingen en arresten in strafzaken en
uitspraken in fiscale zaken kan op grond van de hiervoor onder 8.5 besproken rechtspraak van de
Hoge Raad worden geconcludeerd dat deze hun rechtskracht behouden, ongeacht eventuele
gebreken in het kader van de beëdiging van raadsheren die aan de totstandkoming daarvan
hebben meegewerkt. De hiervoor besproken Europese rechtspraak over een ‘onafhankelijk en
onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld’ leidt niet tot een andere gevolgtrekking. Deze zal in het
onderstaande nog kort aan de orde komen. Verder concentreer ik mij op de vraag of de nietigheid
kan worden ingeroepen in die gevallen waarin nog een rechtsmiddel openstaat.

Onder 2.7 van deze vordering is uiteengezet dat bij beëdigingen van raadsheren(-
plaatsvervangers) in het hof zich in de kern de volgende onvolkomenheden hebben voorgedaan:
(1) bij de beëdiging van de betrokkene is de eedformule voor een rijksambtenaar in plaats van de
eedformule voor een rechterlijk ambtenaar gebezigd en/of (2) de voorzitter die de eed/belofte met
de juiste eedformule heeft afgenomen, is zelf beëdigd met toepassing van de eedformule voor
rijksambtenaren.

Uit de bespreking van het wettelijk kader voor de beëdiging van rechterlijke ambtenaren kwam
naar voren dat raadsheren(-plaatsvervangers) niet in alle gevallen opnieuw hoeven te worden
beëdigd. In de eerste plaats is denkbaar dat de rechterlijk ambtenaar vóór zijn of haar benoeming
tot raadsheer in een hof aan dat hof als raadsheer-plaatsvervanger verbonden is geweest.
Beëdiging is bij een dergelijke opvolgende benoeming in een ambt bij hetzelfde gerecht niet nodig
(art. 5g lid 2 Wrra). Datzelfde geldt voor de situatie waarin een raadsheer van het ene naar het
andere hof overgaat, de zogenaamde horizontale overgang. Ook dan kan hernieuwde beëdiging
achterwege blijven, omdat geen sprake is van benoeming in een ander ambt (art. 5g lid 1 Wrra).
Hernieuwde beëdiging komt in deze gevallen in de praktijk niettemin wel voor. Daarmee wordt
vooral de nieuwe positie van de rechterlijk ambtenaar in het desbetreffende gerecht gemarkeerd.

11 Balans



11.5.

11.6.

11.7.

Ingeval de tweede beëdiging niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, maar de eerste wel,
behoeven daaraan geen rechtsgevolgen te worden verbonden. Aangenomen kan worden dat de
eerste eed onverkort van kracht blijft. Ingeval de eerste beëdiging gebrekkig is en de tweede niet,
doet zich evenmin een probleem voor. In dat geval is de tweede eed/belofte rechtsgeldig. Die
situaties, die zich in de onderhavige zaak niet voordoen, kunnen in het onderstaande buiten
beschouwing blijven.85 Hetzelfde geldt voor de situatie waarin wel de juiste eedformule ter zitting
is gebruikt, maar waarbij vervolgens het onjuiste formulier is ondertekend. Hoewel in dat geval
niet overeenkomstig het bepaalde in art. 2h lid 3 Brra is gehandeld, moet het ervoor worden
gehouden dat de tekst van de eed die ter zitting is afgelegd bepalend is voor de beantwoording
van de vraag of de juiste eed/belofte is afgelegd. In die situatie kan er aldus van worden
uitgegaan dat de eed/belofte is afgelegd overeenkomstig art. 5g lid 1 Wrra.

Ik richt mij eerst op de onder (1) genoemde onvolkomenheid, te weten die waarbij het arrest, de
beschikking of de uitspraak mede is gewezen door een raadsheer(-plaatsvervanger) terwijl bij zijn
of haar beëdiging het eedformulier voor rijksambtenaren in plaats van dat voor rechterlijke
ambtenaren is gebruikt. Dit is de onvolkomenheid die zich in het met deze vordering voorgelegde
uitspraak van 19 maart 2020 heeft voorgedaan (zie hiervoor 3.2).

Gebruik van de onjuiste eedformule; een tweetal benaderingen

De eerste benadering: gelijkschakeling met niet-beëdigen

Bij de beoordeling van de situatie waarin een uitspraak mede is gedaan door een lid van de
meervoudige kamer, terwijl bij zijn of haar beëdiging niet de juiste eedformule is gebruikt, zijn
twee benaderingen mogelijk. Een eerste benadering is om de situatie waarbij een onjuiste
eedformule is gebruikt gelijk te stellen met het geval dat een lid van de meervoudige kamer die de
uitspraak heeft gedaan in het geheel niet is beëdigd. Voor deze benadering pleit dat ingevolge art.
5g lid 1 Wrra de eed/belofte wordt afgelegd ‘volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de
bijlage bij de wet’. Daarbij gaat het om een formule die specifiek op rechterlijke ambtenaren is
toegesneden. In deze benadering zou kunnen worden betoogd dat slechts van een rechtsgeldige
beëdiging van een raadsheer sprake is als de eed of belofte is afgelegd volgens de letterlijke
bewoordingen van het formulier als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra. In geval van afwijkingen van
deze eedformule moet het er in deze benadering voor worden gehouden dat geen beëdiging in de
zin van de wet heeft plaatsgevonden. Herstel van dit verzuim door middel van een verklaring dat
de eed/belofte – met terugwerkende kracht – ook betrekking heeft op de al verstreken periode tot
aan de (correcte) beëdiging, is niet mogelijk.86 Daarbij zou kunnen worden gewezen op het belang
van het naleven van de wettelijke voorschriften ten aanzien van de beëdiging van een rechter
voor onze rechtsstaat, onder meer in het licht van het inscherpen van neutraliteit (‘onzijdigheid’) als
kernwaarde van het rechterlijk ambt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de eedformules voor
rijksambtenaren en voor rechterlijke ambtenaren niet inwisselbaar zijn.

Als ervan wordt uitgegaan dat het gebruik van een onjuiste eedformule ter zitting meebrengt
dat geen rechtsgeldige beëdiging als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra heeft plaatsgevonden, zou de
vervolgstap kunnen zijn dat de gevolgen daarvan moeten worden gelijkgeschakeld met die van de
situatie waarin in het geheel geen eed of belofte is afgelegd. In de rechtspraak van de Hoge Raad
wordt in dit verband verwezen naar art. 5 lid 2 Wet RO, waarin is neergelegd dat de
beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken worden gewezen en de
uitspraken in bestuursrechtelijke zaken op straffe van nietigheid worden gedaan met het in deze
wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast (vgl. ook art. 6 lid 2 Wet RO).
Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de gerechtshoven, zijn senior
raadsheren, raadsheren en raadsheren-plaatsvervangers (art. 58 lid 1 Wet RO). Ingeval in een
zaak die door de meervoudige kamer wordt behandeld een van de drie leden niet is beëdigd, moet
het ervoor worden gehouden dat de bestreden uitspraak is gedaan niet door drie, maar door
twee raadsheren. In deze benadering zou dat op grond van art. 5 lid 2 Wet RO grond voor
cassatie zijn. Indien het niet gebruiken van de juiste eedformule zou betekenen dat niet kan
worden gesproken van een rechtsgeldige beëdiging in de zin van art. 5g lid 1 Wet RO, zou dat
betekenen dat in alle gevallen waarin de betrokkene deel uitmaakte van de kamer die de
uitspraak heeft gedaan, terwijl nog een rechtsmiddel openstaat, in het kader van dat
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openstaande rechtsmiddel de nietigheid van de uitspraak kan worden ingeroepen.

De tweede benadering: relevant onderscheid met niet-beëdiging

Ik sta echter een andere benadering voor. Zonder afbreuk te willen doen aan het belang dat bij
de beëdiging van rechterlijke ambtenaren de juiste eedformule, zoals opgenomen in de bijlage bij
de Wrra wordt gebezigd, meen ik dat er goede gronden bestaan de in het geding zijnde situatie
te onderscheiden van die waarin in het geheel geen eed is afgelegd dan wel die waarbij de
rechter is gedefungeerd.

Inspiratie kan in dit verband worden geput uit rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van
een machtiging tot binnentreden in een woning die was afgegeven door een hoofdinspecteur van
politie, terwijl naderhand was gebleken dat deze hoofdinspecteur op de datum waarop hij de
machtiging ondertekende niet beschikte over het certificaat 'hulpofficier van justitie' als bedoeld in
de Regeling hulpofficieren van justitie 2008, omdat hij niet was geslaagd voor het examen ter
verlenging van dit certificaat. De Hoge Raad overwoog:

“2.7.2. Het Hof heeft - anders dan met de algemene bewoordingen dat op de door het voorschrift
gewaarborgde belangen van de verdachte inbreuk is gemaakt - niet kenbaar aandacht besteed
aan het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt. (…)

Het Hof heeft bij zijn beoordeling van de ernst van het onderhavige vormverzuim dit verzuim
zonder meer gelijkgesteld aan een vormverzuim waarvan sprake zou zijn geweest indien
door opsporingsambtenaren aan wie in het geheel geen machtiging tot binnentreden is
afgegeven zonder toestemming is binnengetreden in een woning. Dit oordeel is zonder
nadere motivering niet begrijpelijk, nu laatstbedoeld verzuim ernstiger is in verband met het
in een rechtsstaat wezenlijke aspect dat vertegenwoordigers van de uitvoerende macht zich
in verband met te maken inbreuken op grondrechten van burgers in voorkomende gevallen
onderwerpen aan de wettelijk bepaalde voorafgaande controle door een hogere autoriteit.
Bij het bepalen van de ernst van het verzuim kan ook van belang zijn of de desbetreffende
opsporingsambtenaren te goeder trouw erop mochten afgaan dat de hun verstrekte
machtiging door een bevoegde hulpofficier van justitie was afgegeven.

De in het onderhavige geval geschonden norm strekt ertoe te voorkomen dat als gevolg van
een gebrek aan (parate en actuele) kennis bij de functionaris die de machtiging tot
binnentreden verleent, die machtiging wordt verstrekt voor een situatie waarin dat niet
gerechtvaardigd is. Voor de waardering van de ernst van het verzuim kan daarom in dit geval
van belang zijn of, zoals de Advocaat-Generaal bij het Hof heeft gesteld, een andere, wel
bevoegde, autoriteit eveneens een machtiging zou hebben verleend. Voor de vaststelling of
zodanige machtiging zou zijn verleend, is vereist dat aan de hand van, in beginsel door het
Openbaar Ministerie te verschaffen, concrete gegevens aannemelijk is dat in de gegeven
omstandigheden zodanige machtiging hoogst waarschijnlijk zou zijn verleend.”87

Ik ben mij ervan bewust dat de situatie waarin een uitspraak mede is gedaan door een
onvolkomen beëdigde rechter verschilt van de situatie die in het genoemde arrest van de
onbevoegde ‘hulpofficier’ aan de orde was. Zo wordt de laatste situatie, anders dan die van de
onvolkomen beëdigde rechter, bestreken door art. 359a Sv. Niettemin kan aan het arrest steun
worden ontleend voor een benadering waarbij de gevolgen van het niet-beëdigd zijn niet
onverkort van toepassing worden geacht op de situatie waarin sprake is van een afgelegde
eed/belofte met een op onderdelen afwijkende formule. Het gaat daarbij om de erkenning dat
formele voorschriften in de regel een materieel doel dienen, terwijl bij het bepalen van de
gevolgen van een gebrek niet voorbij kan worden gegaan aan de vraag of daarmee ook aan het
materiële doel tekort is gedaan en of nadeel is ontstaan ten opzichte van de situatie waarin het
formele voorschrift in alle opzichten volgens de regelen der kunst zou zijn nageleefd.

Ik zal de door mij voorgestane, tweede benadering in het onderstaande toelichten en
toespitsen op de onvolkomenheden in de beëdigingen in kwestie.

Strekking en essentie

Onder 5.5 van deze vordering kwam aan de orde dat als belangrijkste functies van de
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beëdiging van (rechterlijke) ambtenaren kunnen worden gezien het markeren van de toetreding
tot het ambt en het gerecht waar het ambt zal worden vervuld, de zogenoemde zuivering en het
inprenten dan wel inscherpen van de waarden van het ambt.

Kenmerkend voor de onderhavige gevallen – en onderscheidend ten opzichte van de situatie
waarin in het geheel nog geen beëdiging had plaatsgevonden – is dat er wél een zitting heeft
plaatsgevonden die ertoe strekte de betrokkene te beëdigen tot raadsheer(-plaatsvervanger).
Daarbij gaat het om een eed/belofte die is afgelegd ten overstaan van een enkelvoudige of
meervoudige kamer van het gerechtshof waarvan is vastgesteld dat het ambt daarbij wordt
vervuld, zoals bedoeld in art. 2h lid 1, onder b 1, Brra. Aldus heeft een beëdigingsziting
plaatsgevonden die er mede toe strekte de toetreding tot het ambt van raadsheer-
plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch te markeren. Aan die functie van de
beëdiging is geen afbreuk gedaan.

Daarbij komt het volgende. Bij de beëdiging zijn de twee elementen die in de voorgeschreven
eedformule centraal staan aan de orde gekomen, te weten het retrospectieve en het prospectieve
element. Het retrospectieve element betreft de zuiveringseed. Kort samengevat wordt daarin
plechtig verklaard dat de betrokkene zich niet schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden in
verband met het verkrijgen van de benoeming. Wat dit retrospectieve element betreft, zie ik geen
relevant verschil tussen de eedformule voor rechterlijke ambtenaren en die van rijksambtenaren.
Aan de omstandigheid dat de formuleringen in dit verband niet woordelijk overeenkomen, hoeft
geen doorslaggevende betekenis te worden toegekend.88 De tekst van de eed/belofte voor
rijksambtenaren, zoals hiervoor onder 6.3 is weergegeven, brengt immers zonder meer mee dat
de betrokkene ‘middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het
verkrijgen van een benoeming aan iemand iets (heeft) gegeven of beloofd, noch zal geven of
beloven’, zoals de tekst voor rechterlijke ambtenaren luidt. Ook aan deze functie van de beëdiging
is aldus recht gedaan.

Het tweede element, door mij als prospectief aangeduid, vraagt meer aandacht. De eed/belofte
strekt er in zoverre toe een plechtige verklaring te verkrijgen over de wijze waarop de betrokkene
het ambt waarin hij of zij is benoemd, zal uitoefenen. Daarbij doen zich tekstuele verschillen voor
tussen beide eedformules die ook inhoudelijk relevant zijn. In het voorgaande (onder 6.5-6.6)
concludeerde ik dat de tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak
belast met name op de volgende punten van de tekst van de eed/belofte voor een rijksambtenaar
verschilt:

- De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt, anders dan de eed/belofte
voor de rijksambtenaar, in dat hij/zij geen giften zal aannemen van een persoon die een
rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin de ambtsverrichtingen van de rechterlijk ambtenaar te pas
zouden kunnen komen.

- De tekst van de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar houdt, anders dan de eed/belofte
voor de rijksambtenaar, in dat hij/zij het ambt met onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal
uitoefenen.

- De eed/belofte voor een rijksambtenaar houdt, anders dan de eed/belofte voor de rechterlijk
ambtenaar, in dat de ambtenaar plichtsgetrouw en nauwgezet de hem/haar ‘opgedragen taken’ zal
vervullen.

Deze verschillen wettigen naar mijn mening niet de gevolgtrekking dat het ervoor moet worden
gehouden dat de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de niet-beëdigde rechter
onverkort van toepassing is.

Daarbij wijs ik er in de eerste plaats op dat ook ten aanzien van het prospectieve deel van de
eed/belofte de formule voor een rijksambtenaar op belangrijke punten overeenkomt dan wel
gelijkenis vertoont met de eed/belofte voor een rechterlijk ambtenaar. In beide eedformules
verklaart de betrokkene trouw aan de Koning en het eerbiedigen/nakomen en onderhouden van
de Grondwet en alle overige wetten.89 Daarnaast worden in het eedformulier voor rechterlijke
ambtenaren verschillende specifieke aspecten van de taakuitoefening benoemd. In essentie gaat
het daarbij om concretiseringen van wat aan het slot van de eedformule staat vermeld, te weten
dat de betrokkene zich in de uitoefening van het ambt zal gedragen ‘zoals een goed rechterlijk
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ambtenaar betaamt’. De eedformule voor rijksambtenaren heeft dezelfde opbouw. Ook daarin
wordt bijvoorbeeld de ambtelijke geheimhoudingsplicht afzonderlijk genoemd en staat (nagenoeg)
aan het einde van de eedformule de zinsnede dat de betrokkene zich zal gedragen ‘zoals een goed
ambtenaar betaamt’.

Daarmee bestaat de kern van het prospectieve element van de eed/belofte uit het verklaren
van trouw aan de Koning en het eerbiedigen/nakomen en onderhouden van de Grondwet en alle
overige wetten en dat de betrokkene zich zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt,
waarbij ten aanzien van raadsheren(-plaatsvervangers) het laatste begrip wordt ingekleurd aan
de hand van de waarden en normen die gelden voor rechterlijke ambtenaren.90

Specificatie van deze waarden en normen in de eedformule is als zodanig niet vanzelfsprekend.
Uit de rechtsvergelijkende schets (onder 7) in deze vordering bleek dat er geen internationale
standaard is voor een eedformule voor rechters. De formules verschillen en zijn veelal korter dan
de eedformule volgens het formulier als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra. Niet in alle gevallen is de eed
voor rechters te onderscheiden van die van (andere) ambtenaren. Zo leggen rechters in België
dezelfde eed af als niet-rechterlijke ambtenaren. Deze eedformule is beperkt tot trouw aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het volk. In deze eedformule
komt bijvoorbeeld een verwijzing naar een ambtsuitoefening met ‘onzijdigheid, zonder aanzien van
personen’, niet voor. Dat wil niet zeggen dat de kernwaarden van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid voor Belgische rechters niet gelden. Die kernwaarden worden niet door het
afleggen van een eed/belofte in het leven geroepen. Deze waarden zijn vervat en onder meer
uitgewerkt in diverse wetten, terwijl de algemene eedformule impliceert dat de betrokken rechter
zweert/belooft zich dienovereenkomstig te gedragen.

De betrokken raadsheer-plaatsvervanger heeft gezworen de Grondwet en andere wetten na
te komen en te onderhouden en zich te gedragen zoals een goed (rechterlijk) ambtenaar betaamt.
In het licht van de Grondwet en de toepasselijke wetten en gedragscodes ten aanzien van
rechters is er daarmee inhoudelijk ten opzichte van de eed/belofte die voor rechterlijke
ambtenaren geldt geen braakliggend terrein overgebleven. In dit verband is sprake van reeds
bestaande kernwaarden, die door de eed/belofte worden ingescherpt.91

Ik licht deze benadering als volgt toe.

De ontbrekende zinsneden

In de uitgesproken eedformule ontbreken de volgende zinsneden:

(i) dat hij/zij geen giften zal aannemen van een persoon die een rechtsgeding heeft of zal krijgen
waarin de ambtsverrichtingen van de rechterlijk ambtenaar te pas zouden kunnen komen.

(ii) dat hij/zij het ambt met onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen.

Ik meen dat aan het ontbreken van de onder (i) uitgesproken woorden geen rechtsgevolgen
hoeven te worden verbonden. Nog los van de strafbepalingen over passieve omkoping, vloeit uit
hetgeen een goed (rechterlijk) ambtenaar betaamt onmiskenbaar voort dat dergelijke giften niet
mogen worden aangenomen. Hoewel de context is toegesneden op rechtsgedingen en daarmee
op de omgeving waarin de rechter verkeert, meen ik dat de inhoud van de eed/belofte in dit
opzicht niet onderscheidend is ten aanzien van wat een rijksambtenaar betaamt. Daarvan getuigt
ook de Gedragscode integriteit Rijk.92 Daarin is onder meer neergelegd dat een rijksambtenaar
professionele afstand houdt, wat onder meer betekent dat zelfs de schijn van omkoping dient te
worden voorkomen en dat nagegaan moet worden door de rijksambtenaar op welk moment
iemand iets aanbiedt en wat de achtergrond daarvan zou kunnen zijn, bijvoorbeeld de
rijksambtenaar gunstig willen stemmen.93

Daarnaast ontbreekt in de eed voor rijksambtenaren de zinsnede dat de te beëdigen persoon
het ambt met ‘onzijdigheid, zonder aanzien van personen’, zal uitoefenen.

Gerlings leidt uit deze zinsnede af dat de rechter aan het standpunt van zowel de ene als de
andere partij gelijkelijk gehoor moet bieden en bereid moet zijn zowel de één als de ander in het
ongelijk te stellen, met als enig criterium: ‘recht doen’.94Cleiren constateert dat de desbetreffende
zinsnede erop is gericht de kernwaarde van de neutraliteit van de rechter in te scherpen en te
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internaliseren.95 Bovend’Eert merkt op dat de neutraliteit van de rechter in een rechtsstaat twee
aspecten heeft. Enerzijds is neutraliteit vereist ten opzichte van andere staatsorganen – de
rechterlijke onafhankelijkheid – anderzijds staat de rechter neutraal tegenover het geschil of
strafbare feit dat ter berechting aan hem wordt voorgelegd. Dit laatste aspect ziet op de
rechterlijke onpartijdigheid.96 Keulen en Knigge merken op dat uit de eedformule onmiskenbaar
blijkt dat van de rechter een onpartijdige opstelling wordt verlangd.97 De term ‘onzijdigheid’ lijkt
inderdaad met name te duiden op het aspect van de onpartijdigheid. De toevoeging ‘zonder
aanzien van personen’ lijkt in dit verband veeleer een invulling van de onzijdigheid en verwijst naar
een onpartijdige opstelling.

Daar komt nog iets bij. De term ‘onzijdigheid’ refereert niet exclusief aan de ambtsuitoefening
van rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. De eed/belofte als bedoeld in art. 5g Wrra
volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet wordt immers niet uitsluitend
toegepast bij de beëdiging van rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. Deze eedformule
is ook voorgeschreven voor de beëdiging van de in de wet genoemde leden van het Openbaar
Ministerie, die ook als rechterlijke ambtenaren in de zin van art. 1 onderdeel b Wet RO zijn aan te
merken.

Daaruit blijkt al dat de term ‘onzijdigheid’ als zodanig zich niet uitstrekt tot alle aspecten die
specifiek betrekking hebben op de neutraliteit van de rechter. Dat geldt in het bijzonder voor de
onafhankelijkheid ten opzichte van andere staatsorganen, die wel voor rechters, maar niet
onverkort voor leden van het Openbaar Ministerie geldt. Boogaard merkt in dit verband op dat
leden van het Openbaar Ministerie geen functionele onafhankelijkheid kennen: zij kunnen
inhoudelijke algemene en bijzondere aanwijzingen krijgen van de minister van Justitie en
Veiligheid, zij het dat zulks in concrete zaken zeer ongewoon is en is gebonden aan beperkingen
en waarborgen.98Ook daarin kan een aanknopingspunt worden gevonden dat het begrip
‘onzijdigheid’ bovenal verwijst naar het aspect van onpartijdigheid, in het bijzonder dat de
ambtsuitoefening ‘zonder aanzien van personen’ plaatsvindt.

Daarbij neem ik in aanmerking dat de wel uitgesproken formule mede behelst dat de
betrokkene de Grondwet en alle overige wetten zal eerbiedigen en dat de betrokkene zich zal
gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Zoals opgemerkt, ligt het in de rede ten aanzien
van raadsheren het laatste begrip uit te leggen aan de hand van de waarden en normen die
gelden voor het desbetreffende ambt. Daarover merk ik het volgende op.

De onzijdigheid van de rechter is diep verankerd in onze rechtsorde. In de eerste plaats valt te
wijzen op art. 17 lid 1 Grondwet, dat bepaalt dat ieder bij het vaststellen van zijn rechten en
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging
recht heeft op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en
onpartijdige rechter. De benoeming voor het leven van rechters vormt in dit verband een
belangrijke waarborg voor onafhankelijkheid (art. 117 lid 1 Grondwet). Ook in verdragen vindt de
onzijdigheid van de rechter bescherming. 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 (art. 6 EVRM; vgl.
ook art. 14 IVBPR en ten aanzien van door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en
vrijheden art. 47 Handvest).

Art. 12 Wet RO bepaalt dat de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast zich niet op
enige wijze inlaten met partijen of hun advocaten of gemachtigden over enige voor hen
aanhangige geschillen of geschillen waarvan zij weten of vermoeden dat die voor hen aanhangig
zullen worden. Ingevolge art. 46c Wrra kan ten aanzien van een rechterlijk ambtenaar een
disciplinaire maatregel worden opgelegd, indien hij of zij de bepalingen overtreedt waarbij (onder
meer) verboden wordt zich in een onderhoud of een gesprek in te laten met partijen of haar
advocaten of gemachtigden of een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan te nemen.
De wetgever heeft voor de verschillende rechtsgebieden voorzien in een wrakingsmogelijkheid ten
aanzien van elk van de rechters die een zaak behandelen op grond van feiten of omstandigheden
waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden (vgl. art. 36 Rv, art. 512 Sv en
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art. 8:15 Awb).

Gedragscodes, zowel nationaal als internationaal, bevatten standaarden voor wat een goed
rechter betaamt. Daarbij gaat het om (gezaghebbend) soft law, die een belangrijke aanvullende
bron vormt met het oog op het waarborgen van (onder meer) de rechterlijke onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.99

In de eerste plaats wijs ik op de Gedragscode Rechtspraak, die is opgesteld door de Raad voor
de rechtspraak en de Presidentenvergadering en die sinds 1 mei 2010 geldt voor alle
medewerkers binnen de rechtspraak. Hierin worden de volgende kernwaarden vermeld:
onpartijdigheid, onafhankelijkheid, onkreukbaarheid en professionaliteit. 100 De Leidraad
onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak geeft nadere invulling aan de kernwaarde
‘onpartijdigheid’ voor rechters.101 De rechterscode van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(hierna: NVvR) neemt de volgende kernwaarden tot uitgangspunt: onafhankelijkheid, autonomie,
onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit. De NVvR-rechterscode vermeldt
onder meer dat onpartijdigheid van de rechter de basis voor een gelijkwaardige behandeling van
partijen vormt en essentieel is voor een eerlijk proces. De rechter behandelt partijen vanuit het
perspectief van een objectieve toeschouwer zichtbaar gelijkwaardig en spreekt recht zonder
vooroordeel of voorkeur. Ook wordt in de NVvR rechterscode benadrukt dat de rechter geen
geschenken aanneemt waarvan hij of zij weet of moet vermoeden dat zij worden gegeven om de
beslissing in een concrete zaak of toekomstige zaken te beïnvloeden.102

Ook internationale codes benadrukken het belang van onpartijdigheid, in het bijzonder het op
een gelijkwaardige manier behandelen van partijen. Art. 2 van de ‘Basic Principles on the
Independence of the Judiciary’103luidt bijvoorbeeld:

“The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance
with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or
interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.”

In de ‘Bangalore Principles of Judicial Conduct’104, die zijn aan te merken als ethische gedragscodes
voor rechters, wordt uitvoerig ingegaan op de kernwaarden van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid, onder meer ten aanzien van een ambtsuitoefening ‘without favour, bias of
prejudice’.

Hetzelfde geldt voor Europese codes. zoals de ‘Recommendation CM/Rec(2010)12 of the
Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities’105 en
de Principles, Recommendations and Guidelines van de European Network of Councils for the Judiciary,
waarin de kernwaarde van onpartijdigheid en het daarmee samenhangende belang “to treat all
persons equally” op de voorgrond treden.106

Het oordelen met onzijdigheid, zonder aanzien van personen, behoort aldus tot het hart van
de rechterlijke ambtsuitoefening. De verklaring van de betrokkene dat hij of zij de Grondwet en
alle overige wetten zal eerbiedigen en zich zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt,
betekent tegen de achtergrond van de voor het desbetreffende ambt geldende waarden en
normen, onmiskenbaar ook dat hij of zij geen gift zal aannemen van (toekomstige) procespartijen
en het ambt zal uitoefenen met onzijdigheid, zonder aanzien van personen. Die normen en
waarden worden niet anders doordat bij de beëdiging niet woordelijk het formulier als bedoeld in
art. 5g lid 1 Wrra is gevolgd.107

De toevoeging: ‘de mij opgedragen taken’

Ten opzichte van de eedformule voor rechterlijke ambtenaren bevat de eedformule voor
rijksambtenaren de extra zinsnede ‘dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal
vervullen’. Hoewel de term ‘opgedragen taken’ wellicht mede omvat de bij wet toegekende taken
aan een ambtenaar, lijkt deze zinsnede primair te duiden op de taken die door leidinggevenden
aan de ambtenaar kunnen worden opdragen in de context van een hiërarchische organisatie.108

Daarin verschilt de positie van de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast wezenlijk van die
van de rijksambtenaar.

De zogenoemde functionele onafhankelijkheid van de rechter vormt een belangrijke
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rechtsstatelijke waarborg. Tal van bepalingen geven daarvan blijk. Zo kan worden gewezen op de
grondwettelijke waarborgen voor de rechterlijke onafhankelijkheid, zoals de benoeming voor het
leven (art. 117 lid 1 Grondwet), de regeling van schorsing en ontslag (art. 117 lid 3 Grondwet), en
de regeling van het toezicht op rechters (art. 116 lid 4 Grondwet), alsmede op de in de Wet RO
vastgelegde verboden ten opzichte van het gerechtsbestuur (art. 23 lid 2 en 24 lid 2 Wet RO), de
Raad voor de rechtspraak (art. 96 Wet RO) en de minister van Justitie en Veiligheid (art. 109 Wet
RO) om zich in te laten met aspecten die – kort samengevat – vallen in het rechterlijk domein.109

De omstandigheid dat deze zinsnede in de beëdiging is betrokken levert echter geen grond
voor cassatie op. Daarbij merk ik op dat de eed/belofte in dit verband geen nieuwe verplichtingen
in het leven roept en op geen enkele wijze kan afdoen aan de waarborgen die gelden voor de
functionele onafhankelijkheid van de rechter. Daarbij komt dat het – buiten de hiervoor genoemde
bescherming van het rechterlijk domein – niet ondenkbaar is dat aan de rechterlijk ambtenaar
taken worden opgedragen, zoals ten aanzien van het werken in een bepaalde afdeling of kamer
van het gerecht

Slotsom

In de kern gaat het in deze vordering om het door art. 5 lid 2 Wet RO beschermde belang dat
beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken worden gewezen en de
uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden gedaan met het in deze wet bepaalde aantal
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. Daarbij past dat in een situatie waarin de
benoeming van een rechter plaatsvindt met ingang van de datum van beëdiging, een beëdiging
achterwege is gebleven en de beslissing van een meervoudige kamer niettemin inhoudt dat deze
mede is genomen door de betrokkene, vernietiging is aangewezen indien tegen de beslissing een
rechtsmiddel is aangewend. De benoeming is in een dergelijk geval immers nog niet geëffectueerd.
De betrokkene kan in dat geval nog niet deelnemen aan beslissingen in de hoedanigheid van
rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. Dat is nog duidelijker in de situatie waarin sprake is
van defungeren: dan is de betrokkene niet langer aan te merken als een rechterlijk ambtenaar
met rechtspraak belast, als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet RO. Ingeval hij of zij niettemin na
defungeren zitting heeft genomen in een kamer die een uitspraak heeft gedaan, betekent dat in
de regel dat de uitspraak niet met het wettelijk vereiste aantal rechterlijke ambtenaren met
rechtspraak belast tot stand is gekomen. Daarvan is nietigheid het gevolg. Aan dit uitgangspunt in
wetgeving en rechtspraak wordt door de benadering die ik in deze vordering kies niet getornd.

Ik heb in het bovenstaande betoogd dat de situatie in de onderhavige zaak niet kan worden
gelijkgeschakeld met de situatie waarin in het geheel geen beëdiging heeft plaatsgevonden.

Samenvattend wijs ik op de volgende factoren die in relevante mate afwijken van de situatie
waarin in het geheel geen beëdiging heeft plaatsgevonden:

(i) Er heeft een zitting bij het hof plaatsgevonden die ertoe strekte dat de betrokkene zou worden
beëdigd als raadsheer-plaatsvervanger in dat hof;

(ii) De betrokkene heeft een eed afgelegd die ertoe strekte dat hij daarmee zal voldoen aan de
voor rechterlijke ambtenaren geldende verplichte eedaflegging met het oog op de vervulling van
het ambt van raadsheer-plaatsvervanger overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 juni 2018;

(iii) De toegepaste formule is inhoudelijk gelijk aan de voorgeschreven eedformule ten aanzien van
de zogenoemde eed van zuivering;

(iv) De toegepaste formule bestaat voor het overige in essentie uit een verklaring van trouw aan
de Koning en het eerbiedigen van de Grondwet en alle overige wetten en dat de betrokkene zich
zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, waarbij het laatste begrip gelet op de onder (i)
en (ii) weergegeven strekking wordt ingekleurd aan de hand van de waarden en normen die
gelden voor rechterlijke ambtenaren.

Het voorgaande brengt mij tot de slotsom dat de onvolkomenheid bij de beëdiging die bestaat
uit het niet woordelijk volgen van de in de wet bedoelde eedformule in het licht van de genoemde
omstandigheden niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat de betrokkene niet kan worden
aangemerkt als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast als bedoeld in art. 5 lid 1, 6 lid 2
en 58 Wet RO. Aan het bij wet vereiste aantal raadsheren is aldus in de onderhavige zaak
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voldaan. Daarbij roep ik voor de volledigheid in herinnering dat de betrokkene bij koninklijk besluit
van 19 juni 2018 is benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger met als datum van indiensttreding de
datum van beëdiging. De situatie dat moet worden getwijfeld of aan de door de wet gestelde
voorwaarden voor benoeming is voldaan, doet zich hier niet voor.

Deze benadering is niet tot de onderhavige zaak beperkt. Deze kan worden toegepast op
andere gevallen waarin de beëdiging van raadsheren(-plaatsvervangers) op vergelijkbare wijze
heeft plaatsgevonden. In deze benadering maakt het geen verschil of de betrokken raadsheer(-
plaatsvervanger) zitting heeft genomen in een enkelvoudige dan wel in een meervoudige kamer.

Daarbij merk ik nog het volgende op. In het voorgaande, onder 11.6 en 11.7, besprak ik een
andere benadering. Bij de keuze van de in het voorgaande besproken benaderingen kunnen de
ogen niet worden gesloten voor het grote verschil in maatschappelijke gevolgen van de ene of de
andere benadering. Een keuze voor de eerste, door mij niet voorgestane benadering zou
betekenen dat arresten, beschikkingen en uitspraken in talloze zaken blootstaan aan
vernietiging.110 Dat zal niet alleen tot rechtsonzekerheid maar ook tot ernstige vertragingen in de
afdoening van zaken leiden, ook ten aanzien van andere zaken in hoger beroep en cassatie,
zonder dat aan het materieel belang van de beëdiging substantieel tekort is gedaan. Daarbij sluit
aan dat ook zonder nader feitenonderzoek in de gegeven omstandigheden kan worden
aangenomen dat het risico dat de desbetreffende raadsheren(-plaatsvervangers) hun
ambtsuitoefening in de aan hen voorgelegde zaken anders zouden hebben vervuld dan in het
geval de letterlijke tekst van de bijlage bij de Wrra bij de beëdiging zou zijn gebruikt praktisch
uitgesloten is.111

Maar er is meer. De ingangsdatum van de benoeming van rechterlijke ambtenaren is in veel
gevallen, waaronder die van de raadsheer(-plaatsvervanger) in de onderhavige zaak, gekoppeld
aan de datum van beëdiging. Zou worden aangenomen dat het niet woordelijk volgen van de
eedformule voor rechterlijke ambtenaren betekent dat de benoeming tot rechterlijk ambtenaar
niet is geëffectueerd, dan zou dat bijvoorbeeld ook tot gevolg kunnen hebben dat de betrokkene
niet zou zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Dat is immers toegesneden op rechterlijke
ambtenaren die voor het leven zijn benoemd (art. 46b Wrra in verbinding met art. 1 Wet RO).

De ingrijpende gevolgen van deze benadering worden, bezien in het licht van de hiervoor
onder 11.45 genoemde omstandigheden, naar mijn mening niet gerechtvaardigd door de
afwijkingen in de bewoordingen van de afgelegde en van de voorgeschreven eed.

Verenigbaarheid met het recht op berechting door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de
wet is ingesteld

Resteert de vraag of de omstandigheid dat bij de beëdiging van een lid van de meervoudige
kamer niet de juiste bewoordingen van de eedformule zijn gebezigd tot gevolg heeft dat het recht
van de partijen op berechting door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is
ingesteld’, zoals dat in onze nationale rechtsorde is verankerd.

In het voorgaande heb ik betoogd dat de jurisprudentie van het EHRM over het recht op
berechting door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld’ van
overeenkomstige toepassing is in zuivere belastinggeschillen, omdat dat recht deel uitmaakt van
de Nederlandse rechtsorde en los van art. 6 EVRM geldt (onder 9.2 en 9.3) en ook via het
Unierecht in Nederland geldig heeft (zie ook onder 10.4). Bij de bespreking van de jurisprudentie
van het EHRM (onder 9.8) is een stappenplan ter sprake gekomen dat bij de beantwoording van
de voorliggende vraag behulpzaam kan zijn. Toepassing van het stappenplan leidt tot de conclusie
dat van een schending van het recht op berechting door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht
dat bij de wet is ingesteld’ geen sprake is. Daartoe wijs ik op het volgende.

Ten aanzien van een van de raadsheren is sprake geweest van een beëdiging die niet
woordelijk aansluit bij het formulier als bedoeld in art. 5g Wrra. Aangenomen kan worden dat deze
afwijking geen reëel risico met zich heeft gebracht dat de andere staatsmachten ongepaste
invloed op het benoemingsproces zouden kunnen hebben. De afwijkende bewoordingen laten de
waarborgen met het oog op rechtspositionele en functionele onafhankelijkheid en
onpartijdigheid112 onverlet. In het voorgaande is de wel afgelegde eed aldus uitgelegd dat
daarmee wordt verklaard de Grondwet en alle overige wetten te eerbiedigen en dat de
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betrokkene zich zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt. De onvolkomenheid
in het kader van de beëdiging leidt niet tot de conclusie dat geen sprake is geweest van een
behandeling van de zaak door een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld’ als
bedoeld in art. 6 EVRM. In de rechtspraak van het EHRM over onvolkomenheden in de
benoemingsprocedure wordt in dit verband onder meer betekenis toegekend aan het belang dat
de rechter in onafhankelijkheid moet kunnen functioneren. Uit het voorgaande volgt ook dat aan
dit belang van onafhankelijkheid, ondanks de ongelukkige zinsnede over ‘opgedragen
werkzaamheden’, niet tekort is gedaan. Daarbij kan mede worden gewezen op de hiervoor
genoemde, ingrijpende gevolgen van een andere benadering.

In dit verband kan ook worden gewezen op de rechtspraak van het HvJ EU. Door het gebruik
van een afwijkende eedformule wordt, in het licht van hetgeen daarover in deze vordering is
opgemerkt, niet het reële risico gelopen van ongepaste inmenging die afbreuk zou doen aan de
integriteit van het resultaat van het benoemingsproces en die aldus bij justitiabelen legitieme
twijfel zou oproepen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de desbetreffende
raadsheer(-plaatsvervanger). Daarbij kan verder in aanmerking worden genomen dat is besloten
tot hernieuwde beëdiging nadat de onvolkomenheden aan het licht zijn gekomen. Van strijd met
art. 19 lid 1 VEU en/of art. 47 Handvest is dan ook onder deze omstandigheden evenmin sprake.

Geconcludeerd kan worden dat de onregelmatigheid bij het afleggen van de eed niet heeft
geleid tot een inbreuk op het recht van de partijen op berechting door een onafhankelijk en
onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.

Wel de juiste eedformule, maar afgenomen door een rechterlijk ambtenaar die zelf niet met gebruik van
de juiste eedformule is beëdigd

De tweede variant die aan het licht is gekomen, betreft de situatie waarbij degene die de
eed/belofte heeft afgenomen zelf abusievelijk is beëdigd met gebruikmaking van de eed/belofte
voor rijksambtenaren. Daarbij gaat het om de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast die
zitting heeft in de in art. 2h lid 1, onderdeel a of b, Brra bedoelde enkelvoudige kamer dan wel
voorzitter is van de in die bepaling bedoelde meervoudige kamer. Deze onvolkomenheid doet zich
in de voorgelegde uitspraak niet voor, maar in het belang van de rechtszekerheid komt het mij
wenselijk voor dat de Hoge Raad zich ook over deze situatie uitlaat.

Na de voorgaande beschouwingen kan ik over deze situatie kort zijn. Ik heb in het voorgaande
geconcludeerd dat dat de onvolkomenheid bij de beëdiging die bestaat uit het niet woordelijk
volgen van de in de wet bedoelde eedformule in het licht van de hiervoor onder 11.45 genoemde
omstandigheden niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat de betrokkene niet kan worden
aangemerkt als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast als bedoeld in de artikelen 5 en
58 Wet RO. Die conclusie is ook van toepassing op degene die zitting heeft in de enkelvoudige
kamer dan wel voorzitter is van de meervoudige kamer als bedoeld in art. 2h lid 1, onderdeel a of
b, Brra en die de eed afneemt en het eedformulier ondertekent. Dat betekent dat in zoverre aan
de procedurele voorschriften ten aanzien van de beëdiging van rechterlijke ambtenaren is
voldaan.

Afronding

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de onvolkomenheid bij de beëdiging van de
raadsheer-plaatsvervanger door het gebruik van de eedformule voor rijksambtenaren in plaats
voor die voor rechterlijke ambtenaren geen grond voor nietigheid oplevert.

In het algemeen geldt dat de onherroepelijk geworden beschikkingen en arresten in strafzaken
en uitspraken in fiscale zaken hun rechtskracht behouden, ongeacht eventuele gebreken in het
kader van de beëdiging van raadsheren die aan de totstandkoming daarvan hebben meegewerkt.

Voor nog niet onherroepelijke zaken geldt dat de geconstateerde onvolkomenheden in de tekst
van de afgelegde eed/belofte in het licht van de in deze vordering besproken omstandigheden niet
meebrengen dat de betrokkene niet kan worden aangemerkt als rechterlijke ambtenaar in de zin
van de wet. Dat betekent dat het bestreden arrest is gewezen door het door de wet
voorgeschreven aantal van drie rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast (art. 5 lid 2 en art.
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6 lid 2 Wet RO).

Die slotsom is niet lichtvaardig bereikt. Daaruit mag geenszins de indruk ontstaan dat het om
het even is welk formulier voor de eed/belofte van rechterlijke ambtenaren wordt gebruikt, het
formulier voor rijksambtenaren dan wel dat als bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra. De beëdiging van
rechterlijke ambtenaren op de volgens de wet bepaalde wijze is een rechtstatelijke waarborg, die
moet worden gekoesterd en voor de juiste toepassing waarvan waarborgen moeten worden
getroffen. Dat betekent ook dat in die gevallen waarin ten onrechte het eedformulier voor
rijksambtenaren is gebruikt, hernieuwde beëdiging, met gebruikmaking van het formulier als
bedoeld in art. 5g lid 1 Wrra, is aangewezen. Terecht is in het geval van de onderhavige
raadsheer-plaatsvervanger besloten tot hernieuwde beëdiging over te gaan alvorens enige
ambtshandeling door hem zal worden verricht.

De beschouwingen in deze vordering leiden niet tot de conclusie dat zich een grond voor
cassatie voordoet. Uitsluitend om de hiervoor besproken rechtsvragen aan de Hoge Raad voor te
leggen, stel ik in het belang der wet het volgende middel van cassatie voor:

Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht doordat de bestreden uitspraak mede is gedaan
door een raadsheer-plaatsvervanger die niet de eed of belofte heeft afgelegd volgens het formulier zoals
dat is vastgesteld in de bijlage bij de Wrra, hetgeen meebrengt dat de benoeming van deze raadsheer-
plaatsvervanger nog niet was ingegaan ten tijde van het doen van de bestreden uitspraak, ten gevolge
waarvan de uitspraak niet is gedaan door het ingevolge art. 5 lid 2 Wet RO in verbinding met art. 6 lid 2
Wet RO op straffe van nietigheid bepaalde aantal raadsheren.

Op grond van het voorgaande vorder ik dat de Hoge Raad de bestreden uitspraak van het
gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 19 maart 2020 in het belang der wet zal vernietigen.
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de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie.

Zie art. 2, 4 en 6 Promissory Oaths Act 1868. Zie art. 10 Promissory Oaths Act 1868, waarbij in de
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tweede uitspraak zijn deels andere partijen betrokken, maar de in dit verband relevante
overwegingen zijn gelijkluidend.
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conclusie (toenmalig) plv. PG Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2017:931, voorafgaand aan HR 6 oktober
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EHRM 15 december 2005, nr. 73797/01 (Kyprianou t. Cyprus), par. 119.

Zie onder meer EHRM 24 mei 1989, nr. 10486/83 (Hauschildt t. Denemarken), par. 46-48.

EHRM 6 oktober 2020, nr. 58138/09 (Mikhail Mironov t. Rusland), par. 36.

EHRM 3 oktober 2019, nr. 55225/14 (Pastörs t. Duitsland), par. 57.

Zie P. van den Eijnden, ‘Onafhankelijk en onpartijdig gerecht’, in: J.H. Gerards e.a. (red.), SDU
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(IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) van de Europese Vrijhandelsassociatie (afgekort EVA).

EVA-Hof 14 februari 2017, nr. E-21/16 (Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs).

Dat geldt ook voor raadsheren-plaatsvervangers van rechtswege als bedoeld in art. 5g lid 4 Wrra.

Vgl. HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2561, NJ 2018/373, m.nt. Van Mierlo.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/351, m.nt. Keulen. Vgl. voor het
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De Basic Principles on the Independence of the Judiciary zijn vastgesteld door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (bekrachtigd door de resoluties 40/32 van de Algemene
Vergadering van 29 november 1985 en 40/146 van 13 december 1985) en hebben tot doel om
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lidstaten van de VN handvatten te bieden bij het waarborgen van de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht.

Aangenomen door een conferentie van de voorzitters van de hoogste nationale gerechten die in
2002 bijeenkwamen in het Vredespaleis in Den Haag. Zij zijn bedoeld als ethische gedragscode voor
rechters. De preambule vermeldt: “The following principles are intended to establish standards for ethical
conduct of judges. (…) These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to
appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and
impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which
bind the judge.” Zie ook: Van Emmerik, Loof, & Schuurmans (2014), nr. 2.2.5.4.

Aangenomen door het Comité van Ministers op 17 november 2010 tijdens de 1098e bijeenkomst
van de ministersafgevaardigden.

Zie: https://www.encj.eu/articles/94.

Daarbij merk ik ten overvloede nog op dat de voor rijksambtenaren geldende Gedragscode
integriteit Rijk de passage bevat dat van een rijksambtenaar wordt verwacht dat hij onafhankelijk en
onpartijdig is, waarbij het algemeen belang altijd vooropstaat. Zie Stcr. 2019, 71141, p. 5.

Vgl. CRvB 3 oktober 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BB5870, CRvB 1 december 2016,
ECLI:NL:CRVB:2016:4587 en CRvB 29 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN4374.

Zie ook art. 4 van de Gedragscode Rechtspraak, de artikelen 2.1 en 2.2. van de NVVR-rechterscode
en de Leidraad onpartijdigheid en nevenfunctie in de Rechtspraak.

Daarbij zou dan gelden dat niet alleen uitspraken van hof ’s Hertogenbosch bloot staan aan
vernietiging, maar ook die van andere gerechten als een raadsheer waarbij een onvolkomenheid zich
in de beëdiging voordoet betrokken is geweest. In fiscalibus is dat overigens gebruikelijk. Het hof ’s-
Hertogenbosch verleent bijvoorbeeld veel bijstand aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant in
belastingzaken, zie bijvoorbeeld de toelichting bij de Tijdelijke aanwijzing gerechtshof Den Haag voor
hoger beroepszaken rijksbelastingen van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, Stcrt. 2021, 9365.

Vgl. over dit gezichtspunt in het kader van vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek: art.
359a Sv en de (overzichts)arresten HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889, NJ 2021/169 m.nt.
Jörg en HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1890, NJ 2021/170 m.nt. Jörg. En vgl. bij besluiten: art.
6:22 Awb en M.W.C. Feteris, Beroep in cassatie in belastingzaken (Fiscale Monografieën nr. 142),
Deventer: Kluwer 2014, nr. 2.4.3.3.

Te denken valt aan de wettelijke regels inzake wraking (art. 36-39 Rv, art. 8:15-8:18 Awb, art. 512-
515 Sv) en verschoning (art. 40-41 Rv, art. 8:19-8:20 Awb, art. 517-518 Sv), art. 12 Wet RO, art. 44 en
46c Wrra, art. 2.3 en 2.5 van de NVVR-rechterscode, de art. 1, 2, 3, 8, 9 van de Gedragscode
Rechtspraak en de Leidraad onpartijdigheid en nevenfunctie in de Rechtspraak.
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Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag, art. 287 Sr. Motivering van beslissingen inzake voorlopige
hechtenis. 1. Afwijzing verzoeken tot schorsing dan wel opheffing van voorlopige
hechtenis voldoende gemotiveerd? 2. HR ziet aanleiding enkele opmerkingen te
maken over motiveringsplicht bij beslissingen m.b.t. voorlopige hechtenis. Art.
5.1.a en 5.1.c EVRM.

Ad 1. Verdachte mist vereist belang bij bespreking van klacht, omdat
cassatieberoep wordt verworpen en o.g.v. art. 6:2:2.a Sv de door hof opgelegde
gevangenisstraf zal ingaan op dag van uitspraak van HR, waarbij in voorlopige
hechtenis doorgebrachte tijd in mindering zal worden gebracht (vgl.
HR:2012:BW7369).

Ad 2. Recente uitspraken van EHRM (Maassen t. Nederland, Hasselbaink t.
Nederland en Zohlandt t. Nederland), waarin schending van art. 5 EVRM is
geconstateerd, zien op situatie waarin vrijheidsbeneming van verdachte plaatsvindt
terwijl redelijke verdenking bestaat dat hij een strafbaar feit heeft begaan. Het gaat
dan om situatie a.b.i. art. 5.1.c EVRM. Hof heeft aan voortzetting
gevangenhouding van verdachte mede ten grondslag gelegd dat in vonnis in e.a. aan
verdachte vrijheidsbenemende straf is opgelegd van ten minste even lange duur als
de door verdachte in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd na verlenging met
door hof bevolen termijn van gevangenhouding. Hof heeft daarmee toepassing
gegeven aan art. 75.1, 3e volzin, Sv. Daarmee is sprake van situatie die niet onder
art. 5.1.c EVRM, maar onder art. 5.1.a EVRM valt. Laatstgenoemde bepaling
heeft betrekking op detentie na veroordeling door daartoe bevoegde rechter. Dit
volgt uit o.m. uitspraak EHRM in Saez t. Nederland. Dit betekent dat genoemde
uitspraken van EHRM op andere situatie betrekking hebben dan in onderhavig
geval aan de orde is. Vorenstaande laat onverlet dat beslissingen m.b.t. voorlopige
hechtenis telkens op de voorliggende zaak toegesneden motivering moeten
bevatten. Deze algemene motiveringsplicht komt, als beslissing over voorlopige
hechtenis beschikking van raadkamer betreft, tot uitdrukking in art. 24.1 Sv en
vloeit ook mede voort uit eisen die art. 78.2 Sv stelt aan bevelen tot voorlopige
hechtenis en tot verlenging van geldigheidsduur daarvan. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0344 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
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Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/02775

Datum 9 november 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 9 september
2020, nummer 20-001284-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt, S. van den Akker en
P. van Dongen, allen advocaat te Rotterdam, 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 allereerst dat de redelijke termijn in hoger beroep is overschreden.

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



2.2

2.3

2.4

2.5

Deze klacht kan niet leiden tot vernietiging van de uitspraak van het hof. De Hoge Raad hoeft niet
te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klacht 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 verder over de beslissingen die het hof in hoger beroep heeft genomen
over de voorlopige hechtenis.

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn in het bijzonder de volgende bepalingen van
belang.

- Artikel 5 lid 1, aanhef en onder a en c van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM):

“Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden
ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven
procedure:

a. indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe bevoegde
rechter;

(...)

c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de bevoegde
rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking bestaat, dat hij een
strafbaar feit heeft begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een
strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;”

- Artikel 24 lid 1, eerste volzin, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv):

“De beschikking van de raadkamer is met redenen omkleed.”

- Artikel 75 lid 1 Sv:

“Na de aantekening van beroep van de einduitspraak worden de bevelen tot gevangenneming,
gevangenhouding dan wel verlenging daarvan gegeven door de rechter in hoogste feitelijke
aanleg. De artikelen 65, tweede lid, 66, tweede lid, en 67 tot en met 69, zijn op deze bevelen van
overeenkomstige toepassing. Een op artikel 67 gegrond bevel kan ook worden gegeven of
verlengd op de grond dat in het bestreden vonnis een vrijheidsbenemende straf of maatregel is
opgelegd van ten minste even lange duur als de door de verdachte in voorlopige hechtenis
doorgebrachte tijd na verlenging.”

- Artikel 78 leden 1 en 2 Sv:

“1. Het bevel tot voorlopige hechtenis of tot verlenging van de geldigheidsduur daarvan is
gedagtekend en ondertekend.

2. Het omschrijft zo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit ten aanzien waarvan de verdenking is
gerezen en de feiten of omstandigheden waarop de ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn
gegrond, alsmede de gedragingen, feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de in artikel 67a
gestelde voorwaarden zijn vervuld.”

- Artikel 6:2:2, aanhef en onder a, Sv:

“De gevangenisstraf en de hechtenis gaan in:

a. ten aanzien van veroordeelden die zich in voorlopige hechtenis bevinden ter zake van het feit
waarvoor zij veroordeeld zijn, op de dag waarop de rechterlijke beslissing onherroepelijk is
geworden.”

De verdachte mist om de navolgende reden het vereiste belang bij een bespreking van deze
klacht. De hiervoor besproken klacht over de redelijke termijn in hoger beroep slaagt niet, terwijl
namens de verdachte geen andere cassatiemiddelen zijn voorgesteld. Het cassatieberoep wordt
daarom verworpen. Op grond van artikel 6:2:2, aanhef en onder a, Sv zal de door het hof
opgelegde gevangenisstraf ingaan op de dag van de uitspraak van de Hoge Raad. Daarbij zal dan
de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in mindering worden gebracht. (Vgl. HR 5 juni 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BW7369.)
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De Hoge Raad ziet niettemin aanleiding nog het volgende op te merken.

De klachten die het cassatiemiddel aanvoert over de beslissingen die het hof in hoger
beroep heeft genomen over de voorlopige hechtenis, zijn gebaseerd op een aantal recente
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) waarin een
schending van artikel 5 EVRM is geconstateerd (EHRM 9 februari 2021, appl. nr. 10982/15
(Maassen t. Nederland); EHRM 9 februari 2021, appl. nr. 73329/16 (Hasselbaink t. Nederland)
en EHRM 9 februari 2021, appl. nr. 69491/16 (Zohlandt t. Nederland)).

Deze uitspraken van het EHRM zien op de situatie waarin de vrijheidsbeneming van de
verdachte plaatsvindt terwijl er een redelijke verdenking bestaat dat hij een strafbaar feit
heeft begaan. Het gaat dan om een situatie als bedoeld in artikel 5 lid 1, onder c, EVRM. In
deze rechtspraak wordt door het EHRM onder meer overwogen dat “justification for any
period of detention, no matter how short, must be convincingly demonstrated by the
authorities” en dat “the domestic courts’ arguments for and against release must not be
“general and abstract”, but contain references to specific facts and the personal
circumstances justifying an applicant’s detention” (zie onder meer EHRM 9 februari 2021,
appl. nr. 73329/16 (Hasselbaink t. Nederland), § 69 en § 72).

In de onderhavige zaak heeft het hof – zoals blijkt uit het in de conclusie van de advocaat-
generaal onder 2.4 weergegeven procesverloop – aan de voortzetting van de
gevangenhouding van de verdachte mede ten grondslag gelegd dat in het vonnis in eerste
aanleg aan de verdachte een vrijheidsbenemende straf is opgelegd van ten minste even
lange duur als de door de verdachte in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd na
verlenging met de door het hof bevolen termijn van gevangenhouding. Het hof heeft
daarmee toepassing gegeven aan artikel 75 lid 1, derde volzin, Sv. Daarmee is sprake van
een situatie die niet onder artikel 5 lid 1, onder c, EVRM, maar onder artikel 5 lid 1, onder a,
EVRM valt. Die laatstgenoemde bepaling heeft betrekking op detentie na veroordeling door
een daartoe bevoegde rechter. Dit volgt uit onder meer de uitspraak van het EHRM in de
zaak Saez tegen Nederland (25 mei 2004, appl. nr. 51197/99), waarin het EHRM heeft
geoordeeld:

“The Court recalls its constant case-law that, for the purposes of the Convention, detention
while an appeal against a conviction by a first-instance court is pending is to be considered
as detention “after conviction” within the meaning of Article 5 § 1 (a) of the Convention, even
if the detention continues to be considered as detention on remand under domestic law
(see, Wemhoff v. Germany, judgment of 27 June 1968, Series A no. 7, pp. 23-24, § 9; B. v.
Austria, judgement of 28 March 1990, Series A no. 175, pp. 14-16, §§ 35-40; and Hristov v.
Bulgaria (dec.), no. 35436/97, 19 September 2000).”

Dit betekent dat de door de stellers van het cassatiemiddel ingeroepen uitspraken van het
EHRM op een andere situatie betrekking hebben dan in het onderhavige geval aan de orde
is.

Het vorenstaande laat onverlet dat – ook als na de uitspraak in de strafzaak in eerste
aanleg de toepassing van voorlopige hechtenis (mede) komt te berusten op de in artikel 75
lid 1, derde volzin, Sv genoemde grond – beslissingen met betrekking tot de voorlopige
hechtenis telkens een op de voorliggende zaak toegesneden motivering moeten bevatten.
Deze algemene motiveringsplicht komt, als de beslissing over de voorlopige hechtenis een
beschikking van de raadkamer betreft, tot uitdrukking in artikel 24 lid 1 Sv en vloeit ook mede
voort uit de eisen die artikel 78 lid 2 Sv stelt aan bevelen tot voorlopige hechtenis en tot
verlenging van de geldigheidsduur daarvan.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers,

3 Beslissing



A.E.M. Röttgering, M. Kuijer en C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 november 2021.
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Inhoudsindicatie
Conclusie AG. 1. Afwijzing van verzoeken tot schorsing c.q. opheffing van de vh
van verdachte in strijd met art. 5 EVRM? 2. Redelijke termijn in h.b. Ad 1. AG
bespreekt dat een veroordeling in e.a. als grond voor voortzetting dan wel
oplegging van de vh in h.b. (o.g.v. art. 75.1 Sv) geen strijd oplevert met art. 5
EVRM. De uitspraken van het EHRM van 09-02-2021 in de zaken van Maassen,
Hasselbaink en Zohlandt tegen Nederland maken dat niet anders. Ad 2. Over de
schending van de redelijke termijn in h.b. kan niet eerst in cassatie worden
geklaagd. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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2.3.

2.4.

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

hierna: de verdachte.

Bij arrest van 9 september 2020 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich met aanvullingen,
verbeteringen en schrappingen van de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen en met
aanvullingen van de bewijsoverwegingen naar aanleiding van het verhandelde ter terechtzitting in
hoger beroep, verenigd met het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 11 april 2018 en met
de gronden waarop het berust. Bij dat vonnis is de verdachte wegens “poging tot doodslag”
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar, met aftrek van voorarrest.
Daarnaast heeft het hof de vordering van de benadeelde partij gedeeltelijk toegewezen en aan
de verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. R.J. Baumgardt, mr. P. van Dongen en
mr. S. van den Akker, advocaten te Rotterdam, hebben één middel van cassatie voorgesteld. Het
middel komt op tegen de summiere standaardoverwegingen waarmee het hof de meermaals
gedane verzoeken tot schorsing dan wel opheffing van de voorlopige hechtenis heeft afgewezen.
Voorts klaagt het middel dat het hof geen rekening heeft gehouden met de overschrijding van de
redelijke termijn in hoger beroep.

Het middel valt uiteen in twee deelklachten. De eerste klacht houdt in dat het hof in strijd met het
bepaalde in art. 5 EVRM de verzoeken tot schorsing dan wel opheffing van de voorlopige hechtenis
onvoldoende gemotiveerd heeft afgewezen. Daarbij wordt onder andere een beroep gedaan op
drie recente uitspraken van het EHRM van 9 februari 2021 in de zaken van Maassen, Hasselbaink
en Zohlandt tegen Nederland.1 In deze zaken heeft het EHRM de Nederlandse praktijk van
standaardmotiveringen bij het laten voortduren van de voorlopige hechtenis in strijd met art. 5 lid
3 EVRM bevonden. De tweede klacht houdt in dat het hof geen rekening heeft gehouden met de
overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

Voordat ik aan de inhoudelijke bespreking van het middel toekom, merk ik eerst nog het volgende
op. In de regel staat geen cassatieberoep open tegen beslissingen aangaande de voorlopige
hechtenis. Die regel lijdt echter uitzondering als die beslissing deel uitmaakt van de einduitspraak
van het hof dan wel als die beslissing is genomen in de loop van het onderzoek naar aanleiding
waarvan de einduitspraak is gegeven.2 Dat betekent dat over de beslissingen van het hof ten
aanzien van de voorlopige hechtenis in de onderhavige zaak, anders dan de stellers van het
middel kennelijk menen,3 in cassatie kan worden geklaagd.

Daarnaast klaagt het middel niet slechts over de beslissing(en) van het hof ten aanzien van de
voorlopige hechtenis, maar tevens over de schending van de redelijke termijn in hoger beroep. Als
dat anders was geweest, dan zou de verdachte geen belang hebben bij zijn klacht over de
voorlopige hechtenis, omdat de door het hof opgelegde gevangenisstraf op grond van het
bepaalde in art. 6:2:2 Sv op de dag van de uitspraak van de Hoge Raad zou ingaan, waarbij de in
voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd op die straf in mindering kan worden gebracht.4

Uit de op de voet van art. 434, eerste lid, Sv aan de Hoge Raad toegezonden stukken blijkt, voor

1 Het cassatieberoep

2 Het middel



zover relevant voor de beoordeling van het middel, het volgende procesverloop:

(i) de verdachte is bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 11 april 2018 wegens “poging tot
doodslag” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar, met aftrek als
bedoeld in art. 27 Sr. Bij dat vonnis heeft de rechtbank de sinds 29 november 2017 ingegane
schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van de datum van het vonnis
opgeheven. In dat verband bevat het vonnis onder het kopje ‘voorlopige hechtenis’ de volgende
overweging:

“Nu de rechtbank het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen acht en verdachte zal
veroordelen tot een gevangenisstraf van zeven jaar herleeft daarmee de zogenoemde 12-jaars
grond en de geschokte rechtsorde. De rechtbank zal daarom de schorsing van de voorlopige
hechtenis van verdachte met ingang van heden opheffen.”

(ii) namens de verdachte, die zich op dat moment in voorlopige hechtenis bevond, is op 16 april
2018 beroep ingesteld tegen voornoemd vonnis;

(iii) ter terechtzitting in hoger beroep van 4 september 2018 is namens de verdachte verzocht de
voorlopige hechtenis te schorsen. Het procesverbaal van de terechtzitting in hoger beroep bevat,
voor zover relevant voor de beoordeling van de eerste deelklacht, het volgende:

“(…) De raadsman verklaart:

Ik zou toch graag een verzoek doen in het kader van de voorlopige hechtenis.

(…)

De raadsman vervolgt zijn betoog:

(…)

De persoonlijke belangen van cliënt bij een schorsing zijn dat hij is geopereerd aan zijn arm en
hier steeds pijn aan heeft. Hij is grotendeels invalide. Hij wordt niet door de medische dienst van
de PI onderzocht. Ik heb dit niet op schrift. Daarbij heeft zijn vriendin problemen en loopt zij bij
een psycholoog. Ook hier heb ik nog geen bewijs van, maar ik kan daar wel aan komen. Kort
samengevat: het vonnis rammelt en aangever twijfelt aan alles, ook aan de tijdstippen, Er zijn op
de plaats delict geen sporen van cliënt aangetroffen en al het bewijs in deze zaak komt uit één
bron. Ik verzoek het hof daarom om de voorlopige hechtenis van cliënt te schorsen tot aan de
inhoudelijke behandeling, zodat hij het proces in vrijheid kan afwachten.

(…)

Na beraad deelt de voorzitter als de beslissing van het hof mede, dat het hof het verzoek tot
schorsing van de voorlopige hechtenis afwijst, nu het hof van oordeel is dat bij afweging van het
persoonlijk belang dat de verdachte heeft bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, tegen
het algemeen belang dat met de voortzetting van de voorlopige hechtenis is gemoeid, het laatste
belang in casu het zwaarst dient te wegen.”

(iv) ter terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2019 is verzocht de voorlopige hechtenis van
de verdachte op te heffen c.q. te schorsen. Het procesverbaal van de terechtzitting in hoger
beroep beval, voor zover relevant, het volgende:

“De raadsman krijgt het woord ter toelichting op het verzoek tot opheffing c.q. schorsing van de
voorlopige hechtenis van verdachte en verklaart daartoe als volgt.

Cliënt heeft geen noemenswaardig strafblad. Hij heeft geen relevante veroordelingen en er komen
ook geen geweldsdelicten op het strafblad voor, maar nu ineens is daar deze zaak. Uit het
psychiatrisch rapport omtrent cliënt blijkt dat men slechts een summiere indruk van hem heeft
gekregen, maar dat bij hem geen ernstige psychopathologie of andere stoornis is geconstateerd.

De advocaat-generaal zal zeggen dat cliënt gevaarlijk is, maar zijn voorlopige hechtenis is
geschorst geweest vanaf 28 november 2017 tot 11 april 2018. Dat is een behoorlijk lange tijd
waarin hij heeft voldaan aan alle schorsingsvoorwaarden.

Cliënt stelt zich op het standpunt dat een ander het feit heeft begaan. Ik verwijs naar een
uitspraak van het hof Amsterdam in een vergelijkbare zaak, gepubliceerd onder nr.



ECLI:NL:GHAMS:2015:2848, waaruit ik citeer. Ook in die zaak was sprake van een veroordeling tot
een langere gevangenisstraf. Daarin wordt onder meer overwogen dat niet gebleken is dat de
verdachte zich niet aan de schorsingsvoorwaarden had gehouden en evenmin was aannemelijk
dat verdachte zich na het vonnis niet aan dergelijke voorwaarden zou houden. De continuering
van de voorlopige hechtenis dient geen redelijk doel en levert strijd op met het anticipatieverbod.
Het is in deze zaak qua bewijs een situatie van “welles-nietes”; het technisch bewijs klopt niet.
Het uitgangspunt van het EHRM is dat de verdachte zijn proces in vrijheid afwacht. Stel dat uw hof
cliënt vrijspreekt: dan heeft de voorlopige hechtenis geen enkel redelijk doel gehad. De voorlopige
hechtenis dient geen redelijk doel en moet daarom worden opgeheven.

M.b.t. het subsidiaire schorsingsverzoek voer ik aan dat cliënt door deze zaak alles kwijt is
geraakt. Zijn bedrijf is gesloten en zijn relatie is zo goed als afgelopen. Hij moet zijn proces in
vrijheid kunnen afwachten.

(…)

De voorzitter deelt het volgende mede.

(…)

M.b.t. de verzoeken aangaande de voorlopige hechtenis geldt het volgende.

Het gerechtshof is na onderzoek gebleken dat de verdenking, bezwaren en gronden die tot het
laatstelijk verleende bevel tot gevangenhouding van verdachte hebben geleid, ook thans nog
bestaan.

Voor zover namens de verdachte is verzocht om opheffing van de voorlopige hechtenis op grond
van het bepaalde in artikel 67a, lid 3, van het Wetboek van Strafvordering, is het hof van oordeel
dat die situatie zich niet voordoet.

Het verzoek om opheffing van de voorlopige hechtenis wordt daarom afgewezen.

Voorts is het hof van oordeel dat, bij afweging van het aan het verzoek tot schorsing van de
voorlopige hechtenis ten grondslag gelegde persoonlijke belang van de verdachte tegen het
algemeen belang bij de ongeschorste voortzetting van de voorlopige hechtenis, het laatste belang
prevaleert.

Bijgevolg wordt ook het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis afgewezen.”

(v) ter terechtzitting in hoger beroep van 3 juli 2019 heeft de raadsman van de verdachte, in
aanvulling op de pleitnotities, onder meer het volgende naar voren gebracht:

“Ik verzoek het hof, gelet op artikel 67a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, de
voorlopige hechtenis op te heffen. Mijn cliënt zit al geruime tijd gedetineerd en deze zaak dient
heropend te worden, waardoor het proces nog langer gaat duren. Indien het hof de zaak niet zal
heropenen, heeft mijn cliënt ook al te lang in voorlopige hechtenis gezeten. Primair verzoek ik het
hof de voorlopige hechtenis op te heffen en subsidiair de voorlopige hechtenis te schorsen. Het
bedrijf van mijn cliënt is failliet en de voorlopige hechtenis van mijn cliënt is eerder geschorst.
Hierbij wil ik verwijzen naar een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam (ECLI 2015:635)
waarbij is overwogen dat gesteld noch gebleken is dat de verdachte tijdens de schorsing zich niet
heeft gehouden aan de gestelde schorsingsvoorwaarden. Het enkele feit dat er een veroordelend
vonnis ligt, betekent niet dat dit in de weg staat aan de schorsing. De voorlopige hechtenis moet
een redelijk doel dienen.

(…)

Met betrekking tot het verzoek tot heropening van de zaak en opheffing/schorsing van de
voorlopige hechtenis, hoeft het hof niet nu te beslissen.”

(vi) bij tussenarrest van 17 juli 2019 heeft het hof het verzoek tot opheffing dan wel schorsing van
de voorlopige hechtenis afgewezen. Daartoe heeft het hof het volgende overwogen:

“Het hof wijst het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis af. Het hof is van oordeel dat
de ernstige bezwaren en de gronden die tot het laatst verleende bevel tot verlenging van de
gevangenhouding hebben geleid nog onverkort aanwezig zijn, waaronder de grond dat in het
bestreden vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 11 april 2018 een vrijheidsbenemende straf



is opgelegd voor de duur van 7 jaren. Voorts is het hof van oordeel dat de situatie van artikel 67a,
derde lid, van het Wetboek van Strafvordering zich thans niet voordoet.

Het hof wijst ook het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis af. Het hof is van oordeel
dat bij afweging van het persoonlijk belang dat de verdachte heeft bij een schorsing van de
voorlopige hechtenis tegen het algemeen belang dat met de voortzetting van de voorlopige
hechtenis is gemoeid, het laatste belang in casu het zwaarst dient te wegen.”

(vii) ter terechtzitting in hoger beroep van 25 september 2019 zijn namens de verdachte wederom
verzoeken gedaan ten aanzien van de voorlopige hechtenis. Het procesverbaal bevat in dat
verband het volgende:

“De raadsman deelt mede dat hij een verzoek heeft met betrekking tot de voorlopige hechtenis
van de verdachte en voert het woord als volgt.

Mijn cliënt zit nu bijna 2 jaar vast. Het hof heeft blijkens het tussenarrest nader onderzoek naar de
voetafdrukken noodzakelijk geacht, terwijl de verdediging dat onderzoek al in eerste aanleg bij de
rechtbank heeft verzocht maar dat verzoek werd toen afgewezen. Nu wordt het onderzoek alsnog
verricht.

Er is nog geen zicht op de inhoudelijke afdoening. Het gaat niet goed met de gezondheid van mijn
cliënt en van zijn vriendin.

In raadkamer is het schorsingsverzoek afgewezen, maar we zijn nu weer een paar maanden
verder en er is nog steeds geen duidelijkheid. De uitkomst van het bevolen onderzoek kan een
heel ander licht doen schijnen over de onderhavige zaak. In eerste aanleg is mijn cliënt eerder
geschorst geweest en toen heeft hij zich aan alle voorwaarden gehouden.

Ik doe een beroep op artikel 5 van het EVRM. De verdachte moet zijn proces in vrijheid kunnen
afwachten. Een schorsing moet op dit moment mogelijk zijn. Het is nu het uitgelezen moment en
een schorsing zal in de samenleving geen beroering teweeg brengen.

Het persoonlijk belang houdt verband met de gezondheid van mijn cliënt en dat van zijn partner
en er is geen zicht op een inhoudelijke behandeling.

Ik verzoek het hof om de voorlopige hechtenis te schorsen tot de dag van de inhoudelijke
behandeling, met daaraan verbonden de voorwaarden die eerder door de rechtbank zijn bepaald.

(…)

Na hervatting deelt de voorzitter als beslissing van het hof het volgende mede. Het hof wijst het
verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis af, nu het hof van oordeel is dat bij afweging
van het persoonlijk belang dat de verdachte heeft bij een schorsing van de voorlopige hechtenis,
tegen het algemeen belang dat met de voortzetting van de voorlopige hechtenis is gemoeid, het
laatste belang in casu het zwaarst dient te wegen. Een eerder verzoek tot schorsing van de
voorlopige hechtenis is recent nog afgewezen, en wel op 13 augustus 2019. De overwegingen die
daarbij tot afwijzing van het verzoek hebben geleid, zijn ook thans nog van kracht. Er is sprake
van een veroordelend vonnis en er zijn geen bijzondere zwaarwichtige de persoon van de
verdachte betreffende omstandigheden gebleken. Sinds 13 augustus 2019 hebben zich geen
wijzigingen voorgedaan.”

(viii) ter terechtzitting in hoger beroep van 28 december 2019 zijn namens de verdachte wederom
verzoeken gedaan ten aanzien van de voorlopige hechtenis. Het proces verbaal bevat in dat
verband het volgende:

“De raadsman deelt het volgende mede:

De verdediging verzoekt om schorsing van de voorlopige hechtenis. Het hof heeft blijkens het
tussenarrest nader onderzoek naar de voetafdrukken noodzakelijk geacht, terwijl de verdediging
dat onderzoek al in eerste aanleg bij de rechtbank heeft verzocht maar dat verzoek toen werd
afgewezen. Nu wordt het onderzoek gelukkig alsnog verricht. Er is nog geen zicht op de
inhoudelijke afdoening, ook omdat het NFI lange wachttijden kent. Het gaat niet goed met de
gezondheid van mijn cliënt en van zijn vriendin. De uitkomst van het bevolen onderzoek kan een
heel ander licht doen schijnen op de onderhavige zaak. In eerste aanleg is mijn cliënt eerder



geschorst geweest en toen heeft hij zich aan alle voorwaarden gehouden. Ik doe een beroep op
artikel 5 van het EVRM. Zoals ook het Hof Den Bosch onlangs heeft vooropgesteld (Hof Den Bosch
5 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3295) dient de verdachte zijn proces in vrijheid te
kunnen afwachten. Het persoonlijk belang houdt verband met de gezondheid van mijn cliënt en
dat van zijn partner en er is geen zicht op een inhoudelijke behandeling. Ik verzoek het hof om de
voorlopige hechtenis te schorsen, met daaraan verbonden de voorwaarden die eerder door de
rechtbank zijn bepaald.

(…)

Na hervatting deelt de voorzitter als beslissing van het hof het volgende mede:

Het hof wijst het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis af, nu het hof van oordeel is
dat bij afweging van het persoonlijk belang dat de verdachte heeft bij een schorsing van de
voorlopige hechtenis, tegen het algemeen belang dat met de voortzetting van de voorlopige
hechtenis is gemoeid, het laatste belang het zwaarst dient te wegen. Eerdere verzoeken tot
schorsing van de voorlopige hechtenis zijn recent nog afgewezen. De overwegingen die daarbij tot
afwijzing van het verzoek hebben geleid, zijn ook thans nog van kracht, terwijl het hof geen
bijzondere omstandigheden zijn gebleken die de afweging van belangen thans anders moet doen
uitvallen. De voorzitter deelt mede dat het hof de behandeling van de zaak voor bepaalde tijd zal
aanhouden, een en ander zoals hieronder vermeld.”

(ix) ter terechtzitting in hoger beroep van 26 februari 2020 zijn namens de verdachte wederom
verzoeken gedaan ten aanzien van de voorlopige hechtenis. Het proces verbaal bevat in dat
verband het volgende:

“De raadsman deelt het volgende mede:

De verdediging verzoekt om schorsing van de voorlopige hechtenis. Er zijn inmiddels 8 maanden
verstreken sinds het hof bij tussenarrest van 17 juli 2019 nader onderzoek naar de voetafdrukken
heeft bevolen. Inmiddels zijn we vier terechtzittingen verder zonder dat er voortgang is gemaakt.
De uitkomst van het onderzoek door het NFI kan nieuw licht op de zaak werpen. De gezondheid
van mijn cliënt en van zijn vriendin is nog steeds slecht. Het is maar de vraag of het NFI-rapport
inderdaad vóór 22 maart aanstaande zal worden opgeleverd. De inhoudelijke behandeling moet
dan nog gepland worden. In eerste aanleg is mijn cliënt eerder geschorst geweest en toen heeft
hij zich aan alle voorwaarden gehouden. Ik doe een beroep op artikel 5 van het EVRM. Zoals ook
het Hof Den Bosch onlangs heeft vooropgesteld (Hof Den Bosch 5 september 2019,
ECLI:NL:GHSHE:2019:3295) dient de verdachte zijn proces in vrijheid te kunnen afwachten. Het
persoonlijk belang houdt verband met de gezondheid van mijn cliënt en dat van zijn partner en er
is geen zicht op een inhoudelijke behandeling. Ik verzoek het hof om de voorlopige hechtenis te
schorsen tot aan de datum van de inhoudelijke behandeling, met daaraan verbonden de
voorwaarden die eerder door de rechtbank zijn bepaald.

(…)

Na hervatting deelt de voorzitter als beslissing van het hof het volgende mede: Het hof wijst het
verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis af, nu het hof van oordeel is dat bij afweging
van het persoonlijk belang dat de verdachte heeft bij een schorsing van de voorlopige hechtenis,
tegen het algemeen belang dat met de voortzetting van de voorlopige hechtenis is gemoeid, het
laatste belang het zwaarst dient te wegen. Eerdere verzoeken tot schorsing van de voorlopige
hechtenis zijn recent nog afgewezen. De overwegingen die daarbij tot afwijzing van het verzoek
hebben geleid, zijn ook thans nog van kracht, terwijl het hof geen bijzondere omstandigheden zijn
gebleken die de afweging van belangen thans anders moet doen uitvallen. Het hof constateert
voorts dat de afronding van het nader onderzoek aanstaande is. De behandeling van de zaak zal
voor bepaalde tijd worden aangehouden. Zodra het rapport van het NFI gereed is en door het hof
is ontvangen zal contact met de raadsman worden opgenomen teneinde de inhoudelijke
behandeling van de zaak te plannen.”

(x) ter terechtzitting in hoger beroep van 20 mei 2020 is namens de verdachte wederom een
verzoek gedaan ten aanzien van de voorlopige hechtenis. Het proces verbaal bevat in dat verband
het volgende:



“De raadsman deelt het volgende mede:

De zaak heeft lang geduurd. Op 3 juli 2019 is de zaak inhoudelijk behandeld. Het requisitoir en het
pleidooi zijn toen al gevoerd. Op I 7 juli 2019 heeft het hof tussenarrest gewezen. Het hof heeft
bij tussenarrest aan de advocaat-generaal verzocht om bij de politie na te gaan of een
vergelijkend sporenonderzoek is verricht.

(…)

Het is niet voorshands ondenkbaar dat uw Gerechtshof straks tot eenzelfde conclusie als de
verdediging komt. Het door cliënt ingestelde appel treft dan geen doel meer omdat de voorlopige
hechtenis voor dit feit geheel zal zijn uitgezeten.

Cliënt doet een beroep op art. 67a lid 3 Sv.

Mijn cliënt zit al een lange tijd gedetineerd. De voorlopige hechtenis is eerder geschorst geweest.
Toen was de verdenking nog poging tot moord. De rechtbank heeft hem veroordeeld ter zake
poging tot doodslag.

Het enige dat overblijft is dat aangever [benadeelde] heeft verklaard dat cliënt met een plankje op
het hoofd van de aangever heeft geslagen. Dat levert echter geen poging tot doodslag op. Gelet
op vergelijkbare jurisprudentie kan het hof niet komen tot een gevangenisstraf voor de duur van 7
jaren, ook gelet op de omstandigheid dat het slaan met het plankje niet levensbedreigend is
geweest.

Ik verwijs verder naar ECLI:NL:GHAMS:2015:2848, waarin het gerechtshof Amsterdam het
volgende heeft overwogen:

'Zoals het hof heeft overwogen in ECLI:NL:GHAMS:2015:635 (Klimop-zaak) volstaat, anders dan de
rechtbank in de kern heeft overwogen, de enkele veroordeling van de verdachte niet voor het opheffen
van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

De vraag die voorligt is of sprake is van enig redelijk doel bij het opnieuw in voorlopige hechtenis nemen
van de verdachte.

Gesteld noch gebleken is dat de verdachte in de periode dat haar voorlopige hechtenis geschorst was
zich niet heeft gehouden aan de gestelde schorsingsvoorwaarden. Hieruit leidt het hof af dat het
recidivegevaar kennelijk in de afgelopen periode voldoende kon worden ingeperkt door de aan haar
gestelde schorsingsvoorwaarden. Het hof ziet niet in dat dit na het veroordelend vonnis anders zal zijn.
Ook overigens is niet gebleken van (andere) omstandigheden op grond waarvan hernieuwde schorsing
van de verdachte onwenselijk zou moeten worden geacht.’

Cliënt is first offender en heeft nog nooit zolang vastgezeten. Verder heeft cliënt het zwaar in
detentie, nu bezoek vanwege de corona-maatregelen vrijwel onmogelijk is. Ik kan het dossier niet
adequaat met cliënt bespreken en hij krijgt amper tot geen bezoek. Ik meen dat er thans geen
redelijk doel is bij het voortduren van de voorlopige hechtenis. Ik verzoek de voorlopige hechtenis
van cliënt derhalve te schorsen. De detentiefasering zou over enkele maanden al ingaan. Straks
heeft cliënt zijn gehele straf feitelijk al uitgezeten. Dat is niet de bedoeling van een hoger beroep.

(…)

De voorzitter deelt als beslissing van het hof als volgt mede:

Het hof begrijpt het verzoek van de raadsman aldus dat is verzocht om opheffing c.q. schorsing
van de voorlopige hechtenis. Het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis wordt
afgewezen, nu het hof van oordeel is dat de ernstige bezwaren en de gronden die tot het laatst
verleende bevel tot verlenging van de gevangenhouding hebben geleid nog onverkort aanwezig
zijn. Voorts ligt ten grondslag aan de voorlopige hechtenis het bestreden vonnis waarbij een
gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren aan verdachte is opgelegd. De situatie als bedoeld in
art. 67a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering doet zich naar het oordeel van het hof
thans niet voor.

Bij de beoordeling van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis wordt als
uitgangspunt genomen de ernst van het feit waar de verdenking betrekking op heeft, het gewicht
van de tegen de verdachte gerezen bezwaren en de gronden die aan het bevel tot voorlopige
hechtenis ten grondslag zijn gelegd. Daarbij moet het persoonlijk belang dat de verdachte heeft
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bij een schorsing worden afgewogen tegen het algemeen belang dat met de voortzetting van de
voorlopige hechtenis is gemoeid.

Ten laste van verdachte is een veroordelend vonnis gewezen. Daardoor komt de
vrijheidsbeneming van verdachte te rusten op artikel 5, eerste lid, sub a, van het EVRM. Dat
betekent onder meer dat niet zonder meer het recht van verdachte van kracht is om zijn
berechting in vrijheid afte wachten, nu die berechting door een daartoe bevoegde rechter heeft
plaatsgevonden. Schorsing is alsdan slechts aan de orde indien er sprake is van zwaarwichtige de
persoon van verdachte betreffende omstandigheden op grond waarvan het belang dat de
samenleving thans heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis dient te wijken voor het
persoonlijk belang van verdachte.

In hetgeen aan het schorsingsverzoek ten grondslag is gelegd is het hof niet gebleken van
zwaarwichtige persoonlijke omstandigheden die ertoe dienen te leiden dat de voorlopige
hechtenis dient te worden geschorst. Bij de afweging van het persoonlijk belang dat verdachte
heeft bij een schorsing van de voorlopige hechtenis tegen het algemeen belang dat met de
voortzetting van de voorlopige hechtenis is gemoeid, dient naar het oordeel van het hof het
laatste belang thans te prevaleren. De invloed van beperkende maatregelen als gevolg van de
coronacrisis zijn bij deze afweging betrokken en maken het oordeel niet anders.

Het schorsingsverzoek wordt derhalve afgewezen.”

(xi) ter terechtzitting in hoger beroep van 26 augustus 2020 heeft de raadsman van de verdachte,
in aanvulling op de pleitnotities, onder meer het volgende naar voren gebracht:

“(…)mijn cliënt heeft al veel te lang in voorlopige hechtenis gezeten. De verdediging heeft
meermalen gevraagd om schorsing van de voorlopige hechtenis. Hij heeft geen strafblad, hij is first
offender. Het bedrijf dat mijn cliënt had, is hij kwijt geraakt, hij heeft zijn dochter al tijden niet
gezien en zijn relatie is naar de knoppen. Ik verzoek het hof de voorlopige hechtenis op te heffen,
dan wel de voorlopige hechtenis te schorsen tot aan het onherroepelijk worden van het arrest.
Het hof kan hier, voor wat de verdediging betreft, bij arrest een beslissing op nemen. Mijn cliënt
zou vrij zijn als hij niet in hoger beroep was gegaan.”

(xii) het hof heeft de verdachte veroordeeld bij arrest van 9 september 2020.

De stellers van het middel wijzen er in verband met de eerste deelklacht op dat de verdachte in
de periode tussen het instellen van het hoger beroep op 16 april 2018 en de uitspraak van het hof
op 9 september 2020 in voorlopige hechtenis verbleef. De verzoeken tot opheffing dan wel
schorsing van de voorlopige hechtenis zijn volgens de stellers van het middel in strijd met art. 5
EVRM steeds afgewezen met slechts algemene standaardoverwegingen, zonder in te gaan op de
specifieke merites van de zaak en hetgeen de verdediging heeft aangevoerd.

Anders dan de stellers van het middel tot uitgangspunt nemen, heeft het hof bij het afwijzen van
de verzoeken tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis niet in strijd met de
eisen die voortvloeien uit art. 5 EVRM geoordeeld. In art. 5 lid 1 onder a van dat artikel is immers
voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid op het recht op vrijheid voor die gevallen waarin de
betrokkene op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe bevoegde
rechter. Daarvan is in het onderhavige geval sprake nu de verdachte in eerste aanleg is
veroordeeld tot een gevangenisstraf. Die veroordeling hoeft niet onherroepelijk te zijn, zo heeft
het EHRM al in 1968 in de zaak Wemhoff tegen Duitsland uitgemaakt:

“It remains to ascertain whether the end of the period of detention with which Article 5 (3) (art. 5-
3) is concerned is the day on which a conviction becomes final or simply that on which the charge is
determined, even if only by a court of first instance.

The Court finds for the latter interpretation. One consideration has appeared to it as decisive,
namely that a person convicted at first instance, whether or not he has been detained up to this
moment, is in the position provided for by Article 5 (1) (a) (art. 5-1-a) which authorises deprivation

3 Beoordeling van het middel



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

of liberty "after conviction". This last phrase cannot be interpreted as being restricted to the case
of a final conviction, for this would exclude the arrest at the hearing of convicted persons who
appeared for trial while still at liberty, whatever remedies are still open to them. Now, such a
practice is frequently followed in many Contracting States and it cannot be believed that they
intended to renounce it. It cannot be overlooked moreover that the guilt of a person who is
detained during the appeal or review proceedings, has been established in the course of a trial
conducted in accordance with the requirements of Article 6 (art. 6).”5

Op grond van art. 75, eerste lid, laatste volzin, kan een veroordeling in eerste aanleg waarbij een
vrijheidsbenemende straf of maatregel is opgelegd een zelfstandige grond opleveren voor de
voortzetting of oplegging van de voorlopige hechtenis.6 Nieuwe gronden zijn niet vereist. Bij het
wijzen van het vonnis heeft de rechtbank de schorsing van de voorlopige hechtenis van de
verdachte opgeheven vanwege het door het veroordelend vonnis doen herleven van de
zogenoemde 12-jaarsgrond en de geschokte rechtsorde. Vervolgens zijn de verzoeken tot
opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis steeds afgewezen onder verwijzing naar
dat veroordelend vonnis en het ontbreken van bijzondere zwaarwichtige de persoon van de
verdachte betreffende omstandigheden. Kennelijk heeft het hof daarmee bedoeld de in art. 75,
eerste lid, laatste volzin, genoemde grond aan zijn oordelen ten grondslag te leggen. Dit leid ik
ook af uit de omstandigheid dat het hof bij de afwijzing van het schorsingsverzoek gedaan op de
zitting van 25 september 2019 met zoveel woorden heeft overwogen:

“ Er is sprake van een veroordelend vonnis en er zijn geen bijzondere zwaarwichtige de persoon
van de verdachte betreffende omstandigheden gebleken. Sinds 13 augustus 2019 hebben zich
geen wijzigingen voorgedaan.”

De recente uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 9 februari 2021,
waarnaar de stellers van het middel verwijzen (zie hiervoor onder 2.1.), doen aan het voorgaande
niet af. Uit die zaken kan – kort gezegd – worden opgemaakt dat de standaardoverwegingen die
in de Nederlandse rechtspraktijk regelmatig worden gehanteerd om te onderbouwen waarom de
gronden voor de voorlopige hechtenis nog steeds bestaan, met name naarmate de voorlopige
hechtenis langer voortduurt, op den duur niet meer volstaan.7 In die zaken gaat het – anders dan
in het onderhavige geval – echter niet om gevallen waarin de verdachte reeds in eerste aanleg is
veroordeeld tot een vrijheidsstraf.

De eerste deelklacht faalt.

De tweede deelklacht houdt in dat de redelijke termijn in hoger beroep is overschreden. De
stellers van het middel wijzen er in dat verband op dat de verdachte zich gedurende de gehele
periode van de behandeling van de zaak in hoger beroep, in voorlopige hechtenis bevond. Om die
reden had uitgegaan moeten worden van een redelijke termijn van zestien maanden. Nu de
verdachte op 16 april 2018 hoger beroep heeft ingesteld en het hof ruim na verloop van zestien
maanden, namelijk op 9 september 2020, arrest heeft gewezen, is de redelijke termijn als bedoeld
in art. 6 EVRM volgens de stellers van het middel overschreden.

Vooropgesteld kan worden dat het oordeel van de feitenrechter aangaande de redelijke termijn
kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst, in die zin dat de Hoge Raad alleen kan
onderzoeken of het oordeel geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet
onbegrijpelijk is in het licht van alle omstandigheden van het geval. Van onbegrijpelijkheid zal niet
snel sprake zijn omdat een dergelijk oordeel sterk verweven pleegt te zijn met waarderingen van
feitelijke aard die zich onttrekken aan een beoordeling door de cassatierechter.8 Als uitgangspunt
heeft te gelden dat de feitenrechter ambtshalve dient te onderzoeken of inbreuk is gemaakt van
art. 6, eerste lid, EVRM wegens schending van de redelijke termijn. Van dat onderzoek behoeft
slechts te blijken in de uitspraak als ter terechtzitting door of namens de verdachte ter zake
verweer is gevoerd of sprake is van een bij verstek berechte zaak waarin de dagvaarding niet aan
de verdachte in persoon is betekend, het in de bestreden uitspraak besloten liggende oordeel dat
de redelijke termijn niet is overschreden, zonder nadere motivering onbegrijpelijk zou zijn.9

Het hof heeft zich met aanvullingen, verbeteringen en schrappingen van de door de rechtbank
gebezigde bewijsmiddelen en met aanvullingen van de bewijsoverwegingen naar aanleiding van
het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, verenigd met het vonnis van de rechtbank
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Oost-Brabant van 11 april 2018. Aan de strafoplegging heeft het hof geen nadere overwegingen
gewijd.

De stellers van het middel nemen terecht tot uitgangspunt dat in het onderhavige geval de
redelijke termijn voor de behandeling in hoger beroep zestien maanden is, omdat de verdachte
zich ten tijde van hoger beroepsfase in voorlopige hechtenis bevond.10 In het onderhavige geval
behoefde van het hof echter geen nadere motivering te worden verlangd ten aanzien van zijn
kennelijke oordeel dat geen sprake was van overschrijding van de redelijke termijn. Namens de
verdachte is in dat verband immers geen verweer gevoerd, terwijl evenmin sprake is van een bij
verstek berechte zaak waarin de dagvaarding niet aan de verdachte in persoon is betekend.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

5. Het middel faalt en kan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering worden afgedaan.

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

7. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging zware mishandeling (art. 302 Sr). 1. Voorafgaande beschouwingen waarin
HR terugkomt op (categorische) verplichting tot ambtshalve oproepen van getuigen
die in HR:1994:AB7528 was geformuleerd. 2. Afwijzing verzoek tot horen van
getuige die bij RC is teruggekomen op belastende verklaring bij politie, op de
grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken.

Ad 1. HR komt terug op eerdere rechtspraak over verplichting van rechter in
bepaalde gevallen ambtshalve getuigen op te roepen. Die verplichting is aanvaard in
HR:1994:AB7528. Deze ambtshalve verplichting heeft HR wat betreft appelfase al
aangepast in HR:2014:2753. Aan rechtspraak kan worden ontleend dat die
ambtshalve verplichting tot nu toe nog wel gold voor de fase van eerste aanleg. HR
houdt nu echter niet langer vast aan die (categorische) verplichting tot het
ambtshalve oproepen van getuigen.

Deze bijstelling van de rechtspraak houdt in de eerste plaats ermee verband dat
thans ook op andere wijze wordt voorzien in met die rechtspraak (mede) beoogde
rechtsbescherming.

HR ziet bovendien aanleiding tot het laten vervallen van de (categorische)
verplichting tot het ambtshalve oproepen van getuigen in omstandigheid dat - zowel
in e.a. als h.b. - een ambtshalve oproeping van een getuige niet altijd toegevoegde
waarde heeft. Die ontbreekt als rechter al o.g.v. de voorhanden zijnde stukken en
in het licht van wat procespartijen naar voren hebben gebracht, in staat is zich een
oordeel te vormen over betrouwbaarheid van de tijdens het opsporingsonderzoek
afgelegde verklaring.

In aanvulling op de hiervoor genoemde waarborgen is nog van belang dat o.g.v. art.
359.2 Sv rechter gehouden kan zijn te motiveren op welke gronden hij verklaring
van getuige betrouwbaar acht. Daarvan is sprake als rechter afwijkt van een door
of namens verdachte aangevoerd uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. de
betrouwbaarheid van de verklaring van getuige (vgl. HR:2006:AU9130). Ook als
geen sprake is van dergelijk uos kan in bijz. gevallen voor de begrijpelijkheid van
het bewijsoordeel noodzakelijk zijn dat rechter motiveert op welke gronden hij
verklaring van getuige betrouwbaar acht. Een dergelijk geval kan zich voordoen als
(i) rechter de tijdens het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring die getuige
nadien heeft ingetrokken dan wel op essentiële onderdelen en in ontlastende zin

ECLI:NL:HR:2021:1406



heeft gewijzigd, voor bewijs gebruikt en (ii) de bewezenverklaring in beslissende
mate steunt op die tijdens opsporingsonderzoek afgelegde verklaring. De gronden
voor beslissing dat betreffende verklaring voor bewijs kan worden gebruikt,
kunnen, maar hoeven niet te zijn ontleend aan verhoor van getuige. Of in concreet
geval de motivering van bewezenverklaring toereikend is, is mede afhankelijk van
procesopstelling van verdachte en van wat overigens uit uitspraak kan worden
opgemaakt over gronden waarop rechter de getuigenverklaring betrouwbaar heeft
geacht.

Ad 2. Opvatting dat als een persoon t.o.v. RC terugkomt op in
opsporingsonderzoek afgelegde belastende verklaring, de rechter een verzoek tot
horen van die persoon als getuige steeds moet toewijzen, vindt mede gelet op wat
is vooropgesteld geen steun in het recht. ’s Hofs oordeel dat het zich voldoende in
staat acht zich een oordeel te vormen over betrouwbaarheid van de door getuige
bij politie afgelegde verklaring, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is in het
licht van wat verdediging heeft aangevoerd niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0299 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/2630 
RvdW 2021/994 
NJ 2022/43 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/02430

Datum 5 oktober 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 augustus
2020, nummer 21-001035-18, in de strafzaak

tegen



2.1

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft K. Kok, advocaat te Zwolle, bij
schriftuur een cassatiemiddel 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.

In dit arrest komt de Hoge Raad tot een bijstelling van zijn eerdere rechtspraak over de
verplichting van de rechter in bepaalde gevallen ambtshalve getuigen op te roepen. Die
verplichting is aanvaard in het arrest van 1 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:AB7528. In dat arrest
heeft de Hoge Raad het volgende overwogen:

“In de praktijk blijkt onzekerheid te bestaan of en in hoeverre de rechter in bepaalde processuele
situaties gebruik mag maken van dergelijke in ambtsedige processen-verbaal vervatte
verklaringen voor het bewijs.

De Hoge Raad zal daarom, voor zover dit past in de onderhavige zaak, de hierna volgende
grenzen aangeven zoals die thans moeten worden getrokken. Daarbij wordt, als voor deze zaak
niet relevant, de kwestie van het gebruik van anonieme verklaringen voor het bewijs ter zijde
gelaten.

(i) In het licht van het EVRM is het gebruik voor het bewijs van een ambtsedig proces-verbaal voor
zover inhoudende een niet ter terechtzitting afgelegde de verdachte belastende verklaring niet
zonder meer ongeoorloofd en in het bijzonder niet onverenigbaar met art. 6, lid 1, en lid 3, aanhef
en onder d, EVRM.

(ii) Van onverenigbaarheid als onder (i) bedoeld is in ieder geval geen sprake indien de
verdediging in enig stadium van het geding, hetzij op de terechtzitting hetzij daarvoor, de
gelegenheid heeft gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan
te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen.

Van de verdediging mag in de regel het nodige initiatief daartoe worden verwacht. De enkele
omstandigheid dat een getuige die voor een rechter is opgeroepen en aldaar is verschenen,
weigert een verklaring af te leggen, brengt niet mee dat inbreuk wordt gemaakt op het door art.
6, lid 3, aanhef en onder d, EVRM gewaarborgde recht. Dat de rechter geen gijzeling van die
getuige heeft bevolen doet daaraan niet af.

Voorts is van ongeoorloofdheid als onder (i) bedoeld geen sprake indien genoemde gelegenheid
heeft ontbroken, doch die verklaring in belangrijke mate steun vindt in andere bewijsmiddelen.

(iii-1) Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de zaak en de
omstandigheid of en in hoeverre het telastegelegde feit door de verdachte wordt ontkend, kunnen
beginselen van behoorlijke procesorde meebrengen dat het openbaar ministerie bepaalde
personen als getuige ter terechtzitting dient te dagvaarden of op te roepen dan wel dat de
rechter zodanige dagvaarding of oproeping ambtshalve dient te bevelen bij gebreke waarvan
processen-verbaal voor zover inhoudende de door die personen in het opsporingsonderzoek
afgelegde verklaringen niet tot het bewijs kunnen worden gebezigd.

(iii-2) Het onder (iii-1) overwogene zal in ieder geval gelden indien een ambtsedig proces-verbaal,
inhoudend een in het opsporingsonderzoek afgelegde belastende verklaring van een persoon, het

1 Procesverloop in cassatie

2 Aan de beoordeling van het cassatiemiddel voorafgaande beschouwingen
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enige bewijsmiddel is waaruit verdachtes betrokkenheid bij het telastegelegde feit rechtstreeks
kan volgen en die persoon nadien door een rechter is gehoord en ten overstaan van deze die
verklaring heeft ingetrokken of een op essentiële punten ontlastende nadere verklaring heeft
afgelegd, dan wel heeft geweigerd te verklaren omtrent de feiten en omstandigheden waarover
hij eerder verklaard heeft. Indien dit is geschied ter gelegenheid van een verhoor van de bedoelde
persoon door de rechter-commissaris behoort deze persoon ter terechtzitting in eerste aanleg en
in geval van appel ook ter terechtzitting in hoger beroep als getuige te worden gedagvaard of
opgeroepen, opdat de rechter zich door eigen waarneming van de getuige een oordeel zal kunnen
vormen omtrent de betrouwbaarheid van diens verklaringen dan wel omtrent de redenen van
diens weigering aldaar een verklaring af te leggen. Bedoelde persoon zal eveneens ter
terechtzitting in hoger beroep als getuige moeten worden opgeroepen indien hij ter terechtzitting
in eerste aanleg voor het eerst is teruggekomen op zijn eerder in het voorbereidend onderzoek
afgelegde verklaring dan wel heeft geweigerd een verklaring af te leggen.

(iii-3) Indien in de onder (iii-2) omschreven gevallen een getuige, die ter terechtzitting is
opgeroepen, hetzij aldaar verschijnt, hetzij aldaar niet verschijnt en verdere oproeping zinloos is
gebleken, staat het de rechter vrij de in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring voor het
bewijs te bezigen.”

De in deze rechtspraak geformuleerde ambtshalve verplichting om een getuige op te roepen heeft
de Hoge Raad wat betreft de appelfase al aangepast in zijn arrest van 23 september 2014,
ECLI:NL:HR:2014:2753. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat met het, bij de Wet
stroomlijnen hoger beroep ingevoerde, ‘voortbouwend appel’ niet goed valt te verenigen dat de
rechter in hoger beroep in de in die rechtspraak onder (ii) bedoelde gevallen de betreffende
persoon steeds ambtshalve als getuige ter terechtzitting moet oproepen.

Aan de hiervoor weergegeven rechtspraak kan worden ontleend dat de in het arrest van 1
februari 1994 geformuleerde verplichting tot het ambtshalve oproepen van getuigen tot nu
toe nog wel gold voor de fase van de eerste aanleg. De Hoge Raad houdt nu echter niet
langer vast aan die (categorische) verplichting tot het ambtshalve oproepen van getuigen.

Deze bijstelling van de rechtspraak houdt in de eerste plaats ermee verband dat thans ook
op andere wijze wordt voorzien in de met die rechtspraak (mede) beoogde
rechtsbescherming. De rechtspraak van de Hoge Raad over de uitleg en de toepassing van
de regels over het oproepen en horen van getuigen en over het gebruik van
getuigenverklaringen voor het bewijs, heeft zich sinds 1994 verder ontwikkeld, een en ander
in lijn met de jurisprudentie van het Europees hof voor de rechten van de mens over het
door artikel 6 lid 3, aanhef en onder d, van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) gewaarborgde
ondervragingsrecht en de notie van de ‘overall fairness of the trial’ die in deze jurisprudentie
centraal staat. In die ontwikkeling past het dat in de fase van zowel de eerste aanleg als het
hoger beroep het aan de procespartijen en aan de rechter wordt overgelaten om te
beoordelen of in het concrete geval en mede in het licht van het recht op een eerlijk proces
een zorgvuldige totstandkoming van het rechterlijk bewijsoordeel eist dat die persoon op de
terechtzitting als getuige wordt gehoord.

Hierbij moet worden bedacht dat de verdediging in de omstandigheid dat een getuige zijn
verklaring intrekt of wijzigt dan wel een getuige geen vragen heeft willen beantwoorden
over een eerder afgelegde verklaring, aanleiding kan vinden in eerste aanleg en/of hoger
beroep het verzoek te doen de betreffende persoon (opnieuw) als getuige te horen en die
persoon daartoe op te roepen. Zo’n verzoek moet door de rechter worden beoordeeld aan
de hand van de in de wet neergelegde maatstaven (vgl. HR 1 juli 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1496) en met inachtneming van het door artikel 6 EVRM gewaarborgde
recht op een eerlijk proces (vgl. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 en, met enkele
bijstellingen ten opzichte van het zojuist genoemde arrest, HR 20 april 2021,
ECLI:NL:HR:2021:576, rechtsoverweging 2.9). In het geval dat de verdediging, ondanks het
nodige initiatief daartoe, niet het ondervragingsrecht heeft kunnen uitoefenen geldt dat de
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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 (vgl. HR 20 april 2021,
ECLI:NL:HR:2021:576, rechtsoverweging 2.12). Dit kan ook aan de orde zijn als een getuige
zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen
verschoont en daarom weigert antwoord te geven op de vragen die de verdediging hem
stelt of doet stellen (vgl. HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5539).

De Hoge Raad ziet bovendien aanleiding tot het laten vervallen van de in het arrest van 1
februari 1994 aangeduide (categorische) verplichting tot het ambtshalve oproepen van
getuigen in de omstandigheid dat - zowel in eerste aanleg als in hoger beroep - een
ambtshalve oproeping van een getuige niet altijd toegevoegde waarde heeft. Die ontbreekt
bijvoorbeeld als de rechter al op grond van de voorhanden zijnde stukken en in het licht van
wat de procespartijen naar voren hebben gebracht, in staat is zich een oordeel te vormen
over de betrouwbaarheid van de tijdens het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring.

Deze bijstelling van de rechtspraak heeft, samengevat, tot gevolg dat de Hoge Raad zowel
wat betreft de eerste aanleg als wat betreft het hoger beroep terugkomt op de
(categorische) verplichting tot het ambtshalve oproepen van getuigen die in het onder 2.1
geciteerde arrest van 1 februari 1994 was geformuleerd.

In aanvulling op de onder 2.3.2 genoemde waarborgen is nog het volgende van belang. Op grond
van artikel 359 lid 2, tweede volzin, Sv kan de rechter gehouden zijn te motiveren op welke
gronden hij de verklaring van een getuige betrouwbaar acht. Daarvan is sprake als de rechter
afwijkt van een door of namens de verdachte aangevoerd uitdrukkelijk onderbouwd standpunt
met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaring van een getuige (vgl. HR 11 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU9130, rechtsoverweging 3.8.1 en 3.8.2). Ook als geen sprake is van een
dergelijk onderbouwd standpunt kan het in bijzondere gevallen voor de begrijpelijkheid van het
bewijsoordeel noodzakelijk zijn dat de rechter motiveert op welke gronden hij de verklaring van
een getuige betrouwbaar acht. Een dergelijk geval kan zich voordoen als (i) de rechter de tijdens
het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring die de getuige nadien heeft ingetrokken dan wel
op essentiële onderdelen en in ontlastende zin heeft gewijzigd, voor het bewijs gebruikt en (ii) de
bewezenverklaring in beslissende mate steunt op die tijdens het opsporingsonderzoek afgelegde
verklaring. De gronden voor de beslissing dat de betreffende verklaring voor het bewijs kan
worden gebruikt, kunnen, maar hoeven niet te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige.
Of in het concrete geval de motivering van de bewezenverklaring toereikend is, is mede afhankelijk
van de procesopstelling van de verdachte en van wat overigens uit de uitspraak kan worden
opgemaakt over de gronden waarop de rechter de getuigenverklaring betrouwbaar heeft geacht.

Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van het voorwaardelijke verzoek [getuige
1] als getuige te horen.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 14 oktober 2017 te [plaats], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om [benadeelde] (14 jaar oud) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen met
dat opzet, die [benadeelde] (nadat verdachte hem had geduwd en hij daardoor ten val was
gekomen) met kracht meermalen, met de vuist op/tegen de schouders en/of het lichaam
heeft geslagen en (terwijl die [benadeelde] in een kwetsbare positie op de grond lag)
meermalen, op/tegen het hoofd en/of het lichaam heeft getrapt en/of geschopt, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, terwijl tijdens het plegen van het
misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling tot
gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan
(PR Arnhem 22/11/2016, i.k.v.g. 07/12/2016 1 week vw gevangenisstraf i.v.m. art. 300 Sr).”

Het hof heeft door het vonnis van de rechtbank te bevestigen, met betrekking tot de
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bewezenverklaring onder meer het volgende overwogen:

“Aangever [benadeelde] (geboren op [geboortedatum] 2003) bevond zich op 14 oktober
2017 samen met zijn vrienden in [plaats]. Op enig moment ontstond er ruzie tussen
aangever en zijn vrienden met een groep meisjes. Op enig moment kwam er een kleine rode
auto (merk Hyundai, type Atos) aan. Uit deze auto stapte een mannelijke bijrijder. Toen
aangever weg wilde rennen, kreeg hij van de man een forse duw in zijn rug waardoor hij ten
val kwam. Aangever lag in elkaar gekropen op de grond terwijl de man aan het schoppen
was tegen zijn hoofd. Ook is aangever geslagen. Aangever had hierdoor pijn aan zijn hoofd
en knie en last van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Hij had drie hematomen op zijn
schouder. Voornoemde man was de bijrijder van een rode Hyundai Atos en had een ontbloot
bovenlichaam. Verdachte is ter plaatse gekomen met een rode Hyundai Atos.

(...)

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of verdachte de persoon is geweest die
aangever heeft geduwd, getrapt en/of geschopt en geslagen. De rechtbank overweegt
daartoe als volgt.

Getuige [getuige 1] heeft ten overstaan van de politie verklaard dat de jongen wegrende en
dat de vader van [betrokkene 1] hem te pakken kreeg. De jongen probeerde los te komen,
maar de vader van [betrokkene 1] greep de jongen vast. [getuige 1] zag dat de vader van
[betrokkene 1] de jongen twee à drie keer sloeg ter hoogte van zijn schouders en zijn zij,
terwijl hij op de grond lag. De ouders van [betrokkene 1] kwamen met een rood autootje. De
vader van [betrokkene 1] droeg die avond een korte broek en had een blote buik. Volgens
[getuige 1] zit de vader van [betrokkene 1] er altijd zo bij.

Verdachte heeft verklaard dat hij de vader van [betrokkene 1] is.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verklaring die [getuige 1] bij de
politie heeft afgelegd onjuist is. Volgens de verdediging is de verklaring die [getuige 1] bij de
rechter-commissaris heeft afgelegd wel juist. 
De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. De verklaring die [getuige 1] bij de politie
heeft afgelegd is gedetailleerd en stemt bovendien op doorslaggevende punten overeen met
de aangifte en de verklaringen van getuigen [getuige 2], [getuige 3] en [getuige 4]. De
rechtbank vindt het opvallend dat [getuige 1] haar verklaring bij de rechter-commissaris
heeft gewijzigd, nadat zij de dochter van verdachte (een vriendin van [getuige 1]) heeft
gesproken en samen met haar stukjes uit haar verklaring heeft gelezen. De rechtbank hecht
daarom meer waarde aan de door [getuige 1] bij de politie afgelegde verklaring en zal deze
verklaring aan het bewijs van het ten laste gelegde feit laten bijdragen.

Voorts heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat verdachte de bestuurder was
en [betrokkene 2] de bijrijder. De verdediging heeft daartoe verwezen naar de tweede
verklaringen van verdachte en de getuigen [getuige 5] en [betrokkene 2]. Nu door getuigen
is verklaard dat de bijrijder de geweldpleger was, kan dit volgens de verdediging niet
verdachte zijn geweest. 
De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. 
De rechtbank acht de verklaringen van verdachte en getuigen [getuige 5] en [betrokkene 2],
waarin zij verklaren dat verdachte de bestuurder was, niet geloofwaardig. Niet alleen
hebben zij in hun eerste verklaring gelogen over hun aanwezigheid op de plaats delict, ook
staan hun tweede verklaringen lijnrecht tegenover de verklaringen van de getuigen [getuige
2], [getuige 6] en [getuige 7]. Allen verklaren dat de bijrijder een ontbloot bovenlichaam had.
De rechtbank heeft geen enkele reden om aan hun verklaringen te twijfelen. Bovendien
heeft getuige [getuige 4] verklaard dat er naast de man met het ontbloot bovenlichaam een
man stond die een Ajax-shirt aan had en dat deze man niets deed. [betrokkene 2] droeg die
avond een Ajax-trainingspak. De rechtbank ziet de verklaringen van verdachte en getuigen
[getuige 5] en [betrokkene 2] niet anders dan als op elkaar afgestemde verklaringen en
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schuift hun verklaringen terzijde. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte de
bijrijder met het ontblote bovenlichaam was en dat verdachte degene is geweest die
aangever heeft geduwd, getrapt en/of geschopt en geslagen.”

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnota
heeft de raadsman van de verdachte het voorwaardelijke verzoek gedaan om [getuige 1] als
getuige te horen. De pleitnota houdt het volgende in:

“6. [getuige 1]

Heeft heel duidelijk bij de RC verklaard dat haar verklaring bij de politie niet klopt en ze heeft
ook uitgelegd hoe dat zo is gekomen. Bij de RC heeft zij verklaard dat ze niet weet wie het
gedaan heeft. Dat deze getuige voor haar verklaring bij de RC beïnvloed zou zijn of sterker
nog bedreigd zou zijn, is suggestie en speculatie. Daar is niets van gebleken.

7. Verklaring van [getuige 1] staat op zichzelf
Ook indien u de verklaring van [getuige 1] bij de politie wel overeind laat, dan nog is het zo
dat zij de enige is die rechtstreeks mijn cliënt aanwijst als de dader. Dus zelfs in dat geval,
meen ik dat het bewijs nog te mager is voor een veroordeling.
8. Voorwaardelijk verzoek tot het horen van getuige [getuige 1]
Mocht u in Raadkamer zo ver komen en overwegen dat de verklaring van [getuige 1] bij de
politie voor het bewijs kan worden gebezigd dan doe ik, in dat geval, het verzoek haar
nogmaals als getuige te mogen horen ten overstaan van Uw Hof. Zij is een getuige die een
belastende verklaring bij de RC heeft ingetrokken en zij kan van doorslaggevende betekenis
zijn.
Ik meen dat u zelf dan haar betrouwbaarheid nog dient te toetsen door haar te horen.
Daarna kan dat dan leiden tot een zorgvuldig rechterlijk bewijsoordeel.”

Het hof heeft het verzoek bij arrest als volgt afgewezen:

“Het door de raadsman ter terechtzitting gedane voorwaardelijke verzoek om [getuige 1] ter
terechtzitting te horen wijst het hof af nu dit verzoek onvoldoende is onderbouwd. Het hof
ziet de noodzaak tot het horen van deze getuige niet nu deze getuige al bij de rechter-
commissaris is gehoord en de verdediging toen in de gelegenheid is geweest de getuige te
bevragen.”

Voor zover het cassatiemiddel berust op de opvatting dat als een persoon ten overstaan van
de rechter-commissaris terugkomt op een in het opsporingsonderzoek afgelegde belastende
verklaring, de rechter een verzoek tot het horen van die persoon als getuige steeds moet
toewijzen, vindt het – mede gelet op wat onder 2 is vooropgesteld – geen steun in het
recht.

Door de raadsman is voorwaardelijk verzocht [getuige 1] als getuige te horen. Daartoe is
aangevoerd dat [getuige 1] haar bij de politie afgelegde belastende verklaring ten overstaan
van de rechter-commissaris heeft ingetrokken en dat het hof de getuige dient te horen om
tot een zorgvuldig bewijsoordeel te kunnen komen. Het hof heeft dat verzoek afgewezen
omdat de noodzaak daartoe niet is gebleken, terwijl de verdediging de getuige heeft kunnen
ondervragen bij gelegenheid van haar verhoor bij de rechter-commissaris. Dat oordeel, dat
inhoudt dat het hof zich voldoende in staat acht zich een oordeel te vormen over de
betrouwbaarheid van de door [getuige 1] bij de politie afgelegde verklaring, getuigt niet van
een onjuiste rechtsopvatting en is in het licht van wat de verdediging heeft aangevoerd niet
onbegrijpelijk. De Hoge Raad neemt hierbij mede in aanmerking dat het hof blijkens zijn
motivering de betrouwbaarheid van de door [getuige 1] bij de politie afgelegde belastende
verklaring heeft gegrond op de omstandigheden dat [getuige 1] bij de politie gedetailleerd
heeft verklaard, die verklaring op doorslaggevende punten overeenkomt met de aangifte en
de verklaringen van andere getuigen en dat [getuige 1] haar verklaring tegenover de
rechter-commissaris heeft gewijzigd na een gesprek met de dochter van de verdachte over
haar verklaring.

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
E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de
waarnemend griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 oktober 2021.

4 Beslissing
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3.1.
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft bij arrest van 6 augustus 2020
het vonnis van de rechtbank Gelderland van 13 februari 2018 bevestigd. Bij dat vonnis is de
verdachte wegens “poging tot zware mishandeling, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog
geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige tot
gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan”,
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met
een proeftijd van drie jaren, met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft de rechtbank beslissingen
genomen omtrent een vordering van de benadeelde partij, een schadevergoedingsmaatregel en
een vordering tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf, een en ander als
nader in het vonnis bepaald.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. K. Kok, advocaat te Zwolle, heeft één
middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het gaat in deze zaak om het volgende. Op de avond van 14 oktober 2017 is in [plaats] ruzie
ontstaan tussen een groep jongens en een groep meisjes. Op enig moment is een auto ter plaatse
gekomen met daarin meerdere inzittenden, waaronder de verdachte. De rechtbank heeft
vastgesteld dat de verdachte uit die auto is gestapt en tegen één van de aldaar aanwezige
jongens, de toen veertienjarige [benadeelde] , geweld heeft gepleegd. Dit geweld heeft de
rechtbank gekwalificeerd als poging tot zware mishandeling. Dat de verdachte in de auto zat die
ter plaatse kwam, leidt de rechtbank af uit meerdere bewijsmiddelen, waaronder de ter zitting
afgelegde verklaring van de verdachte zelf. Dat de verdachte degene is die geweld heeft gepleegd,
volgt slechts uit één bewijsmiddel, te weten de verklaring die [getuige 1] heeft afgelegd bij de
politie. Deze [getuige 1] is op een later moment, tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris, op
deze verklaring teruggekomen. Daar heeft zij – kort gezegd – verklaard dat haar verklaring bij de
politie niet klopt en dat zij niet heeft gezien wie sloeg. De rechtbank heeft echter besloten meer
waarde toe te kennen aan de verklaring die [getuige 1] bij de politie heeft afgelegd. [getuige 1] is
in eerste aanleg niet ter zitting gehoord, dit is in dat stadium ook niet door de verdediging
verzocht. In hoger beroep is door de raadsman van de verdachte ter zitting een voorwaardelijk
verzoek gedaan om [getuige 1] ter zitting als getuige op te roepen, opdat het hof zelf de
betrouwbaarheid van deze getuige zou kunnen toetsen. Het hof heeft oproeping evenwel niet
noodzakelijk bevonden en het verzoek afgewezen.

Over deze afwijzende beslissing van het hof klaagt het middel. De steller van het middel beroept
zich daarbij op een arrest van 6 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4834. In dit arrest heeft de Hoge
Raad het kader herhaald dat hij eerder uiteen zette in het arrest van 1 februari 1994,
ECLI:NL:HR:AB7528, een arrest dat in de literatuur bekend staat onder de naam “grenzen
getuigenbewijs” (NJ 1994/427, m.nt. Corstens). De strekking van dit arrest is in latere rechtspraak
(HR 23 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2753, NJ 2014/488, m.nt. Borgers) op onderdelen
genuanceerd.

4. Voordat ik nader inga op deze rechtspraak, geef ik hieronder eerst de bewezenverklaring, de
(PROMIS-)bewijsoverwegingen en, voor zover relevant, de gang van zaken tijdens het onderzoek
ter terechtzitting van het hof weer.

De rechtbank heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“hij op 14 oktober 2017 te [plaats] , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
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om [benadeelde] (14 jaar oud) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen met dat opzet,
die [benadeelde] (nadat verdachte hem had geduwd en hij daardoor ten val was gekomen) met
kracht meermalen, met de vuist op/tegen de schouders en/of het lichaam heeft geslagen en
(terwijl die [benadeelde] in een kwetsbare positie op de grond lag) meermalen, op/tegen het
hoofd en/of het lichaam heeft getrapt en/of geschopt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijfjaren zijn verlopen
sedert een vroegere veroordeling tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in
kracht van gewijsde is gegaan (PR Arnhem 22/11/2016, i.k.v.g. 07/12/2016 1 week vv
gevangenisstraf i.v.m. art. 300 Sr).”

De rechtbank heeft ten aanzien van de bewijsvoering het volgende overwogen (met voetnoten
als opgenomen in het arrest):

“Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

De feiten
Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat
vastgesteld. 
Aangever [benadeelde] (geboren op [geboortedatum] 2003) bevond zich op 14 oktober 2017
samen met zijn vrienden in [plaats] . Op enig moment ontstond er ruzie tussen aangever en zijn
vrienden met een groep meisjes. Op enig moment kwam er een kleine rode auto (merk Hyundai,
type Atos2) aan. Uit deze auto stapte een mannelijke bijrijder. Toen aangever weg wilde rennen,
kreeg hij van de man een forse duw in zijn rug waardoor hij ten val kwam. Aangever lag in elkaar
gekropen op de grond terwijl de man aan het schoppen was tegen zijn hoofd.3 Ook is aangever
geslagen.4 Aangever had hierdoor pijn aan zijn hoofd en knie en last van hoofdpijn, misselijkheid
en duizeligheid.5 Hij had drie hematomen op zijn schouder.6 Voornoemde man was de bijrijder van
een rode Hyundai Atos en had een ontbloot bovenlichaam.7 Verdachte is ter plaatse gekomen met
een rode Hyundai Atos.8

Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat
verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de poging tot zware mishandeling, zoals primair ten
laste is gelegd. 
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Volgens de verdediging bevinden zich in het dossier
onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat verdachte het ten laste gelegde
feit heeft begaan. De door de verdediging gevoerde verweren zullen hierna bij de beoordeling
besproken worden. 
Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of verdachte de persoon is geweest die aangever
heeft geduwd, getrapt en/of geschopt en geslagen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.
Getuige [getuige 1] heeft ten overstaan van de politie verklaard dat de jongen wegrende en dat
de vader van [betrokkene 1] hem te pakken kreeg. De jongen probeerde los te komen, maar de
vader van [betrokkene 1] greep de jongen vast. [getuige 1] zag dat de vader van [betrokkene 1]
de jongen twee à drie keer sloeg ter hoogte van zijn schouders en zijn zij, terwijl hij op de grond
lag. De ouders van [betrokkene 1] kwamen met een rood autootje.9 De vader van [betrokkene 1]
droeg die avond een korte broek en had een blote buik. Volgens [getuige 1] zit de vader van
[betrokkene 1] er altijd zo bij.10

Verdachte heeft verklaard dat hij de vader van [betrokkene 1] is.11

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verklaring die [getuige 1] bij de politie
heeft afgelegd onjuist is. Volgens de verdediging is de verklaring die [getuige 1] bij de rechter-
commissaris heeft afgelegd wel juist. 
De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. De verklaring die [getuige 1] bij de politie heeft
afgelegd is gedetailleerd en stemt bovendien op doorslaggevende punten overeen met de
aangifte en de verklaringen van getuigen [getuige 2] , [getuige 3] en [getuige 4] . De rechtbank
vindt het opvallend dat [getuige 1] haar verklaring bij de rechter-commissaris heeft gewijzigd,
nadat zij de dochter van verdachte (een vriendin van [getuige 1] ) heeft gesproken en samen met
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haar stukjes uit haar verklaring heeft gelezen. De rechtbank hecht daarom meer waarde aan de
door [getuige 1] bij de politie afgelegde verklaring en zal deze verklaring aan het bewijs van het
ten laste gelegde feit laten bijdragen.
Voorts heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat verdachte de bestuurder was en
[betrokkene 2] de bijrijder. De verdediging heeft daartoe verwezen naar de tweede verklaringen
van verdachte en de getuigen [getuige 5] en [betrokkene 2] . Nu door getuigen is verklaard dat de
bijrijder de geweldpleger was, kan dit volgens de verdediging niet verdachte zijn geweest. 
De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. 
De rechtbank acht de verklaringen van verdachte en getuigen [getuige 5] en [betrokkene 2] ,
waarin zij verklaren dat verdachte de bestuurder was, niet geloofwaardig. Niet alleen hebben zij in
hun eerste verklaring gelogen over hun aanwezigheid op de plaats delict, ook staan hun tweede
verklaringen lijnrecht tegenover de verklaringen van de getuigen [getuige 2] , [getuige 6] en
[getuige 7] .12 Allen verklaren dat de bijrijder een ontbloot bovenlichaam had. De rechtbank heeft
geen enkele reden om aan hun verklaringen te twijfelen. Bovendien heeft getuige [getuige 4]
verklaard dat er naast de man met het ontbloot bovenlichaam een man stond die een Ajax-shirt
aan had en dat deze man niets deed.13 [betrokkene 2] droeg die avond een Ajax-trainingspak.14

De rechtbank ziet de verklaringen van verdachte en getuigen [getuige 5] en [betrokkene 2] niet
anders dan als op elkaar afgestemde verklaringen en schuift hun verklaringen terzijde. De
rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte de bijrijder met het ontblote bovenlichaam was en
dat verdachte degene is geweest die aangever heeft geduwd, getrapt en/of geschopt en
geslagen. 
De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld hoe het handelen van verdachte
gekwalificeerd moet. worden, De rechtbank overweegt als volgt. 
Het hoofd is een kwetsbaar gedeelte van het lichaam. Door aangever te mishandelen zoals
omschreven, daarbij kijkend naar de kwetsbare -liggende- positie waarin aangever zich bevond,
heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank de opzet gehad om aangever zwaar lichamelijk
letsel toe te brengen. De rechtbank acht dan ook het primair tenlastegelegde bewezen, te weten
de poging tot zware mishandeling. 
Strafverzwarende omstandigheid
Aan verdachte is op grond van artikel 43a van het Wetboek van Strafrecht de recidive als
strafverzwaringsgrond ten laste gelegd. Blijkens het uittreksel justitiële documentatie is verdachte
op 22 november 2016 door de politierechter te Arnhem onherroepelijk veroordeeld voor
mishandeling tot een gevangenisstraf voor de duur van één week voorwaardelijk.15 Dit betreft een
veroordeling voor een soortgelijk misdrijf. Nu er sinds deze veroordeling nog geen vijf jaren zijn
verlopen, acht de rechtbank artikel 43a van het Wetboek van Strafrecht van toepassing”

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte net als in eerste aanleg ontkend dat hij
degene was die de tenlastegelegde geweldshandelingen heeft begaan. Zijn raadsman heeft hier
bovendien het voorwaardelijk geformuleerde verzoek gedaan om [getuige 1] op te roepen als
getuige. Dit verzoek is door de raadsman blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting
gehechte pleitnota als volgt gemotiveerd:

“6. 
[getuige 1]
Heeft heel duidelijk bij de RC verklaard dat haar verklaring bij de politie niet klopt en ze heeft ook
uitgelegd hoe dat zo is gekomen. Bij de RC heeft ze verklaard dat ze niet weet wie het gedaan
heeft.
Dat deze getuige voor haar verklaring bij de RC beïnvloed zou zijn of sterker nog bedreigd zou
zijn, is suggestie en speculatie. Daar is niets van gebleken.
7.
Verklaring van [getuige 1] staat op zich zelf
Ook indien u de verklaring van [getuige 1] bij de politie wel overeind laat, dan nog is het zo dat zij
de enige is die rechtstreeks mijn cliënt aanwijst als de dader. Dus zelfs in dat geval, meen ik dat
het bewijs nog te mager is voor een veroordeling.



4.4.

5.2.

8.
Voorwaardelijk verzoek tot het horen van getuige [getuige 1]
Mocht u in Raadkamer zo ver komen en overwegen dat de verklaring van [getuige 1] bij de politie
voor het bewijs kan worden gebezigd dan doe ik, in dat geval, het verzoek haar nogmaals als
getuige te mogen horen ten overstaan van Uw Hof. Zij is een getuige die een belastende
verklaring bij de RC heeft ingetrokken en zij kan van doorslaggevende betekenis zijn.
Ik meen dat u zelf dan haar betrouwbaarheid nog dient te toetsen door haar te horen. Daarna
kan dat dan leiden tot een zorgvuldig rechterlijk bewijsoordeel.”

Het hof heeft dit verzoek als volgt verworpen:

“Het hof is van oordeel dat de rechtbank op juiste gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze
heeft beslist. Het hof zal daarom het vonnis met overneming van die gronden bevestigen. 
Het door de raadsman ter terechtzitting gedane voorwaardelijke verzoek om [getuige 1] ter
terechtzitting te horen wijst het hof af nu dit verzoek onvoldoende is onderbouwd. Het hof ziet de
noodzaak tot het horen van deze getuige niet nu deze getuige al bij de rechter-commissaris is
gehoord en de verdediging toen in de gelegenheid is geweest de getuige te bevragen.”

5. Het arrest waar de steller van het middel een beroep op doet (HR 6 juni 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AV4834) bevat de volgende overwegingen:

“i.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de zaak en de
omstandigheid of en in hoeverre het tenlastegelegde door de verdachte wordt ontkend, kunnen
beginselen van een behoorlijke procesorde meebrengen dat het openbaar ministerie bepaalde
personen als getuige ter terechtzitting dient op te roepen dan wel dat de rechter zodanige
oproeping ambtshalve dient te bevelen bij gebreke waarvan processen-verbaal voorzover
inhoudende de door die personen in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen niet tot het
bewijs kunnen worden gebezigd.

ii.

Het onder (i) overwogene zal in ieder geval gelden indien een ambtsedig proces-verbaal
inhoudende een in het opsporingsonderzoek afgelegde belastende verklaring van een persoon,
het enige bewijsmiddel is waaruit verdachtes betrokkenheid bij het tenlastegelegde feit
rechtstreeks kan volgen en die persoon nadien door een rechter is gehoord en ten overstaan van
deze die verklaring heeft ingetrokken of een op essentiële punten ontlastende nadere verklaring
heeft afgelegd, dan wel heeft geweigerd te verklaren omtrent de feiten en omstandigheden
waarover hij eerder heeft verklaard.

Indien dit is geschied ter gelegenheid van een verhoor van de bedoelde persoon door de rechter-
commissaris behoort deze persoon ter terechtzitting in eerste aanleg en in geval van appel ook ter
terechtzitting in hoger beroep als getuige te worden gedagvaard of opgeroepen, opdat de rechter
zich door eigen waarneming van de getuige een oordeel zal kunnen vormen omtrent de
betrouwbaarheid van diens verklaringen dan wel omtrent de redenen van diens weigering aldaar
een verklaring af te leggen. Bedoelde persoon zal eveneens ter terechtzitting in hoger beroep als
getuige moeten worden opgeroepen indien hij ter terechtzitting in eerste aanleg voor het eerst is
teruggekomen op zijn eerder in het voorbereidend onderzoek afgelegde verklaring dan wel heeft
geweigerd een verklaring af te leggen.

iii.

Indien in de onder (ii) omschreven gevallen een getuige, die ter terechtzitting is opgeroepen,
hetzij aldaar verschijnt, hetzij aldaar niet verschijnt en verdere oproeping zinloos is gebleken,
staat het de rechter vrij de in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring voor het bewijs te
bezigen.”

Na daar eerder toe te zijn uitgenodigd,16 is de Hoge Raad in het arrest van 23 september 2014,
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ECLI:NL:HR:2014:2753 (NJ 2014/488, m.nt. Borgers) gedeeltelijk op bovenstaand kader
teruggekomen. Onder verwijzing naar de op 1 maart 2007 in werking getreden Wet stroomlijnen
hoger beroep besloot de Hoge Raad in dit arrest het bovenstaande kader voor wat betreft de
appelfase te nuanceren. De belangrijkste overweging luidt als volgt:

“Met een 'voortbouwend appel' valt immers niet goed te verenigen dat de rechter in hoger beroep
steeds ambtshalve ter terechtzitting in hoger beroep als getuige moet oproepen de persoon
wiens in het opsporingsonderzoek afgelegde belastende verklaring welke tijdens een verhoor
door de rechter-commissaris of tijdens de terechtzitting in eerste aanleg is ingetrokken, het enige
bewijsmiddel is waaruit de betrokkenheid van de verdachte bij het tenlastegelegde feit
rechtstreeks kan volgen. Het ligt bij een voortbouwend appel in de rede dat het aan de
procespartijen en de appelrechter wordt overgelaten te beoordelen of een zorgvuldige
totstandkoming van het rechterlijk bewijsoordeel eist dat die persoon op de terechtzitting als
getuige wordt gehoord.”

De steller van het middel gaat ervan uit dat de strekking van bovengenoemde overweging is dat
de ambtshalve verplichting weliswaar is komen te vervallen, maar dat, wanneer (ter zitting) door
de verdediging een verzoek wordt gedaan om een getuige op te roepen die bij de politie
belastend heeft verklaard en deze verklaring later ten overstaan van een rechter heeft
ingetrokken dan wel heeft geweigerd te verklaren, terwijl de verklaring bij de politie het enige
bewijsmiddel is waaruit verdachtes betrokkenheid bij het tenlastegelegde feit rechtstreeks blijkt,
de appelrechter alsnog – wil hij de belastende verklaring voor het bewijs kunnen gebruiken –
geen andere keuze heeft dan deze getuige op te roepen. Wanneer die interpretatie zou worden
gevolgd, heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 23 september slechts het ambtshalve-karakter van
de oproepingsplicht geschrapt. Uitgaande van de juistheid van die interpretatie zou door een
verzoek tot oproeping van de verdediging de voorheen ambtshalve bestaande verplichting als het
ware herleven; de appelrechter komt dan alsnog te verkeren in een situatie zonder eigen
beoordelingsvrijheid.

Een andere interpretatie van het arrest zou zijn dat met de aangebrachte nuancering niet slechts
het ambtshalve-karakter, maar de optie van verplichte oproeping in haar geheel is komen te
vervallen. Die verplichting kan dan dus ook niet meer door de verdediging worden geactiveerd
door het doen van een verzoek. Uitgaande van deze lezing verschilt de situatie waarin de
verdediging verzoekt een getuige op te roepen als hierboven bedoeld niet meer wezenlijk van de
situatie waarin de verdediging verzoekt om een willekeurige andere getuige op te roepen. De
appelrechter heeft dan een eigen beoordelingsvrijheid om op dit verzoek te beslissen en kan het
afwijzen met toepassing van het criterium dat in dat stadium van het geding geldt, dus op de
gronden genoemd in het eerste lid van art. 288 Sv of op de grond dat hem de noodzakelijkheid als
bedoeld in art. 315 Sv niet is gebleken.

Voor wat betreft de toepassing van het “noodzakelijkheidscriterium” gelden dan in beginsel de
algemene kaders zoals die uiteengezet zijn in het arrest van 1 juli 2014. Deze houden onder meer
in dat geen algemene regels bestaan omtrent de gevallen en de mate waarin een afwijzende
beslissing nader dient te worden gemotiveerd.17 Overigens lijkt mij dat in situaties als de
onderhavige dan in beginsel stevige eisen aan de motivering van zo’n afwijzing mogen worden
gesteld. In cassatie kan die motivering vervolgens op begrijpelijkheid worden getoetst.18 Men zie
daarvoor bijvoorbeeld HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:12. In deze zaak was net als in de
onderhavige een voorwaardelijk verzoek gedaan om een getuige te horen die belastend had
verklaard bij de politie en hier later bij de rechter-commissaris op was teruggekomen, welk
verzoek door het hof met een vrij summiere motivering was afgewezen terwijl de bij de politie
afgelegde verklaring wel voor het bewijs was gebruikt. De Hoge Raad achtte de beslissing van het
hof om de getuige niet ter zitting te horen niet zonder meer begrijpelijk en nam daarbij onder
meer in aanmerking dat (i) de aangeefster – als getuige gehoord door de Rechter-Commissaris en
ter terechtzitting van de Politierechter – haar bij de politie afgelegde verklaringen heeft
ingetrokken en (ii) het hof de verdachte had veroordeeld op grond van een bewezenverklaring die
in belangrijke mate steunde op de - ingetrokken - aangifte van de aangeefster (r.o. 2.3).



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

1

Ik heb in de jurisprudentie geen aanwijzingen kunnen aantreffen dat de Hoge Raad van de twee
bovengenoemde interpretaties de eerstgenoemde voorstaat. Op grond van de bestaande
rechtspraak lijkt mij zelfs dat de tweede interpretatie betere kaarten heeft.19 Deze interpretatie
strookt wat mij betreft ook beter met de hierboven onder 5.2 aangehaalde overweging dat het
aan “procespartijen en de appelrechter wordt overgelaten te beoordelen of een zorgvuldige
totstandkoming van het rechterlijk bewijsoordeel eist dat die persoon op de terechtzitting als
getuige wordt gehoord” – deze zinsnede lijkt mij te suggereren dat de appelrechter een eigen
beoordelingsvrijheid toekomt. Ook sluit deze interpretatie beter aan op de commentaren op de
rechtspraak van vóór 23 september 2014. Zo bijvoorbeeld mijn oud-ambtgenoot Knigge in zijn
conclusie van 7 maart 2006 (ECLI:NL:PHR:2006:AV4834), die de vraag opwerpt waarom, terwijl in
tal van vergelijkbare situaties de appelrechter in staat wordt geacht zelf de betrouwbaarheid van
getuigenverklaringen te beoordelen, juist in één situatie hem die beoordelingsvrijheid moet
worden ontnomen.20 Aangenomen dat deze argumenten mede een rol hebben gespeeld bij de
beslissing van de Hoge Raad het eerdere kader te nuanceren, lijkt het niet direct voor de hand te
liggen dat de situatie van geen beoordelingsvrijheid weer zou kunnen herleven door een verzoek
van de verdediging.

Tot slot kan nog gewezen worden op het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1943, NJ 2019/239. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat op de appelrechter,
indien hij een bij de politie afgelegde belastende verklaring van een getuige voor het bewijs wil
gebruiken, terwijl de rechter in eerste aanleg heeft doen blijken deze verklaring niet betrouwbaar
te achten, daarom niet voor het bewijs te gebruiken en mede daarom tot vrijspraak te komen,
geen ambtshalve verplichting rust deze getuige ter zitting op te roepen. Wel bestaat onder zulke
omstandigheden een – ambtshalve – motiverings-verplichting om te verantwoorden waarom de bij
de politie afgelegde verklaring wel wordt gebruikt. Uit dit arrest meen ik te mogen afleiden dat de
Hoge Raad tegenwoordig meer voelt voor motiveringsverplichtingen dan voor
oproepingsverplichtingen. Al met al meen ik dus dat in situaties als de onderhavige een verzoek
van de verdediging geen verplichting in het leven roept voor de appelrechter om een getuige ter
zitting te doen oproepen. Het middel gaat aldus uit van een onjuiste rechtsopvatting.

Tot slot merk ik nog op dat noch in het middel noch in de toelichting hierop wordt geklaagd over
de motivering door het hof van de beslissing tot het niet oproepen van de getuige [getuige 1] .
Dat aspect blijft daarom hier onbesproken.

Het middel faalt.

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

7. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant] van de politie
Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, opgemaakte proces-verbaal van voorgeleiding
dossiernummer PL0600-2017476917, gesloten op23 oktober 2017 en in de bijbehorende in wettelijke
vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De
vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders

AG



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

vermeld.

Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 52.

Het proces-verbaal van aangifte, p. 35 en het proces-verbaal van verhoor getuige p. 52.

Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 43 en het proces-verbaal van verhoor getuige p 44.

Het proces-verbaal van aangifte, p. 36.

Bijlage 3 bij het verzoek tot schadevergoeding van [benadeelde] d.d. 13 november 2017.

Het proces-verbaal van aangifte, p. 35, het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 52, het proces-
verbaal van verhoor getuige, p. 42-43 en het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 44.

De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 januari 2018.

Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 84.

Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 86.

De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 januari 2018.

Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 52, het proces-verbaal van verhoor getuige, p 54 en het
proces-verbaal van verhoor getuige, p. 58.

Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 44.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 2] d.d. 18 januari 2018.

Het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte d.d. 8 december 2017,
p. 2.

Vgl. de conclusies van mijn voormalig ambtgenoten Machielse (25 januari 2005,
ECLI:NL:PHR:2005:AS4681) en Knigge (7 maart 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AV4834), als ook
aangehaald in de conclusie van A-G Bleichrodt voorafgaand aan het arrest van 23 september 2014.

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/411, m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.9.

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/411, m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.76.

Vgl. het hierboven onder 5.5. al aangehaalde arrest van 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:12. Uit
het gegeven dat de Hoge Raad hier inhoudelijk ingaat op de begrijpelijkheid van het oordeel van het
hof zou kunnen worden afgeleid dat hij een categorisch oordeel (het inwilligen van een voorwaardelijk
verzoek is in alle gevallen aangewezen indien het verzoek betrekking heeft op een getuige die – kort
gezegd – bij de politie belastend heeft verklaard en hier later bij de rechter-commissaris op
terugkomt) niet op zijn plaats vond. Omdat het in deze zaak ging om een verklaring waarop de
bewezenverklaring “in belangrijke mate” steunde en niet om een verklaring die het enige
bewijsmiddel was waaruit de betrokkenheid van de verdachte bij het tenlastegelegde feit
rechtstreeks bleek, volgt hieruit evenwel niet dwingend dat de Hoge Raad inderdaad de tweede van
de twee hierboven geschetste interpretaties voorstaat. Tot slot kan nog gewezen worden op de
conclusie van mijn ambtgenoot Keulen van 26 januari jl., ECLI:NL:PHR:2021:255. Hij gaat er (onder
16.) eveneens vanuit dat de eerste interpretatie de juiste is.

zie ook, instemmend, Borgers in zijn noot onder NJ 2014/488.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan
en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek, omdat betrokkene daardoor niet in zijn
verdediging wordt geschaad. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing in
ontnemingszaken? HR herhaalt overwegingen uit HR:2018:2023 m.b.t.
toepasselijkheid van de uit Vidgen-jurisprudentie voortvloeiende regels in
ontnemingsprocedure. HR overweegt dat hij zijn rechtspraak over de eisen die in
strafzaken gelden m.b.t. de onderbouwing van getuigenverzoeken ten dele heeft
bijgesteld in HR:2021:576 n.a.v. uitspraak van EHRM in Keskin tegen Nederland.
Deze bijstelling is in ontnemingszaken alleen van betekenis indien en v.zv.
getuigenverzoek is gedaan i.v.m. een in de ontnemingsprocedure te nemen
beslissing die ertoe strekt dat betrokkene zelf een concreet aangeduid strafbaar feit
heeft begaan. Als getuigenverzoek is gedaan i.v.m. een andere beslissing, zoals
schatting van w.v.v., verdeling van dat voordeel of gemaakte kosten, geldt
onverminderd dat rechter bij beoordeling van getuigenverzoek, mede in zijn
oordeel kan betrekken of betreffend verzoek van verdediging, in het licht van de
door OM aan zijn vordering ten grondslag gelegde financiële gegevens, is voorzien
van een onderbouwing waaruit blijkt waarom het horen van die getuige van belang
is voor die beslissing (vgl. HR:2002:AD8950). Getuigenverzoek houdt verband
met (afdracht van) opbrengsten van deze getuigen uit prostitutiewerkzaamheden en
daarmee met schatting van omvang van voordeel dat betrokkene heeft verkregen
uit bewezenverklaarde feiten. ’s Hofs afwijzing van verzoek getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, gelet op gronden die hof aan zijn
beslissing ten grondslag heeft gelegd. Deze strekken ertoe dat getuigen in strafzaak,
waar zij zich als benadeelde partij hadden gevoegd, bij RC zijn gehoord, waarbij
aan verdediging de gelegenheid is geboden tot het stellen van vragen, dat in die
verhoren getuigen hebben verklaard over financiële aspecten van
prostitutiewerkzaamheden, die niet alleen voor de in strafzaak maar ook voor de in
ontnemingszaak te nemen beslissingen relevant zijn, en dat verdediging
onvoldoende heeft onderbouwd waarover getuigen (gelet op die eerdere verhoren
en ook in het licht van overwegingen van Rb over schatting van w.v.v. en gebruik
van verklaringen van getuigen daarbij) nog aanvullend zouden moeten verklaren.
Omstandigheid dat t.t.v. verhoren van getuigen in strafzaak het ontnemingsrapport
nog niet bekend was, maakt voorgaande niet anders.

Volgt verwerping.

ECLI:NL:HR:2021:1749
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Datum 30 november 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 4 oktober 2019,
nummer 22-004899-17, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten
laste

van

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

hierna: de betrokkene.

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft D.M. Penn, advocaat te Maastricht, 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.

1 Procesverloop in cassatie



2.2.1

2.2.2

2.1 Het cassatiemiddel klaagt onder meer over de beslissing die het hof op de terechtzitting in hoger
beroep van 16 oktober 2018 heeft genomen, tot afwijzing van het verzoek om [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] als getuigen te horen.

In de met deze ontnemingszaak samenhangende strafzaak is de betrokkene veroordeeld
voor mensenhandel, meermalen gepleegd. Het hof heeft in de ontnemingszaak het voordeel
dat de betrokkene heeft verkregen door middel van of uit de baten van de
bewezenverklaarde uitbuiting van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] - rekening houdend met
de aan hen ten laste van de betrokkene toegekende schadevergoedingsvorderingen -
geschat op een bedrag van € 296.649,88 en aan de betrokkene een betalingsverplichting
opgelegd van € 275.000.

Deze schatting steunt onder meer op de volgende bewijsvoering, die is opgenomen in de in
zoverre bevestigde ontnemingsbeslissing van de rechtbank:

“5.4.2 Beoordeling wederrechtelijk verkregen voordeel [slachtoffer 1]

Opbrengst

Periode en aantal gewerkte dagen

In het rapport is voldoende gemotiveerd geconcludeerd dat [slachtoffer 1] gedurende de
periode van 27 november 2011 tot met 17 april 2014 prostitutiewerkzaamheden heeft
verricht. Deze periode bestaat uit 873 dagen.

Door de verdediging is gesteld dat in het rapport een onjuiste berekeningsmethode is
gehanteerd ten aanzien van het ziekteverzuim, nu [slachtoffer 1] langere tijd niet
beschikbaar is geweest voor werk, zoals onder andere is gebleken uit de verklaring van haar
moeder, getuige [betrokkene 1], en doordat zij enige tijd in het ziekenhuis heeft gelegen.
Daarnaast is de verdediging van oordeel dat er gebruik moet worden gemaakt van een
hoger uitvalpercentage dan 8% gelet op de aard van de werkzaamheden.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit de getuigenverklaring van [betrokkene 1] bij de rechter-commissaris op 15 februari 2017
blijkt dat [slachtoffer 1] in totaal ongeveer vier nachten in het ziekenhuis heeft gelegen en
dat zij nadat zij uit het ziekenhuis kwam korte tijd bij haar moeder heeft verbleven. In totaal
betrof dit een week. Verder heeft [betrokkene 1] verklaard dat [slachtoffer 1] wel eens een
nachtje bij haar kwam slapen, maar dat zij de volgende ochtend dan weer werd opgehaald.
Tot slot heeft [betrokkene 1] verklaard dat [slachtoffer 1] wel vaker ziek was, maar dat zij
dan gewoon bleef doorwerken. Uit de verklaring van [slachtoffer 1] zelf blijkt eveneens dat
zij door moest werken tijdens ziekte.

Door uit te gaan van een percentage van 8 % in plaats van 3,8 % (cijfers CBS) is naar het
oordeel van de rechtbank al in ruim voldoende mate in het voordeel van veroordeelde
rekening gehouden met de aard van de werkzaamheden en met een eventueel hoger aantal
niet gewerkte dagen dan door getuige [betrokkene 1] verklaard, in verband met ziekte van
[slachtoffer 1].

De rechtbank acht het in het rapport gebruikte uitvalpercentage door ziekte van 8% dan ook
zeer redelijk.

In de hiervoor genoemde periode heeft [slachtoffer 1] telkens 5 dagen per week - zoals
reeds hierboven overwogen - gewerkt. Met aftrek van de niet gewerkte dagen door ziekte
komt dit neer op (873 - 8% = 803,16 / 7 x 5 = ) 574 daadwerkelijk gewerkte dagen.

Afdracht

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



Door de verdediging is aangevoerd dat [slachtoffer 1] 75% van de opbrengt heeft
afgedragen en niet, zoals het rapport stelt, 100 %. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd
dat [slachtoffer 1] zelf de benodigde bestedingsruimte heeft gehad. Zo heeft zij aan
[betrokkene 2] geld afgegeven en heeft zij betaald voor onder andere auto’s,
computerapparatuur, kleding en een verjaardagsetentje voor veroordeelde. Dit wijst erop
dat [slachtoffer 1] niet al haar geld aan veroordeelde heeft afgedragen, maar ook zelf over
geld beschikte en betalingen deed, aldus de verdediging.

De rechtbank overweegt in dit verband als volgt.

In het in het rapport vastgestelde bedrag van € 750,00, waartegen de verdediging zich niet
heeft verzet, is naar het oordeel van de rechtbank voldoende verdisconteerd de eventuele
(schaarse) momenten waarop [slachtoffer 1] zelfbeschikking zou hebben gehad over het
door haar verdiende geld. De rechtbank zal dan ook uitgaan van een afdracht van 100%.

Kosten

Besparen van kosten seks

De rechtbank zal deze post, overeenkomstig het standpunt van de officier van justitie en de
verdediging, niet meenemen in de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Huishonden

De rechtbank is van oordeel dat deze kosten in een te ver verwijderd verband staan van de
bewezenverklaarde strafbare feiten en zal deze kosten daarom niet meenemen in de
berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Kamerhuur

Door de verdediging is aangevoerd dat veroordeelde, blijkens zijn eigen verklaring bij de
politie, wel degelijk geld heeft gegeven aan [slachtoffer 1] om de huur van een kamer te
kunnen betalen. De rechtbank overweegt hiertoe dat nu - naar het oordeel van de rechtbank
- [slachtoffer 1] 100% van haar inkomsten heeft afgedragen aan veroordeelde, het al dan
niet door veroordeelde aan [slachtoffer 1] gegeven geld ter betaling van de huur, afkomstig
moet zijn van het door [slachtoffer 1] afgedragen geld. Het geld betreft aldus uit uitbuiting
door veroordeelde verkregen geld. Hoewel deze post feitelijk niet kan worden gezien als
kosten gemaakt door de veroordeelde, zal de rechtbank in het voordeel van veroordeelde
deze post wel meenemen bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Levensonderhoud

Nu uit de verklaring van [slachtoffer 1] zelf en die van haar moeder voldoende blijkt dat
[slachtoffer 1] een korte periode niet heeft gewerkt en (deels) elders heeft verbleven, zal de
rechtbank, anders dan bij de andere slachtoffers, eveneens 8% in mindering brengen op de
kosten ten aanzien van het levensonderhoud.

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen, alsmede gelet op de inhoud van het rapport,
komt de rechtbank tot de volgende berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel
met betrekking tot [slachtoffer 1]:

Opbrengsten Aantal Bedrag Totaal

Totale afdracht 574 € 750,00 € 430.500,00

Leeghalen bankrekening 1 € 8.360,00 € 8.360,00

Opbrengst totaal € 438.860,00

Kosten
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Vervoer 1 € 20.371,56 € 20.371,56

Materialen 574 € 21,00 € 12.054,00

Kamerhuur 1 € 35.000,00 € 35.000,00

Leven (873 - 8% =) 803 € 8,38 € 6.729,14

Totale kosten € 74.154,70

Voordeel veroordeelde € 438.860,00 - € 74.154,70 € 364.705,30

Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat veroordeelde een bedrag van €
364.705,30 aan wederrechtelijk voordeel heeft verkregen door uitbuiting van [slachtoffer 1].

(...)

Beoordeling wederrechtelijk verkregen voordeel [slachtoffer 2]

Opbrengst

Periode en aantal gewerkte dagen

In het rapport is voldoende gemotiveerd geconcludeerd dat [slachtoffer 2] in de periode van
1 september 2009 tot en met 6 juni 2010 prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Deze
periode bestaat uit 279 dagen.

De verdediging heeft aangevoerd dat er sprake is van een onjuiste berekening van het
aantal gewerkte dagen. Uit de verklaring van [betrokkene 3] blijkt dat [slachtoffer 2] in ieder
geval een maand bij hem heeft verbleven waardoor er minimaal 30 dagen van de gewerkte
dagen moeten worden afgetrokken, aldus de verdediging. Naar het oordeel van de
verdediging dient eveneens 8% in mindering te worden gebracht op het aantal gewerkte
dagen in verband met uitval wegens ziekte.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Uit de eigen verklaring van [slachtoffer 2], evenals de verklaringen van de overige
slachtoffers, blijkt dat zij bij ziekte door moesten werken. Bij de rechter-commissaris heeft
[slachtoffer 2] verklaard dat zij één keer blaasontsteking heeft gehad en dat zij toen naar de
huisartsenpost is gegaan in het Langeland Ziekenhuis te Zoetermeer. Dit is mogelijk de enige
dag geweest dat zij niet heeft gewerkt. Uit haar verklaring bij de politie blijkt tevens dat zij
twee keer is weggelopen en dat zij hierna ook weer is teruggegaan naar veroordeelde. Bij
de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 2] voorts verklaard dat zij, in tegenstelling tot de
verklaring van [betrokkene 3], minder dan een week bij [betrokkene 3] is geweest.

Nu gelet op het voorgaande niet precies kan worden vastgesteld hoeveel dagen [slachtoffer
2] afwezig is geweest, zal de rechtbank - overeenkomstig het rapport en rekening houdend
met een zekere foutmarge - in het voordeel van veroordeelde uitgaan van een totale uitval
van 20 dagen.

Nu de rechtbank uit zal gaan van - zoals reeds hiervoor overwogen - een werkweek van 5
dagen komt dit neer op (279 - 20 = 259 / 7 x 5 =) 185 daadwerkelijk gewerkte dagen.

Kosten

Materialen

Door de verdediging is aangevoerd dat [slachtoffer 2], blijkens de verklaring van [slachtoffer
3], alles kreeg van veroordeelde (inclusief kapper en kleren) waardoor het aannemelijk is dat



2.3.1

er sprake moet zijn geweest van een hoger bedrag aan kosten dan € 21,00 per dag, te
weten € 75,00 per dag. Namens veroordeelde is hiervoor evenwel geen enkel geen
bewijsstuk, zoals bonnen of pinbetalingen, in het geding gebracht waaruit deze kosten
zouden kunnen blijken, zodat dit standpunt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende
is onderbouwd. Om die reden volgt de rechtbank het rapport dat uitgaat van € 21,00 aan
kosten voor materialen per dag.

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen, alsmede op grond van de inhoud van het
rapport, komt de rechtbank tot de volgende berekening van het wederrechtelijk verkregen
voordeel met betrekking tot [slachtoffer 2]:

Opbrengst Aantal Bedrag Totaal

Afdracht 185 € 500,00 € 92.500,00

Opbrengst totaal € 92.500,00

Kosten

Vervoer 50 € 50,00 € 2.500,00

Materialen 185 € 21,00 € 3.885,00

Leven 259 € 8,38 € 2.170,42

Totaal kosten € 8.555,42

Voordeel veroordeelde € 92.500,00 - € 8.555,42 € 83.944,58

Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat veroordeelde een bedrag van €
83.944,58 aan wederrechtelijk voordeel heeft verkregen door uitbuiting van [slachtoffer 2].”

De door de raadsman tijdig ingediende appelschriftuur houdt in:

“Op de voet van art. 410 lid 3 Sv verzoekt appellant voor de terechtzitting in hoger beroep
de volgende getuigen op te roepen, opdat zij aldaar kunnen worden gehoord:

- [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats] (verdere gegevens
onbekend);

(...)

- [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum] 1991 te [geboorteplaats] (verdere gegevens
onbekend);

(...)

5. In eerste aanleg is het verzoek om deze getuigen te horen afgewezen, omdat deze reeds
in de hoofdzaak zijn gehoord. Dat behoort geen reden te zijn om dit verzoek af te wijzen.
Ten tijde van de getuigenverhoren was het ontnemingsrapport nog niet bekend. In de
hoofdzaak draaide het om een andere vraag, namelijk - kort gezegd - of cliënt misbruik had
gemaakt van een afhankelijkheidssituatie van de vrouwen. Daarbij waren periodes en
dagomzet voor de beantwoording van die vraag niet van belang. Omdat het rapport uitgaat
van de (tegenstrijdige) verklaringen van deze vrouwen is het derhalve in het belang van de
verdediging, zelfs noodzakelijk dat deze getuigen opnieuw bevraagd worden.

6. Na een algemene opmerking zal per getuige worden toegelicht waarom het noodzakelijk
is dat zij in deze ontnemingsprocedure opnieuw bevraagd dienen te worden.

7. Algemene opmerking

Appellant acht het met het oog op de gehanteerde berekeningsmethode noodzakelijk in de
gelegenheid te worden gesteld de getuigen te kunnen bevragen. Eerder is bijvoorbeeld niet
specifiek gevraagd naar de dagen dat de vrouwen minder goed verdienden en er wel kosten
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werden gemaakt. Voorts is niet gevraagd op welke dagen in de week het druk was en
wanneer minder druk. Of hoelang zij in een straat bleven staan als zij daar minder goed
verdienden.

8. De antwoorden op deze en soortgelijke vragen zijn geschat en op basis van vage
verklaringen aangenomen, terwijl specifieke informatie hieromtrent volledig in het rapport
ontbreekt.

9. T.a.v. aangeefster [slachtoffer 1]:

De rechtbank gaat bij aangeefster [slachtoffer 1] uit van een werkweek van 5 dagen met
een ziekteverzuim van ongeveer 70 dagen. In het dossier van [slachtoffer 1] wordt
verwezen naar administratie uit 2012. In maart en april van dat jaar heeft [slachtoffer 1]
volgens de administratie zeer weinig gewerkt. De rapporteurs hebben deze periode buiten
beschouwing gelaten, omdat er sprake zou kunnen zijn van ziekte of werkzaamheden
elders.

10. Uit geen enkele administratie blijkt echter dat aangeefster [slachtoffer 1] in die maanden
nog elders heeft gewerkt. Tevens wordt in het rapport nergens rekening ermee gehouden
dat aangeefster [slachtoffer 1] in de maanden maart en april in 2012 niet heeft gewerkt
wegens ziekte.

11. Een ander onterechte aanname van de rechtbank ziet op een afdracht van 100%, terwijl
aangeefster [slachtoffer 1] in diverse verklaringen verklaart over het doen van uitgaven.

12. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 1] onder andere over de periodes van
uitval en haar bestedingsruimte verder te bevragen.

(...)

16. Ta.v. aangeefster [slachtoffer 2].

Tegenover de verklaring van aangeefster [slachtoffer 2] staat de verklaring van [betrokkene
3] over de duur van haar verblijf bij hem. Tevens heeft zij verklaard al twee keer eerder te
zijn weggelopen. Doordat niet precies kan worden vastgesteld hoeveel dagen aangeefster
[slachtoffer 2] afwezig is geweest, maakt de rechtbank een schatting en komt op een totale
uitval van 20 dagen. Dit terwijl [betrokkene 3] heeft verklaard dat aangeefster [slachtoffer 2]
zeker een maand bij hem heeft verbleven.

17. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 2] o.a. verder te bevragen over het aantal
dagen dat zij niet heeft gewerkt.”

Verder blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 16 oktober
2018 dat de raadsman van de betrokkene het getuigenverzoek daar heeft toegelicht. Het
proces-verbaal houdt hierover onder meer het volgende in:

“Daartoe door de voorzitter in de gelegenheid gesteld licht de raadsman de
onderzoekswensen als volgt toe:

De door de verdediging verzochte getuigen zijn reeds gehoord in het kader van de strafzaak
waarop de onderhavige ontnemingszaak is gebaseerd. De vragen die de verdediging tijdens
deze verhoren heeft gesteld hadden betrekking op de ten laste gelegde feiten en niet op
eventueel wederrechtelijk verkregen voordeel. Pas nadat cliënt is veroordeeld in de
strafzaak is een ontnemingsvordering gevolgd. In eerste aanleg is door de verdediging
reeds uitvoerig uiteengezet waarom de bij appelschriftuur verzochte getuigen dienen te
worden gehoord. De rechtbank heeft deze verzoeken toen afgewezen, omdat de getuigen al
waren gehoord in het kader van de strafzaak.
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(...)

Voorts deelt de raadsman mede dat het bij de getuigenverzoeken er niet om gaat om de
getuigen te bevragen op details, maar om wezenlijke kwesties aan de orde te stellen nu
door de verdediging wordt verzocht om een nihilstelling van het bedrag.

(...)

Voorts deelt de voorzitter mede dat de vijf thans als getuigen verzochte aangeefsters zich in
de strafzaak hebben gevoegd als benadeelde partij en ieder een (hoge) vordering hebben
ingediend, dat er grote bedragen aan de benadeelde partijen zijn toegewezen, dat deze
financiële aspecten dus ook in de strafzaak een grote rol speelden en dat zij de indruk heeft
dat de aangeefsters bij de rechter-commissaris ook reeds zijn ondervraagd over het aantal
dagen, uren per dag en de periodes waarin zij hebben gewerkt en eventuele ziektes. De
aangeefsters hebben ook verklaard over de financiële aspecten.

Daarop deelt de raadsman het volgende mede:

De verdediging wenst de betrouwbaarheid van de getuigen in zijn algemeenheid te toetsen,
mede omdat de aangeefsters ook over elkaar hebben verklaard en daarbij over en weer
financiële aspecten aan de orde zijn gekomen, waar de verdediging vragen over heeft.

(...)

De raadsman deelt mede dat de verdediging de getuigen wenst te horen om zijn standpunt
te kunnen onderbouwen dat de rapporteurs, en de rechtbank die het rapport grotendeels
heeft gevolgd, zijn uitgegaan van verkeerde uitgangspunten. De raadsman deelt voorts
mede dat de verdediging de getuigen hierover destijds nog niet zo specifiek heeft bevraagd,
omdat het ontnemingsrapport toen nog niet was opgemaakt.”

Het hof heeft het getuigenverzoek op de terechtzitting van 16 oktober 2018 afgewezen. Het
proces-verbaal houdt daarover het volgende in:

“Ten aanzien van de verzochte getuigen geldt het noodzakelijkheidscriterium, omdat de
getuigen reeds zijn gehoord bij de rechter-commissaris in het kader van de onderliggende
strafzaak waarin de relevante financiële aspecten ook reeds speelden in verband met de
vorderingen van de benadeelde partijen en deze getuigen tijdens deze verhoren ook reeds
een verklaring hebben afgelegd over deze financiële aspecten.

Het verzoek om de getuigen [slachtoffer 1], (...) [slachtoffer 2] (...) te horen wordt
afgewezen, nu tijdens eerdere verhoren van deze getuigen de financiële aspecten reeds
aan de orde zijn geweest en de verdediging onvoldoende heeft gemotiveerd waarover de
getuigen nog aanvullend zouden kunnen verklaren. Het hof acht zich derhalve voldoende
ingelicht en de noodzakelijkheid van de gevraagde verhoren is derhalve niet gebleken.

Ook getoetst aan het criterium van het verdedigingsbelang wijst het hof de
getuigenverzoeken af. Daarbij neemt het hof, naast het hiervoor overwogene, in overweging
dat enerzijds de onderbouwing van de verzoeken door de verdediging onvoldoende is
geconcretiseerd en gemotiveerd in het licht van anderzijds de reeds bij de rechter-
commissaris afgelegde verklaringen van de vijf verzochte getuigen en de duidelijke en
uitgebreide argumentatie door de rechtbank in het vonnis omtrent de berekening van het
wederrechtelijke voordeel en het gebruik van de verklaringen van deze getuigen bij het
vaststellen van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het hof heeft bij de beoordeling meegewogen dat het voor de verzochte getuigen - tevens
slachtoffers in de strafzaak - naar moet worden aangenomen zeer belastend zou zijn om
nogmaals een verklaring af te moeten leggen. Het hof is van oordeel dat redelijkerwijs valt
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aan te nemen dat de veroordeelde niet in zijn verdediging wordt geschaad door de afwijzing
van de verzochte getuigen.

Het gerechtshof wijst derhalve alle verzochte getuigen af.”

In zijn arrest van 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2023 heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen:

“2.4.1 Op de ontnemingsprocedure is art. 6, eerste lid, EVRM van toepassing (vgl. EHRM 5 juli
2001, nr. 41087/98 (Phillips tegen het Verenigd Koninkrijk), § 39). In die procedure moet
derhalve zijn gewaarborgd dat aan de verdedigingsrechten van de betrokkene wordt
tegemoetgekomen.

In de strafprocedure geldt dat de verdediging op grond van art. 6, derde lid aanhef en onder
d, EVRM het recht heeft op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig
stadium van het geding daadwerkelijk te (doen) ondervragen. Indien voor de verdediging
geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft bestaan om een getuige te (doen)
ondervragen, kan het gebruik van een door die getuige afgelegde verklaring in de strafzaak
in strijd komen met art. 6 EVRM. (Vgl. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440.)

De ontnemingsprocedure heeft een ander karakter dan de strafprocedure. Het bewijs dat de
verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan ingevolge art. 338 Sv door de rechter
slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door
de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. In de
ontnemingsprocedure is de rechter voor de schatting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel gebonden aan art. 511f Sv waarin is bepaald dat de rechter die schatting slechts
kan ontlenen aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen. In verband daarmee gelden in de
ontnemingsprocedure andere regels van procesrecht dan in de strafprocedure. (Vgl. HR 2
maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3424, NJ 2011/100.)

Gelet op het karakter van de ontnemingsprocedure zijn de uit de zogenoemde Vidgen-
jurisprudentie - EHRM 10 juli 2012, nr. 29353/06 (Vidgen tegen Nederland) (...) -
voortvloeiende regels niet onverkort van toepassing in die ontnemingsprocedure. (Vgl. HR 7
april 2015, ECLI:NL:HR:2015:898.) Die regels hebben echter wel betekenis indien en voor
zover een in het verband van de ontnemingsprocedure te nemen beslissing inhoudt dat de
betrokkene zelf een concreet aangeduid strafbaar feit heeft begaan.”

De Hoge Raad heeft zijn rechtspraak over de eisen die in strafzaken gelden met betrekking
tot de onderbouwing van verzoeken van de verdediging tot het oproepen en horen van
getuigen, ten dele bijgesteld in zijn arrest van 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 naar
aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak
Keskin tegen Nederland (EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16). Kort gezegd en voor zover hier
van belang, houdt die bijstelling in 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. 
Deze bijstelling is ook in ontnemingszaken van betekenis, maar - gelet ook op wat in 2.4.1 is
vooropgesteld - alleen indien en voor zover het verzoek tot het horen van getuigen is
gedaan in verband met een in de ontnemingsprocedure te nemen beslissing die ertoe strekt
dat de betrokkene zelf een concreet aangeduid strafbaar feit heeft begaan. Als het
getuigenverzoek is gedaan in verband met een andere beslissing, zoals de schatting van het
wederrechtelijk verkregen voordeel, de verdeling van dat voordeel of de gemaakte kosten,
geldt onverminderd dat de rechter bij de beoordeling van een verzoek tot het horen van een
getuige, mede in zijn oordeel kan betrekken of het betreffende verzoek van de verdediging,
in het licht van de door het openbaar ministerie aan zijn vordering ten grondslag gelegde
financiële gegevens, is voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt waarom het horen van
die getuige van belang is voor die beslissing (vgl. onder meer HR 25 juni 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD8950).
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Het verzoek van de raadsman tot het horen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] als
getuigen houdt verband met (de afdracht van) de opbrengsten van deze getuigen uit
prostitutiewerkzaamheden en daarmee met de schatting van de omvang van het voordeel
dat de betrokkene heeft verkregen uit de bewezenverklaarde feiten. Het hof heeft dat
verzoek afgewezen. De gronden die door het hof aan deze beslissing ten grondslag zijn
gelegd, strekken onder meer ertoe dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in de strafzaak, waar
zij zich als benadeelde partij hadden gevoegd, bij de rechter-commissaris zijn gehoord
waarbij aan de verdediging de gelegenheid is geboden tot het stellen van vragen, dat in die
verhoren [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben verklaard over de financiële aspecten van
de prostitutiewerkzaamheden, die niet alleen voor de in de strafzaak maar ook voor de in de
ontnemingszaak te nemen beslissingen relevant zijn, en dat de verdediging onvoldoende
heeft onderbouwd waarover [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] - gelet op die eerdere verhoren
en ook in het licht van de overwegingen van de rechtbank over de schatting van het
wederrechtelijk verkregen voordeel en het gebruik van de verklaringen van [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] daarbij - nog aanvullend zouden moeten verklaren.

Het op deze gronden gebaseerde oordeel van het hof dat - kort gezegd - geen grond
bestaat voor toewijzing van het verzoek tot het horen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]
als getuigen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De
enkele omstandigheid dat ten tijde van de verhoren van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] als
getuigen in de strafzaak het, in de onder 2.2.2 weergegeven bewijsvoering genoemde,
ontnemingsrapport nog niet bekend was, maakt dat niet anders.

De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak
van het hof 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 doet uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dat brengt mee dat 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.
Dit moet leiden tot vermindering van de opgelegde betalingsverplichting van € 275.000.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de hoogte van de opgelegde
betalingsverplichting ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel;

- vermindert het te betalen bedrag in die zin dat de hoogte daarvan € 270.000 bedraagt;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 30 november 2021.

3 Ambtshalve beoordeling van de uitspraak van het hof

4 Beslissing
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1. Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 4 oktober 2019 het door de betrokkene
wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van € 296.649,88 en aan de
betrokkene ter ontneming van dat wederrechtelijk verkregen voordeel de verplichting opgelegd tot
betaling van een bedrag van € 275.000,00 aan de staat.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de betrokkene. Mr. D.M. Penn, advocaat te Maastricht, heeft
één middel van cassatie voorgesteld.

Het middel

3. Het middel behelst de klacht dat het hof het verzoek tot het horen van getuigen ontoereikend
gemotiveerd heeft afgewezen, althans dat deze afwijzing onbegrijpelijk is.

De hoofdzaak

4. De betrokkene is in de strafzaak die aan deze ontnemingszaak ten grondslag ligt bij vonnis van de
rechtbank Den Haag van 13 april 2016 veroordeeld wegens 1 tot en met 5 (telkens) “mensenhandel,
meermalen gepleegd”. Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 9 november 2017 het vonnis van
de rechtbank bevestigd. Inmiddels heeft de Hoge Raad de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard in
het cassatieberoep, waarmee de strafzaak jegens de betrokkene onherroepelijk is geworden.

De ontnemingsprocedure

5. Bij vonnis van 10 november 2017 heeft de rechtbank Den Haag aan de betrokkene tevens een
betalingsverplichting aan de staat opgelegd ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
Dit vonnis houdt, voor zover voor de bespreking van het middel relevant, het volgende in (met
weglating van voetnoten):

“Beoordeling wederrechtelijk verkregen voordeel [slachtoffer 1]

Opbrengst

Periode en aantal gewerkte dagen

In het rapport is voldoende gemotiveerd geconcludeerd dat [slachtoffer 1] gedurende de periode van 27
november 2011 tot met 17 april 2014 prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Deze periode bestaat uit
873 dagen.

Door de verdediging is gesteld dat in het rapport een onjuiste berekeningsmethode is gehanteerd ten
aanzien van het ziekteverzuim, nu [slachtoffer 1] langere tijd niet beschikbaar is geweest voor werk, zoals
onder andere is gebleken uit de verklaring van haar moeder, getuige [betrokkene 1] , en doordat zij enige
tijd in het ziekenhuis heeft gelegen. Daarnaast is de verdediging van oordeel dat er gebruik moet worden
gemaakt van een hoger uitvalpercentage dan 8% gelet op de aard van de werkzaamheden.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit de getuigenverklaring van [betrokkene 1] bij de rechter-commissaris op 15 februari 2017 blijkt dat
[slachtoffer 1] in totaal ongeveer vier nachten in het ziekenhuis heeft gelegen en dat zij nadat zij uit het
ziekenhuis kwam korte tijd bij haar moeder heeft verbleven. In totaal betrof dit een week. Verder heeft
[betrokkene 1] verklaard dat [slachtoffer 1] wel eens een nachtje bij haar kwam slapen, maar dat zij de
volgende ochtend dan weer werd opgehaald. Tot slot heeft [betrokkene 1] verklaard dat [slachtoffer 1] wel
vaker ziek was, maar dat zij dan gewoon bleef doorwerken. Uit de verklaring van [slachtoffer 1] zelf blijkt
eveneens dat zij door moest werken tijdens ziekte. Door uit te gaan van een percentage van 8 % in plaats
van 3,8 % (cijfers CBS) is naar het oordeel van de rechtbank al in ruim voldoende mate in het voordeel van
veroordeelde rekening gehouden met de aard van de werkzaamheden en met een eventueel hoger aantal
niet gewerkte dagen dan door getuige [betrokkene 1] verklaard, in verband met ziekte van [slachtoffer 1] .
De rechtbank acht het in het rapport gebruikte uitvalpercentage door ziekte van 8% dan ook zeer redelijk.



In de hiervoor genoemde periode heeft [slachtoffer 1] telkens 5 dagen per week - zoals reeds hierboven
overwogen - gewerkt. Met aftrek van de niet gewerkte dagen door ziekte komt dit neer op (873 - 8% =
803,16 / 7 x 5 = ) 574 daadwerkelijk gewerkte dagen.

Afdracht

Door de verdediging is aangevoerd dat [slachtoffer 1] 75% van de opbrengt heeft afgedragen en niet, zoals
het rapport stelt, 100 %. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat [slachtoffer 1] zelf de benodigde
bestedingsruimte heeft gehad. Zo heeft zij aan [betrokkene 2] geld afgegeven en heeft zij betaald voor
onder andere auto’s, computerapparatuur, kleding en een verjaardagsetentje voor veroordeelde. Dit wijst
erop dat [slachtoffer 1] niet al haar geld aan veroordeelde heeft afgedragen, maar ook zelf over geld
beschikte en betalingen deed, aldus de verdediging.

De rechtbank overweegt in dit verband als volgt.

In het in het rapport vastgestelde bedrag van € 750,00, waartegen de verdediging zich niet heeft verzet, is
naar het oordeel van de rechtbank voldoende verdisconteerd de eventuele (schaarse) momenten waarop
[slachtoffer 1] zelfbeschikking zou hebben gehad over het door haar verdiende geld. De rechtbank zal dan
ook uitgaan van een afdracht van 100%.

Kosten

Besparen van kosten seks

De rechtbank zal deze post, overeenkomstig het standpunt van de officier van justitie en de verdediging,
niet meenemen in de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Huishonden

De rechtbank is van oordeel dat deze kosten in een te ver verwijderd verband staan van de
bewezenverklaarde strafbare feiten en zal deze kosten daarom niet meenemen in de berekening van het
wederrechtelijk verkregen voordeel.

Kamerhuur

Door de verdediging is aangevoerd dat veroordeelde, blijkens zijn eigen verklaring bij de politie, wel degelijk
geld heeft gegeven aan [slachtoffer 1] om de huur van een kamer te kunnen betalen. De rechtbank
overweegt hiertoe dat nu - naar oordeel van de rechtbank – [slachtoffer 1] 100% van haar inkomsten heeft
afgedragen aan veroordeelde, het al dan niet door veroordeelde aan [slachtoffer 1] gegeven geld ter betaling
van de huur, afkomstig moet zijn van het door [slachtoffer 1] afgedragen geld. Het geld betreft aldus uit
uitbuiting door veroordeelde verkregen geld. Hoewel deze post feitelijk niet kan worden gezien als kosten
gemaakt door de veroordeelde, zal de rechtbank in het voordeel van veroordeelde deze post wel meenemen
bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Levensonderhoud

Nu uit de verklaring van [slachtoffer 1] zelf en die van haar moeder voldoende blijkt dat [slachtoffer 1] een
korte periode niet heeft gewerkt en (deels) elders heeft verbleven, zal de rechtbank, anders dan bij de
andere slachtoffers, eveneens 8% in mindering brengen op de kosten ten aanzien van het
levensonderhoud.

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen, alsmede gelet op de inhoud van het rapport,

komt de rechtbank tot de volgende berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel

met betrekking tot [slachtoffer 1] :

Opbrengsten Aantal Bedrag Totaal



Totale afdracht 574 € 750,00 € 430.500,00

Leeghalen bankrekening 1 € 8.360,00 € 8.360,00

Opbrengst totaal € 438.860,00

Kosten

Vervoer 1 € 20.371,56 € 20.371,56

Materialen 574 € 21,00 € 12.054,00

Kamerhuur 1 € 35.000,00 € 35.000,00

Leven (873-8% =)
803

€ 8,38 € 6.729,14

Totale kosten € 74.154,70

Voordeel veroordeelde € 364.705,30

Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat veroordeelde een bedrag van € 364.705,30 aan
wederrechtelijk voordeel heeft verkregen dooruitbuiting van [slachtoffer 1] .

(…)

Beoordeling wederrechtelijk verkregen voordeel [slachtoffer 2]

Opbrengst

Periode en aantal gewerkte dagen

In het rapport is voldoende gemotiveerd geconcludeerd dat [slachtoffer 2] in de periode van 1 september
2009 tot en met 6 juni 2010 prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Deze periode bestaat uit 279 dagen.

De verdediging heeft aangevoerd dat er sprake is van een onjuiste berekening van het aantal gewerkte
dagen. Uit de verklaring van [betrokkene 3] blijkt dat [slachtoffer 2] in ieder geval een maand bij hem heeft
verbleven waardoor er minimaal 30 dagen van de gewerkte dagen moeten worden afgetrokken, aldus de
verdediging. Naar het oordeel van de verdediging dient eveneens 8% in mindering te worden gebracht op
het aantal gewerkte dagen in verband met uitval wegens ziekte.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Uit de eigen verklaring van [slachtoffer 2] , evenals de verklaringen van de overige slachtoffers, blijkt dat zij
bij ziekte door moesten werken. Bij de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 2] verklaard dat zij één keer
blaasontsteking heeft gehad en dat zij toen naar de huisartsenpost is gegaan in het Langeland Ziekenhuis
te Zoetermeer. Dit is mogelijk de enige dag geweest dat zij niet heeft gewerkt. Uit haar verklaring bij de
politie blijkt tevens dat zij twee keer is weggelopen en dat zij hierna ook weer is teruggegaan naar
veroordeelde. Bij de rechter-commissaris heeft [slachtoffer 2] voorts verklaard dat zij, in tegenstelling tot de
verklaring van [betrokkene 3] , minder dan een week bij [betrokkene 3] is geweest.

Nu gelet op het voorgaande niet precies kan worden vastgesteld hoeveel dagen [slachtoffer 2] afwezig is
geweest, zal de rechtbank- overeenkomstig het rapport en rekening houdend met een zekere foutmarge -in
het voordeel van veroordeelde uitgaan van een totale uitval van 20 dagen.

Nu de rechtbank uit zal gaan van - zoals reeds hiervoor overwogen - een werkweek van 5 dagen komt dit
komt neer op (279 - 20 = 259/ 7 x 5 =) 185 daadwerkelijk gewerkte dagen.

Kosten

Materialen

Door de verdediging is aangevoerd dat [slachtoffer 2] , blijkens de verklaring van [slachtoffer 3] , alles kreeg
van veroordeelde (inclusief kapper en kleren) waardoor het aannemelijk is dat er sprake moet zijn geweest



van een hoger bedrag aan kosten dan € 21,00 per dag, te weten € 75,00 per dag. Namens veroordeelde is
hiervoor evenwel geen enkel geen bewijsstuk, zoals bonnen of pinbetalingen, in het geding gebracht waaruit
deze kosten zouden kunnen blijken, zodat dit standpunt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende is
onderbouwd. Om die reden volgt de rechtbank het rapport dat uitgaat van € 21,00 aan kosten voor
materialen per dag.

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen, alsmede op grond van de inhoud van het rapport, komt de
rechtbank tot de volgende berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel met betrekking tot
[slachtoffer 2] :

Opbrengst Aantal Bedrag Totaal

Afdracht 185 € 500,00 € 92.500,00

Opbrengst totaal € 92.500,00

Kosten

Vervoer 50 € 50,00 € 2500,00

Materialen 185 € 21,00 € 3.885,00

Leven 259 € 8,38 € 2.170,42

Totaal kosten € 8.555,42

Voordeel veroordeelde € 92.500 - € 8.555,42 € 83.944,58

Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat veroordeelde een bedrag van € 83.944,58 aan
wederrechtelijk voordeel heeft verkregen door uitbuiting van [slachtoffer 2] .”

6. Namens de betrokkene is op 16 november 2017 hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De
raadsman van de betrokkene heeft bij tijdig ingediende appelschriftuur van 30 november 2017
verzocht vijf getuigen te horen. Dit verzoek is in de appelschriftuur als volgt onderbouwd (met
weglating van voetnoten):

“4. Op de voet van art. 410 lid 3 Sv verzoekt appellant voor de terechtzitting in hoger beroep de volgende
getuigen op te roepen, opdat zij aldaar kunnen worden gehoord:

- [slachtoffer 1] , (…);

- [slachtoffer 4] , (…);

- [slachtoffer 2] , (…);

- [slachtoffer 3] , (…);

- [slachtoffer 5] , (…);

5. In eerste aanleg is het verzoek om deze getuigen te horen afgewezen, omdat deze reeds in de hoofdzaak
zijn gehoord. Dat behoort geen reden te zijn om dit verzoek af te wijzen. Ten tijde van de getuigenverhoren
was het ontnemingsrapport nog niet bekend. In de hoofdzaak draaide het om een andere vraag, namelijk -
kort gezegd - of cliënt misbruik had gemaakt van een afhankelijkheidssituatie van de vrouwen. Daarbij
waren periodes en dagomzet voor de beantwoording van die vraag niet van belang. Omdat het rapport
uitgaat van de (tegenstrijdige) verklaringen van deze vrouwen is het derhalve in het belang van de
verdediging, zelfs noodzakelijk dat deze getuigen opnieuw bevraagt worden.

6. Na een algemene opmerking zal per getuige worden toegelicht waarom het noodzakelijk is dat zij in deze
ontnemingsprocedure opnieuw bevraagt dienen te worden.

7. Algemene opmerking

Appellant acht het met het oog op de gehanteerde berekeningsmethode noodzakelijk in de gelegenheid te
worden gesteld de getuigen te kunnen bevragen. Eerder is bijvoorbeeld niet specifiek gevraagd naar de



dagen dat de vrouwen minder goed verdienden en er wel kosten werden gemaakt. Voorts is niet gevraagd
op welke dagen in de week het druk was en wanneer minder druk. Of hoelang zij in een straat bleven staan
als zij daar minder goed verdiende.

8. De antwoorden op deze en soortgelijke vragen zijn geschat en op basis van vage verklaringen
aangenomen, terwijl specifieke informatie hieromtrent volledig in het rapport ontbreekt

De rechtbank gaat bij aangeefster [slachtoffer 1] uit van een werkweek van 5 dagen met een ziekteverzuim
van ongeveer 70 dagen. In het dossier van [slachtoffer 1] wordt verwezen naar administratie uit 2012. In
maart en april van dat jaar heeft [slachtoffer 1] volgens de administratie zeer weinig gewerkt. De
rapporteurs hebben deze periode buiten beschouwing gelaten, omdat er sprake zou kunnen zijn van ziekte
of werkzaamheden elders.

10. Uit geen enkele administratie blijkt echter dat aangeefster [slachtoffer 1] in die maanden nog elders
heeft gewerkt. Tevens wordt in het rapport nergens rekening er mee gehouden dat aangeefster [slachtoffer
1] in de maanden maart en april in 2012 niet heeft gewerkt wegens ziekte.

11. Een ander onterechte aanname van de rechtbank ziet op een afdracht van 100%, terwijl aangeefster
[slachtoffer 1] in diverse verklaringen verklaard over het doen van uitgaven.

12. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 1] onder andere over de periodes van uitval en haar
bestedingsruimte verder te bevragen.

Door de rapporteurs wordt aangenomen dat als aangeefster [slachtoffer 4] niet in de raamprostitutie
werkzaam was, zij dan werkzaam moet zijn geweest in de escort. De rechtbank volgt deze aanname, omdat
ervan uit wordt gegaan dat aangeefster [slachtoffer 4] gedurende de gehele gewerkte periode een object
van verdienste is geweest en zij derhalve ofwel in de raamprostitutie ofwel in de escort werd ingezet.

14. Gelet op onder andere verklaringen van aangeefster [slachtoffer 4] zelf, kan de verdediging deze
aanname niet volgen. Zo heeft zij het volgende verklaard:

"V; Hoeveel dagen per week werkte je?

A: In het begin elke dag. Later mocht je wel eens vrij.

V: Van hoe laat tot hoe laat werkte je?

A: ik weet niet meer precies welke uren ik werkte. Ik denk dat we ongeveer 7 uur per dag achter de
ramen werkten. Escort kon altijd zijn, als er klanten waren moesten we gaan.

(...)

We moesten ook wel eens escort doen of thuiswerken, omdat [betrokkene] geen geld had om de
raamhuur te betalen."

15. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 4] onder andere over de frequentie met betrekking tot de
escort en het percentage van haar afdracht verder te bevragen.

9. T.a.v. aangeefster [slachtoffer 1] :

13. T.a.v. aangeefster [slachtoffer 4] :



Tegenover de verklaring van aangeefster [slachtoffer 2] staat de verklaring van [betrokkene 3] over de duur
van haar verblijf bij hem. Tevens heeft zij verklaard al twee keer eerder te zijn weggelopen. Doordat niet
precies kan worden vastgesteld hoeveel dagen aangeefster [slachtoffer 2] afwezig is geweest, maakt de
rechtbank een schatting en komt op een totale uitval van 20 dagen. Dit terwijl [betrokkene 3] heeft
verklaard dat aangeefster [slachtoffer 2] zeker een maand bij hem heeft verbleven.

17. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 2] o.a. verder te bevragen over het aantal dagen dat zij
niet heeft gewerkt.

Aangeefster [slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij meerdere periodes niet gewerkt heeft of dat zij amper
verdiende. In het rapport wordt gesteld dat het gezien de lange duur niet anders kan, dan dat er winst werd
gemaakt Volgens de rechtbank zien de verklaringen waarin [slachtoffer 3] aangeeft slecht te hebben
verdiend, enkel op de raamprostitutie en gaan deze niet over de escortwerkzaamheden.

19. Over de gewerkte dagen in de escort en het daarmee verdiende bedrag is onvoldoende bekend, om daar
de conclusie aan te verbinden dat appellant daadwerkelijk voordeel heeft genoten.

20. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 3] dan ook onder andere verder te bevragen over haar
escortwerkzaamheden.

De rechtbank volgt de eigen verklaring van aangeefster [slachtoffer 5] in zoverre dat zij heeft verklaard
zowel in de Doubletstraat als in de Geleenstraat te hebben gewerkt Omdat de Doubletstraat de meest
verdienende omgeving betrof, wordt ervan uitgegaan dat zij voornamelijk daar heeft gewerkt. Over de duur
van haar werkzaamheden in de verschillende straten is echter niets bekend.

22. De verdediging wenst aangeefster [slachtoffer 5] dan ook onder andere verder te bevragen over de
periodes dat zij in de verschillende straten werkzaam is geweest.”

7. Op 16 oktober 2018 heeft in hoger beroep een zogenaamde regiezitting plaatsgevonden. Bij die
gelegenheid heeft de raadsman zijn onderzoekswensen nader toegelicht. Het proces-verbaal houdt
ten aanzien van de getuigenverzoeken het volgende in:

“De voorzitter doet mededeling van de binnengekomen stukken:

- De appelschriftuur van de verdediging, binnengekomen op 30 november 2017, inhoudende de grieven
tegen het vonnis waarvan beroep alsmede een aantal onderzoekswensen.

(…)

Daartoe door de voorzitter in de gelegenheid gesteld licht de raadsman de onderzoekswensen als volgt toe:

De door de verdediging verzochte getuigen zijn reeds gehoord in het kader van de strafzaak waarop de
onderhavige ontnemingszaak is gebaseerd. De vragen die de verdediging tijdens deze verhoren heeft
gesteld hadden betrekking op de ten laste gelegde feiten en niet op eventueel wederrechtelijk verkregen
voordeel. Pas nadat cliënt is veroordeeld in de strafzaak is een ontnemingsvordering gevolgd.

16. T.a.v. aangeefster [slachtoffer 2]

18. T.a.v. aangeefster [slachtoffer 3]

21. T.a.v. aangeefster [slachtoffer 5]



In eerste aanleg is door de verdediging reeds uitvoerig uiteengezet waarom de bij appelschriftuur verzochte
getuigen dienen te worden gehoord. De rechtbank heeft deze verzoeken toen afgewezen, omdat de getuigen
al waren gehoord in het kader van de strafzaak.

De raadsman stelt zich op het standpunt dat het criterium van het verdedigingsbelang van toepassing is en
wenst dit nader toe te lichten aan de hand van zijn digitale pleitnotities.

(…)

Voorts deelt de voorzitter mede dat de vijf thans als getuigen verzochte aangeefsters zich in de strafzaak
hebben gevoegd als benadeelde partij en ieder een (hoge) vordering hebben ingediend, dat er grote
bedragen aan de benadeelde partijen zijn toegewezen, dat deze financiële aspecten dus ook in de strafzaak
een grote rol speelden en dat zij de indruk heeft dat de aangeefsters bij de rechter-commissaris ook reeds
zijn ondervraagd over het aantal dagen, uren per dag en de periodes waarin zij hebben gewerkt en
eventuele ziektes. De aangeefsters hebben ook verklaard over de financiële aspecten.

Daarop deelt de raadsman het volgende mede:

De verdediging wenst de betrouwbaarheid van de getuigen in zijn algemeenheid te toetsen, mede omdat de
aangeefsters ook over elkaar hebben verklaard en daarbij over en weer financiële aspecten aan de orde zijn
gekomen, waar de verdediging vragen over heeft.

De vorderingen van de benadeelde partijen zijn slechts voor een relatief klein gedeelte toegewezen. Echter,
het feit dat de vorderingen van de benadeelde partijen (deels) zijn toegewezen neemt niet weg dat de
verdediging er belang bij heeft om deze personen als getuige te horen in het kader van de ontnemingszaak.
Daarbij is ook van belang dat in het kader van de ontnemingszaak behoorlijke dwangmiddelen kunnen
worden toegepast. (…)

Daartoe door de voorzitter in de gelegenheid gesteld deelt de raadsman het volgende mede:

De advocaat-generaal stelt dat de onderbouwing van de verzoeken slechts bestaat uit algemeenheden. Dit
is echter onjuist. Ik heb tijdens dit onderzoek ter terechtzitting reeds aangeboden om de pleitnota in eerste
aanleg en de appelschriftuur voor te dragen om aan te geven waarom de uitgangspunten in het
ontnemingsrapport niet kloppen en waarom de rechtbank hier ten onrechte in is meegegaan en misschien
moet ik dat maar gaan doen.

De voorzitter deelt mede dat het hof bekend is met de inhoud van de pleitnota in eerste aanleg en de
appelschriftuur, maar dat in het vonnis expliciet is ingegaan op de door de verdediging in eerste aanleg
gevoerde verweren en dat de rechtbank deze, voor zover zij deze gegrond achtte, ook heeft verdisconteerd
in haar berekening van het wederrechtelijke voordeel, die ook op een lager bedrag uitkomt dan het
ontnemingsrapport.

De raadsman deelt mede dat de verdediging de getuigen wenst te horen om zijn standpunt te kunnen
onderbouwen dat de rapporteurs, en de rechtbank die het rapport grotendeels heeft gevolgd, zijn uitgegaan
van verkeerde uitgangspunten. De raadsman deelt voorts mede dat de verdediging de getuigen hierover
destijds nog niet zo specifiek heeft bevraagd, omdat het ontnemingsrapport toen nog niet was opgemaakt.
De raadsman deelt mede dat hij ter onderbouwing zijn pleitnota in eerste aanleg integraal zal voordragen.

De advocaat-generaal deelt mede dat dit niet de bedoeling is, maar dat de verdediging naar aanleiding van
het gewezen vonnis een onderbouwing van de verzoeken om de getuigen te horen dient te geven.

De voorzitter bevestigt dat en deelt mede dat het niet de bedoeling is dat de raadsman de pleitnota in eerste
aanleg integraal gaat voordragen.



De raadsman deelt mede dat hij in de appelschriftuur heeft aangegeven wat de bezwaren zijn tegen het
vonnis en voert vervolgens het woord overeenkomstig de appelschriftuur vanaf punt 9 tot en met punt 22.
Daarop aanvullend deelt de raadsman mede dat de kern van het probleem is dat het ontnemingsrapport op
basis van onvoldoende informatie is vastgesteld waardoor de rechtbank geen verstandige beslissing heeft
kunnen nemen op de ontnemingsvordering en waardoor het thans van belang is dat er nader onderzoek
wordt verricht.

De voorzitter zegt dat zij even concreet wil ingaan op, bijvoorbeeld, de verzochte getuige [slachtoffer 1] .
[slachtoffer 1] heeft zich tegenover de rechter-commissaris uitgelaten over de uren die ze heeft gewerkt en
de bedragen die ze heeft verdiend. De rechtbank zegt in het vonnis dat de verdediging zich niet heeft verzet
tegen het in het rapport vastgestelde bedrag van € 750,- per dag en dat daarin, naar het oordeel van de
rechtbank, voldoende is verdisconteerd dat zij zelf (op schaarse momenten) wat heeft gehouden van het
door haar verdiende geld. Desgevraagd door de voorzitter deelt de raadsman mede dat de verdediging het
niet eens is met de door de rechtbank gehanteerde 100% afdracht door [slachtoffer 1] alsmede de daarbij
gehanteerde verdiscontering van € 750,- en dat de verdediging [slachtoffer 1] hier nadere vragen over wil
stellen.

(…)

De voorzitter deelt als beslissing van het hof het volgende mede:

Ten aanzien van de verzochte getuigen geldt het noodzakelijkheidscriterium, omdat de getuigen reeds zijn
gehoord bij de rechter-commissaris in het kader van de onderliggende strafzaak waarin de relevante
financiële aspecten ook reeds speelden in verband met de vorderingen van de benadeelde partijen en deze
getuigen tijdens deze verhoren ook reeds een verklaring hebben afgelegd over deze financiële aspecten.

Het verzoek om de getuigen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer
5] te horen wordt afgewezen, nu tijdens eerdere verhoren van deze getuigen de financiële aspecten reeds
aan de orde zijn geweest en de verdediging onvoldoende heeft gemotiveerd waarover de getuigen nog
aanvullend zouden kunnen verklaren. Het hof acht zich derhalve voldoende ingelicht en de noodzakelijkheid
van de gevraagde verhoren is derhalve niet gebleken.

Ook getoetst aan het criterium van het verdedigingsbelang wijst het hof de getuigenverzoeken af. Daarbij
neemt het hof, naast het hiervoor overwogene, in overweging dat enerzijds de onderbouwing van de
verzoeken door de verdediging onvoldoende is geconcretiseerd en gemotiveerd in het licht van anderzijds de
reeds bij de rechter-commissaris afgelegde verklaringen van de vijf verzochte getuigen en de duidelijke en
uitgebreide argumentatie door de rechtbank in het vonnis omtrent de berekening van het wederrechtelijke
voordeel en het gebruik van de verklaringen van deze getuigen bij het vaststellen van het wederrechtelijk
verkregen voordeel. Het hof heeft bij de beoordeling meegewogen dat het voor de verzochte getuigen -
tevens slachtoffers in de strafzaak - naar moet worden aangenomen zeer belastend zou zijn om nogmaals
een verklaring af te moeten leggen. Het hof is van oordeel dat redelijkerwijs valt aan te nemen dat de
veroordeelde niet in zijn verdediging wordt geschaad door de afwijzing van de verzochte getuigen.

Het gerechtshof wijst derhalve alle verzochte getuigen af.”

8. Ter terechtzitting in hoger beroep van 23 augustus 2019 heeft de raadsman het verzoek om de
getuigen te horen herhaald. Het hof heeft in de bestreden uitspraak het verzoek wederom
afgewezen.



De twee deelklachten van het middel

9. Ik begrijp het middel aldus dat het uitsluitend opkomt tegen de door het hof ter terechtzitting van
16 oktober 2018 gegeven beslissingen. In de toelichting betoogt de steller van het middel allereerst
dat de motivering van de afwijzing van het verzoek niet compleet is. Daartoe voert de steller van het
middel allereerst aan (ik citeer):

“Achter de zin: Daarbij neemt het hof, naast het hiervoor overwogene, in overweging dat enerzijds de
onderbouwing van de verzoeken door de verdediging onvoldoende is geconcretiseerd en gemotiveerd
in het licht van” zou behoren te staan tegen welk licht de verzoeken gehouden zijn. De zin wordt echter
gevolgd door het woordje “anderzijds”. De zin lijkt aldus niet compleet met het gevolg dat dit deel van de
afwijzing onbegrijpelijk en ontoereikend is gemotiveerd”

10. In de tweede plaats betoogt de steller van het middel dat ten tijde van de verhoren van de
getuigen in de strafzaak jegens de betrokkene het ontnemingsrapport nog niet bekend was. De
verdediging is nimmer in de gelegenheid gesteld om de bevindingen zoals neergelegd in het
ontnemingsrapport aan de getuigen voor te houden. Daardoor is de verdediging in haar belangen
geschaad, aldus de steller van het middel.

Beoordelingskader voor het horen van getuigen in ontnemingszaken

11. Het is raadzaam om een poging te doen tot het schetsen van het beoordelingskader voor
verzoeken tot het horen van getuigen in ontnemingszaken. Bij mijn schets hanteer ik het raamwerk
dat de Hoge Raad normaliter over dit onderwerp uiteenzet en ik bespreek pas daarna de vraag in
hoeverre de Keskin-uitspraak van het EHRM1 hierin verandering heeft gebracht, althans voor zover
van belang voor de voorliggende zaak. Ik vang (dus) aan met woorden van de Hoge Raad.

12. Of een verzoek tot het horen van getuigen naar behoren is onderbouwd en 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
artikel 6 EVRM.2

13. Bij de beoordeling (door de cassatierechter) van de afwijzing van een verzoek tot het oproepen
van getuigen gaat het in cassatie uiteindelijk om de vraag of de afwijzende 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.3

14. Gelet op het specifieke karakter van de ontnemingsprocedure en de in dat verband geldende
bewijslastverdeling, kan de ontnemingsrechter die voor de vraag wordt gesteld of door het niet horen
van een door de verdediging verzochte getuige de betrokkene redelijkerwijs in zijn verdediging wordt
geschaad (het zogeheten verdedigingscriterium), mede betrekken of het verzoek, in het licht van de
door het Openbaar Ministerie aan zijn vordering ten grondslag gelegde financiële gegevens,
voldoende is onderbouwd. De aan die onderbouwing te stellen eisen mogen afhankelijk worden
gesteld van de mate waarin de rechter het standpunt van het Openbaar Ministerie voorshands
aannemelijk acht.4 Met andere woorden, hoe overtuigender de door het Openbaar Ministerie
gepresenteerde resultaten van het strafrechtelijk financieel onderzoek des te hogere eisen aan de
verdediging mogen worden gesteld met betrekking tot de onderbouwing van haar verzoek. Bij de
invulling van het verdedigingscriterium in ontnemingszaken worden dus strengere eisen gesteld aan
de verdediging om een getuigenverzoek te onderbouwen.5



15. Ingevolge artikel 511g lid 2 Sv is artikel 418 lid 2 Sv van overeenkomstige toepassing op de
behandeling van het hoger beroep in de procedure in ontnemingszaken. Artikel 418 lid 2 Sv bepaalt
dat in het geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden, de oproeping
van een getuige (op verzoek van de verdediging) kan worden geweigerd indien de getuige ter
terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris is gehoord en het gerechtshof
horen ter terechtzitting niet noodzakelijk oordeelt (het zogeheten noodzakelijkheidscriterium).6

16. Mijn voormalige ambtgenoot, thans procureur-generaal Bleichrodt heeft in zijn conclusie voor HR
26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1339 (81 RO), welke zaak in grote lijnen overeenkomt met de
onderhavige zaak, met kracht van argumenten betoogd dat – vanwege het uiteenlopende karakter
van het beslissingsschema in de hoofdzaak, onderscheidenlijk de ontnemingszaak – de hoofdzaak en
de ontnemingszaak in dit verband niet met elkaar mogen worden vereenzelvigd.7 Dat een getuige in
de hoofdzaak ter terechtzitting dan wel bij de rechter-commissaris is gehoord, activeert naar zijn
inzicht niet (zonder meer) het bepaalde in artikel 418 lid 2 Sv en brengt dus niet mee dat het
noodzakelijkheidscriterium van toepassing is. Bleichrodt merkt op dat het horen van getuigen veelal
aan de hand van de ontnemingsrapportage invulling zal krijgen. In het geval de
ontnemingsrapportage eerst beschikbaar is gekomen nadat de getuige in de hoofdzaak ten
overstaand van de rechter-commissaris is gehoord, lijkt het Bleichrodt niet in overeenstemming met
het gescheiden karakter van beide procedures en met de ratio van artikel 418 lid 2 Sv om ervan uit te
gaan dat bij de beoordeling van het getuigenverzoek in de ontnemingsprocedure het (striktere)
noodzakelijkheidscriterium geldt. Een dergelijke rechtsopvatting heeft als voordeel dat het een
duidelijke regel stelt voor de rechtspraktijk.

17. Indien zijn standpunt juist is (de Hoge Raad heeft zich daarover bij mijn weten nog niet uitgelaten)
biedt artikel 418 lid 2 Sv geen grondslag om het verzoek tot de oproeping van getuigen voor de
behandeling van het hoger beroep in de ontnemingszaak te beoordelen aan de hand van de
(strengere) maatstaf van de noodzakelijkheid. Niettemin kunnen zich situaties voordoen waarin, zoals
hier, het hof vaststelt dat de getuige in de hoofdzaak ten overstaan van een rechter en in
aanwezigheid van de verdediging al is gehoord over financiële aspecten die beslissend zijn voor de
uitkomst van de ontnemingszaak. Mogelijk is de getuige in de hoofdzaak ten overstaan van de rechter
en in aanwezigheid van de verdediging reeds gehoord over (i) de delictueuze oorzaak en (ii) de
omvang van het door hem of haar ondervonden nadeel, terwijl tegenover dit nadeel een daarmee
corresponderend wederrechtelijk voordeel voor de veroordeelde staat. In dat geval valt niet zonder
meer in te zien wat de meerwaarde is van een verhoor van de getuige in de ontnemingszaak over de
oorzaak en de omvang van dit gedeelte van het wederrechtelijk voordeel.

18. Zonder afbreuk te willen doen aan de duidelijkheid van de uitleg van artikel 418 lid 2 Sv die
Bleichrodt voor juist houdt, komt het mij in zo’n geval voor dat de invulling van het
verdedigingscriterium niet veel zal verschillen van die van het noodzakelijkheidscriterium in die zin dat
van de verdediging mag worden verlangd dat zij uiteenzet om welke redenen de getuige in de
ontnemingszaak over dit onderwerp opnieuw zal moeten worden gehoord. De enkele verwijzing naar
het verschil tussen het onderzoeksthema in de hoofdzaak en dat van de ontnemingszaak volstaat dan
niet.

19. Ik heb mij nog afgevraagd of dat anders is wanneer de ontnemingsrapportage is opgesteld nadat
de getuige in de hoofdzaak is gehoord. Naar mijn inzicht hangt dit af van de inhoud van de
ontnemingsrapportage. In geval van een concrete voordeelberekening, waarin voordeel wordt
geschat dat afkomstig is van specifiek omschreven delicten, volgt het financieel rapport doorgaans een
betrekkelijk vast stramien. Eerst worden de relevante onderzoeksresultaten opgesomd. Daaraan
worden gevolgtrekkingen verbonden omtrent de omvang van bepaalde voordeelposten (en eventueel
kostenposten). Het geheel wordt afgesloten met een berekening die is opgebouwd uit positieve
(respectievelijk negatieve) bedragen, waarvan de uitkomst het wederrechtelijk verkregen voordeel
representeert. Voor de gevolgtrekkingen en de berekening is alleen de financieel rapporteur
verantwoordelijk. Indien de relevante onderzoeksresultaten die aan deze berekening ten grondslag



zijn gelegd een-op-een zijn ontleend aan de verklaring die de getuige in de hoofdzaak in
aanwezigheid van de verdediging heeft afgelegd, vermag ik wederom niet in te zien wat de
meerwaarde is van een herhaald verhoor van deze getuige omtrent hetgeen hij of zij eerder heeft
verklaard over het door hem of haar ondervonden nadeel. Dit wordt niet anders doordat de financieel
rapporteur aan de inhoud van de getuigenverklaring gevolgtrekkingen heeft verbonden omtrent de
omvang van met dat nadeel corresponderend voordeel.

20. Het voorgaande brengt naar mijn inzicht mee dat – ook bij toepassing van het
verdedigingscriterium – in ontnemingszaken van de verdediging mag worden verlangd dat zij
uiteenzet om welke redenen een getuige in de ontnemingszaak moet worden gehoord ingeval die
getuige in de hoofdzaak ten overstaan van een rechter en in aanwezigheid van de verdediging reeds
is gehoord over de financiële aspecten die beslissend zijn voor de grootte van de voordeelposten
waaruit het bedrag van de ontnemingsmaatregel is opgebouwd.

21. Toen kwam ‘Keskin’. Met deze uitspraak van het EHRM heeft de steller van het middel geen
rekening kunnen houden. De schriftuur dateert van vóór die uitspraak. Om die reden sta ik hierbij
thans op eigen initiatief stil. Het middel nodigt (mij) echter niet uit tot een uitputtende bespreking van
de vraag in hoeverre ‘Keskin’ van betekenis is voor ontnemingszaken. Ik wil hieronder slechts betogen
dat ‘Keskin’ mij niet op andere gedachten brengt dan ik in de vorige alinea heb verwoord. Ik zal
uitleggen waarom.

22. Getuigen à charge, oftewel ‘witnesses against a person charged with a criminal offence’ in de zin van
artikel 6 lid 3, onder d, EVRM, zijn “persons whose deposition may serve to a material degree as the basis
for a conviction and which thus constitutes evidence for the prosecution”.8Dit betreft een materieel, in de
zin van: inhoudelijk criterium; het gaat om getuigen van wie de verklaring bewijs levert ten laste van
de verdachte. Alle bewijs tegen de verdachte moet in beginsel in zijn aanwezigheid op de
terechtzitting worden geleverd,9 met dien verstande 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 (…).”10Tot zover
niks nieuws.

23. Met ‘Keskin’ pepert het EHRM de Nederlandse rechter onomwonden in dat het belang van de
verdediging om in haar aanwezigheid getuigen à charge te (doen) horen “must in principle be
presumed.”11 De Hoge Raad vat dit als volgt op: “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.”12 Hij voegde daaraan toe: “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 de Hoge Raad uitsluitend om getuigen die nog niet in aanwezigheid van de
verdediging zijn gehoord. Voor het EHRM is dat in beginsel niet anders. ‘Keskin’ heeft het oog op
untested witnesses, oftewel ongehoorde getuigen.

24. Laten we omwille van het argument aannemen dat in ontnemingszaken dit beoordelingskader
onverkort opgaat voor getuigen van wie de verklaring beslissend is voor de omvang van
voordeelposten die deel uitmaken van het ontnemingsbedrag. Dan komt de vraag op of we überhaupt
van doen hebben met een – in de zin van artikel 6 EVRM – ongehoorde getuige ingeval de getuige
weliswaar (nog) niet in de ontnemingszaak, maar wel in de daaraan voorafgaande hoofdzaak een
verklaring heeft afgelegd, zulks ten overstaan van een rechter en in aanwezigheid van de verdediging
die bij deze gelegenheid de getuige heeft kunnen ondervragen en confronteren met informatie die
afwijkt van de (eerder) door de getuige afgelegde verklaring.

25. Als de verdediging bij het verhoor in de hoofdzaak de getuige mede heeft ondervraagd over de



financiële aspecten die beslissend zijn voor de grootte van voordeelposten waaruit het bedrag van de
ontnemingsmaatregel is opgebouwd, is dat volgens mij – ook in het licht van de waarborg van artikel
6 lid 3 onder d EVRM – niet zonder betekenis voor de vraag of van de verdediging mag worden
verlangd dat zij het verzoek om het horen van de getuige in de ontnemingszaak onderbouwt door te
specificeren welke onderwerpen in dat herhaalde verhoor aan bod zouden moeten komen en dat zij
uiteenzet welke toegevoegde waarde dit verhoor heeft. Dat de hoofdzaak en de ontnemingszaak
binnen het bestek van artikel 418 lid 2 Sv (althans in de opvatting van Bleichrodt) in dit verband
moeten worden onderscheiden, betekent niet dat dit – vanuit het vizier van het EHRM – voor artikel 6
lid 3 onder d EVRM ook geldt. De ontnemingszaak is immers niets anders dan een afgesplitste
voortzetting van de hoofdzaak. Met andere woorden, voor de vraag of het strafproces eerlijk is
verlopen kunnen deze twee procedures tezamen als één geheel worden beschouwd. Aldus
beschouwd brengt ‘Keskin’ geen verandering teweeg in de plicht tot onderbouwing van een verzoek in
een ontnemingszaak tot het horen van een getuige die al eerder, namelijk in de hoofdzaak ten
overstaan van een rechter en in aanwezigheid van de verdediging, is gehoord over de financiële
aspecten die (ook) beslissend zijn voor de uitkomst van de ontnemingszaak.

Terug naar het middel

26. Voor zover het middel de klacht behelst dat de hierboven reeds onder 9 geciteerde zin uit de
overweging van het hof niet compleet is, faalt het. De zin van het hof is wellicht stilistisch niet zo fraai
maar mijns inziens is er geen deel van de overweging weggevallen en zet het hof duidelijk uiteen
waarom het verzoek tot het horen van de getuigen wordt afgewezen. Uit de overwegingen van het
hof kan worden afgeleid dat het hof heeft geoordeeld dat het verzoek, (ook) getoetst aan het
verdedigingscriterium, door de verdediging onvoldoende is gemotiveerd en geconcretiseerd in het licht
van (i) de (inhoud van de) reeds bij de rechter-commissaris (in de strafzaak) afgelegde verklaringen
van de vijf verzochte getuigen en (ii) de duidelijke en uitgebreide argumentatie van de rechtbank in
het vonnis omtrent de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Gelet op het door mij
geschetste beoordelingskader, acht ik dat oordeel niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Ik zal
dat hierna verder toelichten.

27. Aan het verzoek tot het horen van de getuigen heeft de verdediging naar de kern genomen
(slechts) aangevoerd dat zij de getuigen wil ondervragen over de periodes van uitval en de
bestedingsruimte (getuige [slachtoffer 1] ), de (frequentie van) de (escort)werkzaamheden (
[slachtoffer 4] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 5] ), het percentage van afdracht ( [slachtoffer 4] ) en
het aantal dagen waarop (niet) gewerkt werd ( [slachtoffer 2] ). Verder heeft de verdediging in zijn
algemeenheid betoogd dat ten tijde van het horen van de getuigen in de strafzaak het
ontnemingsrapport nog niet bekend was.

28. In cassatie staat niet ter discussie dat de getuigen in de hoofdzaak ten overstaan van de rechter-
commissaris en in aanwezigheid van de verdediging zijn gehoord over verschillende financiële
aspecten. Zo hebben de getuigen bij de rechter-commissaris onder meer verklaard over de periode
waarin zij voor de betrokkene hebben gewerkt, de mate waarin zij de opbrengsten uit prostitutie
moesten afstaan aan de betrokkene en over de bedragen die zij met hun werkzaamheden
verdienden. Van de verdediging mag in dat geval worden verlangd dat zij uiteenzet waarom de
getuigen in de ontnemingszaak opnieuw over deze onderdelen moeten worden gehoord. Zoals
gezegd, de enkele verwijzing naar het verschil tussen het onderzoeksthema in de hoofdzaak en dat
van de ontnemingszaak volstaan daartoe niet.

29. Daar komt bij dat in deze zaak het Openbaar Ministerie zijn berekening heeft gebaseerd op een
rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel per delict d.d. 20 juni 2016. Tevens is aan de
inhoudelijke behandeling van de zaak ter terechtzitting in eerste aanleg een schriftelijke voorbereiding
voorafgegaan. Het hof mocht dan ook zwaardere eisen aan de onderbouwing van het verzoek tot het
horen van de getuigen stellen en bij zijn oordeel betrekken dat de verdediging onvoldoende concreet
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en specifiek heeft onderbouwd waarom de aannames die de rechtbank heeft gehanteerd naar haar
oordeel onjuist zijn.

30. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

31. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven. Ik wijs er nog wel op dat de mogelijkheid bestaat dat de Hoge Raad
uitspraak doet op een moment dat de redelijke termijn in de fase van cassatie is verstreken.

32. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

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

Vgl. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440 m.nt. Kooijmans, rov. 3.8.1.

Vgl. HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441 m.nt. Borgers (rov.2.76). Deze rechtspraak
is van overeenkomstige toepassing in ontnemingszaken; zie HR 8 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:379,
NJ 2016/213 m.nt. Reijntjes, rov. 2.5.1.

Vgl. HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8950, NJ 2003/97 m.nt. Mevis en HR 7 maart 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AV0361, NJ 2006/460 m.nt. Reijntjes. Uit laatstgenoemd arrest blijkt bovendien dat
de betrokkene niet het recht kan worden ontzegd om zich in het kader van een onderzoek naar de
aannemelijkheid van ‘soortgelijke feiten” en/of het daarmee behaalde voordeel te verdedigen en in
dat kader getuigen te doen horen. Vgl. voorts HR 24 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4724, NJ
2006/265, HR 24 juni 2008, ECLI:NL:2008:BD0420, NJ 2008/378, HR 19 februari 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC4464.

Zie C.P.J. Scheele, Handboek Strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer (online versie, actueel t/m 01-03-
2018), paragraaf 26.9 (Getuigen(verzoeken) in de ontnemingsprocedure), p. 5.

Artikel 418 lid 2 Sv in verbinding met artikel 511g lid 2 Sv vormt een uitzondering op de regel dat in
een geval waarin bij tijdig ingediende appelschriftuur een opgave van getuige wordt gedaan zoals
bedoeld in artikel 410 lid 3 Sv, de rechter ingevolge artikel 418 lid 1 Sv in verbinding met artikel 511g
lid 2 Sv de in artikel 288 lid 1 Sv voorziene maatstaf dient te hanteren, namelijk of de betrokkene door
het niet oproepen van de getuigen in zijn verdediging wordt geschaad (het zogenaamde
verdedigingscriterium).

CAG Bleichrodt d.d. 24 maart 2015, ECLI:NL:PHR:2015:672, daarin bijgevallen door mijn ambtgenoot
Spronken bij conclusies d.d. 22 december 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2753, en d.d. 21 juni 2016,
ECLI:NL:PHR:2016:764. Zie tevens mijn conclusie van 19 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:621, vóór HR
18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1684. Ook in deze uitspraak laat de Hoge Raad zich niet uit
over de door mij aangesneden kwestie.

EHRM 27 februari 2001, nr. 33354/96, par. 41 (Lucà/Italië); EHRM 10 juli 2012, nr. 29353/06, par. 39
(Vidgen/Nederland); EHRM 17 oktober 2019, nrs. 26581/17 en 31024/17, par. 93 (Oddone en Pecci/San
Marino); EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin/Nederland), par. 40.
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Vgl. EHRM 12 maart 2020, nr. 53791/11 (Chernika/Oekraïne).

EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin/Nederland), par 44; EHRM (GK) 15 december 2015, nr.
9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland), par. 105.

EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin/Nederland), par. 60-61.

HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. 1.
Motivering schatting w.v.v. Heeft hof met voldoende mate van nauwkeurigheid
bewijsmiddelen vermeld waaraan schatting van w.v.v. is ontleend? 2. HR maakt
algemene opmerkingen over beoordeling van getuigenverzoeken in
ontnemingszaken.

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BV9087, inhoudende dat
uitspraak b.m. moet vermelden waaraan schatting van w.v.v. is ontleend met
weergave van inhoud daarvan, v.zv. bevattende voor die schatting redengevende
feiten en omstandigheden. Hof heeft overwogen dat het uitgaat van bedrag aan
w.v.v. zoals is bewezenverklaard, hetgeen (op bedrag van € 29.419,85 na) het
totale bedrag is dat door BV naar bankrekeningen van 5 koeriersbedrijven is
overgemaakt. In aanmerking genomen dat verdediging heeft aangevoerd dat niet is
gebleken dat betrokkene grote contante bedragen heeft opgenomen bij banken,
kon hof niet volstaan met het weergeven van de in ontnemingsrapportage gemaakte
gevolgtrekking dat bedrag dat op bankrekeningen van 5 koeriersbedrijven is
overgemaakt, daadwerkelijk aan betrokkene is toegekomen. Uitspraak is in
zoverre ontoereikend gemotiveerd.

Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:1015, inhoudende dat een
tot zittingsrechter gericht verzoek tot horen van getuigen door verdediging moet
worden gemotiveerd, en uit HR:2002:AD8950, inhoudende dat ook in
ontnemingszaken de verplichting geldt dat getuigenverzoek moet worden
gemotiveerd. Rechter kan bij de beoordeling van getuigenverzoek in
ontnemingszaak o.m. acht slaan op de omstandigheid dat in strafzaak al
getuigenverklaringen zijn afgelegd waarvan de inhoud van belang is voor de in
ontnemingszaak te nemen beslissingen, mits deze verklaringen deel uitmaken van
processtukken van ontnemingszaak. HR herhaalt ten slotte relevante overwegingen
uit HR:2021:576 m.b.t. het horen van getuigen die reeds een belastende verklaring
hebben afgelegd en uit HR:2021:1749, inhoudende dat de in HR:2021:576
gegeven bijstelling in ontnemingszaken alleen betekenis heeft indien en v.zv.
getuigenverzoek is gedaan i.v.m. een in ontnemingsprocedure te nemen beslissing
die ertoe strekt dat betrokkene zelf een concreet aangeduid strafbaar feit heeft
begaan.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2022:147
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Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/02717 P

Datum 8 februari 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 28 augustus 2020,
nummer 23-003742-18, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten
laste

van

[betrokkene ] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977,

hierna: de betrokkene.

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft D.W.H.M. Wolters, advocaat te
Hoofddorp, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot
terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam teneinde op het bestaande hoger beroep
opnieuw te worden berecht en afgedaan.

1 Procesverloop in cassatie
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5.2

5.3

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de schatting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel ontoereikend is gemotiveerd.

Het hof heeft – door de beslissing van de rechtbank in zoverre te bevestigen – het door de
betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op € 645.621,49. Het vonnis van de
rechtbank houdt over deze schatting in:

“5.1 Grondslag van de vordering

(...)

Bij arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 9 december 2016 is veroordeelde veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar, met aftrek van de
tijd die veroordeelde in voorarrest heeft doorgebracht, waarbij is bewezenverklaard dat hij
meermalen valsheid in geschrift heeft gepleegd, dat hij meermalen gebruik heeft gemaakt
van een vals geschrift, dat hij het bedrijf [A] B.V. heeft opgelicht voor een totaalbedrag van €
958.164,00 en dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Op grond van deze veroordeling kan aan veroordeelde de verplichting worden opgelegd tot
betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel, verkregen door middel van of uit de baten van de ingevolge dat arrest
bewezenverklaarde strafbare feiten.

De ontnemingsrapportage

Op 26 augustus 2015 heeft verbalisant [verbalisant] , werkzaam bij de FIOD te Haarlem, een
rapport opgesteld betreffende het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit
rapport zal hierna worden aangehaald als de ontnemingsrapportage.

Bij het rapport zijn diverse bijlagen gevoegd, ontleend aan het dossier met betrekking tot de
onderliggende strafzaak tegen veroordeelde. De rechtbank heeft bovendien de beschikking gehad
over het volledige dossier van de strafzaak.

De beoordeling

De rechtbank stelt vast dat veroordeelde onherroepelijk is veroordeeld voor het (kort gezegd)
oplichten van het bedrijf [A] B.V. voor een totaalbedrag van € 958.164,00.

Uit de ontnemingsrapportage blijkt dat [A] betalingen heeft verricht aan vijf koeriersbedrijven,
terwijl daar geen diensten tegenover hebben gestaan. De door [A] overgemaakte gelden werden
telkens kort daarna contant opgenomen, overgemaakt naar bankrekeningen van veroordeelde,
zijn echtgenote of één van hun gezamenlijke bankrekeningen, overgemaakt naar de bankrekening
van stichting [G] , overgemaakt naar de bankrekening van stichting [K] en overgemaakt naar
bankrekeningen van diverse personen binnen de kennissen- dan wel familiekring van
veroordeelde.

Veroordeelde had de beschikking over de bankpasjes van de vijf koeriersbedrijven, de bankpasjes
van de stichtingen, hij heeft contante opnamen verricht van de rekeningen en hij had de pincodes
van de diverse bankpasjes opgeschreven in zijn adressenboekje en op een papiertje.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het daadwerkelijk veroordeelde zelf is
geweest die het wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.

In het ontnemingsrapport wordt uitgegaan van een bedrag van € 987.584,57 aan wederrechtelijk
verkregen voordeel. Dit betreft het totale bedrag dat door [A] op de bankrekening van de vijf
koeriersbedrijven is overgemaakt. [A] heeft niet van alle betalingen de facturen kunnen
achterhalen, maar uit de bankafschriften van [A] blijkt dat in totaal dit bedrag is overgemaakt.

De rechtbank gaat – anders dan de officier van justitie en het ontnemingsrapport – uit van het
bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel zoals door het Gerechtshof bewezen is verklaard,
te weten € 958.164,72 (in de bewezenverklaring afgerond op € 958.164,00), nu naar het oordeel

2 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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van de rechtbank onduidelijk blijft of [A] het bedrag van € 29.419,85 onverschuldigd aan de
koeriersbedrijven heeft voldaan.

De rechtbank zal het bedrag dat veroordeelde aan medeverdachte [betrokkene 1] heeft
overgeboekt, zijnde een bedrag van € 28.463,00 – zoals in het ontnemingsrapport is vermeld – op
het wederrechtelijk verkregen voordeel in mindering brengen.

Verder zal de rechtbank de betaling van € 284.080,23 aan de verzekeraar van [A] ter nakoming
van de vaststellingsovereenkomst die is gesloten tussen veroordeelde en zijn expartner
[betrokkene 9] enerzijds en de verzekeraar van [A] anderzijds, in mindering brengen op het
wederrechtelijk verkregen voordeel.

Gelet op het voorgaande schat de rechtbank het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen
voordeel op:

€ 958.164,72

€ 28.463,00 -

€ 284.080,23 -

€ 645.621,49.”

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 14 augustus 2020
heeft de raadsman van de betrokkene verweer gevoerd aan de hand van zijn pleitnota.
Deze pleitnota houdt onder meer het volgende in:

“Subsidiair bestrijdt [betrokkene ] met klem dat hij in de concrete omstandigheden
daadwerkelijk voordeel heeft behaald.

(...)

En hier wenst [betrokkene ] ook nog op te merken dat uit dat onderzoek bijv. niet is
gebleken dat [betrokkene ] grote contante bedragen heeft opgenomen bij banken. De FIOD
heeft namelijk verzuimd bij de Postbank in Rotterdam en Delft waar contante geldopnames
(aan de balie) zijn gedaan (tijdig) navraag te doen naar de legitimatie die is getoond door
degene die geld kwam opnemen. Het is niet aangetoond dat die persoon [betrokkene ] was.
Al met al ging het om een bedrag ad € 310.500 (dat ziet op [D] overigens), een zeer
aanmerkelijk deel van de in totaal € 958.164. En ook dat wordt allemaal zo maar geheel ten
onrechte aan [betrokkene ] toegerekend als door hem behaald voordeel. Niet volgehouden
kan worden, gelet op de gemankeerde bewijsvoering op dit onderdeel, dat gebleken is dat
[betrokkene ] dit bedrag aan voordeel heeft genoten. Uit het dossier volgt dat niet alleen
[betrokkene 1] , maar ook [betrokkene 8] - zie daartoe alle verklaringen van [betrokkene 1]
die in het dossier liggen - verbleven in Rotterdam en Delft en direct betrokken waren bij [D]
en ook zeggenschap hadden en [betrokkene ] niet. [betrokkene ] had ook geen aandelen,
geen zeggenschap over en ook geen bevoegdheden binnen [D] . Volgens [betrokkene 1]
was [betrokkene 8] degene die het voor het zeggen had. Er zijn dus geen redenen om het
voordeel in de vorm van bij de bank contant opgenomen geldbedragen zonder meer aan
[betrokkene ] als daadwerkelijk behaald voordeel toe te rekenen.”

In het arrest HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BV9087 is het volgende overwogen en beslist.
(i) Krachtens artikel 511f van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) kan de schatting van
het op geld waardeerbare wederrechtelijk verkregen voordeel slechts worden ontleend aan
wettige bewijsmiddelen. Op grond van artikel 511e lid 1 Sv (in eerste aanleg) en artikel 511g lid 2
Sv (in hoger beroep) is op de uitspraak op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel artikel 359 lid 3 Sv van overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat die
uitspraak de bewijsmiddelen moet vermelden waaraan de schatting van het wederrechtelijk
verkregen voordeel is ontleend met weergave van de inhoud daarvan, voor zover die bevatten de
voor die schatting redengevende feiten en omstandigheden.
(ii) Als wettig bewijsmiddel zal veelal een (in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek
opgesteld) financieel rapport in het geding zijn gebracht met een beredeneerde, al dan niet door
de methode van vermogensvergelijking verkregen, begroting van het bedrag waarop het
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat. Een dergelijk rapport is doorgaans zo
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ingericht dat daarin onder verwijzing naar of samenvatting van aan de inhoud van andere wettige
bewijsmiddelen ontleende gegevens gevolgtrekkingen worden gemaakt omtrent de verschillende
posten die door de opsteller(s) van het rapport aan het totale wederrechtelijk verkregen voordeel
ten grondslag worden gelegd.
In beginsel staat geen rechtsregel eraan in de weg om de schatting van het wederrechtelijk
verkregen voordeel uitsluitend op de inhoud van een financieel rapport als zojuist bedoeld te doen
berusten.
(iii) Indien en voor zover een in het financieel rapport gemaakte gevolgtrekking is ontleend aan de
inhoud van een of meer wettige, voldoende nauwkeurig in dat rapport aangeduide bewijsmiddelen
en die gevolgtrekking – blijkens vaststelling door de rechter – door of namens de betrokkene niet
of onvoldoende gemotiveerd is betwist, kan de rechter bij de opgave van de bewijsmiddelen
waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend, volstaan met de
vermelding van (het onderdeel van) het financieel rapport als bewijsmiddel waaraan de schatting
(in zoverre) is ontleend en het weergeven van die gevolgtrekking uit het rapport.
(iv) Indien door of namens de betrokkene zo een gevolgtrekking wel voldoende gemotiveerd is
betwist, dienen aan de motivering van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel
nadere eisen te worden gesteld. In dat geval zal de rechter in zijn overwegingen met betrekking
tot die schatting moeten motiveren op grond waarvan hij ondanks hetgeen door of namens de
betrokkene tegen die gevolgtrekking en de onderliggende feiten en omstandigheden is
aangevoerd, die gevolgtrekking aanvaardt. Als de rechter de aan het financieel rapport of aan
andere wettige bewijsmiddelen ontleende feiten en omstandigheden, die hij bij zijn oordeel
daaromtrent betrekt en die redengevend zijn voor de schatting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel, in de overwegingen (samengevat) weergeeft onder nauwkeurige vermelding van de
vindplaatsen daarvan, is aan de uit artikel 359 lid 3 Sv voortvloeiende verplichting voldaan.

Het hof heeft overwogen dat het uitgaat van het bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel
zoals is bewezenverklaard, hetgeen – op een bedrag van € 29.419,85 na – het totale bedrag is
dat door [A] naar de bankrekeningen van de vijf koeriersbedrijven is overgemaakt. In aanmerking
genomen dat de verdediging heeft aangevoerd dat niet is gebleken dat de betrokkene grote
contante bedragen heeft opgenomen bij banken in Rotterdam en Delft, kon het hof – gelet op wat
hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld – niet volstaan met het weergeven van de in de
ontnemingsrapportage gemaakte gevolgtrekking dat het bedrag dat op de bankrekeningen van de
vijf koeriersbedrijven is overgemaakt, daadwerkelijk aan de betrokkene is toegekomen. De
uitspraak is in zoverre ontoereikend gemotiveerd.

Het cassatiemiddel slaagt.

Het eerste cassatiemiddel klaagt over de afwijzing van het verzoek om een aantal getuigen te
horen. Gelet op het slagen van het tweede cassatiemiddel is bespreking van dit cassatiemiddel
niet nodig. De Hoge Raad ziet echter aanleiding tot het maken van enkele algemene opmerkingen.

In strafzaken geldt dat een verzoek tot het horen van getuigen in beginsel moet worden
gemotiveerd. Die motiveringsverplichting 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 onder meer 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. 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. 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

3 Opmerkingen naar aanleiding van het eerste cassatiemiddel
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anderzijds de gronden waarop het is afgewezen. (Vgl. HR 4 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1015.)

In ontnemingszaken geldt eveneens de verplichting om een verzoek tot het horen van
getuigen te motiveren. Bij de beoordeling of het verzoek tot het horen van getuigen naar
behoren is onderbouwd, kan de rechter in de ontnemingszaak onder meer acht slaan op de
al verkregen resultaten van het voor de ontnemingszaak relevante onderzoek alsmede het
procesverloop in de ontnemingszaak. Daarnaast kan de rechter bij de beoordeling van de
vraag of het horen van de getuigen waarop het verzoek betrekking heeft, relevant is voor de
in de ontnemingszaak te nemen beslissingen, betrekken de wijze waarop het openbaar
ministerie – door het presenteren van financiële gegevens en berekeningen – zijn standpunt
met betrekking tot de oplegging van een ontnemingsmaatregel heeft onderbouwd en de
mate waarin dat standpunt voorshands aannemelijk kan worden geacht. (Vgl. in enigszins
andere bewoordingen HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8950.) Verder kan de rechter in
de ontnemingszaak bij deze beoordeling acht slaan op de omstandigheid dat in de strafzaak
al getuigenverklaringen zijn afgelegd waarvan de inhoud van belang is voor de in de
ontnemingszaak te nemen beslissingen, mits deze verklaringen deel uitmaken van de
processtukken van de ontnemingszaak.

De Hoge Raad heeft zijn rechtspraak over de eisen die in strafzaken gelden met betrekking
tot de onderbouwing van verzoeken van de verdediging tot het oproepen en horen van
getuigen, ten dele bijgesteld in zijn arrest van 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 naar
aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak
Keskin tegen Nederland (EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16). Kort gezegd en voor zover hier
van belang, houdt die bijstelling in 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.
Deze bijstelling is ook in ontnemingszaken van betekenis, maar alleen indien en voor zover
het verzoek tot het horen van getuigen is gedaan in verband met een in de
ontnemingsprocedure te nemen beslissing die ertoe strekt dat de betrokkene zelf een
concreet aangeduid strafbaar feit heeft begaan. Als het getuigenverzoek is gedaan in
verband met een andere beslissing, zoals de schatting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel, de verdeling van dat voordeel of de gemaakte kosten, geldt onverminderd dat de
rechter bij de beoordeling van een verzoek tot het horen van een getuige mede in zijn
oordeel kan betrekken of het betreffende verzoek van de verdediging, mede in het licht van
de door het openbaar ministerie aan zijn vordering ten grondslag gelegde financiële
gegevens, is voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt waarom het horen van die
getuige van belang is voor die beslissing. (Vgl. HR 30 november 2021,
ECLI:NL:HR:2021:1749.)

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

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

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

4 Beoordeling van de overige cassatiemiddelen

5 Beslissing



Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 8 februari 2022.
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[betrokkene ] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977,

hierna: de betrokkene.

1.  Het Gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 28 augustus 2020 het vonnis van de Rechtbank
Noord-Holland van 11 oktober 2018 bevestigd voor zover daarbij het wederrechtelijk verkregen
voordeel is bepaald op € 645.621,49. Het hof heeft aan de betrokkene de verplichting opgelegd tot
betaling van een bedrag van € 640.621,49 aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk
verkregen voordeel en de duur van de gijzeling die kan worden gevorderd op ten hoogste 1080
dagen bepaald.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de betrokkene. Mr. D.W.H.M. Wolters, advocaat te
Hoofddorp , heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel betreft de afwijzing van het verzoek tot het horen van de bij appelschriftuur
opgegeven getuigen. Het tweede middel ziet op de onderbouwing van de schatting van het
wederrechtelijk verkregen voordeel. Het derde middel klaagt over het ontbreken van een reactie
op een standpunt dat de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel betreft. Het vierde
middel behelst een klacht inzake het vereiste van berechting binnen een redelijke termijn.

4.  Alvorens ik de middelen bespreek, geef ik de bewezenverklaring in de strafzaak1, enkele passages
uit de bewijsmotivering in de strafzaak, overwegingen uit het bestreden arrest, delen van de
appelschriftuur en passages uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger
beroep weer. Ook maak ik enkele opmerkingen over de verhouding tussen beslissingen in de
strafzaak en beslissingen in de ontnemingszaak, mede in het licht van de feiten die in de strafzaak
bewezen zijn verklaard.

Bewezenverklaring en passages uit de bewijsmotivering, het bestreden arrest, de appelschriftuur
en het proces-verbaal van de terechtzitting

5. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 december 2016 in de strafzaak tegen betrokkene arrest
gewezen. Daarin is ten laste van de betrokkene bewezenverklaard dat:

‘1: hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 te Hoofddorp ,
gemeente Haarlemmermeer en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer,

A) een groot aantal facturen met een of meer (bijbehorende) transportdocumenten) van verschillende
koeriersbedrijven en/of afnemers van [A] B.V., waaronder:

1.) facturen (en/of (bijbehorende) transportdocumenten) van [B] en

‘ 2.) facturen (en/of (bijbehorende) transportdocumenten) van [C] en

3.) facturen (en/of (bijbehorende) transportdocumenten) van [D] en

4.) facturen (en/of (bijbehorende) transportdocumenten) van [E] en

5.) facturen (en/of (bijbehorende) transportdocumenten) van [F] ,

telkens zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk
heeft opgemaakt en/of heeft doen en/of laten opmaken, zulks telkens met het oogmerk om die
geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Bestaande die
valsheid of vervalsing in die voormelde geschriften hierin dat - zakelijk weergegeven - de verdachte
telkens valselijk (AH-01):

- leveringen en/of diensten voor een op die facturen (en/of een of meer (bijbehorende)
transportdocumenten) vermeld bedrag en

- onjuiste BTW-nummers en

- niet bestaande Airway Bill Numbers op die facturen (en/of een of meer (bijbehorende)
transportdocumenten) heeft vermeld en/of heeft doen vermelden, die in werkelijkheid niet en/of niet in



opdracht van of ten behoeve van [A] , waren verricht.

en

B) (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van, een groot aantal, valse facturen (en/of een of meer
(bijbehorende) transportdocumenten) van voornoemde koeriersbedrijven van [A] B.V., te weten de
onder A onder 1. tot en met 5. genoemde geschriften, (telkens) zijnde een geschrift bestemd om tot
bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst, terwijl de verdachte
(telkens) wist, dat die geschriften (telkens) bestemd waren voor gebruik als ware deze echt en
onvervalst, bestaande het gebruik maken van voornoemde valse facturen (met bijbehorende
transportdocumenten) hierin dat hij (telkens) vorengenoemde facturen (en bijbehorende
transportdocumenten) ter verwerking en afdoening en ter betaling bij de afdeling crediteuren, in elk
geval een afdeling van [A] B.V. heeft ingediend;

2: hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 te Hoofddorp , gemeente
Haarlemmermeer en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, telkens met het oogmerk om zich
en een ander wederrechtelijk te bevoordelen telkens door een of meer listige kunstgrepen [A] B.V.
heeft bewogen tot de afgifte van een totaalbedrag van in totaal ongeveer € 958.164,00, immers heeft
hij, verdachte, werkzaam op/bij/voor de logistieke afdeling van [A] en wiens taak het was
(transport)facturen voor de verrichte transportprestatie en/of betaling te controleren en/of te
accorderen en/of voor betaling en/of verdere afhandeling door te zenden, telkens valselijk en in strijd
met de waarheid een groot aantal te betalen facturen met de bij die facturen behorende en de in die
facturen vermelde prestaties ondersteunende en/of onderbouwende transportdocumenten voor
akkoord getekend en (vervolgens) die facturen met bijbehorende transportdocument(en), ter
verwerking en afdoening en ter betaling bij de afdeling crediteuren van [A] B.V. ingediend, waardoor
[A] B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3: hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 augustus 2011 te Hoofddorp , gemeente
Haarlemmermeer en/of Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, in ieder geval in Nederland,
telkens geldbedragen ongeveer tot een totaalbedrag van € 958.164,00 heeft verworven en
voorhanden gehad en de herkomst heeft verborgen of verhuld en heeft verborgen en/of verhuld wie
de rechthebbende op die voorwerp(en) was, terwijl hij wist dat bovenomschreven geld afkomstig was
uit enig misdrijf, terwijl hij van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.’

6. Het hof heeft in het arrest in de strafzaak eerst de redengevende feiten en omstandigheden
weergegeven die de feiten 1, 2 en 3 betreffen. Deze houden het volgende in (met weglating van –
onder meer – voetnoten):

‘Aangifte [A] B.V.

[A] B.V. (gevestigd te Badhoevedorp, hierna: [A] ) heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrift en
oplichting door één van haar werknemers, te weten de verdachte. De aangifte heeft betrekking op de
periode 2005-2007. De verdachte, in die periode woonachtig in [plaats] , werkte sinds 2002 bij [A] in
Badhoevedorp. Hij kwam als [beroep 1] bij de onderneming in dienst en was verantwoordelijk voor
het regelen van transport van goederen in het bezit van [A] naar aangewezen internationale
magazijnen van [A] . In februari 2007 werd hij bevorderd tot [beroep 2] . Als werknemer van [A] heeft
de verdachte in de periode 2005-2007 facturen van vijf ondernemingen voor akkoord getekend. Op
deze facturen stonden in hoofdzaak transportdiensten vermeld. Deze facturen heeft de verdachte
geaccordeerd, vervolgens ter betaling bij de administratie ingediend en deze zijn toen door [A]
betaald. De facturen en bijbehorende vrachtbescheiden zijn als bijlage bij de aangifte gevoegd. Het
gaat om de volgende vijf ondernemingen met de daarbij vermelde gefactureerde bedragen:
- [D] (hierna ook: [D] ) € 664.499,80;
- [B] (hierna ook: [B] ) € 198.879,04;
- [E] (hierna ook: [E] of [E] ) € 60.186,64;
- [F] (hierna ook: [F] ) € 18.754,40;
- [C] (hierna ook: [C] ) € 15.844,85;
Totaal € 958.164.72.



De verdachte heeft van juli 2007 – september 2007 gewerkt voor [A] in Denemarken. In die tijd zijn
facturen van [F] en [C] door [A] Denemarken betaald. Ter zake heeft de verdachte purchase orders
laten aanmaken door een assistente en deze vervolgens zelf goedgekeurd.

In totaal zijn 94 van dergelijke facturen verwerkt in de administratie van [A] . [A] heeft een ordner met
daarin 69 van deze facturen, met bijbehorende transportdocumenten, aan de Fiod overhandigd. De
facturen zijn voorzien van een datum en dezelfde handtekening voor akkoord. Bij de handtekening en
datum staat de naam “ [betrokkene ] ” of “ [betrokkene ] ”. Ter terechtzitting heeft de verdachte
bevestigd dat hij met betrekking tot facturen die hem zijn getoond heeft verklaard dat het inderdaad
zijn handtekening betrof. Volgens [A] behoorde het tot de taak van de verdachte dat hij tot een
bepaald bedrag facturen zelf voor betaling mocht accorderen. Uit het interne onderzoek van [A] is
gebleken dat de verdachte goedkeuring heeft verleend aan de facturen van de hiervoor genoemde vijf
bedrijven, waarbij in nagenoeg alle gevallen de facturen alleen door de verdachte zijn goedgekeurd
en waarbij uit notities op die facturen blijkt dat deze vijf bedrijven via de verdachte het bedrijf waren
binnengekomen.

Uit de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang beschouwd, blijkt dat de gang van zaken
bij het tot stand komen van de facturen een zodanig vast en algemeen patroon vertoonde dat het hof
er vanuit gaat dat de aan de Fiod overhandigde en nader getoetste facturen representatief zijn voor
de overige facturen. Aanwijzingen voor het tegendeel zijn niet gesteld en ook niet gebleken.

Facturen 
Het volgende is bevonden aangaande de vijf in de facturen vermelde ondernemingen: [D] , [B] , [E] ,
[F] , en [C] .
- De onderneming [D] VOF stond alleen in de periode 4-08-2003 tot 31-12-2005 op het bedrijfsadres
[a-straat 1] , [plaats] ingeschreven. Volgens de belastingdienst zijn de fiscale activiteiten per 31-12-
2005 beëindigd. Volgens de Kamer van Koophandel is de onderneming per 2-10-2006 opgeheven. Op
naam van [D] V.O.F. is in de periode 6-05-2005 tot en met 25-05-2007 gefactureerd aan [A] . Een van
de vennoten van [D] is [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] )
- [C] CV stond ingeschreven op het adres [b-straat 1] te [plaats] . Het bedrijfsadres van de CV is
tevens het woonadres van haar vennoot [betrokkene 2] .
- Er heeft geen bedrijf met de naam [F] op het op de facturen genoemde bedrijfsadres [c-straat 1] , te
[plaats] ingeschreven gestaan. Dit was het woonadres van de eigenaar [betrokkene 3] . 
- Er heeft geen bedrijf met de naam [B] op het op de facturen genoemde bedrijfsadres [e-straat 1] te
[plaats] ingeschreven gestaan. Dit was het woonadres van de eigenaar, [betrokkene 4] .
- Er heeft geen bedrijf met de naam [E] op het op de facturen genoemde bedrijfsadres [d-straat 1] te
[plaats] ingeschreven gestaan. Dit was het woonadres van de eigenaar, [betrokkene 5] .

Hoewel op de in geding zijnde facturen door deze ondernemingen omzetbelasting in rekening is
gebracht, blijkt uit systemen van de belastingdienst dat van deze bedrijven geen aangiftes voor de
omzetbelasting zijn aangetroffen. Ten behoeve van deze bedrijven is evenmin winst aangegeven.
Daarnaast geldt dat de meeste van deze bedrijven formeel maar enkele maanden hebben bestaan en
de op de facturen genoemde data soms voorbij de datum van opheffing van de onderneming liggen.
Voorts vertonen de door de verdachte voor akkoord ondertekende facturen en de vrachtbrieven die
door de bedrijven zijn gebruikt, diverse gebreken die in het handelsverkeer ongebruikelijk zijn, zoals
hieronder nader wordt toegelicht. Tenslotte is opvallend dat van deze vijf ondernemingen [A] telkens
de enige betalende klant is geweest.

Op alle door [A] aan de Fiod verstrekte facturen staan transporten van goederen beschreven die
zouden zijn uitgevoerd door de betreffende ondernemingen ten behoeve van [A] . Ten aanzien van de
gebruikte facturen zijn de volgende gebreken geconstateerd, respectievelijk kunnen de volgende
opmerkingen worden gemaakt:



(…)

Getuigen [betrokkene 3] en [betrokkene 2] ; medeverdachte/getuige [betrokkene 1]

Ten aanzien van de bedrijven [C] en [F] zijn [betrokkene 2] en [betrokkene 3] gehoord. [betrokkene
3] dreef de eenmanszaak [F] . Hij heeft verklaard dat hij de hem getoonde facturen niet heeft
gemaakt en dat hij geen diensten voor [A] heeft verricht. [F] liep niet en had geen klanten. De
verdachte heeft toen aangeboden om te helpen. De verdachte vertelde hem dat hij een klant had
gevonden en een opdracht geregeld. De getuige heeft verklaard zelf nooit een koeriersklus te hebben
uitgevoerd. Tevens verklaarde de getuige dat de facturen bij hem thuis op tafel lagen, dat de
verdachte [betrokkene ] weleens bij hem thuis kwam en dat hij daardoor de mogelijkheid had om er
één mee te nemen en thuis te scannen. De getuige is verbaasd van de verbalisanten te horen dat er
drie bankpassen zijn afgegeven voor [F] . De verdachte heeft hem uitgelegd hoe hij kon
internetbankieren. Hij zal vermoedelijk hebben gezien bij het inloggen welke pincode de getuige
intoetste. Hij heeft op verzoek van de verdachte een stuk voor de ABN bank getekend. Toen de
getuige op bankafschriften zag dat er veel betalingsverkeer over de rekening ging en hij ook
bijschrijvingen zag, heeft hij de verdachte hiernaar gevraagd. De verdachte vertelde hem dat dit te
maken had met de opdracht die hij geregeld had voor [F] en dat getuige niet aan dat geld mocht
komen.

[betrokkene 2] , vennoot van [C] , heeft nooit facturen van deze onderneming gezien. Hij heeft deze
ook nooit gemaakt. Hij had met een zekere [betrokkene 6] afgesproken dat deze de facturen zou
opmaken. Getuige is een foto van de verdachte getoond en hij herkent de man op deze foto als
[betrokkene 6] . [betrokkene 2] had de onderneming in 2007 op verzoek van de verdachte, die bij [A]
werkte, opgericht. De verdachte vertelde hem dat [A] transporten wilde uitvoeren in Afrika en dat
gerenommeerde bedrijven dat niet konden doen. De verdachte [betrokkene ] zou alles regelen en
[betrokkene 2] hoefde alleen voor de administratie te zorgen. Op verzoek van de verdachte heeft de
getuige briefpapier laten maken van [C] . Hij heeft een gedeelte daarvan naar [betrokkene 6]
gebracht. Zelf heeft hij dit papier nooit gebruikt. [betrokkene 2] heeft eveneens op verzoek van de
verdachte een bankrekening geopend. Bij de opening van de bankrekening heeft [betrokkene 2]
bankpassen aangevraagd, waarvan hij er één aan de verdachte [betrokkene ] heeft gegeven. De
getuige heeft nooit gebruik gemaakt van de bankrekening of de pinpas. Als er bancaire transacties
zijn geweest moet de verdachte deze volgens de getuige hebben verricht. [betrokkene 2] zou 10%
van de winst van de verdachte krijgen. [betrokkene 2] mocht van de verdachte geen contact opnemen
met [A] omdat [A] niet mocht weten dat de verdachte bemoeienis had met [C] . De getuige
[betrokkene 7] van [A] heeft – gevraagd om een reactie op het verhaal dat [A] via [C] transporten in
Afrika zou willen verrichten, onder meer verklaard: “Wat een onzin is dit”.

[betrokkene 1] (hierna ook: [betrokkene 1] ), vennoot van [D] , is als verdachte en getuige gehoord.
Hij kent de verdachte. Hij weet niets van de aan hem getoonde facturen en transporten van [D] voor
[A] . Zijn vennoot [betrokkene 8] had hem wel verteld dat er een contract met de verdachte was
gesloten en dat ze transporten zouden verrichten. Over transacties via internetbankieren kan hij niets
vertellen. In de woning van de verdachte is een deel van de brief van de ING aan [betrokkene 1]
aangetroffen. Daarop stond de gebruikersnaam voor het inloggen op internetbankieren.

Huiszoeking

De verdachte is samen met zijn echtgenote [betrokkene 9] woonachtig te [plaats] op het adres [s-
straat 1] .

In deze woning van de verdachte zijn verschillende documenten aangetroffen (waaronder
documenten op een aldaar aangetroffen USB-stick) die betrekking hebben op:

- stichting [G] (o.a. kladkasadministratie);

- [C] ;

- Diverse onroerende zaken in Congo;



- [A] BV;

- [D]

- [H] ;

- Briefpapier met het logo […] ;

- Agenda’s en adressenboekjes.

Tevens is in de woning een zwarte map in beslag genomen met daarin diverse administratie die
betrekking heeft op [C] en [D] . De volgende bescheiden zijn aangetroffen:

- een afschrift van een koop- en verkoopovereenkomst betreffende [I] ltd., waarin staat dat
[betrokkene 2] 100% van de aandelen zal kopen;

- een afschrift van een uittreksel uit het handelsregister van de K.v.K. Rotterdam dat betrekking heeft
op [C] CV;

- een afschrift van het openen van een MKB Privé Pakket bij de Fortis bank op naam van [C] , de heer
[betrokkene 2] ;

- een kladblok met hierop handgeschreven: [betrokkene 2] [b-straat 1] [plaats] tel.: [telefoonnummer]
;

- een soort blanco factuur van [C] CV met handgeschreven aantekeningen die vermoedelijk zien op de
indeling en aanpassing van de factuur. Er staan pijltjes naar boven bij de naam- en adresgegevens
e.d. van [C] CV;

- een setje van aan elkaar geniete documenten van de Fortis-bank van klantnummer [001] :
[betrokkene 2] . De documenten hebben betrekking op internationaal bankieren en een overeenkomst
(ont)koppelen beschikkingsbevoegde;

- drie aan elkaar geniete afschriften van de Fortis-bank die betrekking hebben op een voordeel
betaalpakket met rekeningnummer [002] op naam van [betrokkene 2] en een MKE pakket rekening
[003] op naam van [C] , beide op het adres: [b-straat 1] , [plaats] . Op deze documenten staat o.a.
vermeld dat de Pincode voor de pas met nummer [004] naar het huisadres is verzonden. Eén
document is een kopie van een afschrift met daaronder de mededeling Pincode, waarop
handgeschreven staat dat de Pincode is: [011] bij Europas [006] met [003] als laatste drie cijfers van
het bankrekeningnummer;

- een kladblaadje met diverse aantekeningen o.a. over [C] en [J] . Tevens staan e-mail adressen als
[e-mailadres 1] , [e-mailadres 2] vermeld;

- een afgescheurd deel van een brief van de ING bank gericht aan [betrokkene 1] . In de brief staat de
gebruikersnaam vermeld voor het inloggen op Mijn Postbank.nl.

Op de in de woning van [betrokkene ] gevonden USB-stick zijn manifesten op naam van [D] en
facturen op naam van [B] aangetroffen, gericht aan [A] . Deze files zijn telkens vervaardigd onder de
naam [betrokkene ] . De 37 manifesten en 8 facturen gericht aan [A] die op de USB-stick zijn
aangetroffen, zijn vergeleken met de als verdacht aangemerkte facturen met aangehechte
vrachtbescheiden die [A] bij haar aangifte heeft overhandigd. Deze manifesten en facturen zijn
identiek aan de documenten die [A] heeft overhandigd.

Tevens is bij de doorzoeking van de woning een visitekaartje van [D] aangetroffen, met een paperclip
bevestigd aan een uitgeprinte zakelijke mail gericht aan het mailadres van de verdachte bij [A] .

In het adressenboekje van de verdachte staat de naam [betrokkene 1] met een woonadres en
telefoonnummer vermeld. Tevens staat in hetzelfde boekje op de volgende bladzijde de naam
[betrokkene 1] met tussen haakjes ( […] )winkel, [f-straat 1] [plaats] plus telefoonnummers en e-
mailadres. Het adres was het bedrijfsadres van [D] . In de telefoon van de verdachte staat een
telefoonnummer met de naam [betrokkene 1] vermeld.

Bij de doorzoeking is een agenda aangetroffen die vermoedelijk van de verdachte is. In deze agenda
staat bij adressen de naam [betrokkene 4] met een telefoonnummer ( [007] ) en daarachter [plaats] .

Aantreffen codes

In het bij de doorzoeking aangetroffen adressenboekje staan de volgende afkortingen geschreven:



[D] [B] [F] [C] [K]

[015]

[016]

12 [G] [H] 49 privé 05 memorystick […]

Op een klein in vieren gevouwen briefje in het bij de doorzoeking aangetroffen adressenboekje staat,
onder andere, vermeld:: 1e kwadrant (rechtsboven): [010] (doorgehaald), [B] , [F] [009] , […] [010] ,
[C] [011] , 2e kwadrant (rechtsonder): [012] [G] , […] [K] , 3e kwadrant (linksonder): [013] [E]
(doorgehaald), 4e kwadrant (linksboven): onder andere [014] [D] .

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat dit briefje altijd in zijn
portemonnee zat.

Tussenconclusie hof ten aanzien van de bij de verdachte aangetroffen codes

De aantekeningen [C] met de cijfers [011] corresponderen met de aantekening van de pincode op een
afschrift van de zakelijke rekening van [C] die in de woning van de verdachte is aangetroffen. Omdat
[C] op de aantekening kennelijk correspondeert met ‘ [C] ’ en het hier telkens een combinatie van 4
cijfers betreft, moet worden geconcludeerd dat voornoemde aantekeningen telkens de pincodes van
pasjes van bankrekeningen betreffen. De letters [D] staan dan voor [D] , [B] voor [B] , [F] voor [F] , [C]
voor [C] , en [K] voor stichting [K] . De letters [G] staan voor [G] en de letters [H] staan voor [H] .
Deze conclusie wordt bevestigd door de verklaring van [betrokkene 3] van [F] dat [geboortedatum] de
verjaardag van zijn oudste zoon is en dat het zou kunnen dat hij de geboortedag van zijn zoon als
pincode heeft gebruikt. De hiermee strijdige, ter zitting in eerste aanleg voor het eerst gegeven
verklaring van de verdachte dat het zou gaan om toegangscode voor websites van (verboden)
oppositiepartijen in Congo, is - mede gelet op hetgeen hiervoor is gerelateerd en geconcludeerd -
ongeloofwaardig.

Stichtingen

De verdachte is met zijn echtgenote bestuurder van de stichting [G] (de verdachte is voorzitter,
[betrokkene 9] penningmeester). Van de andere stichting, [K] , is [betrokkene 1] de voorzitter.

Overboeking naar [G]

Van de bankrekening [017] , op naam van [D] V.O.F. te [plaats] , is in de periode van 19 april 2007 tot
en met juni 2007 in totaal € 28.746,00 overgeboekt naar bankrekening [018] , op naam van stichting
[G] te [plaats] . Vervolgens wordt voor een totaal van € 21.980 aan contanten opgenomen. Van [D]
V.O.F. zijn geen aangiften of nihilaangiften voor de omzetbelasting aangetroffen. Ten behoeve van
deze bedrijven is gedurende hun bestaan geen winst aangegeven. [D] V.O.F. is volgens de Kamer van
Koophandel per 2 oktober 2006 opgeheven.

Bankafschriften [G]

Uit de bankafschriften van stichting [G] volgt dat in de periode van 19 april 2007 tot en met 28 juni
2007 inderdaad bedragen zijn bijgeschreven door het bedrijf [D] V.O.F. In totaal is door [D] het
hiervoor genoemde bedrag van € 28.746 overgeschreven naar de bankrekening van stichting [G] . In
de periode 20 april 2007 t/m 4 juni 2007 is vervolgens € 21.980 aan contant geld opgenomen.

Getuige [betrokkene 10]

De getuige [betrokkene 10] was, naast de verdachte en zijn echtgenote [betrokkene 9] , het enige
andere bestuurslid van de stichting [G] . Zij kon in het geheel niets verklaren omtrent de
overboekingen van totaal € 28.746,00 van de ING rekening [017] op naam van [D] V.O.F. ten gunste
van de rekening [018] van de stichting [G] . Voorts verklaarde [betrokkene 10] aangaande de
contante opnames van ING rekening met nummer [018] totaal € 21.980 in de periode 20 april 2007
t/m 4 juni 2007 dat zij deze niet heeft gedaan en daar niets van afweet. Ook omtrent de
overschrijving op 29 juni 2007 van € 6.500 overgemaakt van rekening [018] (stichting [G] ) naar een
bankrekening bij de ABN Amro bank met rekeningnummer [019] op naam van [betrokkene ] kon de
getuige [betrokkene 10] niets verklaren.

Overboeking naar stichting [K]

Van bankrekening [017] op naam van [D] te [plaats] is in de periode 2 januari 2007 tot en met 28 juni



2007 in meerdere overboekingen een totaal bedrag van € 38.950,00 overgeboekt naar bankrekening
[020] op naam van stichting [K] te [plaats] , waarvan [betrokkene 1] de voorzitter is. Zoals hiervoor is
vastgesteld beschikte de verdachte over de pincode van de bankpas van deze stichting.

Vermogen van de verdachte en [betrokkene 9]

De verdachte en [betrokkene 9] zijn in 2003 gehuwd en hebben samen drie kinderen. Eerst hebben zij
in [plaats] gewoond en vervolgens in de huidige echtelijke woning aan de [s-straat 1] te [plaats] . Op
deze woning rust een hypotheek. [betrokkene 9] heeft diverse bankrekeningen op haar naam staan
en er staan diverse bankrekeningen op naam van haar en de verdachte gezamenlijk. De bankrekening
eindigend op [021] staat op naam van [betrokkene 9] en is de bankrekening waar haar salaris op
wordt gestort. De rekening eindigend op [022] betreft een gezamenlijke bankrekening (en/of
rekening) van de verdachte en [betrokkene 9] . Op de bankrekeningen hebben over en weer diverse
overboekingen plaatsgevonden.

Gezien de gehuwde status, de gezamenlijke huishouding met drie kinderen, het gezamenlijk bezit van
de echtelijke woning, de gezamenlijke bankrekeningen en het delen van de gezamenlijke
huishoudelijke kosten, hadden [betrokkene 9] en de verdachte een gezamenlijke financiële
huishouding.

De echtelieden beschikten gezamenlijk over 16 privé bankrekeningen. Van tenminste vijf van deze
rekeningen werden in de periode 2005 tot en met 2009 onder de noemer hypotheek met grote
regelmaat bedragen overgeboekt. Het saldo op de bankrekeningen werd aangevuld met contante
stortingen via stortingsapparaten.

Op de privé bankrekeningen van de verdachte en [betrokkene 9] zijn in de periode 2005-2011 totaal
de volgende bedragen contant gestort:

- op ABN/Amro [019] op naam van de verdachte € 76.250;

- op Rabo [022] op naam van de verdachte € 38.730;

- op Rabo [021] op naam van [betrokkene 9] € 33.250.

Er is onderzoek verricht naar het inkomen en vermogen van het echtpaar in de periode 2005 tot en
met 2010. Op naam van de verdachte zijn voor de jaren 2008 tot 2011 geen (loon)inkomsten bekend.
De verdachte heeft in zijn aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2008 tot en met 2010 geen
aangifte gedaan van loon uit dienstbetrekking dan wel andere inkomsten. Tegenover de afwezigheid
van inkomsten van de verdachte in de jaren 2008 tot en met 2010 is het saldo op de bankrekeningen
op de verdachtes naam per 31 december 2008 met € 19.271,- toegenomen. Het saldo op de
bankrekening op naam van [betrokkene 9] is eveneens toegenomen per 31 december 2009, te weten
met een bedrag van € 26.468,-; dit terwijl het gezin vanaf 2008 alleen van haar inkomen moest
rondkomen, dat minder dan € 25.000 bruto per jaar bedraagt. De verdachte heeft verklaard dat hij
een paar keer per jaar naar Congo ging.

Contante (pin)opnames en overboekingen [D]

Wanneer een betaling van [A] op de rekening van [D] was ontvangen, werden [E] pintransacties bij
geldautomaten uitgevoerd. De meeste contante opnamen betroffen € 1.000 per transactie. Tevens
zijn er bedragen variërend van € 400 tot € 12.000 per keer opgenomen bij de (post)kantoren van de
ING bank. Totaal is er in de periode van 2 mei 2005 tot en met 5 november 2007 € 120.950 gepind bij
geldautomaten en € 362.058,60 contant opgenomen bij (post)kantoren. Vanaf deze [D] rekening is er
totaal € 59.850 overgeboekt naar girorekening [023] op naam van [K] . Na deze overboekingen zijn er
contante opnamen van meestal € 1.000 per transactie gedaan, in totaal voor € 49.670. De
pintransacties van beide bankrekeningen zijn voor het merendeel verricht bij geldautomaten op de
volgende locaties:

- [g-straat] te Hoofddorp ;

- [h-straat] in Hoofddorp ;

- Schiphol Airport Aankomstpassage, vertrekpassage lounge 1;

- [i-straat] te Nieuw Vennep ;

- [j-straat] Hoofddorp ;



- [k-straat] , Schiedamseweg te Rotterdam;

- [l-straat] Delft.

Daarbij is 22 keer binnen enkele minuten bij dezelfde geldautomaat gepind met zowel de passen van
de rekening van [D] als van de rekening op naam van [K] .

Contante opnamen omgeving Hoofddorp

Er is in totaal € 113.297,81 contant opgenomen bij geldautomaten op verschillende locaties,
hoofdzakelijk te Hoofddorp , Nieuw-Vennep, Rotterdam en Schiphol. Tevens is er voor een
totaalbedrag van € 6.297,44 aan betalingen via betaalautomaten verricht. Volgens de omschrijvingen
gaat het hierbij hoofdzakelijk om betaalautomaten in winkels te Hoofddorp , Beinsdorp en Nieuw-
Vennep. Ook is er diverse keren betaald via een GWK op Schiphol.

Zowel via de rekening van [E] als die van [F] zijn er betalingen verricht aan [betrokkene 11] . Zij is de
moeder van een buitenechtelijk kind van de verdachte. Zowel via de rekening van [F] als die van [C]
zijn er betalingen verricht aan [H] CV, waarvan de verdachte via een Engelse Limited aandeelhouder
is. De verdachte was in de periode 19 juni 2007 tot en met 30 juli 2009 directeur van de onderneming
[H] CV. De eigenaren van [F] en [C] hebben verklaard niets van diensten van en betalingen aan [H] te
weten.

Van de rekening van [B] , gevestigd te Rotterdam, zijn contante opnamen gedaan bij geldautomaten
in Hoofddorp , Beinsdorp, Nieuw-Vennep en op Schiphol. De niet opgespoorde eigenaar van [B] ,
[betrokkene 4] , woonde in Rotterdam.

Tevens zijn de volgende contante opnames gedaan, die, én op dezelfde dag én bij geldautomaten op
dezelfde locatie, zijn verricht. De tijdstippen van deze opnames liggen dicht bij elkaar, terwijl de
betaalpassen waarmee de opnames zijn gedaan niet op naam van dezelfde persoon zijn uitgegeven:

- Pas [024] en [025]

In de periode 21 maart 2006 tot en met 30 juli 2006 is 24 keer op dezelfde dag, op bijna hetzelfde
tijdstip, bij geldautomaten op dezelfde locatie, contant geld opgenomen, te weten 12 keer met
bankpas [024] op naam van [D] en 12 keer met bankpas [025] op naam van [B] .

- Pas [026] en [025]

In de periode 12 augustus 2006 t/m 29 december 2006 is 24 keer op dezelfde dag, op bijna hetzelfde
tijdstip, bij geldautomaten op dezelfde locatie contant geld opgenomen, te weten 12 keer met
bankpas [026] op naam van [D] en 12 keer met bankpas [025] op naam van [B] .

- Pas [027] en [025]

In de periode 2 november 2006 t/m 9 november 2006 is 6 keer op dezelfde dag, op bijna hetzelfde
tijdstip, bij geldautomaten op dezelfde locatie contant geld opgenomen, te weten 3 keer met bankpas
[027] op naam van [K] en 3 keer met bankpas [025] op naam van [B] .

- Pas [027] , [026] en [025]

In de periode 11 november 2006 t/m 09 september 2007 is 54 keer op dezelfde dag, op bijna
hetzelfde tijdstip, bij geldautomaten op dezelfde locatie contant geld opgenomen, te weten 25 keer
met bankpas [027] op naam van [K] en 25 keer met bankpas [026] op naam van [D] . Hierbij is ook
nog 3 keer praktisch gelijktijdig met bankpas [025] op naam van [B] geld opgenomen. Tevens is er 1
keer op dezelfde dag, op bijna hetzelfde tijdstip, bij geldautomaten op dezelfde locatie contant geld
opgenomen met zowel bankpas [026] als bankpas [025] . Tussen 1 juli en 9 september 2007 zijn met
deze pasjes geen opnamen in of in de buurt van [plaats] gedaan. De verdachte verbleef in die periode
in Denemarken.

- Pas [026] en [028]

Op 23 mei 2007 en op 25 mei 2007 is op bijna hetzelfde tijdstip, bij geldautomaten op dezelfde



locatie, contant geld opgenomen met zowel bankpas [026] op naam van [D] als met bankpas [028] op
naam van [G] .

Met deze op verschillende namen afgegeven pasjes is geregeld, vrijwel gelijktijdig contant geld
opgenomen, bij mogelijk dezelfde geldautomaten, dan wel bij geldautomaten die in de nabijheid van
elkaar liggen. In vrijwel al deze gevallen is het geld opgenomen bij geldautomaten in de omgeving van
Hoofddorp en Schiphol.

Overboekingen [B]

Vanaf de bankrekening op naam van [B] zijn betalingen gedaan die direct dan wel indirect aan
[betrokkene ] kunnen worden gekoppeld, namelijk:

- de overboeking van € 13.001,80 naar bankrekening [021] . [021] op naam van [betrokkene 9] ,
echtgenote van de verdachte.

- een betaling van € 5.493,67 in USD op een buitenlandse rekening op naam van […] , waarvan
briefpapier in de woning van de verdachte is aangetroffen.

- een overboeking van 1.100 USD naar [betrokkene 12] . Bij de doorzoeking is een afrekening van een
money transfer van Kinshasa naar Canada gevonden van de verdachte naar [betrokkene 12] .

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat een vriend van hem [betrokkene
12] heet.

Overboekingen [E]

Vanaf de bankrekening op naam van [E] zijn de volgende betalingen gedaan:

- een betaling van € 11.246,59 in dollars naar een buitenlandse rekening op naam van […] .

- een betaling van € 24.849,86 in USD aan [betrokkene 13] , wier paspoort is gevonden in de kluis bij
de Rabobank.

- een overboeking van € 6.451,00 naar bankrekening [021] op naam van [betrokkene 9] , echtgenote
van de verdachte.

- een betaling van € 4.711,99 in USD aan [betrokkene 11] , de moeder van een buitenechtelijk kind
van de verdachte.

Overboekingen [C]

De volgende betalingen zijn van de ABN Amro rekening [003] op naam van [C] gedaan:

- een betaling van € 3.329,50 in dollars naar een buitenlandse rekening op naam van […] .

- een betaling van € 9.000,00 aan [H] CV, waarvan [betrokkene ] via [L] de aandeelhouder is.

Betalingen in Denemarken met pas [B]

De verdachte was gemachtigd tot de ING bankrekening [023] op naam van de stichting [K] . Volgens
een afschrift van deze INGrekening is op 31 januari 2007 om 17:44 uur een betaling gedaan met
bankpas [027] in Kopenhagen in Denemarken. De verdachte was daar toen net gearriveerd. Ten
aanzien van de rekening van [B] geldt het volgende. Volgens opgaaf van de ABN Amro bank was
alleen [betrokkene 4] gemachtigd tot de ABN Amro rekening [029] op naam van [B] . De bank heeft
een wereldpas met volgnummer [025] verstrekt op deze rekening. Op 25 november 2006 zijn er met
deze pas 2 betalingen in winkels in Denemarken gedaan. Uit een bij het getuigenverhoor van
[betrokkene 7] overgelegd overzicht van zakelijke dienstreizen met bijbehorende declaraties volgt dat
de verdachte op 20 november 2006 van Schiphol naar Kopenhagen is gevlogen. Bij deze declaraties
bevindt zich tevens een afrekening van een Car Parking in Kopenhagen op 25 november 2006 en een
factuur van autoverhuurbedrijf [M] voor de periode 20 november 2006 tot en met 27 november 2006.

Contante stortingen naar Congo

Uit in de woning van de verdachte aangetroffen stortingsbewijzen blijkt dat in de periode december
2008 tot en met november 2009 de verdachte in totaal meer dan 100.000 dollar en 15.000 euro heeft
gestort op Congolese bankrekeningen.’

7. Het hof overweegt vervolgens onder het kopje ‘Bewijsoverwegingen’ (met weglating van
voetnoten) het volgende:



‘Het hof acht op grond van alle hiervoor weergegeven bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang
bezien, (…) bewezen dat de op de facturen vermelde diensten niet zijn verricht. De op de facturen en
transportdocumenten genoemde gegevens, zoals de Airway Bill Numbers, waren immers vals. [A] acht
het mede op grond hiervan uitgesloten dat het betreffende vervoer heeft plaatsgevonden. De door [A]
op basis van de door de verdachte geaccordeerde facturen uitbetaalde gelden zijn via onduidelijke
ondernemingen en een groot aantal andere geldstromen uiteindelijk allemaal ten goede gekomen aan
de verdachte of aan hem gelieerde (rechts)personen. De verdachte beschikte over de code van de
diverse pinpassen van de betreffende ondernemingen en stichtingen en het kan dan ook niet anders
dan dat hij de vele contante opnames met deze passen - die veelal op hetzelfde moment op dezelfde
plaats, in de omgeving van zijn woonhuis, zijn gebruikt - heeft verricht.
De conclusie dat in werkelijkheid geen vervoer heeft plaatsgevonden, vindt onder meer bevestiging in
de getuigenverklaringen van [betrokkene 3] en [betrokkene 2] . De door de verdediging ter
terechtzitting overgelegde e-mail van 6 juni 2007, waarin [F] als mogelijke vervoerder wordt genoemd,
doet niet af aan deze conclusie. [F] is door de verdachte zelf bij [A] geïntroduceerd als vervoerder,
zodat het geen verbazing wekt dat een collega van de verdachte aan deze firma dacht op het moment
dat er vervoer van monsters zou moeten plaatsvinden. Overigens heeft ook dit vervoer niet
daadwerkelijk plaatsgevonden.

De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat de betreffende
ondernemingen - die allen in de fraudeperiode zijn opgericht en kort na de fraudeperiode zijn
opgeheven - in feite enkel hebben gediend als dekmantel voor de frauduleuze praktijken van de
verdachte.

Met de rechtbank acht het hof bewezen dat de in feit 1 genoemde facturen en transportdocumenten
valselijk zijn opgemaakt, doordat daarop diensten stonden die niet zijn verricht, alsmede onjuiste BTW
nummers en niet bestaande Airway Bill Numbers. De verdachte heeft deze facturen geaccordeerd en
bij de afdeling crediteuren van [A] ingediend. Door deze listige kunstgrepen is [A] bewogen tot afgifte
van een bedrag van € 958.164,00-- aan vijf ondernemingen, die het aldus verkregen geld
doorsluisden naar de verdachte en (rechts)personen die aan hem gerelateerd kunnen worden. [A] is
daarmee opgelicht, als omschreven in feit 2.

Ook het onder 3. ten laste gelegde witwassen acht het hof met de rechtbank bewezen. Uit het
schema van de geldstromen volgt dat met het door oplichting van [A] verkregen geld, verhullende
handelingen hebben plaatsgevonden. Er zijn doelgericht actieve handelingen verricht, onder meer in
de vorm van frequente overboekingen van geldbedragen tussen meerdere bankrekeningen en het
opnemen en vervolgens weer storten van contant geld, gericht op het verhullen van de werkelijke
herkomst van het illegaal verkregen geld. Gelet op het grootschalige, langdurige en structurele
karakter van het witwassen is voorts bewezen dat de verdachte daarvan een gewoonte heeft
gemaakt. Overwogen wordt nog dat voor zover de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg een
zekere [betrokkene 8] als kwade genius heeft willen aanwijzen en daarbij heeft willen zeggen dat hij
zelf is misbruikt en dat hij zich van geen kwaad bewust is, deze verklaring van de verdachte, gelet op
de stortvloed van bewijs van zijn betrokkenheid, als onaannemelijk terzijde moet worden gesteld. Ook
de door de verdediging overgelegde financiële stukken uit Congo - wat daarvan overigens ook zij -
doen niet af aan dit oordeel. Hetzelfde geldt voor de stukken en verklaringen over de leningen van de
ouders van [betrokkene 9] . De door de Fiod blootgelegde geldstromen en vermogensgegevens,
bestaande onder meer uit inkomsten, uitgaven, overboekingen, aflossingen, contante opnames,
contante uitgaven, contante stortingen, toegenomen saldi en bezit van onroerend goed in Congo,
worden daardoor immers niet verklaard.’

8. Het hof heeft in het bestreden arrest het door de rechtbank gewezen vonnis in de ontnemingszaak
wat de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel betreft bevestigd. Dat vonnis houdt
onder meer het volgende in:

‘5. De gronden voor de schatting van het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel

5.1 Grondslag van de vordering



De onderhavige vordering heeft betrekking op het geval van veroordeling wegens een misdrijf,
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd waarbij aannemelijk is dat
deze feiten er op enigerlei wijze toe hebben geleid dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel
heeft verkregen.

Bij arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 9 december 2016 is veroordeelde veroordeeld tot
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar, met aftrek van de tijd die
veroordeelde in voorarrest heeft doorgebracht, waarbij is bewezenverklaard dat hij meermalen
valsheid in geschrift heeft gepleegd, dat hij meermalen gebruik heeft gemaakt van een vals
geschrift, dat hij het bedrijf [A] B.V. heeft opgelicht voor een totaalbedrag van € 958.164,00 en dat
hij zich heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Op grond van deze veroordeling kan aan veroordeelde de verplichting worden opgelegd tot
betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel,
verkregen door middel van of uit de baten van de ingevolge dat arrest bewezenverklaarde
strafbare feiten.

5.2 De ontnemingsrapportage

Op 26 augustus 2015 heeft verbalisant [verbalisant] , werkzaam bij de FIOD te Haarlem, een
rapport opgesteld betreffende het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit
rapport zal hierna worden aangehaald als de ontnemingsrapportage.

Bij het rapport zijn diverse bijlagen gevoegd, ontleend aan het dossier met betrekking tot de
onderliggende strafzaak tegen veroordeelde. De rechtbank heeft bovendien de beschikking gehad
over het volledige dossier van de strafzaak.

5.3 De beoordeling

De rechtbank stelt vast dat veroordeelde onherroepelijk is veroordeeld voor het (kort gezegd)
oplichten van het bedrijf [A] B.V. voor een totaalbedrag van € 958.164,00. Uit de
ontnemingsrapportage blijkt dat [A] betalingen heeft verricht aan vijf koeriersbedrijven, terwijl
daar geen diensten tegenover hebben gestaan. De door [A] overgemaakte gelden werden telkens
kort daarna contant opgenomen, overgemaakt naar bankrekeningen van veroordeelde, zijn
echtgenote of één van hun gezamenlijke bankrekeningen, overgemaakt naar de bankrekening van
stichting [G] , overgemaakt naar de bankrekening van stichting [K] en overgemaakt naar
bankrekeningen van diverse personen binnen de kennissen- dan wel familiekring van
veroordeelde. 
Veroordeelde had de beschikking over de bankpasjes van de vijf koeriersbedrijven, de bankpasjes
van de stichtingen, hij heeft contante opnamen verricht van de rekeningen en hij had de pincodes
van de diverse bankpasjes opgeschreven in zijn adressenboekje en op een papiertje.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het daadwerkelijk veroordeelde zelf is
geweest die het wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. 
In het ontnemingsrapport wordt uitgegaan van een bedrag van € 987.584,57 aan wederrechtelijk
verkregen voordeel. Dit betreft het totale bedrag dat door [A] op de bankrekening van de vijf
koeriersbedrijven is overgemaakt. [A] heeft niet van alle betalingen de facturen kunnen
achterhalen, maar uit de bankafschriften van [A] blijkt dat in totaal dit bedrag is overgemaakt.

De rechtbank gaat - anders dan de officier van justitie en het ontnemingsrapport - uit van het
bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel zoals door het Gerechtshof bewezen is verklaard,
te weten € 958.164,72 (in de bewezenverklaring afgerond op € 958.164,00), nu naar het oordeel
van de rechtbank onduidelijk blijft of [A] het bedrag van € 29.419,85 onverschuldigd aan de
koeriersbedrijven heeft voldaan. 
De rechtbank zal het bedrag dat veroordeelde aan medeverdachte [betrokkene 1] heeft
overgeboekt, zijnde een bedrag van € 28.463,00 – zoals in het ontnemingsrapport is vermeld – op



het wederrechtelijk verkregen voordeel in mindering brengen.

Verder zal de rechtbank de betaling van € 284.080,23 aan de verzekeraar van [A] ter nakoming
van de vaststellingsovereenkomst die is gesloten tussen veroordeelde en zijn ex-partner
[betrokkene 9] enerzijds en de verzekeraar van [A] anderzijds, in mindering brengen op het
wederrechtelijk verkregen voordeel.
Gelet op het voorgaande schat de rechtbank het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen
voordeel op:

€ 958.164,72

€ 28.463,00 -

€ 284.080.23 -

€ 645.621,49

6. Vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel

De rechtbank is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de maatregel ter ontneming van
het wederrechtelijk voordeel moet worden opgelegd.’

9. De appelschriftuur van 5 november 2018 houdt onder meer het volgende in:

‘Op 11 oktober 2018 heeft de meervoudige strafkamer van uw rechtbank vonnis gewezen in
bovenvermelde zaak.

Uw rechtbank heeft het wederrechtelijk door [betrokkene ] genoten voordeel bepaald op €
645.621,49 en aan hem de verplichting opgelegd dat bedrag te betalen aan de Staat.

Op 22 oktober 2018 is namens cliënt hoger beroep ingesteld tegen bovengenoemd vonnis. Cliënt
kan zich niet verenigen met het vonnis van uw rechtbank. Cliënt meent dat (…) ten onrechte is
bepaald dat hij wederrechtelijk voordeel heeft genoten, althans dat de betalingsverplichting op
nihil had behoren te worden gesteld. Ik verwijs u hiervoor gemakshalve naar de pleitnotitie die is
toegevoegd aan het dossier in eerste aanleg en de stukken die van de zijde van [betrokkene ] in
de schriftelijke voorbereiding bij de rechtbank zijn ingediend.

Cliënt is van oordeel dat nadere onderzoekshandelingen worden verricht, te weten het horen van
getuigen. Het betreft:

1. [betrokkene 14], financieel directeur van [A] B.V., en daar dus ook bereikbaar, te weten op het
adres [l-straat 1] te [plaats] , dan wel op het adres van [A] , [m-straat 1] te [plaats] .

2. [betrokkene 15], financieel directeur en als zodanig werkzaam op het hoofdkantoor van [A] , [m-
straat 1] te [plaats] , aldaar kennelijk ook te bereiken.

3. [betrokkene 1], mede-eigenaar van [D] VOF, volgens het proces-verbaal wonende op het adres
[n-straat 1] te [plaats] of [o-straat 1] te [plaats] .

4. [betrokkene 8], mede-eigenaar van [D] VOF, volgens het proces-verbaal dat de FIOD heeft
opgemaakt laatstelijk woonachtig op het [p-straat 1] te [plaats] .

5. [betrokkene 4] (BSN [031] ), eigenaar van [B] volgens het proces-verbaal wonende op het
adres [e-straat 1] te [plaats] .

6. [betrokkene 5] (BSN [032] ), eigenaar van [E] , volgens het proces-verbaal wonende op het
adres [d-straat 1] te [plaats] .

7. [betrokkene 2] (BSN [034] ), eigenaar van [C] , volgens het proces-verbaal wonende op het



adres [q-straat 1] te [plaats] .

8. [betrokkene 3] (BSN [035] ), eigenaar van [F] , volgens het proces-verbaal wonende op het
adres [r-straat 1] te [plaats] .

Toelichting
Het feit dat een veroordeelde zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, rechtvaardigt
niet per se de gevolgtrekking dat de veroordeelde door het plegen van dat feit voordeel heeft
genoten.

Vgl t.a.v. witwassen HR 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2501

Uiteindelijk zal moeten worden vastgesteld dat de veroordeelde in de concrete omstandigheden
daadwerkelijk voordeel heeft behaald.

Zie recentelijk HR 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:950 (notaris Klimop)

[betrokkene ] betwist dat hij in de concrete omstandigheden daadwerkelijk voordeel heeft
behaald.

Ten aanzien van de getuigen 3 t/m 8 geldt het volgende;

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de van [A] afkomstige bedragen 1-op-1 bij [betrokkene ]
terecht zijn gekomen. [betrokkene ] merkt in dat verband op dat bijv. niet is gebleken dat
[betrokkene ] grote contante bedragen heeft opgenomen bij banken. De FIOD heeft namelijk
verzuimd bij de Postbank in Rotterdam en Delft waar contante geldopnames (aan de balie) zijn
gedaan (tijdig) navraag te doen naar de legitimatie die is getoond door degene die geld kwam
opnemen. Al met al ging het om een bedrag ad € 310.500 (dat ziet op [D] overigens), een zeer
aanmerkelijk deel van de in totaal € 958.164. Bovendien volgt uit het onderzoek dat in totaal aan
[D] is betaald een bedrag ad € 664.499,80, meer dan twee maat zo veel als het bedrag dat
contant is opgenomen. De vraag is dan ook of van het geld dat niet is opgenomen gezegd kan
worden dat het voordeel betreft dat [betrokkene ] daadwerkelijk heeft genoten, als niet is
gebleken dat dit geld bij [betrokkene ] is terecht gekomen. Hetzelfde geldt voor alle overige
koeriersbedrijven.

Om die reden wenst [betrokkene ] de getuigen 3 t/m 8 hierover te bevragen. Het betreft de
eigenaren van de koeriersbedrijven. Voor zover enige link met [betrokkene ] ontbreekt als het
gaat om betalingen, rijst de vraag waar dat geld is gebleven. Hebben de bedrijfjes salaris betaald,
hebben zij (bank)betalingen aan de eigenaren gedaan, hebben zij bedrijfskosten betaald met het
geld op de bankrekening, is er geld achtergebleven op de rekening etc. In die gevallen zou
namelijk betoogd kunnen worden, althans met behulp van deze bouwstenen, dat [betrokkene ] in
de concrete omstandigheden niet daadwerkelijk voordeel heeft behaald. En dat behoort
vervolgens te leiden tot een lager bedrag aan wederrechtelijk genoten voordeel en een lagere
betalingsverplichting.

Ten aanzien van de getuigen 1 en 2 geldt het volgende;

Deze getuigen dienen te worden bevraagd omtrent de "omzetkant" van het beweerdelijk
wederrechtelijk genoten voordeel. [betrokkene ] blijft erbij dat, zoals hij ook in de
ontnemingszaak, in eerste aanleg, en in de strafzaak al heeft betoogd, de becijfering van de door
[A] gestelde omzet niet juist is en ook niet kan zijn, gelet op de zeer strenge protocollen binnen
[A] , alsmede de "double checks". Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in de
ontnemingszaak in eerste aanleg is betoogd. [betrokkene ] wenst de getuigen hieromtrent te
kunnen bevragen. Een lagere omzet leidt tot een lager bedrag aan wederrechtelijk genoten



voordeel en in het vervolg daarvan een lagere betalingsverplichting.’

10. Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 24 juli 2019
houdt onder meer het volgende in:

‘De voorzitter deelt mede de korte inhoud van de volgende stukken, die deel uitmaken van het
dossier:

- een appelschriftuur van de raadsman van 5 november 2018;

- de schriftelijke reactie daarop van de advocaat-generaal van 23 juli 2019.

De voorzitter deelt mede, dat de zitting van heden een zogenoemde regiezitting betreft. De zaak
zal in dat kader dan ook niet inhoudelijk worden behandeld.

De raadsman licht desgevraagd zijn onderzoekwensen toe:

Het feit dat mijn cliënt onherroepelijk is veroordeeld in de strafzaak, betekent niet dat hij zelf
daadwerkelijk voordeel heeft genoten. Dat is het uitgangspunt.

Het geld dat door oplichting zou zijn verkregen is mogelijk naar de veroordeelde gegaan, dan wel
naar andere personen of rechtspersonen. Daarmee leg ik de link naar mijn verzoek de eigenaren
van de koeriersbedrijven als getuige te horen; is het wederrechtelijk verkregen voordeel bij de
veroordeelde terechtgekomen of bij anderen?

[betrokkene 1] is als getuige in de strafzaak gehoord.

[betrokkene 8] is niet gehoord; hij zou in Frankrijk verblijven.

Over de contant bij de bank opgenomen geldbedragen heeft [betrokkene 1] verklaard dat ook hij
geld heeft opgenomen, samen met [betrokkene 8] . De vraag kan worden gesteld waar dat
opgenomen geld is gebleven? [betrokkene 8] zou ook salaris hebben genoten. In de strafzaak is
daarop niet doorgevraagd. Het geld kan bij [betrokkene 8] terecht zijn gekomen. Een
aanknopingspunt daarvoor is ECLI:NL:HR:2017:950 (notaris Klimop). Daarom moet in de
ontnemingszaak rekening worden gehouden met eventuele afspraken over de verdeling van het
geld en om die reden wil ik de eigenaren van de koeriersbedrijven vragen kunnen stellen. De
veroordeelde heeft daar belang bij, omdat op die manier het bedrag aan wederrechtelijk
verkregen voordeel naar beneden kan worden bijgesteld.

De advocaat-generaal reageert als volgt:

De gevraagde getuigen zijn lastig te vinden; ik heb geprobeerd de adressen te achterhalen, maar
dat is niet mogelijk gebleken. Ik heb alleen een adres van [betrokkene 3] en [betrokkene 2] .

De vraag is wat de getuigen kunnen verklaren over de verdeling van het geld. [betrokkene 1] is in
de strafzaak gehoord door de rechter-commissaris. Daarbij zijn hem deze vragen al gesteld en
daar is weinig uitgekomen. In de strafzaak zijn al veel feiten en omstandigheden aan de orde
geweest en vastgelegd, die hoeven voor de ontneming niet nader onderzocht te worden. Ik ben
van mening dat de verzoeken van de raadsman moeten worden afgewezen.

Het onderzoek wordt onderbroken voor beraad in raadkamer.

Na hervatting van het onderzoek deelt de voorzitter als overwegingen en beslissingen van het hof
het volgende mede:

- De getuigen 1 en 2 (nummering volgens de appelschriftuur): de raadsman heeft aan dit verzoek
ten grondslag gelegd dat deze personen - in algemene zin - zouden kunnen verklaren over de
(on)mogelijkheid van omvangrijke fraude binnen het bedrijf, gelet op de strenge regels



daaromtrent. Het hof overweegt als volgt. Genoemde personen kunnen slechts in algemene zin
verklaren over het bedrijf waar de veroordeelde heeft gewerkt en niet over het bedrag dat hij
concreet aan wederrechtelijk voordeel heeft verkregen, dan wel de verdeling daarvan. Zonder
nadere onderbouwing acht het hof het horen van deze personen niet relevant voor enige te
nemen beslissing in de ontnemingsprocedure. Dit onderdeel van het verzoek wordt afgewezen;

- De getuigen 3 tot en met 8: de raadsman heeft aan dit verzoek - in algemene zin - ten grondslag
gelegd dat mogelijk sprake is geweest van een verdeling van het geld tussen de veroordeelde en
de eigenaren van de betrokken koeriersbedrijven. Gezien de bewijsoverwegingen en de
bewezenverklaring in de strafzaak met betrekking tot de betrokkenheid van de veroordeelde en
de in het onherroepelijke arrest aangehaalde verklaringen van verschillende van deze getuigen
daaromtrent, acht het hof het verzoek onvoldoende concreet onderbouwd. Zonder nadere
onderbouwing acht het hof het horen van deze personen niet relevant voor enige te nemen
beslissing in de ontnemingsprocedure. Overigens is, gelet op hetgeen de advocaat-generaal
daarover heeft medegedeeld, niet te verwachten dat de getuigen waarvan geen adres bekend is,
binnen een redelijke termijn gehoord kunnen worden. Het verzoek tot het horen van deze
getuigen wordt eveneens afgewezen.’

11. Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 14 augustus
2020 blijkt dat het hof anders was samengesteld dan ten tijde van de regiezitting. Het proces-
verbaal vermeldt dat de advocaat-generaal de zaak voordraagt en dat de betrokkene onmiddellijk
daarna in de gelegenheid wordt gesteld mondeling de bezwaren tegen het vonnis op te geven.
Tegen die achtergrond moet het ervoor worden gehouden dat het onderzoek op 14 augustus
2020 opnieuw is aangevangen. Het proces-verbaal houdt voorts onder meer in dat de raadsman
het woord ter verdediging heeft gevoerd aan de hand van een overgelegde pleitnota. Uit het
proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting en de pleitnota volgt niet dat de raadsman
(wederom) een verzoek tot het horen van getuigen heeft gedaan. In cassatie kan evenwel
worden geklaagd over de beslissingen inzake de getuigenverzoeken op 24 juli 2019, die ingevolge
art. 322, vierde lid, Sv in verbinding met art. 415, eerste lid, Sv in stand zijn gebleven, ook al is het
onderzoek ter terechtzitting nadien opnieuw aangevangen.

12. De betrokkene is in de strafzaak veroordeeld wegens (kort gezegd) valsheid in geschrift en
opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, beide meermalen gepleegd, oplichting en
gewoontewitwassen. De rechtbank heeft in het door het hof met overneming van gronden bevestigde
vonnis in de ontnemingszaak overwogen dat de vordering betrekking heeft ‘op het geval van
veroordeling wegens een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden
opgelegd waarbij aannemelijk is dat deze feiten er op enigerlei wijze toe hebben geleid dat
veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen’.

13. Deze formulering duidt erop dat rechtbank en hof toepassing hebben gegeven aan art. 36e, derde
lid, Sr, zoals dat sinds 1 juli 2011 luidt.2 De onder 1 en 2 bewezenverklaarde valsheid in geschrift, het
opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift en de oplichting hebben volgens de
bewezenverklaring evenwel daarvoor plaatsgevonden, in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31
december 2007. Alleen de bewezenverklaring van gewoontewitwassen bestrijkt deels een periode
van na de wetswijziging. Dat brengt mee dat art. 36e, derde lid, Sr zoals het na 1 juli 2011 luidde
slechts voor toepassing in aanmerking kwam als een strafrechtelijk financieel onderzoek had
plaatsgevonden.3 Daarvan blijkt niet uit het bestreden arrest dan wel het daarin bevestigde vonnis.

14. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel kan evenwel ook op grond van art. 36e,
tweede lid, Sr plaatsvinden. Dat artikellid maakte in de bewezenverklaarde periode
voordeelsontneming onder meer mogelijk indien de betrokkene voordeel had verkregen door middel
van of uit de baten van de bewezenverklaarde strafbare feiten. Uit rechtspraak van Uw Raad volgt dat
rechtbank en hof niet hebben kunnen aannemen dat de in de bewezenverklaring van
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gewoontewitwassen vermelde bedragen reeds daardoor wederrechtelijk verkregen voordeel
vormden.4 De veroordeling in de strafzaak heeft echter ook betrekking op (onder meer) oplichting. Een
en ander brengt mee dat de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel ook een basis
had kunnen vinden in art. 36e, tweede lid, Sr. In cassatie wordt niet over de grondslag van de
ontnemingsmaatregel geklaagd. Daarom laat ik dit verder rusten.

15. De bewezenverklaring van oplichting en witwassen betreft een ‘totaalbedrag’ van (ongeveer) €
958.164,00. De rechtbank is in het vonnis in de ontnemingszaak van dit bedrag uitgegaan. Daarin ligt
reeds besloten dat er verwantschap is tussen de onderbouwing van de bewezenverklaring van
oplichting en witwassen enerzijds en de onderbouwing van de vaststelling van het wederrechtelijk
verkregen voordeel anderzijds. In dat licht rijst de vraag of, en zo ja in hoeverre, het hof in de
ontnemingszaak gebonden is aan beslissingen en overwegingen van het hof in de strafzaak in de
context van de bewezenverklaring van oplichting en witwassen.

16. De procedure ter behandeling van en beslissing op een vordering tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel vormt volgens Uw Raad een procedure die moet worden
beschouwd in samenhang met de vervolging in de hoofdzaak.5 Uw Raad heeft inzake de binding van
de ontnemingsrechter aan beslissingen in de strafzaak in 1999 overwogen ‘dat de rechter die over
een vordering tot ontneming van wederrechtelijk genoten voordeel moet oordelen is gebonden aan
het oordeel van de rechter in de hoofdzaak. Dit laat evenwel onverlet dat aan de rechter oordelend op
de vordering tot ontneming van wederrechtelijk genoten voordeel een zelfstandig oordeel toekomt
met betrekking tot alle verweren die betrekking hebben op de vaststelling van het bedrag waarop het
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat.’6 Deze rechtsregels en variaties daarop zijn
ook in latere arresten terug te vinden.7 In een arrest uit 2006 wordt onder verwijzing naar het arrest
uit 1999 overwogen dat de rechter in de ontnemingszaak heeft ‘na te gaan of sprake is van een
verweer dat rechtstreeks betrekking heeft op de ontnemingsvordering’.8

17. Tot het ‘oordeel van de rechter in de hoofdzaak’ waar de rechter in de ontnemingszaak aan
gebonden is, behoren in de eerste plaats de bewezenverklaring en de beslissing dat feit en dader
(deswege) strafbaar zijn.9 Daarbij gaat het om beslissingen van de rechter in de strafzaak die in het
vonnis neergelegd en gemotiveerd dienen te worden (vgl. art. 358, tweede lid, en art. 359, tweede en
derde lid, Sv). Die binding is in de ontnemingszaak (onder meer) van belang omdat
voordeelsontneming slechts bij een veroordeling mogelijk is (art. 36e, eerste en derde lid, Sr); die
veroordeling kan in de ontnemingszaak niet meer ter discussie worden gesteld. Ook aan een
vrijspraak is de ontnemingsrechter evenwel gebonden.10 Daarnaast kunnen beslissingen die de
rechter in de strafzaak wel dient te nemen doch (in beginsel) niet in het vonnis behoeft te
verantwoorden, tot het ‘oordeel van de rechter in de hoofdzaak’ gerekend worden. Dat brengt mee
dat een beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie dat in de ontnemingszaak wordt
gevoerd onder omstandigheden met een verwijzing naar de geciteerde rechtsregels kan worden
verworpen.11

18. Het gaat in deze gevallen om beslissingen die de wet van de rechter in de strafzaak vraagt. De
betekenis van de geciteerde rechtsregels is evenwel niet tot dergelijke beslissingen beperkt. Uw Raad
heeft ook van verweren inzake de betrouwbaarheid van bewijsmiddelen en de rechtmatigheid van de
verkrijging daarvan aangenomen dat deze in de ontnemingsprocedure met een verwijzing naar de
geciteerde rechtsregels konden worden verworpen.12 En de rechter die over een ontnemingsvordering
heeft te oordelen is volgens Uw Raad ‘in algemene zin’ gebonden aan het oordeel van de rechter in de
hoofdzaak over de vraag ‘of het gebruik van de verklaringen van de medeveroordeelden voor het
bewijs verenigbaar is met artikel 6 EVRM’.13

19. Deze rechtspraak berust, als ik het goed zie, op twee rechtsgronden, die al naar voren komen in
de overweging die in 1999 voor het eerst is geformuleerd. De eerste zin van die overweging
benadrukt dat de rechter gebonden is aan het oordeel van de rechter in de hoofdzaak. Dat duidt erop
dat de rechter zich in de ontnemingszaak alleen nog maar mag buigen over vragen die na de
strafzaak nog open liggen. Borgers meent dat deze rechtspraak ‘vooral lijkt te moeten worden
begrepen vanuit het perspectief van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen’.14 Het zou er dan om
gaan ‘dat oordelen die in de strafzaak zijn geveld, niet in de kern worden aangetast door de uitspraak



in de ontnemingsprocedure, en ook dat de ontnemingsprocedure (dus) niet fungeert als ‘tweede kans’
voor verweren die het in de strafzaak niet hebben gehaald’. Bij deze rechtsgrond sluit aan dat Uw
Raad in het door Borgers geannoteerde arrest betekenis hechtte aan het onherroepelijk geworden
zijn van de veroordeling in de hoofdzaak.

20. De tweede zin van de geciteerde overweging uit het arrest van 8 juni 1999 legt er de nadruk op
dat aan de rechter die over de ontnemingsvordering oordeelt een zelfstandig oordeel toekomt ‘met
betrekking tot alle verweren die betrekking hebben op de vaststelling van het bedrag waarop het
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat’. Deze formulering duidt erop dat het gaat om
een afgrenzing van competenties. Bij deze rechtsgrond past dat Uw Raad in het arrest van 8 juni 1999
reeds heeft overwogen ‘dat verweren – ook die welke voor het eerst in de ontnemingsprocedure naar
voren worden gebracht – rechtstreeks betrekking dienen te hebben op de ontnemingsvordering’. Dat
wijst erop dat het niet gaat om het ondergraven van een beslissing van de rechter in de strafzaak (op
een verweer) maar om het (rechtstreekse) verband met de ontnemingsvordering.

21. In een recent arrest van Uw Raad is de tweede rechtsgrond leidend.15 Het hof had in het arrest in
de strafzaak in het kader van de strafmotivering overwogen dat uit het onderzoek ter terechtzitting
was gebleken ‘dat het handelen van verdachte hem meer financieel nadeel dan financieel profijt uit
het bewezenverklaarde feitencomplex heeft opgeleverd’. Daarom had het hof afgezien van oplegging
van een geldboete. De raadsman had in de ontnemingszaak aangevoerd dat het hof gebonden was
aan het oordeel van het hof in de strafzaak dat (op dat moment) geen sprake was van
wederrechtelijk verkregen voordeel. Uw Raad citeerde de bekende overweging uit het arrest van 1999
en leidde daaruit af ‘dat de rechter die over de ontnemingsvordering oordeelt niet gebonden is aan
een overweging van de rechter die over de hoofdzaak oordeelt die betrekking heeft op (het bedrag
van) het mogelijk voor ontneming in aanmerking komende wederrechtelijk verkregen voordeel’.

22. Mij komt de tweede rechtsgrond ook het meest overtuigend voor. De scheiding tussen de
strafzaak en de ontnemingszaak is, in de kern, een opsplitsing van beslissingen. De wettelijke
regeling gaat er daarbij vanuit dat de ontnemingszaak na de strafzaak behandeld wordt. Bij die
wettelijke systematiek past dat beslissingen die tot de strafzaak behoren in de ontnemingszaak niet
meer ter discussie kunnen worden gesteld. Daarbij doet niet ter zake of de beslissing in de strafzaak
inmiddels onherroepelijk is, en of bij die beslissing al dan niet verweer is gevoerd. Ook de
verdedigingsrechten zijn in deze benadering gewaarborgd. Niet de overwegingen die de rechter
verplicht of onverplicht na de strafzaak formuleert, maar de uit de wettelijke regeling voortvloeiende
taakverdeling bepaalt de omvang van het onderzoek dat in de ontnemingszaak dient plaats te vinden.

23. De tweede rechtsgrond kan niet verklaren waarom de ontnemingsrechter gebonden is aan
oordelen van de strafrechter inzake de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de verkrijging van
bewijsmiddelen, alsmede de verenigbaarheid van het gebruik met art. 6 EVRM. Dat zijn oordelen die
ook de ontnemingsrechter dient te vellen, als de strafrechter zich daar bij het betreffende
bewijsmiddel nog niet over heeft gebogen.16 Of het gesloten stelsel van rechtsmiddelen een
(toereikende) rechtvaardiging biedt voor deze binding, vraag ik mij af. Van zelfstandige beslissingen
waar rechtsmiddelen tegen openstaan is geen sprake. En de einduitspraak in de strafzaak wordt niet
ondergraven als de rechter in de ontnemingszaak anders zou oordelen over (bijvoorbeeld) de
betrouwbaarheid van een bewijsmiddel. Naar het mij voorkomt wordt de binding aan deze
beslissingen het best verklaard door de bijzondere verhouding tussen strafzaak en ontnemingszaak,
waarbij de laatste een vervolg is op de eerste.17 Die verhouding brengt mee dat de ontnemingsrechter
niet inhoudelijk behoeft in te gaan op (een aantal) verweren die reeds in de strafzaak zijn gevoerd en
verworpen.18

24. Ik merk nog op dat het onderscheid tussen beide rechtsgronden en de daaraan gekoppelde
rechtsregels ook van belang is in verband met het bezwaar dat Doorenbos tegen de begrenzing van
de beoordelingsruimte van de ontnemingsrechter naar voren heeft gebracht: de (on)mogelijkheid om
rekening te houden met nieuwe informatie, die na het vonnis of arrest in de strafzaak bekend is
geworden.19 Voor zover de informatie beslissingen betreft die aan de strafrechter zijn, biedt de
regeling van de herziening ten voordele mogelijkheden aan dergelijke informatie gevolgen te



verbinden (art. 457 Sv). Indien de veroordeling in de strafzaak na een herzieningsaanvraag niet in
stand blijft, heeft dat van rechtswege gevolgen voor de uitspraak in de ontnemingszaak (art. 511i Sv).
Bij de vraag of een verweer tot een reactie verplicht, gaat het erom of het verweer in de kern gelijk is
aan het verweer dat in de strafzaak gevoerd is.

25. Het eerste middel klaagt als gezegd over de afwijzing van het verzoek tot het horen van de bij
appelschriftuur opgegeven getuigen. De steller van het middel voert in de toelichting op het eerste
middel aan dat art. 6, derde lid, aanhef en onder d, EVRM van overeenkomstige toepassing is op
ontnemingszaken. Dat zou meebrengen dat als gevolg van de uitspraak van het EHRM in de zaak
Keskin de eisen die in eerdere rechtspraak van Uw Raad zijn geformuleerd over de onderbouwing van
verzoeken van de verdediging tot het oproepen en horen van getuigen in ontnemingszaken bijstelling
behoeven. Het hof zou door bevestiging van het vonnis de overweging hebben overgenomen dat uit
de ontnemingsrapportage blijkt dat [A] betalingen heeft verricht aan vijf koeriersbedrijven. De
betrokkene zou hebben gesteld dat hij door het horen van de eigenaren van de koeriersbedrijven (de
getuigen 3 t/m 8) kan aantonen dat hij niet het door het hof geschatte voordeel heeft genoten. Tegen
die achtergrond zou ’s hofs afwijzing van het verzoek om deze getuigen te horen onbegrijpelijk zijn.20

26. In EHRM 19 januari 2021, Keskin v. the Netherlands, appl. no. 2205/16 overwoog het Europees Hof
onder meer:

‘56. As to any requirement for the defence to substantiate a request to examine prosecution
witnesses, the Court reiterates (…) 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
(…). 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 (…).’

27. In HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 heeft Uw Raad naar aanleiding van deze uitspraak het
volgende overwogen (met weglating van een voetnoot):

‘2.9.2. 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. 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.’

28. Uit het door het hof met overneming van gronden bevestigde vonnis volgt dat de berekening van
het wederrechtelijk verkregen voordeel is gebaseerd op de ontnemingsrapportage. Daaruit blijkt,
aldus de rechtbank, dat ‘ [A] betalingen heeft verricht aan vijf koeriersbedrijven, terwijl daar geen
diensten tegenover hebben gestaan’. Uit het vonnis blijkt niet dat verklaringen van in de
appelschriftuur genoemde personen aan de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel
ten grondslag hebben gelegen. In de cassatieschriftuur wordt wel gesteld dat (schriftelijke)
verklaringen van (enkele van) de opgegeven personen aan de totstandkoming van het
ontnemingsrapport hebben bijgedragen, maar die stelling wordt niet onderbouwd en is in appel noch
in de schriftuur, noch ter terechtzitting aan het verzoek om deze personen te horen ten grondslag

Bespreking van de middelen



gelegd. De gedachte is juist dat uit de ondervraging van de onder 3 t/m 8 genoemde personen
ontlastende informatie naar voren zou kunnen komen. Voor zover het middel ertoe strekt te betogen
dat het hof het verzoek tot het horen van de onder 3 t/m 8 genoemde getuigen had dienen toe te
wijzen omdat zij verklaringen met een belastende strekking hadden afgelegd die door de rechtbank
waren gebruikt om een voor de betrokkene nadelige beslissing te onderbouwen, faalt het bij gebrek
aan feitelijke grondslag. Ook het hof heeft geen verklaringen van deze personen aan de vaststelling
van het wederrechtelijk verkregen voordeel ten grondslag gelegd.

29. Aan een en ander doet, anders dan de steller van het middel meent, niet af dat de rechtbank een
aan [betrokkene 1] , de eigenaar van één van de koeriersbedrijven, overgeboekt bedrag in mindering
heeft gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze omstandigheid maakt van de
verzochte getuigen geen getuigen à charge die ook in geval van een verzoek dat niet nader is
onderbouwd dienden te worden opgeroepen.

30. De steller van het middel meent voorts dat de motivering van de afwijzing van het verzoek om de
‘eigenaren van de koeriersbedrijven’ te horen, voor zover inhoudend dat het verzoek onvoldoende
concreet is en zonder nadere onderbouwing niet relevant, onbegrijpelijk is. Dat zou niet anders
worden door de verwijzing naar de bewijsoverwegingen en de bewezenverklaring in de strafzaak.
Bovendien zou uit de bewijsoverwegingen en de bewezenverklaring niet zonder meer volgen dat het
voordeel zoals uiteindelijk is geschat door het hof ook daadwerkelijk in de concrete omstandigheden
van het geval door de betrokkene is genoten.

31. Het hof heeft het verzoek om de getuigen 3 t/m 8 te horen tijdens de terechtzitting op 24 juli 2019
op twee gronden afgewezen. De eerste grond houdt in dat het hof het verzoek gezien ‘de
bewijsoverwegingen en de bewezenverklaring in de strafzaak met betrekking tot de betrokkenheid
van de veroordeelde en de in het onherroepelijke arrest aangehaalde verklaringen van verschillende
van deze getuigen daaromtrent’ onvoldoende concreet onderbouwd acht. Zonder nadere
onderbouwing acht het hof ‘het horen van deze personen niet relevant voor enige te nemen
beslissing in de ontnemingsprocedure’.

32. Uw Raad heeft in HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8950, NJ 2003/97 m.nt. Mevis overwogen
dat aan een getuigenverzoek in ontnemingszaken de eis van ‘onderbouwing’ mag worden gesteld. Uw
Raad overwoog in dat arrest:

‘4.3.2. Maatstaf voor de beoordeling van het verzoek van de raadsman is ingevolge het hier
toepasselijke art. 280 (oud) Sv of door het achterwege blijven van de dagvaarding of oproeping van
de getuige de betrokkene redelijkerwijs in zijn verdediging kan worden geschaad.

4.4.1. De hantering van die maatstaf in een ontnemingsprocedure kan niet los worden gezien van
het specifieke karakter van een zodanige procedure. De vordering zal doorgaans, meer in het
bijzonder voor wat de berekening van het bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel betreft,
mede zijn gebaseerd op financiële rapportage, terwijl in de procedure, meer dan in de hoofdzaak,
de nadruk zal kunnen liggen op wisseling van schriftelijke stukken door de procespartijen. In de
art. 511d, eerste lid, tweede volzin en 511g, tweede lid onder b, Sv is dan ook voorzien in een
schriftelijke voorbereiding voorafgaande aan de behandeling van de vordering ter terechtzitting.

Voorts is op de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel het in de hoofdprocedure
geldende bewijsrecht niet van toepassing.

Die schatting dient weliswaar te worden ontleend aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen,
maar voor de vaststelling van het uiteindelijke bedrag geldt het aannemelijkheidsvereiste.

(…)

4.5. Gelet op het karakter van een procedure als de onderhavige en op hetgeen de wetgever ten
aanzien van de positie van de procespartijen en de "bewijslastverdeling" voor ogen heeft



gestaan, moet worden geoordeeld dat de rechter die in een ontnemingsprocedure voor de vraag
wordt gesteld of door het niet horen van een door de verdediging verzochte getuige de
betrokkene redelijkerwijs in zijn verdediging kan worden geschaad mede in zijn oordeel kan
betrekken of het desbetreffende verzoek van de verdediging, in het licht van de door het
openbaar ministerie aan zijn vordering ten grondslag gelegde financiële gegevens, voldoende is
onderbouwd. De aan een dergelijke onderbouwing te stellen eisen zullen daarbij door de rechter
afhankelijk mogen worden gesteld van de mate waarin hij het standpunt van het openbaar
ministerie, gelet op de door deze gepresenteerde gegevens en berekeningen, voorshands
aannemelijk acht.

4.6. De hiervoor onder 3 sub (vi) weergegeven gedachtegang die het Hof tot uitgangspunt heeft
genomen bij de beoordeling van genoemd verzoek komt in de kern op het volgende neer.

Tegen de achtergrond van het karakter van een procedure als de onderhavige en in het licht van
de vordering en de daarop in eerste aanleg gegeven uitspraak en de door de Rechtbank daaraan
ten grondslag gelegde - in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek vervaardigde -
financiële rapportage, mag in deze zaak van de verdediging die in hoger beroep (voor het eerst)
getuigen wil doen horen worden gevergd dat zij concreet en gemotiveerd aanvoert dat en
waarom de oplichting en de opzetheling beperkter van omvang moeten zijn geweest dan de
Rechtbank uit de stukken heeft afgeleid en dat en waarom de aannames en berekeningsmethodes
die de Rechtbank heeft gehanteerd naar haar oordeel onjuist zijn, onder opgave van de wijze
waarop zij telkens door getuigen en of door deskundigen bewijs van haar stellingen denkt te
kunnen leveren.

Dat uitgangspunt, waarin ligt besloten dat het Hof voorshands uitging van de aannemelijkheid van
de door de Rechtbank - naar aanleiding van de vordering en de daaraan ten grondslag gelegde
financiële rapportage - bij de schatting gehanteerde gegevens en berekeningswijzen, geeft tegen
de achtergrond van hetgeen hiervoor onder 4.5 is vooropgesteld geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, terwijl het in het licht van de stukken van het geding evenmin onbegrijpelijk is.’

33. Uw Raad heeft nadien enkele malen expliciet naar dit arrest verwezen.21 Daarbij is de eis van
onderbouwing telkens in verband gebracht met het door het openbaar ministerie betrokken
standpunt en de onderbouwing daarvan.

34. Meer dan een decennium later overwoog Uw Raad in het overzichtsarrest inzake het oproepen
en horen van getuigen dat de wettelijke regeling bij aan het verdedigingsbelang te toetsen
getuigenverzoeken veronderstelt ‘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’.22Het overzichtsarrest beperkte zich tot gewone strafzaken en ging
‘voorbij aan (afwijkende) regelingen in bijvoorbeeld ontnemingszaken’ (rov. 2.2). Dat wijst erop
dat Uw Raad in ontnemingszaken, tegen de achtergrond van het bijzondere rechtskarakter van
die procedure, de eis van onderbouwing van een getuigenverzoek anders is blijven invullen.23 Dat
werkt door in de toepassing van een rechtsregel uit het overzichtsarrest die Uw Raad in
ontnemingszaken wel van toepassing acht: ‘Bij een afwijzing van een verzoek tot het oproepen
van getuigen wordt in cassatie beoordeeld 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.’24

35. Het hof beroept zich op ‘de bewijsoverwegingen en de bewezenverklaring in de strafzaak met
betrekking tot de betrokkenheid van de veroordeelde’. Die bewezenverklaring ziet, zo bleek, onder
meer op oplichting en gewoontewitwassen. De bewezenverklaring van oplichting houdt in dat de
betrokkene [A] ‘heeft bewogen tot de afgifte van een totaalbedrag van in totaal ongeveer €
958.164,00’. De bewezenverklaring van gewoontewitwassen houdt in dat de betrokkene
‘geldbedragen ongeveer tot een totaalbedrag van € 958.164,00 heeft verworven en voorhanden
gehad (…) terwijl hij wist dat bovenomschreven geld afkomstig was uit enig misdrijf’. Ik begrijp ‘s



hofs overweging aldus dat het horen van de bedoelde personen - mede - in het licht van de
bewezenverklaring van oplichting en witwassen in de strafzaak (bij gebrek aan een nadere
onderbouwing) niet relevant is te achten voor in de ontnemingszaak te nemen beslissingen. Uit de
bewezenverklaring van beide feiten, in samenhang beschouwd, kan worden afgeleid dat [A] is
bewogen tot afgifte van (in totaal) het genoemde bedrag en dat de betrokkene dat bedrag heeft
verworven.

36. Naar het mij voorkomt brengt de bewezenverklaring van oplichting en gewoontewitwassen
niet mee dat het hof gehouden was bij de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel
uit te gaan van het bedrag dat de betrokkene blijkens de bewezenverklaring van witwassen heeft
verworven en voorhanden gehad. Dat oplichting en gewoontewitwassen van in totaal €
958.164,00 bewezen is verklaard, staat in de ontnemingszaak niet meer ter discussie. De
vaststelling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel is evenwel het onderwerp
van de ontnemingsprocedure.25 Het bewijsthema in die procedure is ook niet identiek aan dat van
de bewezenverklaring van witwassen, al vertoont het sterke gelijkenis. Zo gaat het bij het
(verwerven en) voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen om ‘feitelijke
zeggenschap’ over dat voorwerp.26 In de ontnemingszaak gaat het om de vaststelling van het
voordeel dat de betrokkene ‘in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft
behaald’.27 Van belang is ook dat de verdedigingsrechten in verband met die vaststelling
uitgeoefend kunnen worden. Wel is de ontnemingsrechter gebonden aan beslissingen in de
strafzaak inzake betrouwbaarheid en rechtmatige verkrijging van bewijsmiddelen indien de
raadsman ter zake verweer heeft gevoerd.

37. Het hof haalt in het arrest in de strafzaak onder de redengevende feiten en omstandigheden
verklaringen van de in de appelschriftuur onder 3, 7 en 8 genoemde personen aan. [betrokkene 3]
heeft verklaard dat hij de hem getoonde facturen (van [F] ) niet heeft gemaakt en dat hij geen
diensten voor [A] heeft verricht. Hij was verbaasd van de verbalisanten te horen dat er drie
bankpassen waren afgegeven voor [F] . Hij zag op bankafschriften ‘dat er veel betalingsverkeer
over de rekening ging’. Hij zag ook bijschrijvingen. En hij verklaart dat de betrokkene hem vertelde
‘dat dit te maken had met de opdracht die hij geregeld had voor [F] en dat getuige niet aan dat
geld mocht komen’. [betrokkene 2] heeft verklaard dat hij nooit facturen van [C] heeft gezien. Hij
heeft op verzoek van de betrokkene een bankrekening geopend en bankpassen aangevraagd
waarvan hij er één aan betrokkene heeft gegeven. Zelf heeft hij naar eigen zeggen ‘nooit gebruik
gemaakt van de bankrekening of de pinpas’. Medeverdachte [betrokkene 1] is vennoot van [D] en
heeft verklaard niets te weten van de aan hem getoonde facturen en transporten van [D] voor [A]
. ‘Over transacties via internetbankieren kan hij niets vertellen’.

38. Uitgangspunt kan zijn dat de betrokkene in de ontnemingsprocedure door afwijzing van een
getuigenverzoek 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 de
ontnemingszaak te nemen beslissing dan wel redelijkerwijze moet worden uitgesloten dat die
getuige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren.28 De raadsman wilde, zo blijkt uit het
proces-verbaal van de zitting, via de verhoren achterhalen of het wederrechtelijk verkregen
voordeel (alleen) bij de betrokkene terecht is gekomen of (deels) bij anderen. Uit de verklaringen
van de drie getuigen die aan de bewezenverklaring ten grondslag zijn gelegd, volgt niet zonder
meer dat zij daarover niets kunnen verklaren. [betrokkene 3] heeft gezien dat er veel
betalingsverkeer over de bankrekening ging. Van [betrokkene 2] blijkt uit het geciteerde deel van
zijn verklaring niet hoeveel hij weet van het gebruik dat van de bankrekening is gemaakt.
[betrokkene 1] heeft alleen verklaard dat hij niets kan vertellen over ‘transacties via
internetbankieren’. Van de andere in de appelschriftuur onder 3 t/m 8 genoemde personen (
[betrokkene 8] , [betrokkene 4] en [betrokkene 5] ) blijkt uit de bewijsoverwegingen niet van
verklaringen waaruit het ontbreken van verdedigingsbelang bij het horen kan worden afgeleid.

39. Waar het in dit licht op aankomt is kortom of het verzoek toereikend is onderbouwd. Uw Raad
heeft in eerdere rechtspraak – zo bleek – de aan de onderbouwing te stellen eisen in verband
gebracht met het standpunt dat het openbaar ministerie naar voren heeft gebracht en de
onderbouwing van dat standpunt. Maar geen rechtsregel staat er naar het mij voorkomt aan in de
weg bij die eisen in gevallen als het onderhavige, waarin de omvang van het uit misdrijf



afkomstige geldbedrag in de strafzaak een bewijsthema was, ook de bewijsmotivering in de
strafzaak te betrekken. Ik wijs erop dat in ontnemingszaken het karakter van het voortbouwend
appel kan worden betrokken bij de motivering van de beslissingen ter zake van verzoeken tot het
(doen) horen van getuigen.29 De ontnemingsprocedure is een sequeel van de strafzaak en bouwt
zo bezien ook daarop voort.

40. De raadsman heeft het verzoek om deze getuigen te horen op de zitting in hoger beroep van
24 juli 2019 samengevat in een vraag: ‘is het wederrechtelijk verkregen voordeel bij de
veroordeelde terechtgekomen of bij anderen?’ Er zou rekening moeten worden gehouden met
‘eventuele afspraken over de verdeling van het geld’. In de appelschriftuur had de raadsman de
achtergrond van deze vraag toegelicht. Niet zou zijn gebleken dat betrokkene grote contante
bedragen had opgenomen bij banken. De FIOD zou hebben verzuimd bij de Postbank in Rotterdam
en Delft navraag te doen naar de legitimatie die was getoond door degene die geld kwam
opnemen. In totaal zou het gaan om € 310.500,-. Voorts zou aan [D] een bedrag zijn betaald van
€ 664.499,80. De vraag zou zijn of het geld dat niet is opgenomen voordeel is dat betrokkene
heeft genoten. Daarom wilde betrokkene de getuigen 3 t/m 8 bevragen; voor zover een link met
betrokkene ontbrak zou de vraag rijzen waar het geld is gebleven. De raadsman noemde als
mogelijkheden dat de bedrijfjes salaris hebben betaald, (bank)betalingen aan de eigenaren
hebben gedaan, bedrijfskosten hebben betaald met het geld op de bankrekening, of dat geld is
achtergebleven op de rekening. Tijdens de zitting in hoger beroep wordt gewezen op een
verklaring van [betrokkene 1] dat hij samen met [betrokkene 8] geld heeft opgenomen, en wordt
in het bijzonder de mogelijkheid geopperd dat het geld bij [betrokkene 8] terecht is gekomen.

41. Het hof heeft onder de redengevende feiten en omstandigheden vastgesteld dat de
betrokkene als werknemer van [A] facturen voor vijf ondernemingen heeft goedgekeurd, ten
bedrage van € 958.164,72. De vijf bedrijven zijn via de betrokkene het bedrijf binnengekomen. De
bedrijven [F] , [B] en [E] hebben niet ingeschreven gestaan op het op de facturen genoemde
bedrijfsadres. [C] CV stond ingeschreven op het adres van vennoot [betrokkene 2] . [D] VOF heeft
volgens de belastingdienst de fiscale activiteiten op 31 december 2005 beëindigd en heeft van 6
mei 2005 tot en met 25 mei 2007 aan [A] gefactureerd. [A] was van de vijf ondernemingen de
enige betalende klant. In de woning van de betrokkene is onder meer een adressenboekje
aangetroffen met codes die naar ’s hofs oordeel corresponderen met (onder meer) pincodes van
pasjes van bankrekeningen van vier van de vijf genoemde bedrijven.

42. Van de bankrekening van [D] B.V. zijn bedragen overgeboekt naar Stichting [G] , waarvan de
betrokkene met zijn echtgenote bestuurder was (in totaal € 28.746). Voorts zijn van deze
rekening van [D] B.V. bedragen overgeboekt naar een rekening van stichting [K] ( [K] ), waarvan
[betrokkene 1] de voorzitter was (in totaal € 38.950). De betrokkene beschikte over de pincode
van de bankpas van deze stichting en was, zo overweegt het hof verderop, gemachtigd tot de ING
bankrekening op naam van deze stichting. De betrokkene en zijn echtgenote hadden een
gezamenlijke financiële huishouding en beschikten gezamenlijk over zestien privé bankrekeningen
waarvan het saldo werd aangevuld met contante stortingen via stortingsapparaten. Na betalingen
door [A] aan [D] (BFK: ik begrijp [D]) werden [E] pintransacties bij geldautomaten uitgevoerd. In
totaal werd in de periode van 2 mei 2005 tot en met 5 november 2007 € 120.950 gepind bij
geldautomaten en € 362.058,60 contant opgenomen bij (post) kantoren. In totaal € 59.850 is
overgeboekt naar (zo begrijp ik) een andere rekening op naam van stichting [K] . Veel contante
opnames vonden plaats in (de omgeving van) [plaats] dan wel [plaats] , waar de betrokkene en
zijn echtgenote achtereenvolgens woonden. Er hebben evenwel ook pintransacties
plaatsgevonden in Rotterdam en Delft. In veel gevallen is kort achter elkaar bij geldautomaten op
dezelfde locatie geld opgenomen met passen van (minstens) twee van de vijf bedrijven dan wel
stichting [K] of [G] . In vrijwel al deze gevallen is het geld opgenomen bij geldautomaten in de
omgeving van [plaats] en [plaats] .

43. Via de rekeningen van [E] en [F] zijn betalingen verricht aan de moeder van een
buitenechtelijk kind van de betrokkene. Via de rekeningen van [F] en [C] zijn voorts betalingen
verricht aan [H] CV, waarvan de betrokkene via een Engelse Limited aandeelhouder was, en een
periode directeur. Vanaf de bankrekeningen van [B] en [E] zijn onder meer bedragen overgeboekt



naar de rekeningen van de echtgenote van de betrokkene en van […] , een persoon waarvan
briefpapier in de woning van betrokkene is aangetroffen. Van de bankrekening van [C] zijn
bedragen overgemaakt naar […] en [H] CV. In Denemarken is betaald met een pas op de rekening
van [B] , terwijl alleen [betrokkene 4] gemachtigd was tot deze rekening. De betrokkene was op
dat moment in Denemarken. Uit stortingsbewijzen die in de woning van betrokkene zijn
aangetroffen blijkt dat hij 100.000 dollar en 15.000 euro heeft gestort op Congolese
bankrekeningen.

44. Zie ik het goed, dan wordt in de weergave van redengevende feiten en omstandigheden niet
de stelling weerlegd dat onduidelijk is wie bij de Postbank in Rotterdam en Delft geld heeft
opgenomen. In zeker opzicht bieden de vastgestelde feiten en omstandigheden steun aan de
veronderstelling dat dit een ander dan de betrokkene kan zijn geweest. Uit de vaststellingen van
het hof volgt dat bij contante opnames in de buurt van Hoofddorp dikwijls kort achter elkaar twee
of meer verschillende pasjes zijn gebruikt, bij de opnames in Rotterdam en Delft wordt dat niet
vastgesteld.30

45. Ik neem ook in aanmerking dat het hof in de strafzaak in de bewijsoverwegingen concludeert
dat de door [A] uitbetaalde gelden ‘via onduidelijke ondernemingen en een groot aantal andere
geldstromen uiteindelijk allemaal ten goede (zijn) gekomen’ aan de betrokkene of ‘aan hem
gelieerde (rechts)personen’. En dat de betrokkene ‘beschikte over de codes van de diverse
pinpassen van de betreffende ondernemingen en stichtingen’ en het dan ook niet anders kan ‘dan
dat hij de vele contante opnames met deze passen – die veelal op hetzelfde moment op dezelfde
plaats, in de omgeving van zijn woonhuis, zijn gebruikt – heeft verricht’. De enkele omstandigheid
dat geld ten goede is gekomen aan een aan de betrokkene gelieerde (rechts)persoon brengt nog
niet mee – daarop wijst ook de steller van het middel - dat dit als door de betrokkene
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden aangemerkt.31 En uit de enkele omstandigheid dat
de verdachte beschikte over de code van de diverse pinpassen volgt – nu uit ’s hofs vaststelling
van redengevende feiten en omstandigheden niet blijkt dat alleen de verdachte een pinpas
voorhanden had - niet noodzakelijkerwijs dat hij alle contante opnames, die deels in Rotterdam en
Delft plaatsvonden, heeft verricht.

46. Afwegend enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en anderzijds de inhoud
van de bewijsoverwegingen in de strafzaak meen ik dat de afwijzing van het verzoek tot het
oproepen van getuigen op deze grond niet zonder meer begrijpelijk is.

47. De tweede grond waarop het hof het verzoek tot het horen van de onder 3 t/m 8 genoemde
getuigen afwijst, is dat ‘gelet op hetgeen de advocaat-generaal daarover heeft medegedeeld’ niet
te verwachten is ‘dat de getuigen waarvan geen adres bekend is, binnen een redelijke termijn
gehoord kunnen worden’. De advocaat-generaal heeft, zo volgt uit het hiervoor onder 10
weergegeven proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 24 juli 2019, verklaard dat
de gevraagde getuigen ‘lastig te vinden’ zijn; dat hij heeft ‘geprobeerd de adressen te
achterhalen’ maar dat dit ‘niet mogelijk gebleken’ is. Hij geeft aan dat hij alleen een adres heeft
van [betrokkene 3] en [betrokkene 2] .

48. De steller van het middel meent dat ’s hofs oordeel dat gelet op hetgeen de advocaat-
generaal daarover heeft medegedeeld niet te verwachten valt dat getuigen waarvan geen adres
bekend is binnen een redelijke termijn gehoord kunnen worden, onbegrijpelijk is. Uit hetgeen de
advocaat-generaal naar voren heeft gebracht zou niet volgen wat is ondernomen om de adressen
te achterhalen.

49. In een zaak waarin Uw Raad op 30 maart 2021 arrest wees werd eveneens geklaagd over de
afwijzing van een getuigenverzoek op de grond dat het onaannemelijk was dat de betreffende
getuige ‘binnen een aanvaardbare termijn gehoord kan worden’.32 Het hof had deze afwijzing
gebaseerd op ‘de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting’. Uw Raad
casseerde, nu uit de uitspraak van het hof niet bleek ‘om welke uit het dossier of het verhandelde
ter terechtzitting blijkende feiten en omstandigheden het daarbij gaat’. Uit deze overweging kan
worden afgeleid dat Uw Raad eist dat het hof feiten en omstandigheden benoemt die de afwijzing
op deze grond kunnen dragen.33 Plv. A-G Frielink had in dezelfde zin geconcludeerd. Hij wees er
daarbij op dat de advocaat-generaal bij het hof had aangegeven dat zij uiteraard ook had



‘geprobeerd de verblijfplaats van aangever te achterhalen, maar dit leverde helaas niets op’
(randnummer 3.3). En stelde vast dat niet duidelijk was wat de advocaat-generaal concreet had
geprobeerd, en dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep niet bleek dat zij
hierover door het hof was bevraagd.

50. Ik wijs er in dit verband op dat Borgers en Kooijmans over deze weigeringsgrond opmerken
dat ‘niet zomaar’ mag worden aangenomen dat zij zich voordoet; er moeten ‘concrete
aanknopingspunten zijn, op grond waarvan de verwachting gerechtvaardigd is dat de getuige niet
binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen’.34 Daar sluit ik mij bij aan. De
enkele mededeling van de advocaat-generaal dat het ‘niet mogelijk gebleken’ is de adressen te
achterhalen, bevat niet dergelijke concrete aanknopingspunten. Ik merk daarbij op dat
verslaglegging van de inspanningen die in dat kader zijn verricht, de verdediging de mogelijkheid
biedt op aanvullende mogelijkheden voor onderzoek te attenderen.

51. Al met al meen ik dat terecht wordt geklaagd over de motivering van de afwijzing van de
getuigenverzoeken onder 3 t/m 8.

52. Het eerste middel slaagt.

53. Het tweede middel behelst de klacht dat de uitspraak met onvoldoende mate van
nauwkeurigheid de bewijsmiddelen vermeldt waaraan de schatting van het wederrechtelijk
verkregen voordeel is ontleend.

54. Het hof heeft in het bestreden arrest overwogen dat het zich verenigt met het vonnis waarvan
beroep en dit derhalve zal bevestigen, behalve ten aanzien van de betalingsverplichting. Daaruit
volgt dat het hof de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel door de rechtbank
heeft bevestigd met overneming van gronden.

55. De steller van het middel voert aan dat het door de rechtbank genoemde arrest van het hof
van 9 december 2016 zich niet bij de ‘van de Hoge Raad ontvangen stukken’ bevindt. Ook het
proces-verbaal waar de rechtbank naar verwijst, de ontnemingsrapportage, zou zich niet bij de
‘van de Hoge Raad ontvangen stukken’ bevinden.

56. Uit het procesreglement van de Hoge Raad volgt dat het dossier van de zaak in de vorige
instantie(s) in het digitaal dossier wordt getoond indien dat dossier door die instantie(s) in digitale
vorm aan de Hoge Raad ter beschikking is gesteld, tenzij bij of krachtens de wet of in dit
reglement anders is bepaald (artikel 2.3.8). In strafzaken wordt in afwijking van het bepaalde in
artikel 2.3.8 ten behoeve van de raadsman van degene die beroep in cassatie heeft ingesteld een
afschrift in het webportaal geplaatst van de kernstukken. Dat zijn de rechterlijke beslissingen en
de processen-verbaal van de zittingen in de feitelijke instanties. Ook afschriften van ‘andere
afzonderlijk gevraagde processtukken’ worden in het webportaal geplaatst behoudens indien de
raadsman daarvan reeds in het bezit is of de omvang van het gevraagde zich daartegen verzet
(artikel 4.3.6.1). Aan de raadsman van degene die beroep in cassatie heeft ingesteld wordt op
diens schriftelijk verzoek door de griffie per post een afschrift gezonden van de in artikel 4.3.6.1
genoemde stukken behoudens indien (a) hij daarvan reeds in het bezit is, of (b) de omvang van
het gevraagde zich daartegen verzet. In dat laatste geval wordt de raadsman gewezen op zijn
bevoegdheid tot het nemen van inzage in de stukken (artikel 4.3.6.2).

57. Het door de rechtbank genoemde arrest behoort niet tot de kernstukken. Dat geldt ook voor
de ontnemingsrapportage. Uit het procesreglement volgt dat deze stukken niet zonder daartoe
strekkend verzoek worden toegezonden. Dat een dergelijk verzoek is gedaan wordt in de
cassatieschriftuur niet gesteld. Het arrest in de strafzaak en de ontnemingsrapportage maken deel
uit van de stukken van het geding. Voor zover het middel het tegendeel zou willen betogen mist
het derhalve feitelijke grondslag. Voor zover de steller van het middel, dat klaagt over
onvoldoende nauwkeurige vermelding van de bewijsmiddelen, ervan uit zou gaan dat het arrest in
de strafzaak onder die bewijsmiddelen opgenomen had moeten worden, wijs ik erop dat het
geldend recht deze eis niet stelt.35

58. De steller van het middel voert voorts aan dat de rechtbank ‘de conclusies van de rapporteur
tot het bewijs heeft gebezigd, in het bijzonder de eerste twee alinea’s onder het kopje ‘5.3 De
beoordeling’’, en stelt onder verwijzing naar HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2560, NJ



3.3.6. Indien door of namens de betrokkene zo een gevolgtrekking wel voldoende gemotiveerd is
betwist, dienen aan de motivering van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel
nadere eisen te worden gesteld. In dat geval zal de rechter in zijn overwegingen met betrekking
tot die schatting moeten motiveren op grond waarvan hij ondanks hetgeen door of namens de
betrokkene tegen die gevolgtrekking en de onderliggende feiten en omstandigheden is
aangevoerd, die gevolgtrekking aanvaardt. Indien de rechter de aan het financieel rapport of aan

3.3.4. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt wel afgeleid dat de uitspraak een (volledige)
weergave dient te bevatten van de feiten en omstandigheden waarop de in dat rapport
gemaakte gevolgtrekkingen steunen. De Hoge Raad ziet aanleiding de in dit verband aan de
motivering te stellen eisen te verduidelijken.
3.3.5. Indien en voor zover een in het financieel rapport gemaakte gevolgtrekking is ontleend aan
de inhoud van een of meer wettige, voldoende nauwkeurig in dat rapport aangeduide
bewijsmiddelen en die gevolgtrekking - blijkens vaststelling door de rechter - door of namens de
betrokkene niet of onvoldoende gemotiveerd is betwist, kan de rechter bij de opgave van de
bewijsmiddelen waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend,
volstaan met de vermelding van (het onderdeel van) het financieel rapport als bewijsmiddel
waaraan de schatting (in zoverre) is ontleend en het weergeven van die gevolgtrekking uit het
rapport.

2010/478 dat dit niet is toegestaan.

59. Ik herhaal voor het gemak de beide eerste alinea’s onder het kopje 5.3:

‘De rechtbank stelt vast dat veroordeelde onherroepelijk is veroordeeld voor het (kort gezegd)
oplichten van het bedrijf [A] B.V. voor een totaalbedrag van € 958.164,00. Uit de
ontnemingsrapportage blijkt dat [A] betalingen heeft verricht aan vijf koeriersbedrijven, terwijl
daar geen diensten tegenover hebben gestaan. De door [A] overgemaakte gelden werden telkens
kort daarna contant opgenomen, overgemaakt naar bankrekeningen van veroordeelde, zijn
echtgenote of één van hun gezamenlijke bankrekeningen, overgemaakt naar de bankrekening van
stichting [G] , overgemaakt naar de bankrekening van stichting [K] en overgemaakt naar
bankrekeningen van diverse personen binnen de kennissen- dan wel familiekring van
veroordeelde.

Veroordeelde had de beschikking over de bankpasjes van de vijf koeriersbedrijven, de bankpasjes
van de stichtingen, hij heeft contante opnamen verricht van de rekeningen en hij had de pincodes
van de diverse bankpasjes opgeschreven in zijn adressenboekje en op een papiertje.’

60. Uw Raad heeft in een arrest van 26 maart 2013 overwegingen gewijd aan het bewijsrecht in
ontnemingszaken, en in het bijzonder aan de ontnemingsrapportage:36

‘3.3.2. Krachtens art. 511f Sv kan de schatting van het op geld waardeerbare wederrechtelijk
verkregen voordeel slechts worden ontleend aan wettige bewijsmiddelen. Ingevolge art. 511e,
eerste lid, Sv (in eerste aanleg) en art. 511g, tweede lid, Sv (in hoger beroep) is op de uitspraak
op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel art. 359, derde lid, Sv van
overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat die uitspraak de bewijsmiddelen moet vermelden
waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend met weergave van
de inhoud daarvan, voor zover bevattende de voor die schatting redengevende feiten en
omstandigheden.

3.3.3. Als wettig bewijsmiddel zal veelal een (in het kader van een strafrechtelijk financieel
onderzoek opgesteld) financieel rapport in het geding zijn gebracht met een beredeneerde,
al dan niet door de methode van vermogensvergelijking verkregen, begroting van het
bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat. Een dergelijk
rapport is doorgaans zo ingericht dat daarin onder verwijzing naar of samenvatting van aan
de inhoud van andere wettige bewijsmiddelen ontleende gegevens gevolgtrekkingen
worden gemaakt omtrent de verschillende posten die door de opsteller(s) van het rapport
aan het totale wederrechtelijk verkregen voordeel ten grondslag worden gelegd.

In beginsel staat geen rechtsregel eraan in de weg om de schatting van het wederrechtelijk
verkregen voordeel uitsluitend op de inhoud van een financieel rapport als zojuist bedoeld te
doen berusten.



andere wettige bewijsmiddelen ontleende feiten en omstandigheden, die hij bij zijn oordeel
daaromtrent betrekt en die redengevend zijn voor de schatting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel, in de overwegingen (samengevat) weergeeft onder nauwkeurige vermelding van de
vindplaatsen daarvan, is aan de uit art. 359, derde lid, Sv voortvloeiende verplichting voldaan.’

61. Uit deze overwegingen, in het bijzonder rov. 3.3.5, volgt dat het gebruik voor het bewijs
van een in de ontnemingsrapportage gemaakte gevolgtrekking onder omstandigheden is
toegestaan. Voorwaarde is dat de rechter heeft vastgesteld dat die gevolgtrekking door of
namens de betrokkene niet of onvoldoende gemotiveerd is betwist.37 De rechtbank heeft
niet vastgesteld dat de aan de ontnemingsrapportage ontleende gevolgtrekkingen niet of
onvoldoende gemotiveerd zijn betwist, en ook het hof heeft dat niet vastgesteld.

62. In de eerste alinea’s van overweging 5.3 refereert de rechtbank aan de veroordeling
wegens oplichting en ontleent zij vervolgens diverse vaststellingen aan de
ontnemingsrapportage. Daarop baseert zij vervolgens het oordeel ‘dat het daadwerkelijk
veroordeelde zelf is geweest die het wederrechtelijk voordeel heeft verkregen’. Dat de
genoemde vaststellingen en het -mede- daarop gebaseerde oordeel betwist zijn, kan
worden afgeleid uit de pleitnota die de raadsman tijdens het onderzoek ter terechtzitting in
hoger beroep op 14 augustus 2020 heeft overgelegd. Deze houdt onder meer in: ‘Subsidiair
bestrijdt [betrokkene ] met klem dat hij in de concrete omstandigheden daadwerkelijk
voordeel heeft behaald.’ Deze stellingname is onder meer onderbouwd met de passage die
bij het derde middel onder randnummer 66 zal worden geciteerd. Daarin is bestreden dat
betrokkene verantwoordelijk was voor (alle) contante opnames van geld dat door [A] was
overgemaakt.

63. Een en ander brengt mee dat het middel slaagt voor zover het erover klaagt dat het hof
de schatting van het op geld waardeerbare wederrechtelijk verkregen voordeel niet
overeenkomstig de wet heeft ontleend aan wettige bewijsmiddelen.

64. Het tweede middel slaagt.

65. Het derde middel bevat de klacht dat het hof een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt
onbesproken heeft gelaten terwijl de weerlegging daarvan ook niet volgt uit wettige
bewijsmiddelen.

66. Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 14 augustus 2020 blijkt
dat de raadsman het woord ter verdediging heeft gevoerd aan de hand van een
overgelegde pleitnota. In de cassatieschriftuur wordt vermeld dat deze pleitnota onder meer
het volgende inhoudt:

‘En hier wenst [betrokkene ] ook nog op te merken dat uit dat onderzoek bijv. niet is
gebleken dat [betrokkene ] grote contante bedragen heeft opgenomen bij banken. De FIOD
heeft namelijk verzuimd bij de Postbank in Rotterdam en Delft waar contante geldopnames
(aan de balie) zijn gedaan (tijdig) navraag te doen naar de legitimatie die is getoond door
degene die geld kwam opnemen. Het is niet aangetoond dat die persoon [betrokkene ] was.
Al met al ging het om een bedrag ad € 310.500 (dat ziet op [D] overigens), een zeer
aanmerkelijk deel van de in totaal € 958.164. En ook dat wordt allemaal zo maar geheel ten
onrechte aan [betrokkene ] toegerekend als door hem behaald voordeel. Niet volgehouden
kan worden, gelet op de gemankeerde bewijsvoering op dit onderdeel, dat gebleken is dat
[betrokkene ] dit bedrag aan voordeel heeft genoten. Uit het dossier volgt dat niet alleen
[betrokkene 1] , maar ook [betrokkene 8] - zie daartoe alle verklaringen van [betrokkene 1]
die in het dossier liggen - verbleven in Rotterdam en Delft en direct betrokken waren bij [D]
en ook zeggenschap hadden en [betrokkene ] niet. [betrokkene ] had ook geen aandelen,
geen zeggenschap over en ook geen bevoegdheden binnen [D] . Volgens [betrokkene 1]
was [betrokkene 8] degene die het voor het zeggen had. Er zijn dus geen redenen om het
voordeel in de vorm van bij de bank contant opgenomen geldbedragen zonder meer aan
[betrokkene ] als daadwerkelijk behaald voordeel toe te rekenen.’

67. De steller van het middel geeft aan dat het hof het vonnis heeft bevestigd. Dat vonnis
zou wat de contante opnamen betreft niet meer inhouden dan dat de betrokkene contante
opnamen heeft verricht. De weergegeven passage in de pleitnota zou ongeveer de helft van



het totaal volgens het hof genoten wederrechtelijk voordeel betreffen, en een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt inhouden dat door rechtbank en hof onbesproken is gelaten.

68. Artikel 359, tweede lid, eerste volzin, Sv bepaalt dat de daar omschreven beslissingen in
de strafzaak met redenen zijn omkleed. De tweede volzin van dit artikellid bepaalt dat in het
geval de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door de officier van justitie
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, het vonnis in het bijzonder de redenen opgeeft die
daartoe hebben geleid. Uit rechtspraak van Uw Raad volgt dat deze motiveringsverplichting
op grond van artikel 511e Sv van overeenkomstige toepassing is in ontnemingszaken.38 Uit
die rechtspraak kan voorts worden afgeleid dat het daarbij zowel gaat om standpunten die
de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel betreffen als om standpunten die
op (matiging van) de betalingsverplichting zien. Ook in hoger beroep is deze
motiveringsplicht ingevolge artikel 415 Sv en artikel 511g Sv van (overeenkomstige)
toepassing. Van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is eerst sprake als het standpunt
‘duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten
overstaan van de feitenrechter’ naar voren is gebracht.39

69. Naar het mij voorkomt voldoet het verweer van de raadsman aan de eisen van een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Dat verweer houdt kort gezegd in dat niet is
aangetoond dat de betrokkene de contante geldopnames bij de Postbank in Delft en
Rotterdam heeft verricht en evenmin dat hij dit voordeel heeft genoten, dat [betrokkene 1]
en [betrokkene 8] eveneens direct betrokken waren bij [D] en daarin zeggenschap hadden
terwijl betrokkene dat niet had, en dat volgens [betrokkene 1] [betrokkene 8] degene was
die het daarin voor het zeggen had. De (ondubbelzinnige) conclusie die de raadsman aan dit
standpunt verbond is dat er geen redenen zijn om de contant opgenomen geldbedragen
zonder meer aan betrokkene als daadwerkelijk behaald voordeel toe te rekenen. Het hof
heeft dat wel gedaan, en was daarmee tot uitleg verplicht. Die uitleg is in het met
overneming van gronden bevestigde vonnis niet te vinden.

70. Ik merk nog op dat zich niet de situatie voordoet dat op delen van de argumentatie wel
is ingegaan maar een onderdeel onbesproken is gelaten. Welbeschouwd betreffen de eerste
drie middelen hetzelfde, centrale punt: welke eisen kunnen gelet op de bewijsvoering in de
strafzaak aan de procesvoering in de ontnemingszaak worden gesteld. Het hof is – zo
begrijp ik – van oordeel dat de getuigenverzoeken in het licht van die bewijsvoering
onvoldoende zijn onderbouwd, dat het – grotendeels - met die bewijsvoering
corresponderende ontnemingsrapport zonder meer aan de berekening van het
wederrechtelijk verkregen voordeel ten grondslag kan worden gelegd, en dat aan het
verweer dat zich tegen het volgen van de aan het arrest in de strafzaak ontleende
berekening richt zonder verdere uitleg voorbij kan worden gegaan. Ik kom anders uit, in het
licht van het uitgangspunt dat de binding van de ontnemingsrechter aan het oordeel van de
rechter in de hoofdzaak onverlet laat dat de rechter in de ontnemingsprocedure ‘een
zelfstandig oordeel toekomt met betrekking tot alle verweren die betrekking hebben op de
vaststelling van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden
geschat’.

71. Het derde middel slaagt.

72. Het vierde middel bevat de klacht dat de beslissing van het hof om in verband met de
schending van de redelijke termijn een bedrag van (slechts) € 5.000 in mindering te brengen
onbegrijpelijk is. Ik bespreek dit middel voor het geval Uw Raad anders oordeelt over de
eerste drie middelen.

73. De raadsman heeft tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 14
augustus 2020 het volgende naar voren gebracht:

‘6. Redelijke termijn

De advocaat-generaal gaat niet in op hetgeen de verdediging in de memorie van grieven
omtrent de redelijke termijn heeft betoogd, namelijk:



6.1 Duur procedure

Naar het oordeel van de verdediging vindt de behandeling van de ontnemingszaak niet
plaats binnen een redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.

De rechtbank heeft overwogen dat het tijdverloop in het voordeel van [betrokkene ] is
geweest, omdat gedurende die lange periode een vaststellingsovereenkomst is gesloten
met de verzekeraar van [A] , ten titel waarvan aan die verzekeraar een geldbedrag is
betaald, hetgeen de rechtbank ten voordele van [betrokkene ] bij de berekening van het
wederrechtelijk genoten voordeel heeft betrokken.

De rechtbank heeft het om die reden gelaten bij de constatering dat de redelijke termijn is
geschonden.

De redelijke termijn vangt aan ten tijde van het leggen van conservatoire
beslagen met het oog op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel,

aangezien [betrokkene ] er vanaf dat moment op mocht rekenen dat hij vanwege de Staat zou
gaan worden betrokken in een ontnemingsprocedure.

Het openbaar ministerie heeft op 27 september 2011 conservatoire beslagen gelegd op
bankrekeningen van [betrokkene ] , de woning en de auto. Op 28 september 2011 zijn aan
[betrokkene ] betekend een afschrift van een vordering machtiging conservatoir beslag ex art 103
Sv en een proces-verbaal van conservatoir beslag op zijn woning. Aan het exploit van de
deurwaarder bevindt zich ook een aanvraag van een machtiging ex art 103 Sv waarin eveneens
uitdrukkelijk wordt verwezen naar een geschat door [betrokkene ] verkregen wederrechtelijk
verkregen voordeel ad € 958.164,72. Het exploit van de deurwaarder en de daarbij behorende
bijlagen heb ik aan de in eerste aanleg ingediende conclusie van antwoord gehecht.

Ter zitting van de rechtbank in de strafzaak heeft de officier van justitie aangekondigd een
ontnemingsvordering te zullen indienen. Vervolgens heeft de rechtbank op 6 februari 2014 vonnis
gewezen in de strafzaak. De ontnemingsrapportage is gedateerd 26 augustus 2015. [betrokkene
] is in de ontnemingszaak tegen de zitting van 15 december 2015 opgeroepen. Op 20 februari
2018 heeft een zogenaamde regiezitting plaatsgevonden. Op 11 oktober 2018 heeft de rechtbank
vonnis gewezen.

Op 24 juli 2019 heeft een regiebehandeling plaatsgevonden. Naar verwachting zal de inhoudelijke
behandeling ergens begin 2020 plaatsvinden.

Al met al bedraagt de gehele met de ontnemingsprocedure gemoeide duur derhalve 8 jaar.

6.2 Rechtvaardiging onredelijk lange termijn

Deze overschrijding met bijna 5 jaren kan niet worden verklaard door de ingewikkeldheid van de
zaak. De vordering van de officier van justitie sluit naadloos aan op het in de bewezenverklaring
genoemde benadelingsbedrag. De zaak wordt ook niet ingewikkeld door de onderhandelingen die
zijn gevoerd met de benadeelde. Immers, op voet van art. 577b Sv had na het bereiken van
overeenstemming en de betaling van het overeengekomen bedrag een verzoek vermindering /
kwijtschelding kunnen worden ingediend. De officier van justitie had dus gewoon verder kunnen
gaan met de behandeling van de ontnemingszaak, maar heeft dat niet gedaan. Overigens is de
verdediging van [betrokkene ] ook nooit gevraagd of het instemde met uitstel vanwege lopende
schikkingsonderhandelingen waarbij de officier van justitie alleen voor wat betreft de uitvoering
betrokken was. Maar nogmaals, die onderhandelingen laten onverlet dat de officier van justitie
met de behandeling van de ontnemingsvordering had kunnen verder gaan. Nadat de rechtbank
vonnis heeft gewezen in de strafzaak, heeft het (naar verwachting) nog 4,5 jaar geduurd voordat
in de ontnemingszaak vonnis zal worden gewezen. Vanaf het moment dat het ontnemingsrapport



6.3 Gevolg overschrijding redelijke termijn

gereed is gaat het om 3 jaren. Dat zijn allemaal periodes van stilzitten. Overigens bevat het
ontnemingsrapport, gelet op de berekeningswijze, geen "hogere wiskunde", zodat de
ontnemingsprocedure tegelijk met of in ieder geval kort nadat de rechtbank in de strafzaak vonnis
had gewezen had kunnen worden opgestart.

Matiging dient - anders dan de rechtbank heeft geoordeeld
- wel degelijk plaats te vinden, nu sprake is van een schending van art. 6 EVRM. Omdat de
overschrijding meer dan 1 jaar bedraagt, is de rechtbank niet gehouden het te laten bij een
matiging ad € 5.000. Zie Hoge Raad 17 juni 2008, NJ 2008/358, r.o. 3.6.4.: "In de gevallen waarin
de redelijke termijn met meer dan twaalf maanden is overschreden handelt de Hoge Raad naar
bevind van zaken." Uiteindelijk beoordeelt de matiging (en de motivering daarvan) op zijn
begrijpelijkheid. Kortom, de rechtbank dient naar bevind van zaken te handelen en is hoe dan ook
niet gebonden aan voormeld bedrag. Niet voor niets gebruikt de Hoge Raad de woorden "in
beginsel" ( direct voorafgaand aan "niet meer dan € 5.000"). Als er dus goede argumenten zijn om
met meer dan € 5.000 (bijv. 10%) te matigen (bij een kortere overschrijding dan 1 jaar), dan is
slechts de vraag of dat oordeel ook begrijpelijk is. Redenen zouden kunnen zijn gelegen in de duur
van de termijnoverschrijding in combinatie met het langdurig stilzitten aan de zijde van het
openbaar ministerie.

Volgens de officier van justitie, zo heeft hij in eerste aanleg betoogd, zou [betrokkene ] zelf debet
zijn geweest aan het lange tijdverloop. Hij wijst er op dat ten tijde van de aanhouding van de
zaak voorzienbaar was dat op korte termijn een bijstelling van het bedrag kon plaatsvinden aan
de hand van de te treffen vaststellingsovereenkomst. De rechtbank heeft zich hierbij aangesloten.

In art. 577b Sv echter is de mogelijkheid van kwijtschelding c.q. vermindering geregeld. In het
geval dat een vaststellingsovereenkomst gesloten wordt en het vonnis / arrest in de
ontnemingszaak inmiddels onherroepelijk zou zijn, kan op grond van die bepaling om
kwijtschelding c.q. vermindering verzocht worden. Met andere woorden: er bestond geen enkele
noodzaak de uitkomst van de onderhandelingen af te wachten, zodat ook niet kan worden
volgehouden dat die onderhandelingen omtrent de eventueel te sluiten (BFK: overeenkomst) geen
rol spelen bij de vaststelling van de onredelijke lange met de procedure gemoeide duur.

Uw hof dient dan ook, gelet op al het voorgaande, naar bevind van zaken te handelen en is
daarbij naar het oordeel van [betrokkene ] , in het bijzonder niet gelet op de exceptioneel lange
duur van de overschrijding van de redelijke termijn, niet gebonden aan het door de officier van
justitie in eerste aanleg genoemde bedrag ad € 5.000.

Er is dus sprake van een redelijke termijnoverschrijding in eerste aanleg en deze dient tot
uitdrukking te komen in een matiging van de betalingsverplichting. De rechtbank heeft dat ten
onrechte niet gedaan. Er is in hoger beroep ook geen sprake van een dusdanig voortvarende
behandeling dat daarmee het onrecht ongedaan is gemaakt.’

74. Het hof heeft in het bestreden arrest het volgende overwogen:

‘De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is geschonden. Op 27
september 2011 is conservatoir beslag gelegd op vermogen van de betrokkene. Daarmee heeft de
redelijke termijn een aanvang genomen. Nu de ontnemingszaak in hoger beroep is afgerond bij
arrest van 28 augustus 2020, heeft de procedure als geheel een periode van bijna negen jaren
geduurd. Uitgaande van een redelijke termijn van twee jaren per instantie is deze periode
overschreden met bijna vijf jaren. Het hof ziet daarin aanleiding het te betalen bedrag te matigen
met een bedrag van € 5.000,00.

Aan de veroordeelde dient, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel,
de verplichting te worden opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 640.621,49.’



-

-

-

75. In HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358 m.nt. Mevis heeft Uw Raad onder
meer het volgende overwogen:

‘Toetsing door de Hoge Raad als feitenrechter

(…)

3.6.1. De vermindering van de straf onderscheidenlijk het ontnemingsbedrag is afhankelijk
van de mate waarin de redelijke termijn is overschreden. Daarbij hanteert de Hoge Raad de
volgende uitgangspunten.

(…)
3.6.3. In ontnemingszaken:

A. Het door de laatste feitelijke instantie vastgestelde ontnemingsbedrag pleegt op
overeenkomstige wijze te worden verminderd. De vermindering bedraagt echter in beginsel
niet meer dan € 5.000, -.

B. In bijzondere gevallen volstaat de Hoge Raad met het oordeel dat de geconstateerde
verdragsschending voldoende is gecompenseerd met de enkele vaststelling dat inbreuk is
gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM, bijvoorbeeld indien in de (nagenoeg) gelijktijdig
behandelde strafzaak strafvermindering wordt toegepast op grond van overschrijding van de
redelijke termijn.

3.6.4. In de gevallen waarin de redelijke termijn met meer dan twaalf maanden is
overschreden handelt de Hoge Raad naar bevind van zaken.

Toetsing door de Hoge Raad als cassatierechter

3.7. Als cassatierechter onderzoekt de Hoge Raad het oordeel van de feitenrechter inzake het
tijdsverloop vòòr de uitspraak waartegen beroep in cassatie is ingesteld. Dat onderzoek wordt als
volgt begrensd:

a. Het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn kan in cassatie slechts in beperkte
mate worden getoetst, in die zin dat de Hoge Raad alleen kan onderzoeken of het oordeel geen
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk is in het licht van alle
omstandigheden van het geval. Van onbegrijpelijkheid zal overigens niet licht sprake zijn omdat
een dergelijk oordeel sterk verweven pleegt te zijn met waarderingen van feitelijke aard die zich
onttrekken aan een beoordeling door de cassatierechter.

b. Ook het rechtsgevolg dat de feitenrechter heeft verbonden aan de door hem vastgestelde
overschrijding van de redelijke termijn, kan slechts op zijn begrijpelijkheid worden getoetst.

(…)

3.10. Bij zijn toetsing van het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn kent de
Hoge Raad gewicht toe aan onder meer de volgende factoren.

(…)

Aanvang van de redelijke termijn



3.12.2. Ook in ontnemingszaken kan op het recht op een beslissing op de ontnemingsvordering
binnen een redelijke termijn inbreuk worden gemaakt door het tijdsverloop, te rekenen vanaf het
moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de betrokkene een handeling is verricht
waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem een vordering tot
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig zal worden gemaakt. Dat
moment zal in de regel niet samenvallen met dat waarop de op zijn redelijkheid te beoordelen
termijn in de met de ontnemingsvordering samenhangende strafzaak begint. Het is aan de
feitenrechter om, gelet op de omstandigheden van het geval, dit moment vast te stellen.

(…)

Hoewel een meer specifieke regel daaromtrent niet valt te geven, zal in het algemeen als
aanvangsdatum voor de redelijke termijn aangenomen kunnen worden:

a. het in art. 311, eerste lid, Sv bedoelde moment waarop de officier van justitie uiterlijk bij
gelegenheid van zijn requisitoir in de hoofdzaak in eerste aanleg zijn voornemen kenbaar
maakt een ontnemingsvordering aanhangig te zullen maken, of

b. het moment waarop de betrokkene ervan op de hoogte geraakt dat tegen hem een
strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in art. 126 Sv is ingesteld, of

c. het moment waarop de in art. 511b Sv bedoelde vordering aan de betrokkene is
betekend.

Onder omstandigheden zijn ook andere aanvangsmomenten aan te wijzen, bijvoorbeeld in
het geval dat de positie van de betrokkene in belangrijke mate wordt beïnvloed door een
specifiek op voordeelsontneming gerichte beslaglegging op grond van art. 94a Sv.

Duur van de redelijke termijn

(…)

3.13.2. In ontnemingszaken komt daar als bijzonderheid bij:

d. dat de afdoening van de zaak als gevolg van het bepaalde in art. 36e, eerste lid, Sr mede
afhankelijk is van de termijn die met de behandeling van de strafzaak is gemoeid, en

e. dat de ontnemingszaak, naar volgt uit art. 511b, eerste lid, Sv, zo spoedig mogelijk doch in
elk geval binnen twee jaren na de uitspraak in eerste aanleg in de strafzaak nog aanhangig
kan worden gemaakt.

(…)

3.16. Voor de berechting van de zaak in hoger beroep geldt het onder 3.12-3.15 gestelde
eveneens. Behoudens de onder 3.13 vermelde bijzondere omstandigheden behoort in die
procesfase het geding met een einduitspraak te zijn afgerond binnen twee jaar nadat het
rechtsmiddel is ingesteld, en binnen 16 maanden indien de verdachte in verband met de zaak in
voorlopige hechtenis verkeert en/of het strafrecht voor jeugdigen is toegepast.

(…)

Motiveringseisen



3.24. Naast hetgeen onder 3.8 is overwogen omtrent de motiveringseisen die te dezen worden
gesteld, verdient met het oog op de door de Hoge Raad uit te oefenen controle nog opmerking dat
in geval van vermindering van de straf dan wel het ontnemingsbedrag wegens overschrijding van
de redelijke termijn de rechter in zijn uitspraak behoort aan te geven in welke vorm of mate de
straf is verlaagd of het ontnemingsbedrag is verminderd. Dit betekent dat in de uitspraak ook
vermeld dient te worden welke straf zou zijn opgelegd onderscheidenlijk welk ontnemingsbedrag
zou zijn vastgesteld indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden.’

76. De steller van het middel voert aan dat het hof gelet op de vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn van bijna vijf jaren kon handelen naar bevind van zaken. ’s Hofs beslissing om te
matigen met een bedrag van € 5.000 zou in het bijzonder gelet op de ‘geconstateerde zeer lange
overschrijding van de redelijke termijn’ onbegrijpelijk zijn. Genoemd arrest zou door het gebruik
van de woorden ‘in beginsel’ (naar ik begrijp: in rov. 3.6.3) ruimte bieden voor vermindering met
een hoger bedrag.

77. Uit genoemd arrest van Uw Raad blijkt dat het bedrag van € 5.000 door Uw Raad genoemd
wordt als onderdeel van de rechtsregels die bij toetsing door Uw Raad als hoogste rechter van
toepassing zijn. In de onderhavige zaak betreft de klacht de vermindering die het hof heeft
toegepast. Voor zover het middel ervan uitgaat dat het gestelde in rov. 3.6.3 van toepassing is bij
de toetsing van de beslissing van het gerechtshof in cassatie, berust het op een onjuiste uitleg
van genoemd arrest.

78. Bij de toetsing in cassatie van het oordeel van de feitenrechter is uitgangspunt dat dit oordeel
in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst (rov. 3.7). Van een onjuiste
rechtsopvatting getuigt ’s hofs oordeel niet; dat wordt in cassatie ook niet aangevoerd.
Onbegrijpelijk is het oordeel evenmin, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard.
Tot nadere motivering was het hof voorts niet gehouden. Ik neem daarbij in aanmerking dat de

1

2

3

raadsman in hoger beroep (zo begrijp ik) slechts heeft betoogd dat het hof niet gebonden was
aan het door de officier van justitie in eerste aanleg genoemde bedrag van € 5000,- en dat in de
duur van de termijnoverschrijding in combinatie met het langdurig stilzitten aan de zijde van het
openbaar ministerie redenen ‘zouden kunnen zijn gelegen’ voor matiging met een hoger bedrag.

79. Het vierde middel faalt.

80. Het eerste, tweede en derde middel slagen, het vierde middel faalt. Het vierde middel kan met
de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende formulering worden afgedaan. Ambtshalve heb ik geen
gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te
geven.

81. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het Gerechtshof Amsterdam 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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Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/01813

Datum 12 oktober 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 10 juni
2020, nummer 21-006996-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

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 D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van de uitspraak van
het hof en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ArnhemLeeuwarden, opdat de zaak
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de afwijzing door het hof van het door de verdediging
op de terechtzitting in hoger beroep van 17 april 2019 gedane verzoek tot het horen van [getuige
1], [getuige 2], [getuige 3] en de aangever [benadeelde] 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, van het Europees Verdrag

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), omdat
de verdediging het ondervragingsrecht niet heeft kunnen uitoefenen.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld ter zake van - kort gezegd - zware
mishandeling van [benadeelde]. Voor de bewezenverklaring van dat feit heeft de rechtbank
onder meer gebruik gemaakt van verklaringen van [getuige 2], [getuige 3] en [benadeelde].

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 12 augustus 2017 in de gemeente Almelo aan [benadeelde] opzettelijk zwaar
lichamelijk letsel, te weten een snijwond in de wang en een snij-/steekwond in het
rechteroog (waardoor dat oog blind is geworden), heeft toegebracht, door voornoemde
[benadeelde] met dat opzet, met een (scherp) voorwerp, in de wang en/of in het oog te
snijden/te steken.”

Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte (als bijlage op pagina
1 e.v. van het proces-verbaal), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [benadeelde]:

Plaats: Almelo

Pleegdatum: Zaterdag 12 augustus 2017

Ik was op zaterdag rond 13:00 uur in de [A] coffeeshop. Ik zat aan de bar en heb een joint
gerookt en ben kort daarop weggegaan. Daarna besloten [getuige 1] (het hof begrijpt:
[getuige 1]) en ik gezamenlijk een jointje te gaan roken en zijn we naar de [A] teruggegaan.
Dit was rond 14:30 uur.

[getuige 1] en ik zijn aan de bar gaan zitten. Ik zag dat [verdachte] (het hof begrijpt:
verdachte [verdachte]) binnen kwam lopen en zag dat hij een peuk ging roken. Ik besloot op
een gegeven moment om samen met [getuige 1] weg te gaan. [getuige 1] liep achter mij. Ik
liep de deur uit en naar mijn fiets. Ik pakte mijn fietsstuur vast en ik draaide mijn gezicht om
en ineens werd het zwart voor mijn ogen. Het bloedde enorm, het leek wel een kraan. Het
was ineens onverwachts van achteren en hij had me al te pakken. Ik viel hierdoor op de
grond. Ik greep direct naar mijn oog. Ik heb nu een enorme snee onder mijn oog, op mijn
rechterwang. Ik was met mijn wond bezig en toen voelde ik weer een messteek, dit keer
ging het door mijn oog heen. Het zou ook andersom kunnen zijn geweest, eerst oog dan
wang.

U vraagt aan mij hoe ik zeker weet dat [verdachte] mij gestoken heeft. Toen ik mijn stuur
pakte van mijn fiets keek ik nog om en ik zag toen [verdachte] bij mij staan. Hij stond
nagenoeg tegen mijn rug aan.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige (als bijlage op
pagina 9 e.v. van het proces-verbaal), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [getuige 1]:

We gingen samen weg uit de coffeeshop, [benadeelde] (het hof begrijpt: aangever
[benadeelde]) en ik. Ik stond op een gegeven moment buiten bij de deur, hij kwam om mij
heen draaien. Ik dacht nog wat heeft die jongen (het hof begrijpt: verdachte [verdachte])
een haast. [benadeelde] stond op dat moment bij zijn fiets. Ik zag dat die jongen met een
vuist in het gezicht sloeg van [benadeelde]. Ik zag dat [benadeelde] met zijn handen naar
zijn hoofd ging. Er werd niets tussen die twee gezegd. Ging heel snel. Ik zag dat
[benadeelde] zijn hele wang had open liggen. Er lag veel bloed op de grond. Het was een
behoorlijk diepe snee.

3. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige (als bijlage op
pagina 11 e.v. van het proces-verbaal), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [getuige 2]:

Ik ben werkzaam als medewerker bij coffeeshop [A] te Almelo. Op zaterdag 12 augustus
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2017 omstreeks 12:30 uur was [benadeelde] (het hof begrijpt: [benadeelde]) al eerder in de
coffeeshop. Hij is toen weer weggegaan. Omstreeks 14:30 uur kwam [benadeelde] weer in
de coffeeshop samen met [getuige 1] (het hof begrijpt: [getuige 1]). Na ongeveer 5 minuten
zag ik dat [verdachte] (het hof begrijpt: verdachte [verdachte]) binnen kwam. Ik zag dat
[verdachte] achter [benadeelde] ging staan. Op een gegeven moment zag ik dat
[benadeelde] samen met [getuige 1] naar buiten liep. Ik zag dat [verdachte] er achteraan
liep. Ik zag dat [verdachte] zijn rechterarm naar achteren bewoog. Het leek een soort
slaande beweging. Ik liep toen naar voren en zag dat [benadeelde] op de grond lag. Ik zag
dat hij een dikke glip had in zijn wang die erg bloedde. Ik zag ook dat zijn pupil van zijn oog
helemaal wit was.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige (als bijlage op
pagina 13 e.v. van het proces-verbaal), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [getuige 3]:

Ik stond op 12 augustus 2017 in de coffeeshop [A] te Almelo en zag [benadeelde]
binnenkomen met [getuige 1] (het hof begrijpt: [getuige 1]). Enkele minuten later komt
[verdachte] binnen en gaat achter [benadeelde] staan. Na 20 à 25 minuten zijn
[benadeelde] en [getuige 1] naar buiten gegaan en [verdachte] liep gelijk achter hen aan.
Eenmaal buiten zag ik door het raam van de coffeeshop dat [verdachte] gelijk, met gebalde
vuist, [benadeelde] in het gezicht sloeg. Ik zag dat [verdachte] hem bij zijn rechteroog sloeg.
Ik zag dat [benadeelde] gelijk op de grond viel. Ik ben naar [benadeelde] gelopen en zag
dat hij bloedde bij zijn oog.

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (als bijlage op
pagina 17 e.v. van het proces-verbaal), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
relaas van verbalisant [verbalisant]:

Op maandag 14 augustus 2017 heb ik de beelden bekeken welke verstrekt zijn door
coffeeshop de [A] in Almelo. De beelden welke opgeslagen zijn onder nummer CH02 (...) zie
ik de bar van coffeeshop de [A]. Achterin de ruimte, voorbij de bar, zie ik tafels en stoelen
staan. Aan deze tafels en stoelen zitten mensen.

Ik zie dat de datum, 12 augustus 2017, en het tijdstip meelopen onder het beeld. Ik zie dat
om 14:40 uur het slachtoffer aan de bar zit. Links achter het slachtoffer staat een man. Ik zie
om 14:46:40 uur dat het slachtoffer gaat staan. Hij loopt richting de uitgang. De man met het
blauwe trainingsjasje gaat ook staan en loopt achter het slachtoffer aan. Ik zie dat de man
met de grijze jas, die achter het slachtoffer heeft gestaan, direct achter de beide mannen
aan loopt naar buiten. Ik zie om 14:47:25 uur dat meerdere mensen in de coffeeshop gaan
staan en naar buiten kijken. Enkele mensen lopen naar het raam en kijken naar buiten. Ik
zie om 14:47:42 uur dat het slachtoffer de coffeeshop weer binnen komt lopen. Hij houdt zijn
rechterhand onder zijn gezicht.

Op de beelden onder nummer CH01 (...) zie ik de bar in de coffeeshop de [A]. Ik zie
in/uitgang van de coffeeshop. Ik zie dat de beelden om 14:40 uur beginnen en dat het
slachtoffer aan de bar zit. Ik zie om 14:46:40 uur dat het slachtoffer gaat staan en richting
de buitendeur loopt. Ik zie dat achter hem de man met het blauwe trainingsjasje loopt en
ook naar buiten gaat. Vlak daarachter loopt de man met de grijze jas. Ik zie dat drie mannen
achter elkaar naar buiten lopen. Ik zie om 14:46:50 uur dat de barmedewerker door het
raam in de toegangsdeur naar buiten kijkt. Ik zie dat de barmedewerker achter de bar loopt
en door het raam naar buiten blijft kijken. Ik zie om 14:47:42 uur dat het slachtoffer de
coffeeshop de [A] weer binnen komt lopen.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 17 april 2019 heeft de
verdediging het verzoek gedaan om [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [benadeelde] als
getuigen te horen. Het proces-verbaal houdt daarover het volgende in:

“De raadsvrouw deelt mede:

(...)



De verdediging wenst de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever te toetsen.
Was er een mes of een scherp voorwerp en hoe vaak is er geslagen? Over de loop der
dingen is niet eenduidig verklaard. De rechtbank is te kort door de bocht gegaan bij de
beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever. In eerste aanleg
zijn de tegenstrijdigheden door de verdediging in kaart gebracht.

Getuige [getuige 1] stond bovenop de situatie. Zijn verklaring strookt niet volledig met die
van de aangever, maar zijn woordkeuze is opvallend. De aangever is als eerste gehoord.
[getuige 1] heeft op dezelfde dag een verklaring afgelegd. Hoe is de politie bij [getuige 1]
terechtgekomen? Is hij misschien samen met de aangever naar het politiebureau gegaan?
Het is relevant te weten wat er daaraan voorafgaand is besproken om vast te stellen waar
[getuige 1] zijn informatie vandaan heeft.

Getuige [getuige 2] heeft recent mijn cliënt aangesproken. Hij wil een en ander naar zijn
zeggen rechtzetten, omdat hij niet meer bij de coffeeshop werkt. [getuige 2] heeft alleen in
algemene zin verteld dat hij bij de politie niet de waarheid heeft verklaard, verdere details
zijn mij niet bekend. Ik heb de getuige bewust niet gebeld om daarover meer te weten te
komen, opdat niet de indruk van sturing kan ontstaan. De getuige heeft het gezegd zoals ik
heb weergegeven en is er zelf mee gekomen. Ik leid daaruit af dat hij op wezenlijke punten
niet of onjuist heeft verklaard.

De verdachte verklaart op vragen van de voorzitter:

Ik kwam [getuige 2] tegen in de stad. Hij kwam naar mij toe. Ik heb daarna meteen mijn
raadsvrouw gebeld. Ik hoor mijn raadsvrouw zeggen dat dit op 5 november 2018 was.
[getuige 2] zei tegen mij dat hij een valse verklaring heeft afgelegd op aandringen van zijn
baas. Hij heeft niet verteld op welke punten hij een valse verklaring heeft afgelegd. Verdere
details daarover heeft hij niet verteld. Ik heb hem kort gesproken, zo’n drie of vier minuten.

Ik heb de aangever maar één keer geslagen. [getuige 2] heeft anders verklaard. Hij moest
onder dwang van zijn baas zijn verklaring afleggen. Hij zei spontaan tegen mij dat hij een
nieuwe verklaring wil afleggen.

De raadsvrouw deelt mede dat de verdachte ook het telefoonnummer van de getuige heeft
gekregen.

De verdachte verklaart op vragen van de oudste raadsheer:

Ik weet niet wat [getuige 2] bij de politie heeft verklaard. Ik heb het proces-verbaal van
verhoor niet gelezen. U houdt mij voor dat u mij zo niet kunt vragen of het klopt wat [getuige
2] heeft verklaard. U houdt mij voor dat [getuige 2] bij de politie heeft verklaard: “Het leek
een soort slaande beweging. Ik heb de daadwerkelijke klap niet gezien.”

Dat klopt wel een beetje, maar het is niet zo erg geweest.

De raadsvrouw deelt mede:

[getuige 2] heeft ook verklaard dat de pupil van het oog van aangever helemaal wit was.
Daar moet deze getuige over worden bevraagd. Ook wens ik hem te bevragen over de wijze
waarop zijn baas hem heeft beïnvloed bij het afleggen van een verklaring.

De aangever heeft verklaard dat zijn oog niet meer openging. Voor de rechtbank was dat
een belangrijk gegeven met betrekking tot de vaststelling van het letsel. De aangever heeft
verklaard dat mijn cliënt altijd een mes bij zich had. Was dit bekend bij [getuige 2]? Dat is
van belang voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van aangevers verklaring.

Ook dient [getuige 2] te worden bevraagd over het zicht naar buiten vanuit de coffeeshop.
Getuige [getuige 3] kon kennelijk wel naar buiten kijken. Bij [getuige 3], ook een
medewerker van de coffeeshop, is doorgevraagd op dit punt.

Het gaat al met al om tegenstrijdigheden in het gehele plaatje en het toetsen van de
betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever.
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Voor getuige [getuige 3] geldt hetzelfde als voor [getuige 2]. Wellicht is ook hij beïnvloed
door zijn baas.

De aangever dient te worden gehoord naar aanleiding van tegenstrijdigheden tussen zijn
aangifte en de getuigenverklaringen. Daar is hij nog niet mee geconfronteerd.”

Het hof heeft bij tussenarrest van 1 mei 2019 het verzoek tot het horen van [getuige 1],
[getuige 2], [getuige 3] en [benadeelde] als getuigen afgewezen en heeft deze afwijzing als
volgt gemotiveerd:

“De verzoeken dienen te worden beoordeeld aan de hand van het
noodzakelijkheidscriterium, omdat deze zijn gedaan na het verstrijken van de termijn als
bedoeld in artikel 410 Sv.

(...)

Het hof acht de noodzaak van het horen van de getuigen [getuige 1], [getuige 2] en
[getuige 3] onvoldoende onderbouwd. Een belangrijke vraag in deze zaak is of de verdachte
tegenover het slachtoffer gebruik heeft gemaakt van een mes en - in het verlengde hiervan -
of het letsel van het slachtoffer door het gebruik van een mes door de verdachte
veroorzaakt is. Wat betreft de verzochte getuigen geldt, enerzijds, dat geen van deze
getuigen heeft verklaard zelf een mes bij de verdachte te hebben gezien. Anderzijds, geldt
dat de verzochte getuigen zodanige verklaringen hebben afgelegd dat het hof afgaand op
deze verklaringen goed in staat is om zich een oordeel te vormen over wat de getuigen wel
en wat zij niet hebben waargenomen of hebben kunnen waarnemen. Gelet hierop is door de
verdediging onvoldoende gesteld om het (opnieuw) horen van de verzochte getuigen
noodzakelijk te maken. Specifiek ten aanzien van getuige [getuige 2] is het hof van oordeel
dat de verdediging niet heeft geconcretiseerd op welke punten zijn verklaring onjuist is. De
verdediging heeft gesteld dat [getuige 2] onder dwang onjuist heeft verklaard, maar heeft
desgevraagd niet duidelijk kunnen maken waarin de betreffende onjuistheid zit. De
verdachte heeft bovendien bij het voorhouden van de verklaring van [getuige 2] tijdens de
regiebehandeling door het hof bevestigd dat die ongeveer klopt met wat er in zijn beleving is
gebeurd.

Ook de noodzaak van het horen van aangever [benadeelde] is naar het oordeel van het hof
onvoldoende onderbouwd.

Gelet op het voorgaande zal het hof de verzoeken tot het horen van [getuige 1], [getuige 2],
[getuige 3] en [benadeelde] afwijzen.”

De Hoge Raad is in zijn arrest van 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576, ingegaan op de
beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen door de feitenrechter, in de
situatie dat zo’n 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. In dit
arrest heeft de Hoge Raad onder meer het volgende overwogen:

“2.8 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
uitgelegd. In aanvulling daarop heeft de Hoge Raad in het (...) 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
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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.

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. 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.

(...)

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 (...) arrest van 4 juli 2017 [ECLI:NL:HR:2017:1015] 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. 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. 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
gelegenheid te bieden tot uitoefening van het ondervragingsrecht.

Als de uitoefening van het ondervragingsrecht niet wordt gerealiseerd, moet de rechter
onderzoeken of voldoende compenserende factoren hebben bestaan voor de door de
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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 nietondervraagde 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. 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.

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.”

Het hof heeft het verzoek tot het horen van [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en
[benadeelde] als getuigen met toepassing van het noodzakelijkheidscriterium afgewezen
omdat, kort gezegd, het verzoek door de verdediging onvoldoende is onderbouwd. Dit
oordeel is niet zonder meer begrijpelijk. Aan het verzoek is immers ten grondslag gelegd dat
de verdachte heeft betwist dat hij [benadeelde] met een mes heeft gestoken en dat de
verdediging de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1], [getuige 2], [getuige
3] en [benadeelde] wil toetsen, onder meer omdat de verklaring van [getuige 1] niet zou
stroken met de verklaring van [benadeelde]. De verklaringen van [getuige 2], [getuige 3] en
[benadeelde] zijn door zowel de rechtbank als het hof voor het bewijs gebruikt, terwijl het
hof tevens de verklaring van [getuige 1] in de bewijsvoering heeft betrokken. De verdachte
is niet in de gelegenheid gesteld om het ondervragingsrecht ten aanzien van deze getuigen
uit te oefenen. Daarmee doet zich hier het geval voor waarin het belang bij het oproepen en
horen van de getuigen moet worden voorondersteld, terwijl de door het hof bij de afwijzing
van het verzoek in aanmerking genomen gronden en ook wat is aangevoerd ter
onderbouwing van het verzoek, niet met zich brengen dat dit belang in deze zaak ontbreekt.

Ook het kennelijke oordeel van het hof dat artikel 6 EVRM niet in de weg staat aan het
gebruik van de door [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [benadeelde] afgelegde
verklaringen voor het bewijs, is niet zonder meer begrijpelijk. Het hof heeft er namelijk niet
blijk van gegeven te hebben nagegaan, op de hiervoor onder 2.4 weergegeven wijze, of de
procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een
eerlijk proces.

Voor zover het cassatiemiddel hierover klaagt, slaagt het.

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

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige



De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 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 M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 12 oktober 2021.

4 Beslissing
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1.  De verdachte is bij arrest van 10 juni 2020 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Zwolle, wegens subsidiair “zware mishandeling” veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van 28 maanden met aftrek van voorarrest. Het hof heeft verder beslist op de
vordering van de benadeelde partij.

2.  Namens de verdachte hebben mrs. R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S. van den Akker, allen
advocaat te Rotterdam, drie middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel klaagt over de afwijzing door het hof van het ter terechtzitting van 17 april 2019
gedane verzoek tot het horen van de aangever en de getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige
3] en de forensisch deskundige en over het gebruik van de aangifte van aangever en de bij de politie
afgelegde verklaringen van de getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3] voor het bewijs van
het bewezenverklaarde.

4. Het proces-verbaal van de regiezitting van het hof van 17 april 2019 houdt het volgende in over de
onderzoekswensen van de verdediging:

“De raadsvrouw deelt mede:

[...]

De verdediging wenst de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever te toetsen. Was er een
mes of een scherp voorwerp en hoe vaak is er geslagen? Over de loop der dingen is niet eenduidig
verklaard. De rechtbank is te kort door de bocht gegaan bij de beoordeling van de betrouwbaarheid
van de verklaring van de aangever. In eerste aanleg zijn de tegenstrijdigheden door de verdediging in
kaart gebracht.

Getuige [getuige 1] stond bovenop de situatie. Zijn verklaring strookt niet volledig met die van de
aangever, maar zijn woordkeuze is opvallend. De aangever is als eerste gehoord. [getuige 1] heeft op
dezelfde dag een verklaring afgelegd. Hoe is de politie bij [getuige 1] terechtgekomen? Is hij
misschien samen met de aangever naar het politiebureau gegaan? Het is relevant te weten wat er
daaraan voorafgaand is besproken om vast te stellen waar [getuige 1] zijn informatie vandaan heeft.

Getuige [getuige 2] heeft recent mijn cliënt aangesproken. Hij wil een en ander naar zijn zeggen
rechtzetten, omdat hij niet meer bij de coffeeshop werkt. [getuige 2] heeft alleen in algemene zin
verteld dat hij bij de politie niet de waarheid heeft verklaard, verdere details zijn mij niet bekend. Ik
heb de getuige bewust niet gebeld om daarover meer te weten te komen, opdat niet de indruk van
sturing kan ontstaan. De getuige heeft het gezegd zoals ik heb weergegeven en is er zelf mee
gekomen. Ik leid daaruit af dat hij op wezenlijke punten niet of onjuist heeft verklaard.

De verdachte verklaart op vragen van de voorzitter:

Ik kwam [getuige 2] tegen in de stad. Hij kwam naar mij toe. Ik heb daarna meteen mijn raadsvrouw
gebeld. Ik hoor mijn raadsvrouw zeggen dat dit op 5 november 2018 was. [getuige 2] zei tegen mij
dat hij een valse verklaring heeft afgelegd op aandringen van zijn baas. Hij heeft niet verteld op welke
punten hij een valse verklaring heeft afgelegd. Verdere details daarover heeft hij niet verteld. Ik heb
hem kort gesproken, zo'n drie of vier minuten.

Ik heb de aangever maar één keer geslagen. [getuige 2] heeft anders verklaard: Hij moest onder
dwang van zijn baas zijn verklaring afleggen. Hij zei spontaan tegen mij dat hij een nieuwe verklaring
wil afleggen.

De raadsvrouw deelt mede dat de verdachte ook het telefoonnummer van de getuige heeft gekregen.

De verdachte verklaart op vragen van de oudste raadsheer:

Ik weet niet wat [getuige 2] bij de politie heeft verklaard. Ik heb het proces-verbaal van verhoor niet
gelezen. U houdt mij voor dat u mij zo niet kunt vragen of het klopt wat [getuige 2] heeft verklaard. U

Inleiding

Het eerste middel



houdt mij voor dat [getuige 2] bij de politie heeft verklaard: “Het leek een soort slaande beweging. Ik
heb de daadwerkelijke klap niet gezien.”

Dat klopt wel een beetje, maar het is niet zo erg geweest.

De raadsvrouw deelt mede:

[getuige 2] heeft ook verklaard dat de pupil van het oog van aangever helemaal wit was. Daar moet
deze getuige over worden bevraagd. Ook wens ik hem te bevragen over de wijze waarop zijn baas
hem heeft beïnvloed bij het afleggen van een verklaring.

De aangever heeft verklaard dat zijn oog niet meer openging. Voor de rechtbank was dat een
belangrijk gegeven met betrekking tot de vaststelling van het letsel. De aangever heeft verklaard dat
mijn cliënt altijd een mes bij zich had. Was dit bekend bij [getuige 2] ? Dat is van belang voor de
beoordeling van de betrouwbaarheid van aangevers verklaring.

Ook dient [getuige 2] te worden bevraagd over het zicht naar buiten vanuit de coffeeshop. Getuige
[getuige 3] kon kennelijk wel naar buiten kijken. Bij [getuige 3] , ook een medewerker van de
coffeeshop, is doorgevraagd op dit punt.

Het gaat al met al om tegenstrijdigheden in het gehele plaatje en het toetsen van de
betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever.

Voor getuige [getuige 3] geldt hetzelfde als voor [getuige 2] . Wellicht is ook hij beïnvloed door zijn
baas.

De aangever dient te worden gehoord naar aanleiding van tegenstrijdigheden tussen zijn aangifte en
de getuigenverklaringen. Daar is hij nog niet mee geconfronteerd.

[…]

Het laatste verzoek van mijn voorganger, het verzoek met betrekking tot een nieuwe
letselinterpretatie, handhaaf ik niet. Ik acht het niet meer relevant, mede gezien de tijdspanne. Ook
als de getuigenverzoeken niet worden toegewezen, handhaaf ik het verzoek op dit moment niet. Ik
voel niets voor de tussenweg van de advocaat-generaal om een aanvullend proces-verbaal over de
medische eindtoestand van aangever te laten opmaken.”

5. Uit dit proces-verbaal blijkt dat de verdediging tijdens de regiezitting van 17 april 2019 niet heeft
verzocht de forensisch deskundige te horen. Voor zover over de afwijzing van dat verzoek wordt
geklaagd, mist het middel feitelijke grondslag.

6. De wel gedane getuigenverzoeken heeft het hof in zijn tussenarrest van 1 mei 2019 afgewezen,
met de volgende motivering:

“De verzoeken dienen te worden beoordeeld aan de hand van het noodzakelijkheidscriterium, omdat
deze zijn gedaan na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 410 Sv.

[…]

Het hof acht de noodzaak van het horen van de getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3]
onvoldoende onderbouwd. Een belangrijke vraag in deze zaak is of de verdachte tegenover het
slachtoffer gebruik heeft gemaakt van een mes en – in het verlengde hiervan – of het letsel van het
slachtoffer door het gebruik van een mes door de verdachte veroorzaakt is.

Wat betreft de verzochte getuigen geldt, enerzijds, dat geen van deze getuigen heeft verklaard zelf
een mes bij de verdachte te hebben gezien. Anderzijds, geldt dat de verzochte getuigen zodanige
verklaringen hebben afgelegd dat het hof afgaand op deze verklaringen goed in staat is om zich een
oordeel te vormen over wat de getuigen wel en wat zij niet hebben waargenomen of hebben kunnen
waarnemen. Gelet hierop is door de verdediging onvoldoende gesteld om het (opnieuw) horen van de
verzochte getuigen noodzakelijk te maken. Specifiek ten aanzien van getuige [getuige 2] is het hof
van oordeel dat de verdediging niet heeft geconcretiseerd op welke punten zijn verklaring onjuist is.
De verdediging heeft gesteld dat [getuige 2] onder dwang onjuist heeft verklaard, maar heeft
desgevraagd niet duidelijk kunnen maken waarin de betreffende onjuistheid zit. De verdachte heeft
bovendien bij het voorhouden van de verklaring van [getuige 2] tijdens de regiebehandeling door het
hof bevestigd dat die ongeveer klopt met wat erin zijn beleving is gebeurd.

Ook de noodzaak van het horen van aangever [benadeelde] is naar het oordeel van het hof



onvoldoende onderbouwd.

Gelet op het voorgaande zal het hof de verzoeken tot het horen van [getuige 1] , [getuige 2] ,
[getuige 3] en [benadeelde] afwijzen.”

7. Het hof heeft vervolgens in zijn arrest van 10 juni 2020 ten laste van de verdachte
bewezenverklaard dat:

“hij op 12 augustus 2017 in de gemeente Almelo aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel,
te weten een snijwond in de wang en een snij-/steekwond in het rechteroog (waardoor dat oog blind
is geworden), heeft toegebracht, door voornoemde [benadeelde] met dat opzet

- met een (scherp) voorwerp, in de wang en/of in het oog te snijden/te steken.”

8. Deze bewezenverklaring berust, volgens de aanvulling met bewijsmiddelen bij het arrest, onder
meer op de verklaringen van de aangever, de getuige [getuige 1] , de getuige [getuige 2] en de
getuige [getuige 3] . Ook de rechtbank had deze verklaringen gebruikt voor de bewezenverklaring van
het tenlastegelegde. De getuigen dienden dus reeds ter terechtzitting van 17 april 2019 en ten tijde
van het tussenarrest van 1 mei 2019 te worden aangemerkt als belastende getuigen.

9. Over de beoordeling van getuigenverzoeken heeft de Hoge Raad in 2014 en 2017 twee
overzichtsarresten gewezen.1 Nadat het EHRM op 19 januari 2021 in de zaak-Keskin oordeelde dat
Nederland het recht op een eerlijk proces had geschonden,2 is de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april
2021 nader ingegaan op de beoordeling van verzoeken tot het horen van belastende getuigen ten
aanzien van wie de verdediging het ondervragingsrecht nog niet heeft kunnen uitoefenen.3 De Hoge
Raad heeft daarbij het volgende overwogen (met weglating van voetnoten):

“2.8 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 uitgelegd.
In aanvulling daarop heeft de Hoge Raad in het [...] 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.

2.9.1 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.

2.9.2 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. 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.

[...]

2.12.1 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
[...] 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.

2.12.2 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. 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. 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 gelegenheid te bieden tot uitoefening van het ondervragingsrecht.

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. 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.

2.12.3 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.”

10. In de onderhavige zaak is sprake van een verzoek tot het horen van getuigen ten aanzien van
wie de verdediging het ondervragingsrecht nog niet heeft kunnen uitoefenen, terwijl deze getuigen
verklaringen met een belastende strekking hebben afgelegd die door de rechtbank waren gebruikt
voor het bewijs van het tenlastegelegde feit. Op grond van het hiervoor geciteerde arrest van de
Hoge Raad moet het belang van de verdediging bij het oproepen en horen van dergelijke getuigen
worden voorondersteld, zodat van de verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang mag
worden verlangd.
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11. Het hof heeft de verzoeken tot het horen van de getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3]
afgewezen, omdat het de verzoeken onvoldoende onderbouwd achtte om het horen noodzakelijk te
maken. Het hof heeft daarbij meegewogen enerzijds dat geen van deze getuigen heeft verklaard zelf
een mes bij de verdachte te hebben gezien, en anderzijds dat deze getuigen zodanige verklaringen
hebben afgelegd dat het hof afgaand op deze verklaringen goed in staat was om zich een oordeel te
vormen over wat de getuigen wel en wat zij niet hebben waargenomen of hebben kunnen
waarnemen. Specifiek ten aanzien van getuige [getuige 2] was het hof van oordeel dat de
verdediging niet heeft geconcretiseerd op welke punten zijn verklaring onjuist is. Ook de noodzaak tot
het horen van aangever [benadeelde] was naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd.

12. Gelet op het voorgaande heeft het hof bij het afwijzen van de getuigenverzoeken ter
terechtzitting van 17 april 2019 een onjuiste maatstaf aangelegd. Het hof heeft bovendien na het
afwijzen van de getuigenverzoeken de door de betreffende getuigen afgelegde verklaringen voor het
bewijs tegen de verdachte gebruikt, zonder er blijk van te hebben gegeven te zijn nagegaan of dit
gebruik van de verklaringen afbreuk doet aan ‘the overall fairness of the trial’. Het hof is in zijn
eindarrest van 10 juni 2020 ten onrechte niet ingegaan op de vraag of de procedure in haar geheel,
na het gebruik van deze verklaringen voor het bewijs, nog voldoet aan de eisen van het recht op een
eerlijk proces uit art. 6 EVRM.4

13. Het middel is terecht voorgesteld.

14. Vanwege het voorgaande hoeven het tweede en het derde middel niet te worden besproken.
Indien de Hoge Raad daarover anders mocht oordelen, ben ik uiteraard tot nader concluderen bereid.

15. Het eerste middel slaagt. Het tweede en het derde middel behoeven geen bespreking.

16. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

17. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de uitspraak van het hof en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak opnieuw wordt
berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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ECLI:NL:HR:2017:1219, NJ 2017/441 m.nt. T. Kooijmans.
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(Keskin/Nederland).

HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576, NJ 2021/173 m.nt. J.M. Reijntjes (Post-Keskin).
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en HR 13 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1088, r.o. 2.5.3.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Eendaadse samenloop van afpersing en diefstal met (bedreiging met) geweld (art.
317.1 en 312.1 Sr). HR gaat in op vraag of regels in HR:2021:576 (post-Keskin)
van toepassing zijn op verzoeken tot horen van deskundige of
opsporingsambtenaar die technisch opsporingsonderzoek heeft verricht.
Overwegingen HR m.b.t. rechtspraak EHRM over art. 6.3.d EVRM en
deskundigen. O.g.v. art. 6 EVRM heeft verdachte het recht dat hij in de
gelegenheid wordt gesteld om geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te
onderzoeken van door een deskundige afgelegde verklaring, waaronder ook kan
worden begrepen het door deskundige uitgebrachte schriftelijk verslag dat in het
dossier is gevoegd, als die verklaring of dat verslag een voor verdachte belastende
strekking heeft. Van belang daarbij is echter ook dat ondervraging van een ‘expert
witness’ in aanwezigheid van verdediging niet enige mogelijkheid betreft om
bevindingen en conclusies van door betreffende deskundige verrichte onderzoek
aan (nader) onderzoek t.b.v. verdediging te onderwerpen. HR noemt aantal van die
mogelijkheden. Het is afhankelijk van aard en inhoud van bevindingen en conclusies
van deskundige alsmede concrete omstandigheden van het geval welke
mogelijkheid of mogelijkheden voor onderzoek en betwisting aan de verdediging,
met het oog op het waarborgen van eerlijkheid van het proces als geheel moet of
moeten worden geboden. Gelet op vorenstaande brengt omstandigheid dat
deskundige een verklaring heeft afgelegd dan wel dat een schriftelijk verslag van
een deskundige in het dossier is gevoegd, terwijl die verklaring of dat verslag -
bezien in samenhang met overige resultaten van opsporingsonderzoek - een voor
verdachte belastende strekking heeft, niet met zich dat regels die HR in
HR:2021:576 (post-Keskin) heeft geformuleerd over beoordeling van verzoeken
tot horen van getuigen die een verklaring met een belastende strekking hebben
afgelegd, onverkort toepassing vinden. Een verzoek tot het oproepen en het horen
van een deskundige moet in de regel door verdediging worden gemotiveerd.
Daarbij mag van verdediging worden verlangd dat wordt toegelicht welke
onderdelen van het verrichte onderzoek en/of van over dat onderzoek opgestelde
of afgelegde verklaring zij wil (doen) toetsen d.m.v. het horen van de deskundige.
Daarbij kan van belang zijn dat verdediging ook toelicht waarom daarvoor het
oproepen en horen van de deskundige nodig is en niet andere wijze van toetsing in
aanmerking komt. Het vorenstaande geldt ook als verzoek wordt gedaan tot
oproepen en horen als getuige van opsporingsambtenaar die technisch
opsporingsonderzoek heeft verricht, dat wil zeggen opsporingsonderzoek
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waarvoor een zekere mate van specifieke of bijzondere kennis is vereist.

I.c. heeft raadsman verzoek gedaan om verbalisant als getuige op te roepen om
hem te horen over door verbalisant verrichte technische opsporingsonderzoek naar
aanwezigheid en veiligstellen van humane biologische sporen aan bivakmuts.
Afwijzing verzoek getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Ook kennelijke oordeel dat het door art. 6 EVRM gewaarborgde
recht op eerlijk proces niet in de weg staat aan gebruik voor bewijs van het door
verbalisant opgestelde p-v getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/00958

Datum 13 september 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 februari 2021,
nummer 22-000796-20, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft F. Visser, advocaat te Utrecht, bij

1 Procesverloop in cassatie



2.2.1

2.2.2

2.1

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.

Het cassatiemiddel ziet op het onder 5 tenlastegelegde feit en klaagt onder meer dat de afwijzing
door het hof van het door de verdediging gedane (voorwaardelijk) verzoek tot het horen van de
verbalisant [verbalisant] als getuige, in het licht van de relevantie voor de bewijsvraag, niet
verenigbaar is met het door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) gewaarborgde recht op een eerlijk
proces.

Ten laste van de verdachte is onder 5 bewezenverklaard dat:

“hij op 25 januari 2019 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard met het oogmerk om zich
wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [betrokkene 2] heeft
gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, dat aan Slijterij [A] toebehoorde,

en

hij op 25 januari 2019 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld dat aan Slijterij [A]
toebehoorde, welke diefstal werd voorafgegaan van bedreiging met geweld en vergezeld
door geweld tegen [betrokkene 2] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te
bereiden en gemakkelijk te maken welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin
bestond dat hij, verdachte op die [betrokkene 2] is afgerend met gestrekte arm met daarin
een pistool, althans een op een pistool gelijkend voorwerp met een bivakmuts op zijn hoofd
en dit wapen heeft gericht op die [betrokkene 2] en (daarbij) heeft gezegd ‘Maak de lade
open, ik wil geld, snel snel, als je snel bent dan vallen er geen gewonden”, vervolgens het
wapen hard tegen de arm van die [betrokkene 2] heeft gedrukt/geduwd of geslagen.”

Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte [betrokkene 2] d.d. 26 januari 2019 van de politie
Eenheid Rotterdam met nr. PL1700-2019026241-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in -
zakelijk weergegeven - :

als de op 26 april 2019 afgelegde verklaring van [betrokkene 2] :

Op 25 januari 2019 was ik aan het werk in slijterij [A] , gevestigd [a-straat 1] te Spijkenisse,
gemeente Nissewaard. Ik hoorde een persoon schreeuwen. Ik zag dat er een man de winkel
in kwam rennen. Ik zag dat hij tijdens het rennen een gestrekte arm had. Ik zag dat hij in
zijn hand een pistool vasthad. Ik zag dat hij dit pistool mijn kant op richtte. Ik hoorde hem
zeggen: "Maak de lade open, ik wil geld, snel snel, als je snel bent dan vallen er geen
gewonden." Toen hij dit zei stonden we naast de toonbank. Ik deed de geldlade open. Ik
deed alles zo rustig mogelijk om tijd te rekken. Ik merkte dat hij geïrriteerd werd omdat hij
het pistool, dat hij op mij gericht hield, hard op mijn arm drukte of sloeg. Ik moest het geld in
een tasje stoppen. Ik stopte het geld naar de bodem van de tas. Hij had het pistool een tijd
op mij gericht. Hij heeft mij met het pistool geduwd of geslagen op mijn arm. Nadat al het
geld uit de kassalade in het tasje zat, ging de dader ervandoor. Ik vermoed dat er 400 a 500
euro in de geldlade zat. Hij had al het geld meegenomen. Uitgezonderd de losse muntjes in
de geldlade. Ik zag dat de man die als klant bij de twee vrouwen in de winkel had gestaan
achter de dader aan ging. Dit gebeurde in de hal.

Ik kan de dader als volgt omschrijven:

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel



Man

Ik vermoed tussen de 1.75 m en 1.80 m lang

Slank postuur

Ik vermoed tussen de 18 jaar en 25 jaar oud

Donker bruine ogen
Volledig in het zwart gekleed en geheel zwarte schoenen

Zwarte bivakmuts op zijn hoofd

2. Een proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 1] d.d. 25 januari 2019 van de
politie Eenheid Rotterdam met nr. PL1700-2019026241-6. Dit proces-verbaal houdt onder
meer in ‑ zakelijk weergegeven - :

als de op 25 januari 2019 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Ik was met mijn vriendin op 25 januari 2019 te Spijkenisse in de Slijterij [A] , gevestigd [a-
straat 1] te Spijkenisse. Op het moment dat wij naar buiten wilden lopen, kwam er een man,
gekleed in totaal donkere kleding met een bivakmuts op, met wat ik vond een nep pistool en
een plastic zak in zijn handen. Op een gegeven moment hoorde ik veel geschreeuw. Bij het
verlaten van de winkel heb ik van de verdachte zijn muts gepakt. Ik schat dat de verdachte
begin 20 jaar oud is. Hij had een donker gekleurd gezicht. Maar op het moment dat ik zijn
bivakmuts van zijn hoofd afhaalde, deed hij gelijk zijn handen voor zijn gezicht.

Ik pakte hem vast op zijn hoofd en aan zijn jas. Ik kon alleen zijn muts afgrijpen. Hij glipte
eigenlijk uit mijn handen.

De kleding van de man was geheel zwart. Dus van schoenen, sokken, broek, jas en
bivakmuts.

3. Een proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 3] d.d. 25 januari 2019 van de
politie Eenheid Rotterdam met nr. PL1700-2019026241-15. Dit proces-verbaal houdt onder
meer in ‑ zakelijk weergegeven - :

als de op 25 januari 2019 afgelegde verklaring van [betrokkene 3] :

Ik stond op 25 januari 2019 in de slijterij aan het [a-straat ] te Spijkenisse. Ik was samen
met mijn vriend [betrokkene 1] . We liepen naar de uitgang van de winkel. Ik zag een man
naar binnen rennen met een pistool in zijn hand. Ik hoorde dat de man iets riep. Hij was
geheel in het zwart gekleed. Hij droeg een zwarte trui, een zwarte joggingbroek, zwarte
sneakers met zwarte sokken. Hij had een zwarte bivakmuts op. Toen de man naar buiten
rende, heb ik hem aan de achterzijde gezien. Ik zag dat hij zwart, heel kort gekruld haar
had.

4. Een proces-verbaal vooronderzoek lab d.d. 19 april 2019 van de politie Eenheid Rotterdam
met nr. PL1700-2019026241-26. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven ‑:

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

In verband met een overval te Spijkenisse in de gemeente Nissewaard werd op verzoek van
de Eenheid Rotterdam op donderdag 18 april 2019 om 10:51 uur door mij, verbalisant
[verbalisant] , als Operationeel Specialist A (DNA vooronderzoek), een forensisch onderzoek
verricht naar sporen aan onderstaande sporendrager.



Sporendrager

Goednummer : PL1700-2019026241-5754929
SIN : AAIV6318NL
Object : Hoofddeksel (Muts)
Kleur : Zwart
Land : Nederland

Bijzonderheden : Bivakmuts van de verdachte

Onderzoekslocatie

Het onderzoek is verricht in de onderzoeksruimte 02.16 (DNA onderzoekruimte A) van de
Forensische Opsporing, Eenheid Rotterdam, Albert Schweitzerlaan 10, 2922 HD Krimpen aan
den IJssel.

Onderzoek hoofddeksel (muts) met SIN AAIV6318NL

Tijdens het ingestelde onderzoek aan dit hoofddeksel (muts) werd door mij het navolgende
bevonden en waargenomen:

Ik zag dat dit het volgende SVO betrof: Bivakmuts met 3 gaten (2x oog, 1x mond), merk:
‘MilTec’, kleur: zwart.

Biologisch vooronderzoek

Ik heb deze bivakmuts visueel onderzocht op de aanwezigheid van bloed. Hierbij zag ik geen
op bloed lijkende sporen.

Ik heb de binnenzijde van deze bivakmuts (omgeving mond) bemonsterd op de mogelijke
aanwezigheid van humane biologische sporen. Ik heb het spoor veiliggesteld, gewaarmerkt
met SIN AAMM7541NL en verzegeld.

Veiliggestelde sporen

Spoornummer : PL1700-2019026241-163949

SIN : AAMM7541NL

Relatie met SIN : AAIV6318NL

Spoortype : Biologisch

Spooromschrijving : Speeksel

Wijze veiligstellen : Stub

Datum/tijd veiligstellen : 18 april 2019 om 11:00 uur

Plaats veiligstellen : Binnenzijde bivakmuts omgeving mond

5. Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag, nr 2019.25.152
(aanvraag 001), d.d. 16 oktober 2019, opgemaakt en ondertekend door de deskundige ing.
F. van Gennip. Dit rapport houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als relaas van deze deskundige:

Onderstaand onderzoeksmateriaal is onderworpen aan een DNA-onderzoek:

AAMM7541NL#01 Een bemonstering (binnenzijde bivakmuts omgeving mond)
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Resultaat, interpretatie en conclusie

In Tabel 1 staat vermeld van wie het DNA op grond van het vergelijkend DNA-onderzoek
afkomstig kan zijn.

Tabel 1 Resultaten, interpretatie en conclusie vergelijkend DNA-onderzoek

SIN (omschrijving) Beschrijving
DNA-profiel

DNA kan afkomstig
zijn van

Matchkans DNA-
profiel

AAMM7541NL#01 (binnenzijde
bivakmuts omgeving mond)

DNA-profiel van
een man

[verdachte] (zie
‘DNA-databank’)

Kleiner dan 1 op
1 miljard

DNA-databank

DNA-profiel AAMM7541NL#01 is op 7 oktober 2019 opgenomen in de Nederlandse
DNAdatabank voor strafzaken.

Sindsdien wordt het vergeleken met daarin aanwezige DNA-profielen. Hierbij is een match
gevonden met het DNA-profiel [verdachte] RABP8033NL. Dit betekent dat het DNA in
bemonstering AAMM7541NL#01 afkomstig kan zijn van [verdachte] . Deze matchende
DNAprofielen zijn geregistreerd onder DNA-profielcluster 57081 (...).”

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. De pleitnota houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“ [verdachte] ontkent en betwist de dader te zijn van het onder 5 tenlastegelegde.

(...)

Op de keper beschouwd is er slechts een bewijsmiddel dat cliënt bij dit feit in beeld doet
komen, een vermeend van hem afkomstig DNA spoor op een bivakmuts die van het hoofd
van de overvaller is afgetrokken.

(...)

Over de aard van het in de onderhavige zaak beweerdelijk aangetroffen spoor, zij opgemerkt
dat de stukken daarover geen uitsluitsel geven.

Het onderzoek laat nogal wat te wensen over.

In de eerste plaats blijkt uit geen enkel stuk hoe de bemonstering heeft plaatsgevonden,
welke methode is gebruikt, in hoeverre die methode is geaccrediteerd en hoe betrouwbaar
die methode is. In het proces-verbaal "vooronderzoek lab" staat feitelijk niet meer dan:

"Ik heb de binnenzijde van deze bivakmuts (omgeving mond) bemonsterd op de mogelijke
aanwezigheid van humane biologische sporen. Ik heb het spoor veiliggesteld, gewaarmerkt
met SIN AAMM7541NL en verzegeld."

Dit geldt temeer voor de in dit proces-verbaal opgenomen stelling dat het veiliggestelde
spoor speeksel zou betreffen. Hoe die conclusie is getrokken, blijkt nergens uit. Daarmee is
de "chain of custody" en betrouwbaarheid van dit bewijsmiddel niet in voldoende mate
toetsbaar.

In het zich in het dossier bevindende rapport DNA onderzoek van het NFI staat vermeld:

‘Deze bemonstering is genomen door de politie. De omschrijving van deze bemonstering (in
cursieve tekst) is overgenomen uit de aanvraag onderzoek van de politie. Het NFI heeft geen
onderzoek gedaan naar de aard van het celmateriaal In deze bemonstering."

(...)

Wellicht ten overvloede zij herhaald hetgeen blijkens de pleitnotities in eerste aanleg is
betoogd:

"Dat cliënt op bepaalde momenten bivakmutsen op heeft gehad wordt door hem niet
betwist. Een bivakmuts betreft echter een verplaatsbaar object waardoor het enkele feit dat
daar een spoor wordt aangetroffen, zonder dat sprake is van aanvullend of ondersteunend
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bewijs, dit gegeven niet redengevend kan zijn voor een bewezenverklaring. Het betreft hier
immers geen daderspoor.

Daarnaast is het opmerkelijk dat op of aan de bivakmuts geen enkel ander spoor is
aangetroffen. Het staat immers vast dat zowel getuige [betrokkene 1] , die de bivakmuts
van de hoofd van de overvaller heeft afgetrokken, en de beveiliger, getuige [betrokkene 4] ,
de bivakmuts met de blote hand vast hebben gehad. Om die reden is het ook uitgesloten dat
van hen geen sporen te vinden zouden zijn op de bivakmuts. Om dezelfde reden kan het ook
niet uitgesloten worden dat sporen van anderen over het hoofd zijn gezien of verloren zijn
gegaan.

Ik zeg verloren zijn gegaan vanwege het feit dat het sporenonderzoek pas op 18 april 2019,
bijna drie maanden na de overval heeft plaatsgevonden. Waarom dit zo lang op zich heeft
laten wachten is een raadsel, hier wordt geen verklaring voor gegeven. Ook is niet bekend
op welke wijze de bivakmuts in de tussentijd is bewaard en hoe groot de kans is dat DNA
sporen, en dan met name contactsporen, in de tussentijd verloren kunnen zijn gegaan. Dat
sporen verloren zijn gegaan staat naar mening van de verdediging, gezien het feit dat geen
sporen van personen die de bivakmuts vast hebben gehad, vast.

Dat ofwel het openbaar ministerie heeft, ook na drie maanden, zeer onzorgvuldig onderzoek
verricht. Ook dit valt, gezien het proces verbaal vooronderzoek lab, niet uit te sluiten. Door
de verbalisant wordt in dat proces verbaal opgetekend:

Ik heb deze bivakmuts visueel onderzocht op de aanwezigheid van bloed. Hierbij zag ik geen
op bloed lijkende sporen. Ik heb de binnenzijde van deze bivakmuts (omgeving mond)
bemonsterd op de mogelijke aanwezigheid van humane biologische sporen.

Hieruit valt op te maken dat enkel rond de mond is bemonsterd en dat de rest van de
bivakmuts, behalve een visuele inspectie naar bloedsporen, ongemoeid is gelaten. Veel DNA
sporen zijn echter niet visueel zichtbaar. Indien men een enkel spoor heeft dat naar de
dader kan leiden, zou men verwachten dat gedegen onderzoek wordt verricht naar een
dergelijk object. Het openbaar ministerie laat met deze handelswijze niet alleen veel vragen
onbeantwoord maar ontneemt cliënt ook de kans en het recht om een deugdelijke
verdediging op deze punten neer te zetten. Immers, het kan voor een door uw rechtbank te
nemen beslissing van evident belang zijn of meer sporen op deze bivakmuts te vinden zijn.
Daarnaast is de vraag van groot belang of het drie maanden laten afstoffen van de
bivakmuts alvorens onderzoek te verrichten tot gevolg heeft gehad dat mogelijke sporen
teniet zijn gegaan.

De verdediging meent primair dat zich in het dossier onvoldoende bewijs bevindt om tot een
bewezenverklaring te kunnen komen.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman verder
een voorwaardelijk verzoek gedaan [verbalisant] als getuige te horen. Het procesverbaal
van de terechtzitting houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“De raadsman krijgt de gelegenheid tot dupliek en deelt mede:

Ten aanzien van het DNA-onderzoek merk ik op dat de chain of custody toetsbaar en
controleerbaar moet zijn. Niet is bekend hoe de bemonstering heeft plaatsgevonden. Het
enige wat in het proces-verbaal staat, is dat de bivakmuts bij de mond is bemonsterd. Indien
de bivakmuts nader was onderzocht, was er mogelijk ook ander DNA-materiaal aan de
binnenkant van de bivakmuts aangetroffen.

Ik doe een voorwaardelijk verzoek om verbalisant [verbalisant] als getuige te horen, indien
het hof de uitkomst van het DNA-onderzoek tot het bewijs zou willen bezigen.”

Het hof heeft in zijn arrest een nadere bewijsoverweging opgenomen over het onder 5
tenlastegelegde en heeft het (voorwaardelijke) verzoek tot het horen van [verbalisant] als



volgt afgewezen:

“Op 25 januari 2019 heeft een overval plaatsgevonden bij Slijterij [A] te Spijkenisse. De
overvaller droeg een bivakmuts over het hoofd. In de slijterij heeft de overvaller onder meer
geroepen: "Maak de lade open, ik wil geld, snel snel, als je snel bent dan vallen er geen
gewonden". Getuige [betrokkene 1] , die in de slijterij aanwezig was, heeft de bivakmuts
van het hoofd van de overvaller getrokken, toen de overvaller de winkel verliet.

Uit het proces-verbaal vooronderzoek lab (PL1700-2019026241-26) blijkt dat verbalisant
[verbalisant] de binnenzijde van de bivakmuts in de omgeving van de mond heeft
bemonsterd op de mogelijke aanwezigheid van humane biologische sporen. Hij heeft op 18
april 2019 het spoor veiliggesteld, gewaarmerkt met SIN AAMM7541NL en verzegeld. Blijkens
dit proces-verbaal gaat het om speeksel. De sporendrager en het veiliggestelde spoor zijn
vervolgens overgedragen aan de afdeling Sporenbeheer van de Forensische Opsporing bij
Eenheid Rotterdam.

Blijkens het NFI-rapport d.d. 16 oktober 2019 is een match gevonden tussen het
enkelvoudige DNA-profiel in de bemonstering van de bivakmuts (SIN AAMM7541NL) en het in
de DNAdatabank opgenomen DNA-profiel van de verdachte. De kans dat het DNA-profiel op
de bivakmuts afkomstig is van een willekeurige andere persoon dan de verdachte, is kleiner
dan één op één miljard.

Het hof stelt vast dat verdachte voor de aangetroffen DNA-sporen op de bivakmuts geen
aannemelijke en verifieerbare verklaring heeft gegeven. Dit maakt dat het hof de verklaring
van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, waarin hij iedere betrokkenheid bij de
overval ontkent, als ongeloofwaardig terzijde schuift.

De verklaring van de verdachte dat hij in die periode vaker bivakmutsen droeg, waaronder
bivakmutsen van zijn broertje, acht het hof geen plausibele alternatieve verklaring voor de
aanwezigheid van de aangetroffen sporen op de bivakmuts die van het hoofd van de
overvaller is afgetrokken. Daartoe overweegt het hof in het bijzonder dat de overvaller
tijdens de overval heeft geroepen/gesproken zodat het voor de hand ligt dat de rondom de
mondopening aangetroffen DNA-sporen afkomstig zijn van de overvaller. Het rondom de
mondopening aan de binnenzijde van de bivakmuts aangetroffen DNA-profiel matchend met
het DNA-profiel van de verdachte is voorts een enkelvoudig profiel en geen mengprofiel met
DNA-sporen van - zoals te verwachten in de lezing van de verdachte - ook de werkelijke
overvaller. Het hof concludeert dan ook dat het de verdachte is geweest die de overval heeft
gepleegd.

(...)

Voor zover de raadsman heeft betoogd dat de bivakmuts een verplaatsbaar voorwerp
betreft en dat het daarom niet zonder meer een daderspoor is, verwerpt het hof dit verweer.
Hoewel een bivakmuts op zich een verplaatsbaar object kan zijn, stelt het hof vast dat de
bivakmuts in de onderhavige zaak bij de overval is gebruikt en dus delict gerelateerd is,
aangezien getuige [betrokkene 1] de bivakmuts direct na de overval van het hoofd van de
overvaller heeft getrokken. Het is hiermee ook duidelijk dat de bivakmuts aan de overvaller
kan worden gelinkt en dat het op de bivakmuts aangetroffen DNA-spoor dus een daderspoor
is.

De raadsman van de verdachte heeft (voorwaardelijk) verzocht om verbalisant [verbalisant]
als getuige te horen. Het hof ziet hiertoe geen noodzaak. Het verzoek tot het horen van
verbalisant [verbalisant] wordt afgewezen. Uit het dossier, en met het name het
eerdergenoemde Proces-verbaal biologisch vooronderzoek van het Team Forensische
Opsporing (PL1700-2019026241-26) blijkt voldoende duidelijk op welke wijze het DNA-spoor
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is veiliggesteld door [verbalisant] als operationeel specialist A (DNA vooronderzoek). Het hof
gaat er van uit dat het verrichte sporenonderzoek aan de bivakmuts voldoet aan de
daarvoor geldende kwaliteitseisen (de FO-normen). Naar het oordeel van het hof is niet
gebleken van concrete aanwijzingen die duiden op eventueel onbetrouwbaar onderzoek of
een fout in de onderzoeksketen, noch is dit aangevoerd door de verdediging. Dat geen
sporen van getuige [betrokkene 1] op de bivakmuts zijn aangetroffen, brengt het hof niet tot
een ander oordeel. De bemonstering heeft immers slechts plaatsgevonden aan de
binnenzijde van de bivakmuts, rondom de mondopening terwijl getuige [betrokkene 1] de
bivakmuts van het hoofd van de overvaller heeft afgepakt en daarmee dus de muts aan de
buitenzijde heeft aangeraakt. Het hof twijfelt dan ook niet aan de betrouwbaarheid van het
DNA-(voor)onderzoek.

Het hof acht op grond van. voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en
samenhang bezien, de onder 5 tenlastegelegde afpersing en diefstal met geweld dan ook
wettig en overtuigend bewezen.”

In de toelichting op het cassatiemiddel wordt de vraag aan de orde gesteld of de regels die
de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576 (post-Keskin) heeft
geformuleerd over de beoordeling van verzoeken tot het horen van getuigen die een
verklaring met een belastende strekking hebben afgelegd, ook gelden in een geval als het
onderhavige, waarin de verdediging het verzoek heeft gedaan een opsporingsambtenaar als
getuige te horen over het door hem verrichte technische opsporingsonderzoek. Dat
onderzoek bestond er in deze zaak uit dat de opsporingsambtenaar - als Operationeel
Specialist A (DNA vooronderzoek) - een bivakmuts heeft bemonsterd op de mogelijke
aanwezigheid van humane biologische sporen en daarbij een spoor heeft veiliggesteld (met
behulp van een stub), gewaarmerkt en verzegeld.

In het genoemde arrest van 20 april 2021 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van de
uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens (hierna: EHRM) in de zaak
Keskin tegen Nederland (EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16) onder meer het volgende
overwogen:

“2.9.2 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. 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.”

Voor de beantwoording van de vraag die het cassatiemiddel aan de orde stelt, kan
aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het EHRM over ‘expert witnesses’. In die
rechtspraak wordt tot uitgangspunt genomen dat de term ‘getuigen’ in artikel 6 lid 3, onder
d, EVRM (in de authentieke Engelse tekst ‘witnesses’ en in de authentieke Franse tekst
‘témoins’) “has an autonomous meaning which also includes expert witnesses”. Dat betekent
echter niet dat bij de beoordeling of beslissingen over het oproepen en horen van
deskundigen alsook het gebruik van een deskundigenverklaring voor het bewijs in
overeenstemming zijn met artikel 6 EVRM, getuigen en deskundigen steeds volledig op één
lijn (kunnen of moeten) worden gesteld. Het EHRM heeft daarover het volgende overwogen:

“(...) the role of expert witnesses can be distinguished from that of an eye-witness who must
give to the court his personal recollection of a particular event. In analysing whether the
appearance in person of an expert at the trial was necessary, the Court will therefore be
primarily guided by the principles enshrined in the concept of a “fair trial” under Article 6 § 1
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of the Convention, and in particular by the guarantees of “adversarial proceedings” and
“equality of arms”. That being said, some of the Court’s approaches to the examination in
person of “witnesses” under Article 6 § 3 (d) are no doubt relevant in the context of the
examination of expert evidence, and may be applied, mutatis mutandis, with due regard to
the difference in their status and role (see Avagyan v. Armenia, no. 1837/10, § 40, 22
November 2018, and Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (no. 2), cited above § 476).”1

In dit verband kan erop worden gewezen dat de verklaring of het schriftelijke verslag van
een deskundige - anders dan de verklaring van een getuige - in de regel niet betrekking
heeft op de waarneming van gebeurtenissen die verband houden met het begaan zijn van
het strafbare feit waarvan de verdachte wordt beschuldigd. De verklaring of het verslag van
een deskundige is veeleer gericht op het geven van voor de strafzaak relevante informatie
over of het ten behoeve van de strafzaak doen van onderzoek op een terrein waarvan die
persoon specifieke of bijzondere kennis bezit.

Aan de rechtspraak van het EHRM over het gebruik voor het bewijs van een voor de
verdachte belastende getuigenverklaring ligt als algemeen uitgangspunt ten grondslag dat
een verdachte een behoorlijke en effectieve mogelijkheid moet hebben om de betreffende
getuige te ondervragen. Daarmee wordt de verdachte in staat gesteld “to test the
truthfulness and reliability of evidence provided by witnesses which incriminates him or
her”.2Op grond van artikel 6 EVRM heeft de verdachte eveneens het recht dat hij in de
gelegenheid wordt gesteld om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te onderzoeken
van een door een deskundige afgelegde verklaring, waaronder ook kan worden begrepen
het door de deskundige uitgebrachte schriftelijk verslag dat in het dossier is gevoegd, als die
verklaring of dat verslag een voor de verdachte belastende strekking heeft. Van belang
daarbij is echter ook dat een ondervraging van een ‘expert witness’ in aanwezigheid van de
verdediging niet de enige mogelijkheid betreft om de bevindingen en de conclusies van het
door de betreffende deskundige verrichte onderzoek aan een (nader) onderzoek ten
behoeve van de verdediging te onderwerpen. Andere potentieel effectieve mogelijkheden
om de bevindingen en de conclusies van de deskundige te onderzoeken en te betwisten
betreffen onder meer:

- het laten opstellen van een nader rapport door de deskundige waarin vragen van de
verdediging worden beantwoord;

- het laten uitvoeren van aanvullend onderzoek door dezelfde deskundige;

- het laten beoordelen van de resultaten van het onderzoek van de deskundige door een
andere deskundige;

- het (zo mogelijk) opnieuw laten uitvoeren van onderzoek door een andere deskundige.

Het is afhankelijk van de aard en de inhoud van de bevindingen en de conclusies van de
deskundige alsmede de concrete omstandigheden van het geval welke mogelijkheid of
mogelijkheden voor onderzoek en betwisting aan de verdediging, met het oog op het
waarborgen van de eerlijkheid van het proces als geheel (‘overall fairness of the trial’), moet
of moeten worden geboden.

Gelet op het vorenstaande brengt de omstandigheid dat een deskundige een verklaring
heeft afgelegd dan wel dat een schriftelijk verslag van een deskundige in het dossier is
gevoegd, terwijl die verklaring of dat verslag - bezien in samenhang met de overige
resultaten van het opsporingsonderzoek - een voor de verdachte belastende strekking
heeft, niet met zich dat de regels die de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2021,
ECLI:NL:HR:2021:576 (post-Keskin) heeft geformuleerd over de beoordeling van verzoeken
tot het horen van getuigen die een verklaring met een belastende strekking hebben
afgelegd, onverkort toepassing vinden. Een verzoek tot het oproepen en het horen van een
deskundige moet in de regel door de verdediging worden gemotiveerd. Daarbij mag van de
verdediging worden verlangd dat wordt toegelicht welke onderdelen van het verrichte
onderzoek en/of van de over dat onderzoek opgestelde of afgelegde verklaring zij wil (doen)
toetsen door middel van het horen van de deskundige. Daarbij kan van belang zijn dat de
verdediging ook toelicht waarom daarvoor het oproepen en horen van de deskundige nodig
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is en niet een andere wijze van toetsing in aanmerking komt.

Het vorenstaande geldt ook als een verzoek wordt gedaan tot het oproepen en horen als
getuige van een opsporingsambtenaar die technisch opsporingsonderzoek heeft verricht, dat
wil zeggen opsporingsonderzoek waarvoor een zekere mate van specifieke of bijzondere
kennis is vereist.

De raadsman van de verdachte heeft het verzoek gedaan om verbalisant [verbalisant] als
getuige op te roepen om hem te horen over het door hem verrichte technische
opsporingsonderzoek naar de aanwezigheid en het veiligstellen van humane biologische
sporen aan de bivakmuts. Aan dat verzoek is ten grondslag gelegd, kort gezegd, dat
onduidelijk is hoe de bemonstering van de bivakmuts heeft plaatsgevonden, zodat de
mogelijkheid bestaat dat nog nader onderzoek aan die bivakmuts kan plaatsvinden met het
oog op het aantreffen van ander DNA-materiaal. Daarbij is door de verdediging niet betwist
dat het op de bivakmuts aangetroffen DNA-spoor aan de verdachte kan worden gerelateerd,
maar heeft de verdediging aangevoerd dat de eventuele aanwezigheid van andere DNA-
sporen van belang is voor de beantwoording van de vraag of het aangetroffen DNA-spoor
een daderspoor betreft.

Het hof heeft het verzoek [verbalisant] als getuige te horen afgewezen omdat de noodzaak
tot het horen van de getuige over het door hem verrichte technisch opsporingsonderzoek
niet is gebleken. Daarbij heeft het hof overwogen dat uit het door [verbalisant] opgemaakte
procesverbaal voldoende duidelijk blijkt op welke wijze het spoor is veiliggesteld - namelijk
door het bemonsteren van de bivakmuts en het met behulp van een stub veiligstellen van
het aangetroffen (speeksel)spoor - en gebleken is noch door de verdediging is aangevoerd
dat concrete aanwijzingen bestaan die duiden op onbetrouwbaar onderzoek of een fout in
de onderzoeksketen. De op deze gronden berustende afwijzing van het verzoek getuigt,
gelet op wat hiervoor (in het bijzonder onder 2.4.3) is overwogen, niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Daarnaast heeft het hof geoordeeld over de bruikbaarheid voor het bewijs van de resultaten
van het door [verbalisant] verrichte technisch opsporingsonderzoek. Daarbij heeft het in
aanmerking genomen dat de bivakmuts direct na de overval van het hoofd van de overvaller
is getrokken, dat de overvaller tijdens de overval heeft geroepen/gesproken en dat bij de
mondopening aangetroffen DNA-sporen een enkelvoudig profiel en geen mengprofiel
betreffen, waaruit het hof kennelijk heeft afgeleid dat de rond de mondopening aangetroffen
DNA-sporen zijn gerelateerd aan het roepen/spreken tijdens de overval en dat die sporen -
en niet op eventueel andere plekken van de bivakmuts aan te treffen sporen - daarom van
belang zijn voor de beantwoording van de vraag wie de overval heeft gepleegd. Het
kennelijke oordeel van het hof dat het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een
eerlijk proces niet in de weg staat aan een dergelijk gebruik voor het bewijs van het door
[verbalisant] opgestelde proces-verbaal getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk in het licht van wat hiervoor is overwogen.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof 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 het beroep.

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

4 Beslissing



1

2

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren
E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend
griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 september 2022.

EHRM 1 december 2020, nr. 88/05 (Danilov tegen Rusland), § 109.

EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin tegen Nederland), § 56.
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Inleiding

1.  De verdachte is bij arrest van 26 februari 2021 door het gerechtshof Den Haag wegens 3.
“handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met
betrekking tot een vuurwapen van categorie III”, 4. “schuldheling” en 5. “de eendaadse samenloop
van afpersing en diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen
personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken”
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden, met aftrek van voorarrest.
Voorts heeft het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot
schadevergoeding.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. F. Visser, advocaat te Utrecht, heeft
drie middelen van cassatie voorgesteld.

Het eerste middel behelst de klacht dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd,
het door de verdediging gedane voorwaardelijk verzoek tot het horen van [verbalisant] als
getuige heeft afgewezen.

Het hof heeft in zijn eindarrest van 26 februari 2021 ten aanzien van het door de verdediging
gedane getuigenverzoek, het volgende overwogen:

“De raadsman van de verdachte heeft (voorwaardelijk) verzocht om verbalisant [verbalisant] als
getuige te horen. Het hof ziet hiertoe geen noodzaak. Het verzoek tot het horen van verbalisant
[verbalisant] wordt afgewezen.

Uit het dossier en met het name het eerdergenoemde Proces-verbaal biologisch vooronderzoek
van het Team Forensische Opsporing (PL1700-2019026241-26) blijkt voldoende duidelijk op welke
wijze het DNA-spoor is veiliggesteld door [verbalisant] als operationeel specialist A (DNA
vooronderzoek). Het hof gaat er van uit dat het verrichte sporenonderzoek aan de bivakmuts
voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen (de FO-normen). Naar het oordeel van het hof is
niet gebleken van concrete aanwijzingen die duiden op eventueel onbetrouwbaar onderzoek of
een fout in de onderzoeksketen, noch is dit aangevoerd door de verdediging. Dat geen sporen van
getuige [betrokkene 1] op de bivakmuts zijn aangetroffen, brengt het hof niet tot een ander
oordeel. De bemonstering heeft immers slechts plaatsgevonden aan de binnenzijde van de
bivakmuts, rondom de mondopening terwijl getuige [betrokkene 1] de bivakmuts van het hoofd
van de overvaller heeft afgepakt en daarmee dus de muts aan de buitenzijde heeft aangeraakt.
Het hof twijfelt dan ook niet aan de betrouwbaarheid van het DNA-(voor)onderzoek.”

De steller van het middel klaagt dat het hof bij de beoordeling van het voorwaardelijk gedane
verzoek tot het horen van verbalisant [verbalisant] een te beperkte invulling heeft gegeven aan
het criterium van art. 315 Sv. Voorts klaagt de steller van het middel onder verwijzing naar de
Keskin-jurisprudentie dat het belang bij het horen van verbalisant [verbalisant] door het hof
voorondersteld had moeten worden en dat dit verzoek slechts kon worden afgewezen in geval als
bedoeld in art. 288 lid 1 sub a of b Sv of in het geval dat het getuigenverzoek manifestly irrelevant
of redundant was.

Ik zal eerst ingaan op de in het middel aangevoerde tweede klacht.

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
witnesses (“witnesses whose statements are in favour of the defendant”).1De uitspraak van het
EHRM in de zaak Keskin – waarnaar de steller van het middel verwijst – 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
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zou kunnen worden gebruikt of al is gebruikt. Een dergelijk verzoek mag niet worden afgewezen
op de enkele grond dat het verzoek niet of niet naar behoren is onderbouwd.2

In de zaak die heeft geleid tot HR 28 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1279, NJ 2021/369, m.nt.
Jörg had de verdediging verzocht om een politieagent en twee officieren van justitie als getuigen
te horen om hiermee de rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek aan de orde te stellen
en te onderbouwen dat sprake was van een vormverzuim in de zin van art. 359a Sv. De Hoge
Raad oordeelde dat het horen van dergelijke “rechtmatigheidsgetuigen”3 niet kan worden
gelijkgesteld met het horen van een getuige over een door deze persoon afgelegde verklaring
zoals die door de rechter voor het bewijs van het tenlastegelegde feit zou kunnen worden
gebruikt of al is gebruikt. Dit brengt mee dat in zo een geval geldt de in het arrest van de Hoge
Raad van 4 juli 2017 neergelegde regel dat het verzoek tot het oproepen en horen van getuigen
door de verdediging moet worden gemotiveerd. Het arrest van de Hoge Raad van 20 april 2021
heeft hierin geen verandering gebracht.4

In de onderhavige zaak wenst de verdediging verbalisant [verbalisant] te horen om hem vragen
te stellen over de wijze waarop het onderzoek aan de in beslaggenomen bivakmuts is verricht en
over de betrouwbaarheid van de resultaten van dat onderzoek. De sleutel waarin het verzoek is
gedaan, betreft aldus het toetsen van de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de
resultaten van het DNA-onderzoek aan de bivakmuts. Ik meen dat ook ten aanzien van deze
getuige heeft te gelden dat zo een getuige niet kan worden gelijkgesteld met het horen van een
getuige over een door deze persoon afgelegde verklaring zoals die door de rechter voor het
bewijs van het tenlastegelegde feit zou kunnen worden gebruikt of al is gebruikt. Een dergelijke
getuige moet in mijn ogen worden beschouwd als een ontlastende getuige.5

Een vergelijkbaar geval als de onderhavige deed zich bij het EHRM voor in de zaak Ivanovski
tegen Macedonië.6 In deze zaak was de klager veroordeeld voor drugshandel, nadat in een kelder
pakjes met heroïne waren aangetroffen waarop een vingerafdruk van de klager zat. De
verdediging had betoogd dat de politie die vingerafdruk – waarop het bewijs in belangrijke mate
rustte – direct na de vondst van het pakketje hierop had geforceerd. De klager wenste onder
meer de betrokken politieagenten en degenen die het rapport over de aangetroffen vingerafdruk
hadden opgesteld te horen. Dit verzoek werd door de nationale rechter afgewezen, waarna de
klager zich richtte tot het EHRM. Het Hof merkte het verzoek tot het horen van deze getuigen aan
als het willen horen van defence witnesses en daarop is – zoals hierboven in randnummer 3.6
reeds is opgemerkt en anders dan de steller van het middel kennelijk meent – de Keskin-
jurisprudentie niet van toepassing.

Dit betekent dat het beoordelingskader zoals de Hoge Raad heeft geformuleerd in zijn arresten
uit 2014 en 2017 in de onderhavige zaak van toepassing is.

Met betrekking tot de afwijzing van het verzoek tot het horen van [verbalisant] heeft het hof het
noodzakelijkheidscriterium toegepast, hetgeen gelet op art. 315 Sv niet getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting. De toepassing van dit criterium brengt mee dat 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 is of de
rechter 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.7

In de onderhavige zaak heeft het hof geoordeeld dat het geen noodzaak ziet verbalisant
[verbalisant] als getuige te horen, zodat het verzoek van de verdediging wordt afgewezen.
Vervolgens overweegt het hof waarom het niet twijfelt aan de betrouwbaarheid van het DNA-
(voor)onderzoek. Daartoe voert het hof aan dat uit het dossier en het “Proces-verbaal biologisch
vooronderzoek van Team Forensische Opsporing” voldoende duidelijk blijkt op welke wijze het
DNA-spoor is veiliggesteld door [verbalisant] als operationeel specialist A en dat het hof ervan
uitgaat dat het verrichte sporenonderzoek aan de bivakmuts voldoet aan de daarvoor geldende
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kwaliteitseisen. Volgens het hof is er niet gebleken van concrete aanwijzingen die duiden op
eventueel onbetrouwbaar onderzoek of een fout in de onderzoeksketen, noch is dit door de
verdediging aangevoerd. Dat van getuige [betrokkene 1] geen sporen op de bivakmuts zijn
aangetroffen, brengt het hof niet tot een ander oordeel.

Het hof heeft hiermee voldoende tot uitdrukking gebracht dat het zich door het verhandelde ter
terechtzitting voldoende ingelicht acht en hem dus de noodzakelijkheid van het gevraagde verhoor
niet is gebleken, zodat de klacht faalt. Met dit oordeel heeft het hof evenmin een te beperkte
invulling gegeven aan het criterium van art. 315 Sv, hetgeen meebrengt dat ook deze klacht van
de steller van het middel niet slaagt.

Het eerste middel faalt.

Het tweede middel behelst de klacht dat het hof ten onrechte, althans niet naar de eis der wet
met redenen omkleed, ten laste van de verdachte bewezen heeft verklaard dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan het onder feit 5 tenlastegelegde, nu het feitelijke daderschap niet uit de
bewijsvoering van het hof kan volgen en het door de verdachte geschetste alternatieve scenario
ten onrechte, dan wel ontoereikend gemotiveerd, is verworpen.

Ten laste van de verdachte is onder 5 feit bewezenverklaard dat:

“hij op 25 januari 2019 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard met het oogmerk om zich
wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [betrokkene 2] heeft
gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, dat aan Slijterij [A] toebehoorde, en hij op 25
januari 2019 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld dat aan Slijterij [A] toebehoorde, welke diefstal
werd voorafgegaan van bedreiging met geweld en vergezeld door geweld tegen [betrokkene 2] ,
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken welk geweld
en welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte op die [betrokkene 2] is
afgerend met gestrekte arm met daarin een pistool, althans een op een pistool gelijkend voorwerp
met een bivakmuts op zijn hoofd en dit wapen heeft gericht op die [betrokkene 2] en (daarbij)
heeft gezegd ‘Maak de lade open, ik wil geld, snel snel, als je snel bent dan vallen er geen
gewonden”, vervolgens het wapen hard tegen de arm van die [betrokkene 2] heeft
gedrukt/geduwd of geslagen.”

De door het hof gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van feit 5 houden, voor zover voor de
beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“1. Een proces-verbaal van aangifte [betrokkene 2] d.d. 26 januari 2019 van de politie Eenheid
Rotterdam met nr. PL1700-2019026241-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - :

als de op 26 april 2019 afgelegde verklaring van [betrokkene 2] :

Op 25 januari 2019 was ik aan het werk in slijterij [A] , gevestigd [a-straat 1] te Spijkenisse,
gemeente Nissewaard. Ik hoorde een persoon schreeuwen. Ik zag dat er een man de winkel in
kwam rennen. Ik zag dat hij tijdens het rennen een gestrekte arm had. Ik zag dat hij in zijn hand
een pistool vasthad. Ik zag dat hij dit pistool mijn kant op richtte. Ik hoorde hem zeggen: "Maak
de lade open, ik wil geld, snel snel, als je snel bent dan vallen er geen gewonden." Toen hij dit zei
stonden we naast de toonbank. Ik deed de geldlade open. Ik deed alles zo rustig mogelijk om tijd
te rekken. Ik merkte dat hij geïrriteerd werd omdat hij het pistool, dat hij op mij gericht hield, hard
op mijn arm drukte of sloeg. Ik moest het geld in een tasje stoppen. Ik stopte het geld naar de
bodem van de tas. Hij had het pistool een tijd op mij gericht. Hij heeft mij met het pistool geduwd
of geslagen op mijn arm. Nadat al het geld uit de kassalade in het tasje zat, ging de dader
ervandoor. Ik vermoed dat er 400 a 500 euro in de geldlade zat. Hij had al het geld meegenomen.
Uitgezonderd de losse muntjes in de geldlade. Ik zag dat de man die als klant bij de twee
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vrouwen in de winkel had gestaan achter de dader aan ging. Dit gebeurde in de hal.

Ik kan de dader als volgt omschrijven:

Man

Ik vermoed tussen de 1.75 m en 1.80 m lang

Slank postuur

Ik vermoed tussen de 18 jaar en 25 jaar oud

Donker bruine ogen
Volledig in het zwart gekleed en geheel zwarte schoenen

Zwarte bivakmuts op zijn hoofd

2. Een proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 1] d.d. 25 januari 2019 van de politie
Eenheid Rotterdam met nr. PL1700-2019026241-6. Dit proces-verbaal houdt onder meer in -
zakelijk weergegeven - :

als de op 25 januari 2019 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Ik was met mijn vriendin op 25 januari 2019 te Spijkenisse in de Slijterij [A] , gevestigd [a-straat 1]
te Spijkenisse. Op het moment dat wij naar buiten wilden lopen, kwam er een man, gekleed in
totaal donkere kleding met een bivakmuts op, met wat ik vond een nep pistool en een plastic zak
in zijn handen. Op een gegeven moment hoorde ik veel geschreeuw. Bij het verlaten van de winkel
heb ik van de verdachte zijn muts gepakt. Ik schat dat de verdachte begin 20 jaar oud is. Hij had
een donker gekleurd gezicht. Maar op het moment dat ik zijn bivakmuts van zijn hoofd afhaalde,
deed hij gelijk zijn handen voor zijn gezicht.

Ik pakte hem vast op zijn hoofd en aan zijn jas. Ik kon alleen zijn muts afgrijpen. Hij glipte eigenlijk
uit mijn handen.

De kleding van de man was geheel zwart. Dus van schoenen, sokken, broek, jas en bivakmuts.

3. Een proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 3] d.d. 25 januari 2019 van de politie
Eenheid Rotterdam met nr. PL1700-2019026241-15. Dit proces-verbaal houdt onder meer in -
zakelijk weergegeven - :

als de op 25 januari 2019 afgelegde verklaring van [betrokkene 3] :

Ik stond op 25 januari 2019 in de slijterij aan het [a-straat] te Spijkenisse. Ik was samen met mijn
vriend [betrokkene 1] . We liepen naar de uitgang van de winkel. Ik zag een man naar binnen
rennen met een pistool in zijn hand. Ik hoorde dat de man iets riep. Hij was geheel in het zwart
gekleed. Hij droeg een zwarte trui, een zwarte joggingbroek, zwarte sneakers met zwarte sokken.
Hij had een zwarte bivakmuts op. Toen de man naar buiten rende, heb ik hem aan de achterzijde
gezien. Ik zag dat hij zwart, heel kort gekruld haar had.

4. Een proces-verbaal vooronderzoek lab d.d. 19 april 2019 van de politie Eenheid Rotterdam met
nr. PL1700-2019026241-26. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

In verband met een overval te Spijkenisse in de gemeente Nissewaard werd op verzoek van de
Eenheid Rotterdam op donderdag 18 april 2019 om 10:51 uur door mij, verbalisant [verbalisant] ,
als Operationeel Specialist A (DNA vooronderzoek), een forensisch onderzoek verricht naar sporen
aan onderstaande sporendrager.



Sporendrager

Goednummer : PL1700-2019026241-5754929
SIN : AAIV6318NL
Object : Hoofddeksel (Muts)
Kleur : Zwart
Land : Nederland

Bijzonderheden : Bivakmuts van de verdachte

Onderzoekslocatie

Het onderzoek is verricht in de onderzoeksruimte 02.16 (DNA onderzoekruimte A) van de
Forensische Opsporing, Eenheid Rotterdam, Albert Schweitzerlaan 10, 2922 HD Krimpen aan den
IJssel.

Onderzoek hoofddeksel (muts) met SIN AAIV6318NL

Tijdens het ingestelde onderzoek aan dit hoofddeksel (muts) werd door mij het navolgende
bevonden en waargenomen:

Ik zag dat dit het volgende SVO betrof: Bivakmuts met 3 gaten (2x oog, 1x mond), merk: ‘Mil-Tec’,
kleur: zwart.

Biologisch vooronderzoek

Ik heb deze bivakmuts visueel onderzocht op de aanwezigheid van bloed. Hierbij zag ik geen op
bloed lijkende sporen.

Ik heb de binnenzijde van deze bivakmuts (omgeving mond) bemonsterd op de mogelijke
aanwezigheid van humane biologische sporen. Ik heb het spoor veiliggesteld, gewaarmerkt met
SIN AAMM7541NL en verzegeld.

Veiliggestelde sporen

Spoornummer : PL1700-2019026241-163949

SIN : AAMM7541NL

Relatie met SIN : AAIV6318NL

Spoortype : Biologisch

Spooromschrijving : Speeksel

Wijze veiligstellen : Stub

Datum/tijd veiligstellen : 18 april 2019 om 11:00 uur

Plaats veiligstellen : Binnenzijde bivakmuts omgeving mond

5. Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag, nr 2019.25.152 (aanvraag
001), d.d. 16 oktober 2019, opgemaakt en ondertekend door de deskundige ing. F. van Gennip. Dit
rapport houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als relaas van deze deskundige:

Onderstaand onderzoeksmateriaal is onderworpen aan een DNA-onderzoek:

AAMM7541NL#01 Een bemonstering (binnenzijde bivakmuts omgeving mond)



Resultaat, interpretatie en conclusie

In Tabel 1 staat vermeld van wie het DNA op grond van het vergelijkend DNA-onderzoek afkomstig
kan zijn.

Tabel 1 Resultaten, interpretatie en conclusie vergelijkend DNA-onderzoek 

SIN (omschrijving) Beschrijving DNA-
profiel

DNA kan afkomstig zijn
van

Matchkans DNA-
profiel

AAMM7541NL#01 (binnenzijde
bivakmuts omgeving mond)

DNA-profiel van
een man

[verdachte] (zie ‘DNA-
databank’)

Kleiner dan 1 op
1 miljard

DNA-databank

DNA-profiel AAMM7541NL#01 is op 7 oktober 2019 opgenomen in de Nederlandse DNA-databank
voor strafzaken.

Sindsdien wordt het vergeleken met daarin aanwezige DNA-profielen. Hierbij is een match
gevonden met het DNA-profiel [verdachte] RABP8033NL. Dit betekent dat het DNA in bemonstering
AAMM7541NL#01 afkomstig kan zijn van [verdachte] . Deze matchende DNA-profielen zijn
geregistreerd onder DNA-profielcluster 57081 (zie bijlage).

Bijlage DNA-profielcluster 47081

Bijlage bij NFI-zaaknummer 2019.09.25.152

Overzicht van de matchende DNA-profielen die bij het NFI zijn geregistreerd onder DNA-
profielcluster 47081. Toekomstige matches met dit DNA-profielcluster krijgen hetzelfde DNA-
profielclusternummer toegewezen.

Een DNA-profielcluster kan bestaan uit enkelvoudige DNA-profielen en DNA-mengprofielen. Naast
de desbetreffende zaakgegevens is van elk spoor weergegeven of er een enkelvoudig DNA-profiel
of een DNA-mengprofiel is opgenomen. Bovendien is de matchkans van het DNA- (meng)profiel
(van het spoor) vermeld.

NFI-zaaknummer 2019.09.25.152

Omschrijving een bemonstering

onderzoeksmateriaal

DNA-identiteitszegeloverval AAMM7541NL#01

Delict overval

Functie opdrachtgever Officier van Justitie

Plaats opdrachtgever Rotterdam

Aanvrager Politie Eenheid Rotterdam

Kenmerk aanvrager PL.1700-2019026241-26

Soort DNA-profiel enkelvoudig DNA-profiel

Matchkans DNA-profiel kleiner dan één op één miljard

Datum opname DNA-databank 7 oktober 2019

Datum rapportage zie bijgaand rapport

NFI-zaaknummer 2017.11.30.007
NFI-batchnummer CON-17-358
Omschrijving een referentiemonster

Onderzoeksmateriaal wangslijmvlies van [verdachte]
(geboren op [geboortedatum]
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2000)
DNA-identiteitszegel RABP8033NL

Delict DNA veroordeelde

Functie opdrachtgever Forensisch Officier

Plaats opdrachtgever Rotterdam

Parketnummer 10/690417-16

Strafrechtsketennummer 9940184

Soort DNA-profiel enkelvoudig DNA-profiel

Matchkans DNA-profiel n.v.t.

Datum opname DNA-databank 08 december 2017

Datum rapportage 13 december 2017

Strafrechtelijke status

zoals bekend bij het NFI Veroordeeld 6”

De nadere bewijsoverweging van het hof ten aanzien van feit 5 houdt, voor zover voor de
beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“De raadsman van de verdachte heeft zich ter terechtzitting overeenkomstig zijn pleitnota op het
standpunt gesteld dat de verdachte dient te worden vrijgesproken, wegens een gebrek aan
bewijs.

Daartoe heeft de raadsman - kort gezegd - aangevoerd dat de betrouwbaarheid van het DNA-
onderzoek, dat als enige bewijsmiddel in de richting van de verdachte wijst, in onvoldoende mate
toetsbaar is, nu uit het dossier niet blijkt hoe de bemonstering heeft plaatsgevonden, welke
methode daarvoor is gebruikt, in hoeverre die methode geaccrediteerd is en hoe betrouwbaar die
methode is. Daarnaast betreft de bivakmuts een verplaatsbaar object en zijn geen sporen van
anderen op de bivakmuts aangetroffen, bijvoorbeeld van getuige [betrokkene 1] , terwijl dat wel
te verwachten was nu deze de bivakmuts ook heeft aangeraakt. Voorts heeft de raadsman
betoogd dat het dossier onvoldoende steunbewijs bevat, aangezien de door de getuigen
opgegeven signalementen van de overvaller te verschillend en te algemeen zijn om te concluderen
dat de verdachte de overval heeft gepleegd.

Het hof overweegt als volgt.

Op 25 januari 2019 heeft een overval plaatsgevonden bij Slijterij [A] te Spijkenisse. De overvaller
droeg een bivakmuts over het hoofd. In de slijterij heeft de overvaller onder meer geroepen:
"Maak de lade open, ik wil geld, snel snel, als je snel bent dan vallen er geen gewonden". Getuige
[betrokkene 1] , die in de slijterij aanwezig was, heeft de bivakmuts van het hoofd van de
overvaller getrokken, toen de overvaller de winkel verliet.

Uit het proces-verbaal vooronderzoek lab (PL1700-2019026241-26) blijkt dat verbalisant
[verbalisant] de binnenzijde van de bivakmuts in de omgeving van de mond heeft bemonsterd op
de mogelijke aanwezigheid van humane biologische sporen. Hij heeft op 18 april 2019 het spoor
veiliggesteld, gewaarmerkt met SIN AAMM7541NL en verzegeld. Blijkens dit proces-verbaal gaat
het om speeksel. De sporendrager en het veiliggestelde spoor zijn vervolgens overgedragen aan
de afdeling Sporenbeheer van de Forensische Opsporing bij Eenheid Rotterdam.

Blijkens het NFI rapport d.d. 16 oktober 2019 is een match gevonden tussen het enkelvoudige
DNA-profiel in de bemonstering van de bivakmuts (SIN AAMM7541NL) en het in de DNA-databank
opgenomen DNA-profiel van de verdachte. De kans dat het DNA-profiel op de bivakmuts afkomstig
is van een willekeurige andere persoon dan de verdachte, is kleiner dan één op één miljard.
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Het hof stelt vast dat verdachte voor de aangetroffen DNA-sporen op de bivakmuts geen
aannemelijke en verifieerbare verklaring heeft gegeven. Dit maakt dat het hof de verklaring van
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, waarin hij iedere betrokkenheid bij de overval
ontkent, als ongeloofwaardig terzijde schuift.

De verklaring van de verdachte dat hij in die periode vaker bivakmutsen droeg, waaronder
bivakmutsen van zijn broertje, acht het hof geen plausibele alternatieve verklaring voor de
aanwezigheid van de aangetroffen sporen op de bivakmuts die van het hoofd van de overvaller is
afgetrokken. Daartoe overweegt het hof in het bijzonder dat de overvaller tijdens de overval heeft
geroepen/gesproken zodat het voor de hand ligt dat de rondom de mondopening aangetroffen
DNA-sporen afkomstig zijn van de overvaller. Het rondom de mondopening aan de binnenzijde van
de bivakmuts aangetroffen DNA-profiel matchend met het DNA-profiel van de verdachte is voorts
een enkelvoudig profiel en geen mengprofiel met DNA-sporen van - zoals te verwachten in de
lezing van de verdachte - ook de werkelijke overvaller. Het hof concludeert dan ook dat het de
verdachte is geweest die de overval heeft gepleegd.

Voor zover de raadsman heeft betoogd dat voor de vaststelling van daderschap steunbewijs nodig
is naast de databankmatch overweegt het hof dat er geen regel van bewijsrecht is die inhoudt dat
het daderschap van de verdachte niet mag worden gebaseerd op uitsluitend DNA-bewijs. Het hof
overweegt voorts dat de door de getuigen opgegeven signalementen weliswaar niet heel
specifiek zijn, maar stelt vast dat zij evenmin een contra-indicatie vormen dat het de verdachte is
geweest die de overval heeft gepleegd. Dat de getuigen geen specifieke kenmerken hebben
kunnen opgeven, acht het hof niet onbegrijpelijk, gelet op de zeer hectische en beangstigende
omstandigheden waaronder zij de waarnemingen hebben gedaan. Daarnaast droeg de overvaller
donkere kleding en heeft de overvaller, direct nadat de bivakmuts van zijn hoofd werd getrokken,
met zijn handen zijn gezicht bedekt.

Voor zover de raadsman heeft betoogd dat de bivakmuts een verplaatsbaar voorwerp betreft en
dat het daarom niet zonder meer een daderspoor is, verwerpt het hof dit verweer. Hoewel een
bivakmuts op zich een verplaatsbaar object kan zijn, stelt het hof vast dat de bivakmuts in de
onderhavige zaak bij de overval is gebruikt en dus delict gerelateerd is, aangezien getuige
[betrokkene 1] de bivakmuts direct na de overval van het hoofd van de overvaller heeft getrokken.
Het is hiermee ook duidelijk dat de bivakmuts aan de overvaller kan worden gelinkt en dat het op
de bivakmuts aangetroffen DNA-spoor dus een daderspoor is.

(…)

Het hof acht op grond van voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en
samenhang bezien, de onder 5 tenlastegelegde afpersing en diefstal met geweld dan ook wettig
en overtuigend bewezen.”

De verdediging heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep aangevoerd dat het DNA-spoor
van de verdachte niet tijdens de overval op de bivakmuts terecht moet zijn gekomen, maar dat dit
al eerder is gebeurd, omdat hij weleens bivakmutsen van zijn broertje en vrienden heeft
gedragen. De steller van het middel klaagt dat ’s hofs verwerping van dit namens de verdachte
geschetste alternatieve scenario en ’s hofs conclusie dat de verdachte de persoon is geweest die
de overval heeft gepleegd, niet kan volgen uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen.

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen en ’s hofs bewijsoverweging blijkt het volgende.
Op 29 januari 2019 heeft een overval plaatsgevonden op een slijterij, waarbij de overvaller een
bivakmuts over het hoofd droeg. Een getuige die in de slijterij aanwezig was ten tijde van de
overval heeft de bivakmuts van het hoofd van de overvaller getrokken toen de overvaller de
winkel verliet. De binnenzijde van de bivakmuts in de omgeving van de mond is bemonsterd op de
mogelijke aanwezigheid van humane biologische sporen. Uit dit onderzoek is een match gevonden
tussen het enkelvoudige DNA-profiel in de bemonstering van de bivakmuts en het in de DNA-
databank opgenomen DNA-profiel van de verdachte. Het hof stelt vervolgens vast dat de
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verdachte voor de aangetroffen DNA-sporen op de bivakmuts geen aannemelijk en verifieerbare
verklaring heeft gegeven, zodat het de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger
beroep, waarin hij iedere betrokkenheid bij de overval ontkent, als ongeloofwaardig terzijde
schuift.

Ten aanzien van de verklaring van de verdachte dat hij in die periode vaker bivakmutsen droeg,
waaronder bivakmutsen van zijn broertje, heeft het hof geoordeeld dat het dit geen plausibele
alternatieve verklaring voor de aanwezigheid van de aangetroffen sporen op de bivakmuts die van
het hoofd van de overvaller is getroffen acht. Daartoe overweegt het hof in het bijzonder dat de
overvaller tijdens de overval heeft geroepen/gesproken zodat het voor de hand ligt dat de rondom
de mondopening aangetroffen DNA-sporen afkomstig zijn van de overvaller. Bovendien is het op de
bivakmuts aangetroffen DNA-profiel dat overeenkomt met het DNA-profiel van de verdachte een
enkelvoudig profiel en geen mengprofiel met DNA-sporen van, zoals te verwachten is in de lezing
van de verdachte, ook de werkelijke overvaller. Op basis hiervan komt het hof tot de conclusie dat
de verdachte de overval heeft gepleegd.

Anders dan de steller van het middel heeft aangevoerd, kan de verwerping van het door de
verdachte geschetste alternatieve scenario en de conclusie dat de verdachte de persoon is
geweest die de overval heeft gepleegd, zonder meer volgen uit de gebezigde bewijsmiddelen en
’s hofs bewijsoverweging.

Het tweede middel slaagt niet.

Het derde middel behelst de klacht dat het hof de strafoplegging onbegrijpelijk heeft gemotiveerd
door de straf mede te baseren op de overweging dat de verdachte met een vuurwapen een
overval heeft gepleegd, terwijl in de bewezenverklaring onder feit 5 in het midden is gelaten of er
gebruik is gemaakt van een pistool of een op een pistool gelijkend voorwerp.

De strafmotivering van het hof luidt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
als volgt:

“Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de
omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan afpersing van het slachtoffer [betrokkene 2] en
diefstal met (bedreiging van) geweld, door de slijterij waar [betrokkene 2] werkzaam was
gewapend te overvallen. Een dergelijke brutale overval, waarbij gebruik is gemaakt van een
vuurwapen, is een buitengewoon naar feit en veroorzaakt niet alleen gevoelens van angst en
onveiligheid bij het slachtoffer en de omstanders maar heeft ook zijn weerslag op de samenleving
in het algemeen. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van dergelijke
gebeurtenissen dit als zeer traumatisch ervaren en nog geruime tijd te kampen kunnen hebben
met de gevolgen van deze vreesaanjagende ervaringen. De verdachte heeft kennelijk uitsluitend
oog heeft gehad voor eigen financieel gewin.

(…)”

Blijkens de bewezenverklaring ten aanzien van feit 5 heeft het hof bewezenverklaard dat de
verdachte op [betrokkene 2] “is afgerend met gestrekte arm met daarin een pistool, althans een
op een pistool gelijkend voorwerp”. In de strafmotivering overweegt het hof daarentegen dat de
verdachte gebruik heeft gemaakt van een vuurwapen, hetgeen volgens de steller van het middel
verbazing wekt, omdat het hof hiermee kennelijk alle twijfel over de aard van het gebruikte
voorwerpen laat varen en de straf mede baseert op de stelling dat er sprake was van een brutale
overval waarbij gebruikt is gemaakt van een vuurwapen. Door ten aanzien van de strafmaat te
overwegen dat er sprake is geweest van een overval met een vuurwapen, is het hof bij de
strafbepaling van zijn eigen bewezenverklaring afgeweken. Dit brengt volgens de steller van het

5 Het derde middel
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middel mee dat de strafoplegging niet naar de eis der wet met redenen is omkleed.

Ik kan de steller van het middel niet volgen in het standpunt dat het hof zou zijn afgeweken van
de bewezenverklaring ten aanzien van feit 5 – nog daargelaten waartoe dat zou moeten leiden.
Het hof heeft immers bewezenverklaard dat de verdachte met een pistool, althans een op een
pistool gelijkend voorwerp op [betrokkene 2] is afgerend, zodat het hof niet onbegrijpelijk heeft
overwogen dat de verdachte bij de overval gebruik heeft gemaakt van een vuurwapen. Het hof is
dus in mijn ogen niet afgeweken van de bewezenverklaring ten aanzien van feit 5. Bovendien
overweegt het hof dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van een vuurwapen in de context dat
een dergelijke overval, met een vuurwapen of een op een vuurwapen lijkend voorwerp, gevoelens
van angst en onveiligheid veroorzaakt.

Het derde middel faalt.

7. De middelen falen en kunnen worden afgedaan met de aan art. 81 lid 1 RO ontleende motivering.

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

9. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal
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Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Vordering van PG tot cassatie in het belang der wet. Procesafspraken in strafzaken
waarbij OM en verdediging een gezamenlijk afdoeningsvoorstel aan de rechter
voorleggen. De wet bevat geen specifieke regeling over procesafspraken. De
rechtspraktijk wordt inmiddels gekenmerkt door een grote mate van
verscheidenheid van procesafspraken die op verschillende wijze door de rechter
worden beoordeeld. Dat een wettelijke regeling ontbreekt, wil volgens de PG niet
zeggen dat de wet geen ruimte laat voor bepaalde vormen van procesafspraken.
Wel is terughoudendheid geboden. De introductie van procesafspraken vergt
fundamentele afwegingen en keuzes over de inrichting en structuur van het
strafproces en de rolverdeling tussen de procesdeelnemers. Nadere bepaling en
afgrenzing door de wetgever ligt volgens de PG in de rede. Bij gebreke van een
wettelijk kader zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of de
behandeling van de zaak in overeenstemming is met de eisen van het recht op een
eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM, het systeem van de wet en beginselen
van een behoorlijke procesorde. De PG geeft geen algemeen toetsingskader maar
formuleert in zijn vordering wel bepaalde randvoorwaarden voor de toepassing van
procesafspraken. Daartoe behoort de noodzaak van rechterlijke toetsing van de
totstandkoming en de inhoud van de procesafspraken. De rechter blijft volgens de
PG verantwoordelijk voor de beantwoording van de vragen van de art. 348 en
350 Sv.
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Deze vordering tot cassatie in het belang der wet heeft betrekking op procesafspraken in
strafzaken.

De vordering betreft een vonnis van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, van 9
december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9267.1 Bij dat vonnis is de verdachte veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 150 dagen wegens (samengevat) medeplegen van
brandstichting, opzetheling, schuldheling, handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet
wapens en munitie en overtreding van artikel 107, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Het
vonnis is gewezen naar aanleiding van een zogenoemd ‘afdoeningsvoorstel’ dat het Openbaar
Ministerie en de verdediging waren overeengekomen.

Tegen het op tegenspraak gewezen vonnis van de rechtbank is geen rechtsmiddel aangewend,
zodat het onherroepelijk is geworden. Cassatie in het belang der wet is op grond van art. 78,

1 Inleiding en aanleiding
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eerste lid, Wet op de rechterlijke organisatie, in verbinding met art. 456 Sv, wel mogelijk.

In 2019 kondigde het Openbaar Ministerie aan te willen gaan “experimenteren” om strafzaken
sneller te kunnen afhandelen door afspraken te maken met procesdeelnemers.2 Bij afspraken over
het proces kan het bijvoorbeeld gaan om het afbakenen van het opsporingsonderzoek door de
officier van justitie en het beperken van onderzoekswensen door de verdediging. Ook kondigde
het Openbaar Ministerie aan te gaan onderzoeken of het mogelijk is om “vonnisafspraken” te
maken. In de praktijk gaat het daarbij om een gezamenlijk afdoeningsvoorstel van de officier van
justitie en de verdediging aan de rechter. Sindsdien zijn bij een aantal gerechten zaken
aangebracht waarbij procesafspraken aan de orde zijn. Met name het afgelopen jaar is een sterke
toename zichtbaar van het gebruik van procesafspraken.

Over deze praktijk van procesafspraken zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en
Veiligheid.3 Daarbij werd het bestaan van een conceptaanwijzing van het Openbaar Ministerie
inzake procesafspraken aangestipt en gevraagd naar de inhoud daarvan. Daarnaast werd de
vraag gesteld hoe de minister, met het oog op art. 1 Sv, het feit beoordeelt dat er geen wettelijke
grondslag bestaat voor het maken van procesafspraken door het Openbaar Ministerie. Gevraagd
werd of de minister de mening deelt dat een wettelijke grondslag noodzakelijk is voor het maken
van procesafspraken om de rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en openbaarheid te kunnen
waarborgen en om heldere kaders te stellen voor wat de maximale ‘strafaftrek’ mag zijn en
wanneer procesafspraken kunnen worden ingezet. Tot slot werd gevraagd of de minister van
mening is dat de discussie over proces- en vonnisafspraken een actievere opstelling van haar
vraagt.

De minister heeft daarop te kennen gegeven dat zij de stelling dat geen wettelijke grondslag
bestaat voor het maken van dergelijke procesafspraken, mede tegen de achtergrond van de
rechterlijke uitspraken over dit onderwerp tot op heden, niet kan onderschrijven. Een
procesafspraak is volgens de minister in wezen een gezamenlijk afdoeningsvoorstel aan de
rechtbank. De rechter is daaraan niet gebonden. Wel acht de minister het gewenst dat – zoals het
College van procureurs-generaal zich voorneemt – de randvoorwaarden voor het maken van
procesafspraken op transparante wijze worden vastgelegd in een OM-aanwijzing. De minister acht
het niet noodzakelijk om deze randvoorwaarden in de wet vast te leggen. Ook uit de rechtspraak
is volgens haar tot op heden niet gebleken dat een wetswijziging noodzakelijk is om het maken
van procesafspraken nader te normeren. Zij is dan ook van mening dat dit onderwerp niet een
actievere opstelling van haar vraagt.

Definitie procesafspraken

Bij procesafspraken in strafzaken gaat het om afspraken die het Openbaar Ministerie en de
verdediging maken over het verloop van de voor de rechter te voeren strafprocedure. Deze
moeten worden onderscheiden van vormen van buitengerechtelijke afdoening van strafzaken. De
term ‘procesafspraken’ draagt elementen van wilsovereenstemming en wederkerigheid in zich. De
officier van justitie doet bijvoorbeeld toezeggingen over de ten laste te leggen feiten en de te
eisen straf(modaliteit). Toezeggingen van de verdediging kunnen bestaan uit het achterwege
laten van bepaalde onderzoekswensen, het niet zullen voeren van bepaalde verweren of het
leveren van een meer actieve bijdrage aan het opsporingsonderzoek, zoals het afleggen van een
bekentenis. De gemaakte procesafspraken kunnen uitmonden in een gezamenlijk
afdoeningsvoorstel aan de rechter.4

In deze vordering wordt met ‘procesafspraken’ gedoeld op alle vormen van op basis van
wederkerigheid tot stand gekomen afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging
over het verloop van de strafprocedure en / of de ontnemingsprocedure.5 De term ‘gezamenlijk
afdoeningsvoorstel’ wordt daarnaast gehanteerd als het meer specifiek gaat om het gezamenlijk
voorstel aan de rechter om – al dan niet op basis van een gezamenlijk voorstel ten aanzien van de
bewezenverklaring en de kwalificatie – een bepaalde straf of maatregel op te leggen.

In het vervolg van deze vordering zal eerst worden ingegaan op de feitenrechtspraak ten
aanzien van procesafspraken. Daarbij passeren verschillende uitspraken van rechtbanken en
hoven de revue. Uit de bespreking blijkt dat de soorten zaken waarin afspraken tot stand komen
en de uitspraken daarin uiteenlopen. Een (expliciete) wettelijke regeling op dit terrein ontbreekt



2.1.

2.2.

en is, gelet op de hiervoor weergegeven zienswijze van de minister van Justitie en Veiligheid, op
korte termijn niet te verwachten. Er bestaat onduidelijkheid of en, zo ja, onder welke voorwaarden
het maken van procesafspraken toelaatbaar is. De Hoge Raad heeft zich daarover nog niet
uitgelaten. Het is in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling dat de Hoge Raad
rechtsvragen ten aanzien van de toelaatbaarheid van procesafspraken beantwoordt. Deze
vordering strekt ertoe de Hoge Raad daartoe in de gelegenheid te stellen.

In de zaak waarin de bestreden uitspraak is gewezen, was sprake van een afdoeningsvoorstel
dat in samenspraak tussen de officier van justitie en de verdediging tot stand was gekomen. Ten
tijde van het afdoeningsvoorstel waren ongeveer negen jaren verstreken sinds de ten laste
gelegde brandstichting en zeven jaren sinds de andere ten laste gelegde feiten. De rechtbank
wees in deze zaak vonnis “op basis van het dossier, het onderzoek op de zitting en op basis van
een afdoeningsvoorstel dat de officier van justitie en de verdediging in het voortraject zijn
overeengekomen en tijdens het onderzoek op de zitting uiteen hebben gezet en toegelicht.” De
verdachte was tijdens het onderzoek ter terechtzitting niet aanwezig, zijn raadsvrouw wel. Het
afdoeningsvoorstel dat aan de rechtbank was voorgelegd, hield afspraken in over de
bewezenverklaring van de feiten, de straf, de vordering van de benadeelde partijen en de
beslissingen op het beslag. Het vonnis vermeldt daarover:

“Het afdoeningsvoorstel dat aan de rechtbank is voorgelegd houdt – kort gezegd – concreet in
dat:

- het feit in de zaak 03/700461-14 bewezen kan worden met dien verstande dat sprake is van
‘medeplegen van brandstichting met gemeen gevaar voor goederen’;

- het subsidiaire feit (heling) in de zaak 03/700050-14 bewezen kan worden;

- de feiten 1, 2 en 3 in de zaak 03/866436-15 bewezen kunnen worden;

- een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van gelijke duur als het voorarrest opgelegd kan worden
voor die feiten, zijnde misdrijven;

- een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel kan volgen voor de overtreding
bestaande uit het rijden zonder rijbewijs (feit 3 in de zaak 03/866346-15);

- de vorderingen van de benadeelde partijen in deze zaak niet besproken hoeven te worden,
aangezien de officier van justitie en de verdediging van medeverdachte [medeverdachte] zijn
overeengekomen dat het in de strafzaak van [medeverdachte] gelegd beslag (deels) aangewezen
zal worden ter voldoening van die vorderingen.

Dat voorstel is op de zitting van 25 november 2021 besproken en desgevraagd hebben de officier
van justitie en de verdediging bevestigd achter dit voorstel te staan. De raadsman van de
benadeelde partijen heeft ter zitting eveneens bevestigd dat hij en de benadeelde partijen zich
met het voorstel voor wat betreft de vergoeding van de geleden schade kunnen verenigen.
Volgens alle betrokken partijen kunnen de vorderingen van de benadeelde partijen in deze zaak
daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.”

De rechtbank heeft het afdoeningsvoorstel gevolgd en daar uitgebreide overwegingen aan
gewijd. In haar vonnis stelt zij allereerst voorop dat:

“- de rechtbank niet gebonden is aan het afdoeningsvoorstel; het blijft een ‘voorstel’ aan de
rechtbank dat de rechtbank na beraad kan volgen of niet kan volgen;

- de rechtbank de vragen als bedoeld in de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Wetboek van Sv) onverkort hanteert bij haar beoordeling;

- de rechtbank het onderzoek heropent indien niet wordt voldaan aan enig strafrechtelijk of
strafvorderlijk belang en (waardoor) de belangen van enige betrokkene, de maatschappij of
juridische waarborgen in het geding zijn;

2 De uitspraak van de rechtbank
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- de rechtbank het onderzoek heropent indien zij van oordeel is dat er op basis van het dossier
onvoldoende grond bestaat voor een vaststelling van schuld, de kwalificatie van de feiten evident
niet aansluit bij de inhoud van het dossier en de gekozen kwalificatie leidt tot miskenning van
strafvorderlijke en maatschappelijke belangen, dan wel wanneer zij de voorgestelde straf niet
passend acht.”

Vervolgens overweegt de rechtbank in algemene zin:

“Artikel 1 van het Wetboek van Sv bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze bij de
wet voorzien. Het Wetboek van Sv voorziet in beginsel niet in een verkorte procedure ter toetsing
van een afdoeningsvoorstel bij voorlegging van een strafzaak aan de rechter. Het Wetboek van Sv
gaat uit van een volwaardige beoordeling door die rechter van de ten laste gelegde feiten op
basis van het onderzoek ter terechtzitting, alwaar onder andere het dossier aan een verdachte
wordt voorgehouden en besproken. Op basis van dat onderzoek op de zitting beantwoordt de
rechtbank de formele en materiële vragen zoals beschreven in de artikelen 348 en 350, van het
Wetboek van Sv. Naleving van die strafvorderlijke bepalingen is onder meer van belang voor de
waarborging van een eerlijk proces ex artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en voor een strafproces dat de belangen van
slachtoffers en de maatschappij waarborgt. Het mag immers niet zo zijn dat efficiency ten koste
gaat van de kwaliteit en de juridische waarborgen van het strafproces, waarbij ook de interne en
externe openbaarheid van een concreet strafproces van grote betekenis is.

De rechtbank kan en wil desalniettemin niet haar ogen sluiten voor de ontwikkelingen in de
strafrechtketen. Zaken en dossiers worden steeds omvangrijker en complexer met als gevolg
steeds langer durende strafprocessen. Die ontwikkeling kan dan weer op gespannen voet komen
te staan met onder andere het recht van de verdachte op een behandeling binnen een redelijke
termijn, ook neergelegd in artikel 6 EVRM. Bovendien wordt het doen van nader onderzoek
(bijvoorbeeld het horen van getuigen vele jaren nadat de verweten feiten zich zouden hebben
voorgedaan) na het verstrijken van jaren in diverse gevallen steeds moeilijker en (soms) van
minder waarde. Voor benadeelde partijen betekent een zich jarenlang voortslepend proces,
waarbij zij op het verloop van dat proces niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen, ook een
belasting. Schending van de redelijke termijn leidt in de regel dan ook nog eens tot strafkorting,
hetgeen kan wringen met genoegdoening aan de slachtoffers, maatschappelijke gevoelens en de
preventieve werking die van een veroordeling hoort uit te gaan. Snellere of verkorte afdoening
van een specifieke zaak kan dus zowel in het belang van die ene zaak, als in het belang van
andere zaken zijn, omdat capaciteit beschikbaar blijft om andere zaken op de bij die zaken
passende wijzen af te doen. De wijze van afdoening zou moeten leiden tot een balans op dit
gebied binnen het straf(proces)recht zodat alle zaken op een bij een concrete zaak passende
wijze kunnen worden afgedaan met inachtneming van alle waarborgen die bij een strafproces
behoren. Het is naar het oordeel van de rechtbank echter te allen tijde de rechter die uiteindelijk
bepaalt welke afdoening passend is bij een concrete strafzaak, op het moment dat die zaak aan
de rechter is voorgelegd. Dus indien de rechter het afdoen van een zaak via een aan hem
voorgelegd afdoeningsvoorstel – op gronden als hiervoor benoemd – niet passend acht, dan volgt
een volledig inhoudelijke behandeling van de zaak.

(…)

De rechtbank overweegt verder als volgt.

Ingevolge artikel 9 van het Wetboek van Sv is de officier van justitie bij het arrondissementsparket
belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de rechtbank in het arrondissement
kennisneemt.

Het uitgangspunt is dat een officier van justitie beslist of een strafbaar feit wordt vervolgd, of niet.
Ook volgt uit dit opportuniteitsbeginsel dat de officier van justitie kiest voor de meest passende
afdoeningswijze. In het kader van de vaststelling van de tenlastelegging kan dit
opportuniteitsbeginsel ook nog zo worden opgevat en uitgelegd, dat de officier van justitie niet



alleen vrij is om te besluiten vervolging al dan niet in te stellen, dan wel voorwaardelijk
achterwege te laten, maar ook dat het de officier van justitie vrijstaat om de vervolging te
beperken tot een bepaalde omvang. De officier van justitie heeft de bevoegdheid om een selectie
te maken uit meerdere strafbare feiten, maar ook kan hij ervoor kiezen de tenlastelegging op een
bepaalde, minder zware strafbepaling toe te snijden dan de maximaal haalbare.

Deze beschreven bevoegdheid van de officier van justitie en zijn bevoegdheid om voor een deel
van een feitencomplex wellicht in het geheel niet te vervolgen, gecombineerd met de binding van
de rechter aan de tenlastelegging, maakt dat de officier van justitie de macht heeft het onderwerp
van het strafproces te bepalen. De officier van justitie is dominus litis. Dit geldt als hoofdregel en
behoudens de beklagprocedure als neergelegd in artikel 12 van het Wetboek van Strafrecht
(hierna: Wetboek van Sr).

Artikel 74 van het Wetboek van Sr bepaalt verder dat de officier van justitie vóór de aanvang van
de terechtzitting een of meer voorwaarden kan stellen ter voorkoming van de strafvervolging
wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving
gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding.

Door voldoening aan die voorwaarden vervalt vervolgens het recht van de officier van justitie tot
strafvordering.

Dit artikel heeft ook betrekking op zogenoemde ‘hoge transacties’, dat wil zeggen transacties
waarbij de betaling aan de Staat van een geldsom (voorwaarde ex artikel 74, tweede lid sub a Sr)
een bedrag van € 200.000 of meer betreft én transacties met een totale transactiewaarde van €
1.000.000 of meer. Deze ruimte en de mogelijkheid om op grond daarvan een transactie aan te
gaan, heeft de officier van justitie zonder dat daarop enige rechterlijke toets plaatsvindt.

Om reden dat de onderhavige zaak reeds een aantal maal op zitting heeft gestaan voordat er
gesproken is over een afdoeningsvoorstel en de terechtzitting derhalve reeds geruime tijd
daarvoor is aangevangen, beschikt de officier van justitie echter niet meer over de mogelijkheden
zoals hiervoor bedoeld en dient de rechtbank de zaak inhoudelijk te beoordelen aan de hand van
de tenlastelegging. Daarbij is van belang dat de officier van justitie in deze zaak, nu het
onderzoek ter zitting al is aangevangen en de tenlastelegging definitief is, ook niet meer de
mogelijkheid heeft de omvang van de vervolging te beperken.

Bij brief van 11 maart 2021 heeft de minister de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) gevraagd
advies uit te brengen inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Sv en enkele
andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening (het ‘Wetsvoorstel’).
Op 11 maart is het conceptwetsvoorstel in consultatie gegaan.

Het Wetsvoorstel wijzigt meer in zijn algemeenheid de regeling van de buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten. Daarvan is het onderdeel ‘transacties en rechterlijke toetsing van
hoge transacties’ van belang te benoemen in deze zaak.

In dit wetsvoorstel wordt namelijk een rechterlijke toets voor hoge transacties voorgesteld.

Uit de toelichting blijkt dat de invoering van rechterlijke toetsing van hoge transacties de
transparantie van het schikkingsproces vergroten en de legitimiteit daarvan versterken. Dit zal,
aldus die toelichting, naar verwachting bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van hoge
transacties, en betere rechtsbescherming bieden aan de betrokken rechtspersonen, natuurlijke
personen en rechtstreeks belanghebbenden,

De Raad heeft in zijn advies van 4 mei 2021 aangegeven graag de gedachte te ondersteunen die
in dit wetsvoorstel is neergelegd en voorziet in een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge
transacties. De redenen waarom daartoe wordt besloten, zijn helder verwoord in de toelichting en
komen overeen met de door de Rechtspraak eerder bepleite argumenten daarvoor.
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Het voorgaande illustreert het belang van tussenkomst door een onafhankelijke rechter die in
openbaarheid en volgens wettelijke vereisten naar een vergelijk tussen de vervolgende overheid
en een verdachte moet kunnen kijken en daarover moet kunnen oordelen. Deze voorbeelden en
ontwikkelingen in de praktijk, en de geest van het wetsvoorstel, maken echter ook duidelijk dat
bijzondere omstandigheden van een strafzaak kunnen leiden tot het zoeken naar een passende
en misschien alternatieve wijze van afdoening, en dat deze vervolgens ook kunnen leiden tot een
spanningsveld tussen verschillende juridische regels en waarborgen en de verschillende belangen
van de bij een strafzaak betrokkenen en de maatschappij. Dat is bij de voorliggende strafzaak ook
zo nu deze uiteindelijk voor een inhoudelijke beoordeling aan de rechter is voorgelegd in de vorm
van een afdoeningsvoorstel. Uitgaande van de ruimte voor de officier van justitie om de wijze van
vervolging te bepalen en de regels die al bestaan voor het overeenkomen van transacties én de
roep om meer rechterlijke controle op dergelijke transacties meent de rechtbank dat er ook binnen
de huidige wettelijke regels ruimte kan worden gevonden een strafzaak waarbij partijen tot een
afdoeningsvoorstel zijn gekomen, aan de strafrechter voor te leggen met het verzoek te
beoordelen of het afdoeningsvoorstel recht doet aan alle belangen die gemoeid zijn bij een
deugdelijke en rechtsstatelijke strafrechtgang. Het is in dat licht dat de rechtbank het thans
voorliggende afdoeningsvoorstel dan ook zal beoordelen: biedt dit voorstel een rechtvaardig
evenwicht tussen afdoening van de zaak en de waarborgen die ons rechtsstelsel kent voor alle
betrokken partijen inclusief het belang van de maatschappij? In dat kader heeft de rechtbank zich
ter zitting en in de beraadslaging na afloop van de behandeling ter zitting gebogen over zowel die
waarborgen als de verschillende in overweging te nemen belangen.”

Vervolgens gaat de rechtbank in op de rolverdeling tussen de procesdeelnemers en op de taak
die zij voor zichzelf ziet weggelegd bij de inhoudelijke beoordeling van de zaak:

“Processuele waarborgen

De rechtbank is van oordeel dat, onverlet de verkorte behandeling van de zaak ter zitting, de
uitgangspunten zoals neergelegd in het Wetboek van Sv en het EVRM alsmede de belangen van
de bij deze procedure betrokkenen én de maatschappij voldoende zijn gewaarborgd. Daartoe
overweegt zij als volgt.

Ter zitting van 25 november 2021 zijn eerst diverse openstaande formele procesrechtelijke punten
besproken en in overleg, met instemming van alle betrokken procespartijen afgehandeld. Het
afdoeningsvoorstel is op onderdelen verduidelijkt door de officier van justitie en de verdediging,
partijen hebben afgezien van het horen van een getuige die eigenlijk nog gehoord zou moeten
worden ter zitting en de officier van justitie heeft bevestigd dat de benadeelde partijen zijn
betrokken in de totstandkoming van het afdoeningsvoorstel. Dat laatste is ook bevestigd door de
raadsman van de benadeelde partijen, die eveneens uitdrukkelijk instemde met afdoening zoals
voorgesteld door de officier van justitie en de verdediging. De officier van justitie heeft de
beslaglijst ingetrokken onder toezegging dat de afwikkeling van dit beslag in onderling overleg
tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging zal plaatsvinden.

Ter zitting van 25 november 2021 is dus niet het hele dossier inhoudelijk besproken. De rechtbank
heeft daar uiteraard wel kennis van kunnen nemen, net zoals de officier van justitie en de
verdachte en zijn advocaat. Tijdens de zitting zijn de ten laste gelegde feiten alsmede de
overeengekomen standpunten over een bewezenverklaring door de officier van justitie
uiteengezet. Aldus is recht gedaan aan het belang van de externe openbaarheid. De officier van
justitie heeft gerekwireerd overeenkomstig het afdoeningsvoorstel en de verdediging heeft, bij de
mogelijkheid tot pleidooi, geen verweer gevoerd en heeft bevestigd zich te verenigen met het
afdoeningsvoorstel.

Daarmee is de rechtbank van oordeel dat zowel in het voortraject als ter zitting de belangen van
de betrokkenen zijn geëerbiedigd en de juridische waarborgen, neergelegd in de strafvorderlijke
regels, zijn nageleefd. In het voortraject zijn alle procespartijen betrokken geweest en heeft ook
de verdediging zijn visie kenbaar kunnen maken.



Daarbij wijst de rechtbank ook op de rollen van de procesdeelnemers. De officier van justitie
behartigt de belangen van onder meer de waarheidsvinding, de maatschappij (en daarmee ook de
slachtoffers) en beslist om een verdachte al dan niet te vervolgen en zo ja, waarvoor te vervolgen.
De advocaat behartigt de belangen van de verdachte. De taak van de rechtbank is het
onafhankelijk en onpartijdig beslechten van geschillen en te bewerkstelligen dat enkel schuldigen
bestraft worden en onschuldigen juist niet. Vanuit die rolverdeling mag ervan worden uitgegaan
dat ook in het geval er in bijzondere omstandigheden tot afspraken gekomen wordt over een
bepaalde wijze van afdoening van een strafzaak, de procesdeelnemers op grond van hun
specifieke taak en belangenbehartiging komen tot een evenwichtig voorstel dat recht doet aan
alle belangen waarbij de rechter vervolgens onafhankelijk en onpartijdig oordeelt over de zaak en
het voorstel.

Ter zitting op 25 november 2021 heeft de rechtbank elk van de partijen de gelegenheid geboden
naar voren te brengen wat nog nodig werd geacht. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee
in dit geval ook voldaan aan het wettelijk vereiste van een eerlijke en controleerbare rechtsgang,
zodat het belang van de maatschappij op dat punt is gerespecteerd.

Inhoudelijke beoordeling

Naast de procedurele aspecten moet de rechtbank de zaak ook inhoudelijk beoordelen op grond
van de materiële vragen uit art. 350 van het Wetboek van Sv. Dat betreft de bewezenverklaring,
de strafbaarheid van het feit en de dader en de op te leggen straf. En juist daarop ziet in de
onderhavige strafzaak de inhoud van het afdoeningsvoorstel. De officier van justitie en de
verdediging hebben de rechtbank een voorstel gedaan waarmee zij beiden en de benadeelde
partijen volmondig instemmen.

De rechtbank ziet zich daarmee voor de vraag gesteld naar haar eigen rol in dezen.

Hoe beoordeelt zij bij deze stand van het onderzoek, te weten met een door de officier van justitie
en de verdediging gepresenteerd afdoeningsvoorstel, de tenlastelegging? Houdt zij zich aan een
louter op basis van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting te verrichten beoordeling
volgens artikel 350 van het Wetboek van Sv, of verricht zij die beoordeling indachtig de
standpunten van de partijen en kan dat in die zin ook een zogezegde redelijkheidstoets zijn? Over
die vraag overweegt de rechtbank als volgt.

Het dossier dient voldoende wettige bewijsmiddelen te bevatten op basis waarvan de overtuiging
gevormd kan worden dat de verdachte schuldig is en aldus tot een bewezenverklaring kan worden
gekomen. Ook met inachtneming van deze uitgangspunten is naar het oordeel van de rechtbank
maatwerk mogelijk. Daartoe bieden bijvoorbeeld de naar algemene ervaringsregels vrij ruim
omschreven tenlasteleggingen ruimte voor aanzienlijke beoordelingsvrijheid. Datzelfde geldt voor
een op te leggen straf: de belangrijkste beperking is de wettelijke maximumstraf voor een
bewezenverklaard feit.

(…)

De rechtbank overweegt dat een gebruikelijke behandeling van een strafzaak, waarin geen
afdoeningsvoorstel is gepresenteerd, mogelijk tot enig verschil in uitspraak zou kunnen leiden met
de wijze waarop een strafzaak met wel een zodanig voorstel wordt beoordeeld. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij onderdelen van de bewezenverklaring, de op basis daarvan te
formuleren kwalificatie of op te leggen straf. De rechtbank overweegt dat voor zover die mogelijke
verschillen niet leiden tot wezenlijke of principiële onjuistheden, deze verschillen niet hoeven te
leiden tot heropening van de zaak voor een uitvoerige inhoudelijke behandeling en dat in een
dergelijke situatie het belang van zowel de verdachte, de slachtoffers als de maatschappij bij
afdoening van een zaak prevaleert. Zulks zal echter uiteraard van geval tot geval beoordeeld
moeten worden en laat zich niet in algemene zin duiden.
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Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat er in beginsel ruimte kan zijn binnen
het strafrecht voor een behandeling van een strafzaak waarin een voorstel tot afdoening aan de
rechter wordt voorgelegd:

- indien procespartijen overeenstemming hebben over de beslispunten in een zaak;

- die beslissingen steun vinden in het recht, in het dossier en de concrete omstandigheden van de
zaak; en

- de belangen van alle partijen, maar ook van slachtoffers en de maatschappij, gediend worden.

In zo’n geval komt het de rechtbank voor dat het Wetboek van Sv zich niet verzet tegen een toets
op redelijkheid van een afdoeningsvoorstel door de rechtbank. Wat wel en niet redelijk is in een
concrete zaak is afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van die zaak, maar ook
van datgene wat wel en niet past bij de door de rechtbank in acht te nemen strafvorderlijke
uitgangspunten.

In de onderhavige strafzaak is de rechtbank van oordeel dat het afdoeningsvoorstel op alle
fronten recht doet aan de zaak. Daarom zal de rechtbank ook vonnis wijzen met inachtneming van
dat afdoeningsvoorstel. Daartoe overweegt en beslist zij als volgt op de diverse onderdelen in
deze zaak.”

Na deze vooropstellingen gaat de rechtbank kort in op de bewijsvraag:

“Zoals hiervoor al opgemerkt, realiseert de rechtbank zich dat een uitvoerige inhoudelijke
behandeling van de zaak wellicht op onderdelen tot verschillen in de bewezenverklaring zou
kunnen leiden. De rechtbank heeft vastgesteld dat de officier van justitie en de verdediging in het
afdoeningsvoorstel bij een enkel feit hebben gekozen voor de bewezenverklaring van het mindere
(subsidiaire) feit, terwijl op basis van de stukken in het dossier ook het meerdere (het primaire)
feit bewezenverklaard zou kunnen worden. Dit is echter een ‘marginale’ afwijking. De rechtbank
ziet in de onderhavige zaak overigens geen discrepanties in de beoordeling door partijen op een
wezenlijk onderdeel van de tenlastelegging en bewezenverklaring. De rechtbank is dan ook van
oordeel dat nu de officier van justitie en verdediging het eens zijn over de bewezenverklaring en
het dossier onvoldoende aanleiding biedt om daarvan af te wijken, ook op dit punt het voorstel
gevolgd kan worden. Dat leidt tot de volgende conclusies.

Vrijspraak

In navolging van het afdoeningsvoorstel zal de rechtbank de verdachte vrijspreken van de in de
zaak 03/700461-14 primair ten laste gelegde (gekwalificeerde) diefstal van een Volkswagen
Transporter en kentekenplaten.”

Vervolgens komt de rechtbank in haar uitspraak tot een bewezenverklaring van de ten laste
gelegde feiten, waarbij zij in de zaak met parketnummer 03/700050-14 conform het
afdoeningsvoorstel tot een bewezenverklaring komt van de subsidiair ten laste gelegde
opzetheling in plaats van de primair ten laste gelegde diefstal (met braak). De rechtbank
overweegt dat de bewijsmiddelen zullen worden opgenomen in een aanvulling op het vonnis
indien tegen het verkorte vonnis hoger beroep wordt ingesteld. Onderdeel van de afspraken is
echter dat geen hoger beroep zal worden ingesteld.6

De rechtbank overweegt dat de door partijen voorgestelde straf “op het eerste oog redelijk mild”
lijkt. Zij legt deze straf wel op. De strafmotivering luidt als volgt:

“De verdachte heeft in samenwerking met een ander brand gesticht in een massagesalon.
Daarnaast heeft de verdachte een auto en meerdere kentekenplaten geheeld, heeft hij een busje
traangas bij zich gehad en heeft hij een auto bestuurd, terwijl hij geen rijbewijs had.

De tussen de officier van justitie en de verdediging overeengekomen straf, te weten een
gevangenisstraf van 150 dagen met aftrek van voorarrest, lijkt op het eerste oog redelijk mild voor
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onder meer een brandstichting. De rechtbank is echter van oordeel dat ook dit onderdeel van het
afdoeningsvoorstel, recht doet aan deze zaak, waarbij zowel het belang van de verdachte, de
slachtoffers als de maatschappij geëerbiedigd wordt. Daarbij heeft de rechtbank rekening
gehouden met:

- de aard en ernst van de feiten;

- de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan;

- de persoon van de verdachte;

- de straffen die doorgaans worden opgelegd voor soortgelijke feiten, waarbij rekening gehouden
dient te worden met:

- de zeer forse schending van de redelijke termijn en de vermindering van de straf die die
overschrijding met zich brengt, nu het een brandstichting uit september 2012 en andere feiten uit
2014 betreft;

- artikel 63 van het Wetboek van Sr;

- de omstandigheid dat de verdachte nadien nog in België is veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 5 jaren waarvan 2 jaren en 6 maanden voorwaardelijk.

Kortom, de rechtbank zal de verdachte veroordelen tot de in het afdoeningsvoorstel genoemde
straf, een gevangenisstraf van 150 dagen met aftrek van het reeds ondergane voorarrest.

Voor wat betreft de overtreding, het rijden zonder rijbewijs, zal de rechtbank de verdachte
schuldig verklaren zonder oplegging van straf of maatregel.”

Ten aanzien van het beslag overweegt de rechtbank dat de officier van justitie te kennen heeft
gegeven de beslaglijst in te trekken, onder toezegging dat de afwikkeling van dit beslag in
onderling overleg tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging zal plaatsvinden. De
verdediging heeft hiermee ingestemd. Tegen deze achtergrond ziet de rechtbank geen reden om
nog een beslissing over dit beslag te nemen.

Tot slot overweegt de rechtbank dat in de zaak van de medeverdachte7 de officier van justitie en
de verdediging zijn overeengekomen dat de vorderingen van de benadeelde partij voor toewijzing
vatbaar zijn en dat het beslag in die zaak (een geldbedrag van 77.550 euro) aangewend zal
worden om onder meer deze vorderingen geheel te voldoen. Daarom heeft de rechtbank,
overeenkomstig het afdoeningsvoorstel en met instemming van de raadsman van de benadeelde
partijen, de benadeelde partijen in deze zaak niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering.

Het hierboven besproken vonnis van de rechtbank Limburg staat niet op zichzelf. De rechtbank
Limburg heeft op dezelfde dag drie andere vonnissen gewezen waarin zogenoemde
procesafspraken aan bod zijn gekomen.8 Maar ook andere gerechten hebben zich uitgesproken
over procesafspraken. Daarbij zijn verschillende varianten en benaderingen zichtbaar. In deze
paragraaf bespreek ik de relevante feitenrechtspraak aan de hand van de wijze van afdoening.

In de eerste plaats verdienen uitspraken de aandacht waarin de rechter de voorgestelde
afdoening op basis van procesafspraken niet heeft gevolgd. Vervolgens komen zaken aan bod
waarin de rechter wel langs de lijnen van de procesafspraken heeft geoordeeld. Daarbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen situaties waarin de officier van justitie na de totstandkoming
van procesafspraken niet-ontvankelijk is verklaard in de vervolging en die waarin een straf of
maatregel wordt opgelegd overeenkomstig het afdoeningsvoorstel. In hoger beroep is ook de
variant zichtbaar waarin de verdachte en de officier van justitie op de voet van art. 416, tweede
en derde lid, Sv in het hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. Verder wordt afzonderlijk
aandacht besteed aan het volgen van procesafspraken in ontnemingszaken. Ten slotte komen
twee eigenstandige projecten aan bod.

3 Overzicht feitenrechtspraak
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Het overzicht strekt er niet toe een volledig beeld te geven van de toepassingspraktijk van
procesafspraken. Niet alle uitspraken waarin procesafspraken aan de orde zijn geweest, zijn
opgenomen. Met de inventarisatie wordt beoogd inzicht te geven in de verschillende
verschijningsvormen en de manieren waarop in de rechtspraktijk met procesafspraken wordt
omgegaan.

Niet volgen van de procesafspraken

Op 4 september 2019 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in twee zaken waarin
procesafspraken aan de orde waren.9 De officier van justitie en de verdediging hadden in de
eerste plaats afspraken gemaakt over een vordering tot wijziging van de tenlastelegging. Die
wijzigingen tenlastelegging kwamen er, kort gezegd, op neer dat de aanvankelijke verwijten van
gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie zouden worden vervangen door
de beschuldiging van schuldwitwassen. De rechtbank wees de vordering tot wijziging van de
tenlastelegging toe. In de tweede plaats voorzagen de afspraken in een gezamenlijk
afdoeningsvoorstel. Daarin ging de rechtbank niet mee.

De rechtbank overwoog dat ook het aanvankelijk ten laste gelegde gewoontewitwassen
bewezen verklaard had kunnen worden en dat de afgesproken strafeis op geen enkele wijze recht
deed aan de aard en ernst van de feiten. De verdediging had zich op het standpunt gesteld dat
het onderzoek ter zitting een toetsing van de overeengekomen overeenkomst zou moeten
behelzen. De rechtbank volgde dat standpunt niet. Volgens de rechtbank ontbreekt een wettelijke
grondslag voor een dergelijk toetsing, terwijl er evenmin enig houvast in de wet- en regelgeving is
voor het bepalen van de mate van intensiteit van een dergelijke toetsing. In de strafmotivering
legde de rechtbank vervolgens nader uit waarom zij afweek van het afdoeningsvoorstel en een
aanzienlijk hogere straf oplegde dan partijen waren overeengekomen. Tegelijkertijd overwoog zij
dat bepaalde aspecten van de door het Openbaar Ministerie en de verdediging gesloten
overeenkomst ten voordele van de verdachte wegen in de straftoemeting. Daarbij ging het om het
inzicht dat de verdachte daarmee had getoond in de strafbaarheid van zijn handelen en om de
overeenstemming over de financiële afwikkeling.

In de twee Overijsselse zaken is hoger beroep ingesteld. De zaken zijn aanhangig bij het hof
Arnhem-Leeuwarden.

In een recentere zaak heeft de rechtbank Overijssel zich uitgelaten over een voorgenomen
traject van procesafspraken in een omvangrijke drugszaak met dertien verdachten.10 De
strafzaken bevonden zich in de onderzoeksfase bij de rechter-commissaris. De rechtbank had
eerder kenbaar gemaakt ‘niet onwelwillend doch volledig ongebonden’ te staan tegenover
pogingen van het Openbaar Ministerie om met alle dertien verdachten te komen tot een vorm van
procesafspraken. Niet met alle verdachten bleken procesafspraken te kunnen worden gemaakt. De
inzet van het Openbaar Ministerie was er uiteindelijk op gericht procesafspraken te maken met
acht van de verdachten over vooral de strafmaat en het terugbetalen van drugswinsten. De
rechtbank overwoog dat er, in tegenstelling tot de situatie in ons omringende landen, nog geen
wettelijke basis voor deze werkwijze bestaat, waardoor zwaarwegende argumenten nodig zijn
om daarin toch te bewilligen. De rechtbank achtte die zwaarwegende argumenten niet aanwezig.
Daartoe overwoog zij dat de tijdwinst die met procesafspraken zou kunnen worden geboekt te
beperkt zou zijn omdat in een relatief groot aantal strafzaken in het onderzoek geen
procesafspraken zouden worden gemaakt. De rechtbank verwachtte daardoor dat het strafproces
door procesafspraken in de resterende zaken niet zou worden ontlast. De procedure werd op die
gronden op reguliere wijze voortgezet.

In drie arresten van het hof Arnhem-Leeuwarden van 1 april 2022 besloot het hof niet mee te
gaan met de procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten. Het betrof
oplichtingszaken. Het hof achtte het maken van procesafspraken als zodanig niet ontoelaatbaar,
maar achtte de gemaakte afspraken, gelet op de concrete omstandigheden van het geval, niet
passend.11 Daarbij speelde een rol dat sprake was van veel benadeelde partijen, die bij de
totstandkoming van de procesafspraken voorafgaand aan de zitting niet waren betrokken.

De verdediging had kenbaar gemaakt beroep in cassatie in te zullen stellen indien het hof de
benadeelde partijen ontvankelijk in hun vorderingen zou verklaren. Het hof constateert dat het
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volgen van de procesafspraken niet zou leiden tot zekerheid op korte termijn voor de benadeelde
partijen en evenmin tot een snelle afdoening van de zaak waarmee een efficiënte rechtspleging
zou zijn gediend. Voor het hof was dat aspect echter niet doorslaggevend om de procesafspraken
niet te volgen. Bepalend was dat de straftoemeting volgens het afdoeningsvoorstel te zeer
afweek van wat het hof passend en geboden achtte.

In de vonnissen van de rechtbank Noord-Nederland van 21 april 2022 ging de rechtbank
evenmin mee in afdoeningsvoorstellen die door het Openbaar Ministerie en de verdediging werden
gepresenteerd.12 De ten laste gelegde feiten betroffen onder meer de handel in ritalin,
gewoontewitwassen, oplichting en flessentrekkerij. De procesafspraken verschillen per zaak, maar
houden in alle zaken (onder meer) in dat de verdachte de ten laste gelegde feiten erkent en dat
de officier van justitie een bepaalde straf zal eisen.

De rechtbank overweegt dat zij is gebonden aan haar wettelijke taak om door het Openbaar
Ministerie aangebrachte strafzaken te behandelen aan de hand van de voorschriften in het
Wetboek van Strafvordering en dat zij in het bijzonder de vragen in de artikelen 348 en 350 Sv
dient te beantwoorden. De rechtbank beschouwt het afdoeningsvoorstel als standpunten, die de
rechtbank bij het vormen van haar oordeel heeft betrokken. De rechtbank merkt in alle zaken op
dat het haar niet duidelijk is geworden wat de betekenis is van het ‘erkennen’ van de feiten zoals
dat is opgenomen in het afdoeningsvoorstel. Ook is het de rechtbank niet duidelijk geworden of
aan deze voorwaarde is voldaan. De verdachten hebben ter zitting verklaard dat zij, gelet op de
inhoud van de afspraken met het Openbaar Ministerie en op advies van de raadslieden, de feiten
erkennen. Verder beriepen zij zich op hun zwijgrecht.

De rechtbank gaat in geen van de zaken mee met het voorstel en legt een hogere straf op dan
geëist. De rechtbank is van oordeel dat de afspraken geen recht doen aan de ernst van de
bewezen verklaarde feiten. De rechtbank houdt ook geen rekening met de proceshouding van de
verdachten. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de verdachten ter terechtzitting,
anders dan verwacht mag worden bij een ‘erkennende’ proceshouding, geen volledige openheid
van zaken hebben gegeven en hun proceshouding slechts lijkt te zijn ingegeven door het gunstige
vooruitzicht van het afdoeningsvoorstel.

Interessant is dat de rechtbank in de samenhangende ontnemingszaken het gepresenteerde
afdoeningsvoorstel wel volgt.13 In twee van de zaken14 overwoog de rechtbank dat zij het
afdoeningsvoorstel zo begrijpt dat partijen een rechterlijke behandeling van de oorspronkelijke
vordering van het Openbaar Ministerie hebben willen voorkomen door overeenstemming te
bereiken over het door de veroordeelde te betalen bedrag. Nu dit naar het oordeel van de
rechtbank in lijn is met de gedachte achter art. 511c Sv ten aanzien van de ontnemingsschikking,
is de rechtbank van oordeel dat het gepresenteerde afdoeningsvoorstel op dit punt anders
beoordeeld dient te worden dan de vragen ten aanzien van de vaststelling van schuld en de
strafoplegging die de rechtbank in de hoofdzaak heeft beantwoord. De rechtbank ziet geen
zwaarwegende principiële bezwaren tegen het volgen van het afdoeningsvoorstel in de
ontnemingsprocedure en stelt de betalingsverplichting conform het voorstel vast op (ongeveer)
een derde van het verkregen voordeel.15

Ten slotte is een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 3 juni 202216

vermeldenswaard. De rechtbank had in deze fiscale strafzaak voorgesteld aan de officier van
justitie en de raadsman met elkaar in gesprek te gaan om te onderzoeken of zij met elkaar tot
procesafspraken konden komen. Vervolgens hebben de officier van justitie en de verdediging een
afdoeningsvoorstel gepresenteerd. De rechtbank overweegt dat zij bij de toetsing daarvan moet
beoordelen of de verdachte uit vrije wil heeft ingestemd met het afdoeningsvoorstel. De rechtbank
had geen redenen daaraan te twijfelen. De rechtbank is echter van oordeel dat zij onvoldoende
inzicht heeft verkregen in de wijze van totstandkoming en de beweegredenen van partijen die
hebben geleid tot het afdoeningsvoorstel. Daarom achtte zij zich niet in staat het
afdoeningsvoorstel “substantieel” te toetsen. De rechtbank volgde het afdoeningsvoorstel niet en
heropende het onderzoek.
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Niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10955
ging het om een fiscale fraudezaak. De procesgang was gecompliceerd, maar laat zich als volgt
samenvatten.

De rechtbank had in eerste instantie bij verstek de verdachte veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van acht jaren. In hoger beroep had het hof de dagvaarding in
eerste aanleg nietig verklaard en de zaak teruggewezen naar de rechtbank. Tijdens de nieuwe
behandeling door de rechtbank werd door het Openbaar Ministerie in overleg met de verdediging
een voorstel aan de rechter-commissaris gedaan om de zaak op alternatieve wijze af te doen. De
rechter-commissaris stemde daarmee in en na ontvangst van de overeenkomst werd de zaak bij
de rechtbank aangebracht voor een regiezitting. Voor de alternatieve afdoening gaf de officier van
justitie een aantal redenen, waaronder de ouderdom van de feiten, de te verwachten duur van de
procedure en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Ook verwees de officier van
justitie naar voorstellen om de rechter een toetsende rol te geven bij hoge en bijzondere
transacties. In de aanloop naar de geplande regiezitting werd door de verdediging en de officier
van justitie gecommuniceerd over de definitieve inhoud van de overeenkomst. Vlak voor de zitting
trok het Openbaar Ministerie zich echter (per e-mail) terug omdat “voortschrijdend inzicht heeft
geleid tot de slotsom dat deze experimentele wijze van afdoening niet haalbaar is en niet
wenselijk is.” Vervolgens werd de zaak op 6 juli 2021 en 6 oktober 2021 behandeld door de
rechtbank. Uiteindelijk maakte de officier van justitie kenbaar toch wel medewerking te willen
verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst. Tussen de twee zittingen had de verdachte het
in de afdoeningsovereenkomst genoemde geldbedrag van 995.000 euro overgemaakt aan het
Openbaar Ministerie.

In navolging van het standpunt van de officier van justitie, verklaarde de rechtbank de officier
van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging. In haar oordeel betrok zij nadrukkelijk dat aan het
standpunt van het Openbaar Ministerie over de opportuniteit van de (verdere) vervolging grote
waarde toekomt. De officier van justitie had zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen
dat met voortzetting van de vervolging niet langer enig door strafrechtelijke handhaving
beschermd belang gediend kon zijn. Hoewel de rechtbank “formeel” niet meeging in het
afdoeningsvoorstel, stelde zij vast dat “materieel” was voldaan aan de tussen partijen gesloten
overeenkomst. De rechtbank oordeelde dat het voortzetten van de vervolging van de verdachte
onverenigbaar zou zijn met de beginselen van een goede procesorde.

In twee vonnissen van de rechtbank Overijssel van 27 januari 202217 ging het om
belastingfraude waarbij het door de fiscus geleden nadeel als onderdeel van de afspraken was
vergoed.

De procesgang was als volgt. Nadat de zaken al enige jaren op zitting in behandeling zijn,
maken het Openbaar Ministerie en de verdachten, een natuurlijk persoon en een B.V. waarvan de
medeverdachte bestuurder / groot aandeelhouder is, procesafspraken. Deze houden in dat het
Openbaar Ministerie aan de verdachten alsnog een transactie aanbiedt die de verdachten hebben
geaccepteerd. Onderdeel van de procesafspraken is dat het Openbaar Ministerie de verdachten
niet verder vervolgt. Op de zitting rekwireert de officier van justitie tot zijn eigen niet-
ontvankelijkheid in de vervolging. Tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte bestond
overigens geen overeenstemming over de beantwoording van de vragen van art. 350 Sv,
waaronder de bewijsbaarheid en de strafbaarheid van de feiten. De verdediging bepleitte op
andere gronden dan de officier van justitie de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie.

De rechtbank overweegt dat zij zich ervan heeft overtuigd dat de verdachten weloverwogen van
een rechterlijke toetsing van hun zaak door beantwoording door de rechter van de overige vragen
van art. 348 en met name art. 350 Sv wensen af te zien. Verder stelt de rechtbank onder meer
vast dat de ten laste gelegde feiten zich lenen voor een transactievoorstel (zij het slechts voor de
aanvang van de terechtzitting), zich geen benadeelde partijen hebben gevoegd, het fiscale nadeel
ongedaan is gemaakt terwijl de kans op herhaling als zeer gering moet worden ingeschat, dat
sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn en dat de feiten oud tot zeer
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oud zijn. Naar het oordeel van de rechtbank brengt het voorgaande, in het bijzonder gelet op het
beginsel van redelijke en billijke belangenafweging, mee dat enig te respecteren strafvorderlijk
belang aan voortzetting van de vervolging is komen te ontvallen. Daarbij overweegt de rechtbank
dat de officier van justitie bij de verdachten het vertrouwen heeft gewekt dat zij niet verder zullen
worden vervolgd. De rechtbank verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging.

Volgen van procesafspraken in hoger beroep, leidend tot niet-ontvankelijkheid als bedoeld in art. 416,
tweede en derde lid, Sv

In art. 416, tweede en derde lid, Sv is de mogelijkheid geopend een ingesteld hoger beroep
zonder onderzoek van de zaak zelf niet-ontvankelijk te verklaren indien (samengevat) daartegen
niet tijdig bezwaren zijn aangevoerd. Deze mogelijkheid sluit aan bij het karakter van het
voortbouwend appel.

In het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 12 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1563, ging
het om een fiscale fraudezaak waarin de rechtbank de verdachte had vrijgesproken van het
medeplegen van (gewoonte)witwassen en veroordeeld ter zake van het doen van een onjuiste
belastingaangifte, het medeplegen van het onvolledig/onjuist verstrekken van gegevens daartoe
en het medeplegen van valsheid in geschrift. Daartegen was door zowel de verdachte als het
Openbaar Ministerie hoger beroep ingesteld. In hoger beroep lieten zij echter aan het hof weten
dat overeenstemming was bereikt over een alternatieve dan wel buitengerechtelijke afdoening
van de zaak, om welke reden de grieven in hoger beroep niet langer werden gehandhaafd.

Omdat noch het belang van de verdachte en het Openbaar Ministerie noch enig ander rechtens
te beschermen belang volgens het hof was gediend met een behandeling van de zaak ten gronde
in hoger beroep, gaf het hof toepassing aan het bepaalde in art. 416, tweede en derde lid, Sv en
verklaarde het zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het hoger
beroep.

Uit het arrest van het hof blijkt niet waaruit de overeenstemming tussen het Openbaar
Ministerie en de verdachte bestond op grond waarvan zij het hoger beroep niet meer wensten te
handhaven en evenmin dat het hof de alternatieve afdoening tussen het Openbaar Ministerie en
de verdachte op enige wijze heeft beoordeeld of getoetst.

Volgen van procesafspraken of afdoeningsvoorstel, leidend tot oplegging van straf

De onderhavige vordering heeft betrekking op een van de vier uitspraken van de rechtbank
Limburg van 9 december 2021 waarin sprake was van procesafspraken. De andere uitspraken
betreffen een samenhangende zaak en twee zaken die zien op grootschalige diefstal en/of heling
van exclusieve personenauto’s, oldtimers en kleine bedrijfsvoertuigen in 2011 en 2012 met als
pleeggebied Nederland en de aan de politieregio’s van Limburg grenzende gebieden in België en
Duitsland.18

De zaken hebben met elkaar gemeen dat het ging om oude feiten en dat het strafproces na
jaren nog steeds niet was voltooid, ofwel omdat er nog onderzoek moest plaatsvinden ofwel
omdat de zaak stil had gelegen. In alle zaken heeft de rechtbank het afdoeningsvoorstel gevolgd
en daar uitgebreide overwegingen aan gewijd, die in essenti vergelijkbaar zijn met die in de
onderhavige zaak.

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 24 december 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:12699, nadrukkelijk voortgeborduurd op de reeds ontstane praktijk en zelf
op de regiezitting het initiatief genomen om tot procesafspraken te komen tussen partijen. Zij
heeft daarbij ook de processen-verbaal van de zittingen gepubliceerd, kennelijk met het doel zo
veel mogelijk transparantie te geven over de gang van zaken.19 De tussen het Openbaar
Ministerie en de verdediging gemaakte afspraken zijn tijdens de inhoudelijke behandeling
besproken. Daarbij was, aldus de rechtbank in haar vonnis, een belangrijk element of de
verdachte begreep wat de gemaakte afspraken inhielden en welke gevolgen deze voor hem en
zijn strafzaak konden hebben. Daarover is op de zitting met de verdachte gesproken en zijn hem
vragen gesteld. Centraal bij het onderzoek op de zitting stond volgens de rechtbank bovenal de
beantwoording van de vragen van art. 348 Sv en met name van art. 350 Sv, meer in het bijzonder
de vragen naar het bewijs en de straf. Bij de bepaling van de straf en de motivering daarvan
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besteedde de rechtbank veel aandacht aan de procesafspraken waarbij de totstandkoming, de
inhoud, de gevolgde procedure en doorwerking van de procesafspraken door de rechtbank
werden besproken. De rechtbank achtte de ten laste gelegde feiten bewezen op basis van de in
het vonnis uitgewerkte bewijsmiddelen en nam ook enkele bewijsoverwegingen op in het vonnis.
Anders dan bij de rechtbank Limburg, kwamen de procesafspraken pas expliciet aan bod in de
strafmotivering.

Bij de beoordeling van de procesafspraken geeft de rechtbank onder meer de vragen weer die
zij aan de verdachte heeft gesteld om te toetsen of de verdachte er weloverwogen en vrijwillig
voor heeft gekozen het advies van zijn advocaat te volgen om in te stemmen met de
procesafspraken en zich bewust is geweest van de inhoud, de procedure en de mogelijke
gevolgen daarvan. Daarnaast is door de rechtbank getoetst of de procesafspraken fair zijn,
waarbij is bekeken of de straf niet te hoog is en de mogelijke gevolgen van het afzien van de
onderzoekswensen en het instellen van hoger beroep werden beoordeeld. De rechtbank geeft
aan dat zij in het kader van de overall fairness van de procedure heeft gewaakt over de interne en
externe openbaarheid. Verder gaat de rechtbank in op de eigen verantwoordelijkheid die de
officier van justitie draagt voor de procesafspraken en de grote mate van vrijheid die de officier
van justitie daarbij heeft in het licht van het opportuniteitsbeginsel. Volgens de rechtbank rust op
haar de taak om te toetsen of de straf die zij uiteindelijk oplegt niet te laag is “een en ander
afgezet tegen de vastgestelde feiten en omstandigheden, de na te streven doelen van straf, het
algemeen belang en andere soortgelijke gevallen”. De rechtbank overweegt dat de door de
procespartijen voorgestelde straf valt binnen een bandbreedte van een derde onder de straf die
in deze zaak eigenlijk zou kunnen/moeten worden opgelegd, hetgeen ook in internationaal
verband wordt gezien als een reële bandbreedte. Ten slotte geeft de rechtbank aan waarom in
haar ogen de “strafkorting”, die hier aan de orde is, in het algemeen belang te rechtvaardigen is.
Daarbij geeft zij onder meer aan dat de matiging relatief is omdat strafmatiging ook aan de orde
zou zijn als de zaak pas over jaren zou zijn uitgeprocedeerd en wijst zij op het feit dat de
verdachte heeft meegewerkt aan een procedure die leidt tot tijdswinst die in het algemeen belang
wordt ingezet om andere zaken te behandelen en zo de strafrechtspleging te dienen.

De gang van zaken in de Rotterdamse zaak verschilt in diverse opzichten van de eerder
besproken zaken. In de eerste plaats heeft de rechtbank in deze zaak zelf het voortouw genomen
om te bevorderen dat partijen afspraken met elkaar zouden maken. In de tweede plaats ging het
hier niet om oude feiten; het betrof ten laste gelegde feiten uit 2020 en 2021. In zoverre hebben
de procesafspraken in deze zaak een meer anticiperend karakter, waarbij ervan wordt uitgegaan
dat de zaak lang zal gaan duren indien geen procesafspraken worden gemaakt. Het Rotterdamse
vonnis onderscheidt zich ten slotte door de uitvoerige motivering, waarbij ook de inhoud van de
bewijsmiddelen in het vonnis is opgenomen.

In vijf vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland van 20 april 202220 stonden ook
procesafspraken centraal. Deze afspraken bevatten onder meer de gezamenlijke zienswijzen van
de officier van justitie en de verdediging over de beoordeling van de ten laste gelegde feiten en de
op te leggen straf. De feiten in de zaken vertoonden verschillen, maar de afdoeningsvoorstellen
waren in essentie vergelijkbaar en hielden onder meer in dat het indienen van onderzoekswensen
en het instellen van hoger beroep achterwege zouden blijven wanneer de rechtbank zou
meegaan met de procesafspraken.

De rechtbank overweegt in de vonnissen dat de afspraken tijdens de inhoudelijke behandeling
de nodige aandacht hebben gekregen. Daarbij was een belangrijk element of de verdachten
begrepen wat de gemaakte afspraken inhielden en welke gevolgen deze voor hen en hun
strafzaak konden hebben. Daarover is op de zitting van 14 maart 2022 met verdachten
gesproken. De verdachten hebben, aldus de rechtbank, bevestigd dat zij weloverwogen,
voldoende geïnformeerd en vrijwillig ervoor hebben gekozen in te stemmen met de
procesafspraken, en zich bewust zijn geweest van de inhoud, de procedure en de (mogelijke)
gevolgen daarvan. Centraal bij het onderzoek op de zitting stond volgens de rechtbank bovenal
de beantwoording van de vragen van art. 348 Sv en met name van art. 350 Sv, meer in het
bijzonder de vragen naar het bewijs en de straf. De rechtbank lijkt daarmee het model zoals dat
door de rechtbank Rotterdam is geïntroduceerd te volgen.
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In een van de zaken21 had de verdachte bekend en volstond de rechtbank met het opsommen
van de bewijsmiddelen. In het vonnis zijn ook enkele bewijsoverwegingen opgenomen en komt de
rechtbank op (niet essentiële) onderdelen tot vrijspraken, in afwijking van het afdoeningsvoorstel.
Ook in de andere vonnissen is een eigen onderzoek door de rechter naar het bewijs zichtbaar en
spreekt de rechtbank op onderdelen vrij. Hoewel procesafspraken tot stand zijn gekomen, is
zichtbaar dat de officier van justitie en de verdediging in een aantal van de zaken op kleine
onderdelen niet altijd gelijkluidende standpunten innemen. De kern van het verwijt en de
gezamenlijk voorgestelde strafmaat blijven echter wel overeind. De rechtbank volgt, na eigen
onderzoek, in essentie de procesafspraken.

Ook bij de zogenoemde innovatiekamer van het hof Den Haag zijn procesafspraken aan de orde,
zo volgt uit een zestal arresten in samenhangende grote drugszaken.22 In deze zaken is een
‘versnelde procedure’ gevolgd, die is “opengesteld voor strafzaken die al (veel) te lang op de
plank hebben gelegen”. Het gaat daarbij om procedures die deels schriftelijk zijn gevoerd en
waarbij zittingen in de avonduren zijn gehouden. Binnen deze versnelde procedure is volgens het
hof het maken van procesafspraken over onderzoekswensen en/of de omvang van het geding
mogelijk.

In vijf van de zes zaken heeft het hof het vonnis van de rechtbank bevestigd, behalve wat de
opgelegde straf en de motivering daarvan betreft. In de zesde zaak heeft het hof het vonnis van
de rechtbank ook grotendeels bevestigd, behalve wat betreft de beslissing ten aanzien van de
strafbaarheid van een van de bewezen verklaarde feiten (het witwassen23) en de opgelegde straf
en strafmotivering.

In de strafmotivering gaat het hof eerst in op de “versnelde procedure” en de rol van
procesafspraken. Indien er in de versnelde procedure procesafspraken zijn gemaakt, toetst het
hof op een regiezitting of afspraken daarover transparant zijn en worden onderschreven door de
– van rechtsbijstand voorziene – verdachte. De toetsing vindt plaats zonder op voorhand met die
afspraken in te stemmen. Van zogenoemde vonnisafspraken kan volgens het hof geen sprake zijn.
Een requisitoir behelst volgens het hof slechts een (zwaarwegend) advies voor strafoplegging. Bij
afwijking van dit advies acht het hof zich niet gehouden de zaak ter afdoening te verwijzen naar
een ‘reguliere’ kamer, dan wel te heropenen. Een (voorwaardelijk) verzoek daartoe leent zich
mogelijk wel voor inwilliging als het hof zich niet kan verenigen met gemaakte procesafspraken of
als het hof tot een volstrekt ander inzicht komt over de bewezenverklaring dan partijen.

Het hof overweegt verder dat het wenselijk zou zijn dat het Openbaar Ministerie in zaken die via
de versnelde procedure worden afgedaan in gemotiveerde strafvoorstellen bepaalde marges
voorstelt waarbinnen de straftoemeting zou kunnen plaatsvinden. Dat geeft de verdediging de
gelegenheid zich bij pleidooi (en eventueel bij dupliek) tot de argumentatie van het Openbaar
Ministerie te verhouden. Zo behoudt de procedure wat de straftoemeting betreft een contradictoir
karakter. Het hof zal op het uitdrukkelijk onderbouwd “advies” van het Openbaar Ministerie
gemotiveerd moeten beslissen en het ligt in de rede dat die motiveringsplicht nog eens extra
gewicht moet krijgen als de voorgestelde marges niet in acht worden genomen, aldus het hof.

Vervolgens gaat het hof in op de nadelen van een lang tijdsverloop bij de berechting van
strafzaken. Het hof acht het tijdsverloop een belangrijke factor bij de straftoemetingsbeslissing.
Het hof beoordeelt per zaak of er daadwerkelijk grond is om te komen tot strafvermindering; de
enkele bereidheid van de verdachte om mee te werken aan een versnelde berechting is hiertoe
ontoereikend. De rechter houdt volgens het hof ten aanzien van alle vragen van de artikelen 348
en 350 Sv – en dus ook ten aanzien van de op te leggen straf of maatregel – zijn eigen
verantwoordelijkheid.

Het hof verdisconteert de zeer forse overschrijding van de redelijke termijn en houdt in het
voordeel van de verdachten rekening met het feit dat zij hebben ingestemd met afdoening via de
versnelde procedure omdat zij daarmee enig procesrisico hebben genomen en constructief hebben
meegewerkt aan het voorkomen van een nog langere duur van de procedure in hoger beroep en
legt in de meeste zaken zelfs lagere straffen op dan de straffen die overeenkomstig de
procesafspraken waren gevorderd.
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Ook in het arrest van het hof Den Haag van 17 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:410, volgde
de innovatiekamer de gemaakte procesafspraken in het kader van de zogenoemde ‘versnelde
procedure’. Het arrest is vooral interessant omdat het hof nadrukkelijk ingaat op de vraag welke
gevolgen het zou moeten hebben indien de procesafspraken niet één op één (maar bijvoorbeeld
wel gedeeltelijk) zouden worden gevolgd. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie had
zich op het standpunt gesteld dat het onderzoek heropend zou moeten worden indien het hof in
een bepaalde mate afweek van de voorstellen. Het hof is van oordeel dat het onderzoek niet
heropend hoeft te worden zolang geen sprake is van een zodanige afwijking van de
procesafspraken dat het “verbazingscriterium” aan de orde is. De in de desbetreffende zaak licht
afwijkende bewezenverklaring en kwalificatie waren volgens het hof niet zodanig dat heropening
van de zaak reeds om die reden zou zijn geboden.

Ten aanzien van de gemaakte procesafspraken overweegt het hof onder meer dat de afspraak
dat geen cassatie zal worden ingesteld niet bindend kan worden geacht omdat de verdachte niet
van zijn recht van het instellen van cassatie kan worden afgehouden.

Het hof wijdt in het arrest zelfstandig overwegingen aan het bewijs, maar heeft het arrest
(vooralsnog) niet aangevuld met de bewijsmiddelen. Wat de straf betreft, overweegt het hof dat
het de voorgestelde straf “marginaal [zal] toetsen aan min of meer geobjectiveerde criteria (de
duur van de schending van de redelijke termijn, alsmede de LOVS-oriëntatiepunten en de
procesopstelling van de verdachte, mede gerelateerd aan zijn justitiële documentatie) en binnen
het kader van die min of meer geobjectiveerde criteria [zal] komen tot een passende en geboden
strafoplegging”. Hoewel het hof niet uitsluit dat in het concrete geval strafvermindering kan
plaatsvinden wegens het door de verdachte instemmen met de ‘versnelde procedure’, ziet het hof
daar hier geen aanleiding voor omdat door de procesdeelnemers niet is aangegeven of en in
hoeverre sprake zou moeten zijn van strafvermindering op deze grond. Het hof komt wel tot
strafvermindering vanwege de schending van de redelijke termijn en legt straf op overeenkomstig
de vordering van de advocaat-generaal.

Ten slotte wijs ik in dit verband op twee ongepubliceerde arresten van het hof Arnhem-
Leeuwarden van 23 februari 2022, waarin het hof in zowel de hoofzaak als in de ontnemingszaak
een afdoeningsvoorstel heeft gevolgd.24

Het ging hier om een zaak van lange adem, waarin de bewezen verklaarde feiten dateerden uit
2005 en 2008. Het hof bevestigde in de hoofdzaak het vonnis van de rechtbank, met uitzondering
van de strafoplegging. Het legde conform het afdoeningsvoorstel een straf op van gelijke duur als
het voorarrest. In de ontnemingszaak bevestigde het hof het vonnis van de rechtbank, in zoverre
dat het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel gelijk bleef (220.747,55 euro). Het hof
stelde de betalingsverplichting echter op nihil aangezien de verdachte inmiddels afstand had
gedaan van de in beslag genomen goederen die (destijds) een waarde representeerden van
188.629,34 euro.

Het hof overweegt over de afspraken in zowel de hoofdzaak als de ontnemingszaak dat het in
het kader van het voortbouwend appel mogelijk is dat partijen afspraken maken over de
afdoening. Het is aan het hof om te beoordelen of die overeengekomen afdoening in het
voorliggende geval passend is. Het hof heeft zich ervan vergewist dat partijen over en weer aan
elkaar voldoende en duidelijke informatie hebben verstrekt ten aanzien van hetgeen werd
beoogd. Partijen hebben voldoende tijd gehad weloverwogen tot een ondubbelzinnige beslissing
te komen en hebben zonder dwang deelgenomen aan de daartoe strekkende onderhandeling.
Ook hebben partijen zich rekenschap gegeven van de inhoud, de strekking en de consequenties
van hun voorstel. In dat licht hecht het hof waarde aan het feit dat de verdachte zich door een
raadsman heeft laten bijstaan. Verder is in deze zaak geen sprake van benadeelde partijen of
slachtoffers die belang hebben bij de wijze van afdoening.

In het kader van de strafmotivering overweegt het hof onder meer dat de feiten van zeventien
en dertien jaar geleden dateren en dat de zaak lange tijd onnodig stil heeft gelegen. Nu verdachte
sinds het plegen van de bewezen verklaarde feiten niet meer met politie en justitie in aanraking is
geweest, zou de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een langere duur dan
het voorarrest volgens het hof geen belang meer dienen. Het hof volgt op die gronden het
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afdoeningsvoorstel van de advocaat-generaal en de verdediging.

Volgen van procesafspraken in ontnemingszaken

Afzonderlijke aandacht behoeft de afdoening van ontnemingszaken waarin procesafspraken zijn
gemaakt. Ik wees al op uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland van 12 mei 2022,
ECLI:NL:RBNNE:1510, 1511 en 1514 en van het hof Arnhem-Leeuwarden van 23 februari 2022.
Daarnaast valt te wijzen op een arrest van het hof Amsterdam van 8 april 2021,
ECLI:NL:GHAMS:2021:1933 en een arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 27 januari 2022,
ECLI:NL:GHSHE:2022:518. In beide zaken was een ontnemingsschikking op de voet van art. 511c
Sv door het aanbrengen van de vordering en de beslissing daarop door de rechtbank een
gepasseerd station. Toch zijn het Openbaar Ministerie en de verdediging in deze zaken tot
afspraken gekomen over de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de
betalingsverplichting.

Het hof Amsterdam volgt het afdoeningsvoorstel nadat het zich ervan heeft vergewist dat
partijen over en weer aan elkaar voldoende en duidelijke informatie hebben verstrekt, dat zij
voldoende tijd hebben gehad weloverwogen tot een ondubbelzinnige beslissing te komen, zonder
dwang hebben deelgenomen aan de onderhandeling en zich rekenschap hebben gegeven van de
inhoud, de strekking en de consequenties van hun voorstel.

Het hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in vergelijkbare zin. In de desbetreffende zaak kwam het
initiatief voor de procesafspraken niet van het Openbaar Ministerie, maar van de verdediging.

Projecten

Ten slotte wijs ik op twee projecten die relevant zijn voor de gedachtevorming over
procesafspraken. Het gaat om het project ‘vonnisvoorstel en versnelde berechting’ bij de
rechtbank Oost-Brabant en het project ‘Uitvoeringsplan lokale innovatiekamers strafrecht tweede
lijn’ van de vier gerechtshoven in ons land.

Het project ‘vonnisvoorstel en versnelde berechting’ is ontwikkeld in het kader van het
experimenteer-, leer- en innovatieprogramma Koers en Kansen. Dit programma heeft als doel een
visie voor de sanctie-uitvoering in brede zin te ontwikkelen, waarbij de doelen van vergelding en
resocialisatie centraal staan.25 Het project bij de rechtbank Oost-Brabant, bekend onder de
noemer ‘wijkrechtbank’26, heeft tot doel om op maatschappelijk relevante wijze te interveniëren bij
verdachten met “multi-problematiek”.27 Het gaat hierbij om politierechterzaken met als voorwaarde
dat de verdachte bekent of de feiten zo duidelijk zijn, dat de advocaat zich kan refereren aan het
bewijs. In gezamenlijk overleg tussen de verdachte, de advocaat, het Openbaar Ministerie en de
reclassering wordt voorafgaand aan de terechtzitting tot een door ieder gedragen voorstel tot
afdoening van de zaak gekomen dat aan de rechter wordt voorgelegd. Voor het (eventuele)
slachtoffer is Slachtofferhulp Nederland betrokken. De in het voorstel gekozen
afdoeningsmodaliteit betreft meestal een voorwaardelijk strafdeel met een op de situatie van
verdachte toegesneden pakket aan bijzondere voorwaarden teneinde recidive zoveel als mogelijk
te beperken. De verdachte heeft mee kunnen denken over die voorwaarden en heeft zich daaraan
gecommitteerd. Het project is (ook) bedoeld als alternatief voor voorwaardelijk sepots waarbij
minder mogelijkheden zijn en die vaak meer tijd kosten. Door rechterlijke tussenkomst wordt ook
getracht de legitimiteit van de afdoening te vergroten.28

Bij het ‘Uitvoeringsplan lokale innovatiekamers strafrecht tweede lijn’29 gaat het om de oprichting
van innovatiekamers bij de hoven die als doel hebben een bijdrage te kunnen leveren aan het
inlopen van de achterstanden en dus aan het verkorten van de doorlooptijden. Kernbegrippen zijn
“(1) efficiënt gebruik van zittingscapaciteit, door (2) meer regievoering voorafgaand aan de zitting,
(3) gebruik van rolzittingen, samen met (4) delegatie en daarmee (5) een verdergaande
toepassing van het voortbouwend appel”. Volgens dit plan is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om
met zogenoemde vonnisafspraken te werken en staat de eigen verantwoordelijkheid en
oordeelsvorming van de rechter voorop. Toch bevat dit plan elementen van procesafspraken: de
bedoeling is dat vooraf duidelijk door het Openbaar Ministerie en de verdediging kenbaar wordt
gemaakt welke geschilpunten resteren, zodat efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de
zittingscapaciteit. Het plan spreekt ook over een gezamenlijk afdoeningsvoorstel dat aan de
rechter wordt voorgelegd en een rechterlijke toetsing van die overeenkomst tussen het Openbaar
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Ministerie en de verdediging. In het voorgaande kwamen al diverse uitspraken van de
innovatiekamer van het hof Den Haag aan de orde.

Tussenbalans

Uit het overzicht van de feitenrechtspraak blijkt dat in Nederland in korte tijd een praktijk is
ontstaan waarbij procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging tot stand
komen. In alle gevallen heeft het gebruik van procesafspraken ten minste mede tot doel om bij te
dragen aan een efficiëntere en effectievere strafrechtspleging.

De praktijk wordt gekenmerkt door een grote mate van verscheidenheid. De reacties van de
rechter op procesafspraken verschillen. Niet alle (aanzetten tot) procesafspraken zijn gevolgd. Het
ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag heeft daarbij in een enkel geval een rol
gespeeld. Ook komt het voor dat de rechtbank van oordeel is dat de tussen het Openbaar
Ministerie en de verdediging tot stand gekomen afspraak gelet op de omstandigheden van het
geval onvoldoende toetsbaar is dan wel geen recht doet aan de aard en ernst van de zaak. In
andere gevallen volgen rechtbanken of hoven de afdoeningsvoorstellen wel. De intensiteit van de
toetsing is niet in alle gevallen gelijk.

De einduitspraken verschillen. In het oog springt het verschil tussen het niet-ontvankelijk
verklaren van de officier van justitie in de vervolging wegens het tot stand komen van een –
tardieve – ‘transactie’ aan de ene kant en het volgen van een afdoeningsvoorstel door
strafoplegging aan de andere kant. Een bijzondere categorie betreft procesafspraken in hoger
beroep. Daar blijken het voortbouwend appel en de daarop geënte tweede en derde lid van art.
416 Sv de sleutel voor niet-ontvankelijkheid in het hoger beroep ingeval het Openbaar Ministerie
en de verdediging alsnog tot overeenstemming komen.

Procesafspraken kunnen ook specifiek betrekking hebben op ontneming van het wederrechtelijk
voordeel. Door de afzonderlijke ontnemingsprocedure moeten deze worden onderscheiden van de
hiervoor beschreven procesafspraken die zijn toegesneden op de strafzaak. Procesafspraken ten
aanzien van de ontneming moeten verder worden onderscheiden van schikkingen als bedoeld in
art. 511c Sv, waarvoor de wetgever wel een voorziening heeft getroffen en die (vooralsnog)
zonder rechterlijke tussenkomst tot stand kunnen komen.

Daarnaast verschilt de rolverdeling tussen de procesdeelnemers. Hoewel aanvankelijk het
initiatief tot procesafspraken steeds vanuit het Openbaar Ministerie kwam, is niet uitgesloten dat
het initiatief ook van de verdediging komt. Daarnaast illustreren de besproken uitspraken van de
rechtbank Rotterdam en de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat ook de rechter in het concrete
geval soms zelf het initiatief neemt om tot procesafspraken tussen procesdeelnemers te komen.
De rol van het slachtoffer/de benadeelde partij is niet in alle gevallen duidelijk. Bij procesafspraken
die ook betrekking hebben op de vordering benadeelde partij en die door de rechter zijn gevolgd,
is de benadeelde partij wel telkens betrokken geweest.

In veel gevallen gaat het bij procesafspraken om oude zaken die al lang op de plank liggen,
maar dat is niet altijd het geval. De soorten zaken verschillen ook ten aanzien van de ten laste
gelegde feiten. Ook in dit opzicht vertoont de praktijk een grote mate van variëteit.

Uit de inventarisatie van de feitenrechtspraak komen verschillende vragen naar voren. Is er een
voldoende wettelijke basis voor procesafspraken? Doet het maken van procesafspraken afbreuk
aan de materiële waarheidsvinding en aan het beginsel van openbaarheid van rechtspraak?30

Wordt de rechter beperkt in zijn straftoemetingsvrijheid? Hoe wordt gewaarborgd dat een
verdachte niet onder druk wordt gezet om of af te zien van zijn recht om gebruik te maken van zijn
verdedigingsrechten? In zaken met slachtoffers of benadeelde partijen doemt de vraag op hoe
met hun belangen en rechten wordt omgegaan als de verdachte en het Openbaar Ministerie
procesafspraken maken. Ook rijzen vragen over het bereik van procesafspraken. Moet de
mogelijkheid van procesafspraken worden beperkt tot bepaalde soorten strafzaken? Welke
soorten afspraken kunnen worden gemaakt? En ten slotte rijst de vraag welke gevolgen moeten

4 Vraagstelling en opbouw van het vervolg van deze vordering
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worden verbonden aan de beslissing van de rechter om procesafspraken niet te volgen.

In deze vordering komen (onder meer) deze vragen aan de orde.

Ten eerste beantwoord ik in de volgende paragraaf de vraag of het ontbreken van een op
procesafspraken toegesneden wettelijke regeling betekent dat dergelijke afspraken als zodanig
niet toelaatbaar zijn. Vervolgens sta ik kort stil bij enkele uitgangspunten van het Nederlandse
strafproces en bij de rol van de diverse procesdeelnemers, voor zover deze rolverdeling van
betekenis is voor de verdeling van verantwoordelijkheden bij procesafspraken. Ook wordt
aandacht besteed aan wel door de wetgever geregelde vormen van consensualiteit in het
Nederlands stelsel van strafvordering. Een blik over de grens kan ook nadere inzichten bieden.
Daarom wordt de stand van de wetgeving en rechtspraak op het gebied van procesafspraken in
een drietal Europese landen belicht. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre aan de
rechtspraak van het EHRM aanknopingspunten voor normering kunnen worden ontleend.

Vervolgens maak ik aan de hand van de genoemde gezichtspunten de balans op. Ten slotte keer
ik terug naar de onderhavige zaak en formuleer ik middelen van cassatie teneinde de Hoge Raad
in de gelegenheid te stellen zich over de toelaatbaarheid van (vormen van) procesafspraken uit te
laten.

5. Legaliteit; het ontbreken van een op procesafspraken toegesneden wettelijke regeling

In het Wetboek van Strafvordering zijn geen regels neergelegd over het maken van
procesafspraken en het formuleren en het beoordelen van een gezamenlijk afdoeningsvoorstel.
De vraag rijst of, en zo ja, onder welke voorwaarden, het wettelijk stelsel het maken van
procesafspraken niettemin toestaat. In dat verband rijst de vraag naar de betekenis van het in
art. 1 Sv neergelegde strafvorderlijk legaliteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat strafvordering
alleen plaatsheeft op de wijze bij de wet voorzien.31 Het primaat ligt aldus bij de wetgever. Het
legaliteitsbeginsel heeft een waarborgfunctie; de wetgever zal het strafproces op zodanige wijze
in de wet in formele zin moeten regelen dat het gevaar voor willekeur beperkt is. Dat laat onverlet
dat veel strafvorderlijke activiteiten niet expliciet in de wet zijn geregeld.32

Aan het (strafvorderlijk) legaliteitsbeginsel liggen de beginselen van rechtszekerheid en
rechtseenheid ten grondslag. De burger wordt in staat gesteld overheidsoptreden tot op zekere
hoogte te voorspellen en zijn gedrag daarop af stemmen, terwijl de overheid aan de wet wordt
gebonden. Daarnaast vergroot een nationale codificatie van het strafprocesrecht de
toegankelijkheid en kenbaarheid van het recht en vormt het primaat van formele wetgeving een
waarborg dat de uitgangspunten van strafvordering democratisch tot stand zijn gekomen. Met
wetgeving kunnen voorzieningen tot stand worden gebracht die de rechtsvormende taak van de
rechter te buiten gaan. Groenhuijsen en Knigge wijzen er in dat verband op dat het niet denkbaar
is dat de rechter institutionele veranderingen doorvoert, ook niet als de rechtsvormende taak van
de rechter ruim wordt opgevat. Wetgeving is zo bezien onmisbaar voor het bewerkstelligen van
een effectieve strafrechtspleging, waarin de burger – die in verschillende hoedanigheden
betrokken kan raken bij een strafproces – daadwerkelijk wordt beschermd.33

Dit betekent uiteraard niet dat de rechter geen rechtsvormende taak heeft op het gebied van het
strafprocesrecht. Aanvullend (en corrigerend) rechtersrecht is van grote waarde in onze
rechtsstaat. Het behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wetgever en de rechter
om, met inachtneming van de grenzen van de eigen functie, bij te dragen aan de
rechtsontwikkeling.34 In een moderne rechtsstaat kan wetgeving achterhaald raken door
ontwikkelingen in de samenleving. Als de wetgever dan een afwachtende houding aanneemt, kan
de rechter worden gevraagd de kloof tussen de wet en de maatschappelijke realiteit te dichten.
Voorwaarde voor een vruchtbare dynamiek is wel dat de wetgever de handschoen vervolgens
oppakt. Het blijft wenselijk dat uiteindelijk de wet in formele zin duidelijkheid biedt. Met name in
gevallen waarin een op het vraagstuk toegesneden wettelijke regeling niet voorhanden is en van
een voldoende uitgekristalliseerde, algemeen aanvaarde rechtsopvatting over dit vraagstuk in al
zijn verschijningsvormen evenmin kan worden gesproken, is rechterlijke terughoudendheid
geboden. Een nadere bepaling en afgrenzing zal in die gevallen door de wetgever moeten worden
gegeven.35 Daarbij moet worden bedacht dat de wetgever meer mogelijkheden heeft dan de
rechter om onderzoek te doen naar de organisatorische en financiële gevolgen van veranderingen
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in het (straf)procesrecht.

Ook lagere regelgeving kan voor het strafprocesrecht van aanvullende betekenis zijn ten opzichte
van het Wetboek van Strafvordering.36 Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan algemene
maatregelen van bestuur en aan richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Daarbij moet worden
bedacht dat de argumenten die kunnen worden ontleend aan de beginselen van rechtszekerheid,
rechtseenheid en het democratisch gehalte van het recht er niet toe dwingen dat het
strafprocesrecht tot in alle details in een wet in formele zin wordt geregeld.37

Relevant in dit verband is dat het EHRM ook rechtersrecht als law aanmerkt, als het maar voldoet
aan de vereisten van accessibility en foreseeability: het recht moet toegankelijk zijn en het
overheidsoptreden voorzienbaar.38 De enkele omstandigheid dat een op procesafspraken
toegesneden wettelijke regeling ontbreekt, betekent niet dat een procedure waarbij
procesafspraken aan de orde zijn als zodanig niet verenigbaar is met art. 6 EVRM. Daarbij moet
worden bedacht dat procesafspraken mede het belang van de verdachte kunnen dienen. Voor
zover in dat verband sprake is van afstand van rechten, zal die afstand worden beoordeeld aan
de hand van het toetsingskader van het EHRM, dat hierna zal worden besproken.

Het wettelijk stelsel biedt onder bepaalde voorwaarden ruimte voor het maken van
procesafspraken, zolang daarbij de grenzen van hetgeen wél in de wet is bepaald in acht worden
genomen.39 In het navolgende zal ik nader ingaan op de uitgangspunten van het strafproces die
ook bij procesafspraken in acht moeten worden genomen. Daarbij zal ik kort uiteenzetten welke
rol de verschillende procesdeelnemers in de strafprocedure hebben en hoe deze zich tot elkaar
verhouden. Daarna beschrijf ik hoe vormen van consensualiteit in de loop der jaren steeds meer
onderdeel zijn gaan uitmaken van het Nederlands strafvorderlijk stelsel. Vervolgens zal ik meer
concreet ingaan op de ruimte die de wet biedt voor het maken van procesafspraken en op de
grenzen die daarbij in acht zullen moeten worden genomen. Ook de verhouding tussen de rol van
de wetgever en van de rechter zal nader worden belicht.

6. Enkele uitgangspunten van het strafproces, de rol van procesdeelnemers en ontwikkelingen
ten aanzien van consensualiteit

Enkele uitgangspunten van het strafproces

Voor de plaatsbepaling van procesafspraken verdienen enkele uitgangspunten en ontwikkelingen
in het kader van het strafprocesrecht kort bespreking.

Het doel van het Nederlands strafproces is het verzekeren van een juiste toepassing van het
materiële strafrecht. Kort samengevat gaat het er daarbij om te bewerkstelligen dat schuldigen
(kunnen) worden gestraft en onschuldigen worden ontzien.40 Ook procesafspraken zouden aan dit
doel dienstbaar moeten zijn.

In vergelijking met de ons omringende landen wordt 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. Toen het wettelijk kader bij de algehele herziening van het
onderzoek ter terechtzitting grotendeels zijn huidige vorm kreeg,41 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 de verschuiving
van het accent naar het voorbereidend onderzoek illustratief geacht.42 De in dit opzicht ontstane
de-auditu-praktijk 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.43 Onze procescultuur
leidt ertoe dat zittingen – ten opzichte van ons omringende landen – in de regel binnen een kort
tijdsbestek kunnen worden afgedaan. Daarmee kan ook worden bevorderd dat de berechting
plaatsvindt binnen een redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.

Deze ‘verschuiving naar voren’ is met de invoering van de Wet van 10 november 2004 verder
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doorgezet.44 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.45

Tegelijk vloeien uit het recht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM grenzen voort bij het
beperken van verdedigingsrechten als het ondervragingsrecht. Zo heeft het arrest van het EHRM
in de zaak Keskin tegen Nederland ingescherpt 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 moet indringender dan voorheen werd
aangenomen de vraag onder ogen worden gezien of een ondervragingsgelegenheid kan en moet
worden gerealiseerd.46 Het is niet uit te sluiten dat de recente toename en bredere verspreiding
van procesafspraken in strafzaken mede samenhangt met de invloed van de rechtspraak over het
ondervragingsrecht op de belasting van de strafrechtspleging.

In het nieuwe wetboek wordt geprobeerd te verzekeren dat het opsporingsonderzoek zo veel
mogelijk is voltooid voordat de terechtzitting begint. 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.47 In consultatieadviezen naar aanleiding van de contourennota was erop gewezen dat de
beoogde ‘beweging naar voren’ de betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel voor het
Nederlandse strafproces (verder) zou afzwakken.48 Ook in de literatuur is betoogd dat in het kader
van het moderniseringsproject de betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel voor het
Nederlandse strafproces heroverweging verdient.49 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 echter onvoldoende
aanleiding.50

De wet laat zich niet uit over de precieze omvang van het onderzoek op de terechtzitting. Het
wettelijk systeem biedt ruimte om de omvang van het onderzoek mede af te stemmen op de
procespositie van het Openbaar Ministerie en de verdachte.51

In dit verband verdient ook het belang van de externe openbaarheid van de behandeling van de
strafzaak de aandacht. De openbaarheid van de terechtzitting en de uitspraak is onder meer in
art. 6 EVRM en in art. 121 van de Grondwet verankerd. Slechts op bepaalde gronden kunnen de
deuren worden gesloten (art. 121 Gw en art. 269, eerste lid, Sv). Een bevel daartoe wordt door de
rechter ambtshalve, op vordering van het Openbaar Ministerie of op verzoek van de verdachte of
andere procesdeelnemers gegeven (art. 269, tweede lid, Sv). De uitspraak is altijd in het
openbaar (art. 362, eerste lid, Sv). De openbaarheid strekt ertoe dat publiekelijk verantwoording
wordt afgelegd en dat ook publiekelijk controle kan plaats vinden op het strafproces. De externe
openbaarheid betreft een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat.52 Bij de gedachtevorming over
procesafspraken zal ook dit tot uitgangspunt moeten worden genomen.

De rolverdeling tussen de verschillende procesdeelnemers

Bij procesafspraken zijn verschillende procesdeelnemers betrokken. De dynamiek bij de
totstandkoming en toetsing van procesafspraken wordt voor een belangrijk deel beheerst door de
rolverdeling in het strafproces en door de uitgangspunten waarop het strafvorderlijk stelsel
berust. Voor een goed begrip van procesafspraken en de normering daarvan dient tegen deze
achtergrond kort te worden stilgestaan bij de positie van verschillende procesdeelnemers in het
strafproces.

Het Openbaar Ministerie heeft bij procesafspraken een centrale rol. Die sleutelrol sluit aan bij de
positie van de officier justitie in het strafprocesrecht als dominus litis. Het Openbaar Ministerie
heeft het monopolie ten aanzien van het instellen van strafvervolgingen. De officier van justitie
heeft een grote mate van vrijheid bij de beslissing of, en zo ja, voor welke feiten hij de verdachte
zal vervolgen. Het opportuniteitsbeginsel brengt mee dat de officier van justitie kan afzien van
vervolging op gronden aan het algemeen belang ontleend (art. 167, eerste en tweede lid, Sv en
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art. 242, tweede lid, Sv). Ook kan hij na het betekenen van de dagvaarding binnen de grenzen
van de artikelen 312 en 313 Sv de tenlastelegging aanvullen of wijzigen. De vrijheid van het
Openbaar Ministerie om strafbare feiten al dan niet te vervolgen, is echter niet onbegrensd. Zo
functioneren de beginselen van een behoorlijke procesorde, zoals het vertrouwensbeginsel, het
gelijkheidsbeginsel en het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging, als
correctiemechanismen. Belanghebbenden kunnen op grond van art. 12 Sv klagen over de
beslissing van de officier van justitie om niet (verder) te vervolgen en burgers maken onder
omstandigheden ook aanspraak op bescherming door toepassing van het strafrecht (waaronder
vervolging) op grond van positieve verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM.

De rechter heeft een actieve rol op de zitting en is verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid en
volledigheid van het onderzoek ter terechtzitting.53

Nadat het onderzoek ter terechtzitting is gesloten, beraadslaagt de rechter aan de hand van de
vragen van de artikelen 348 en 350 Sv. Het in die bepalingen neergelegde beslissingsmodel geeft
niet alleen de structuur van de rechterlijke beraadslaging weer, maar benadrukt ook de
verantwoordelijkheid van de rechter voor de beantwoording van de in de strafzaak aan de orde
zijnde vragen. De rechter velt een zelfstandig oordeel, op de grondslag van de tenlastelegging en
naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting. Ook als het Openbaar Ministerie en de
verdediging het eens zijn over de bewijsbaarheid, zal de rechter moeten vrijspreken als hij uit het
onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van het bewijsmateriaal niet de overtuiging heeft
bekomen. In het andere geval zou hij de waarheidsvinding uit handen geven. Dat zou onder meer
in strijd zijn met de verdeling van verantwoordelijkheden in het strafproces en zou het wettelijk
systeem in de kern raken.

Van oudsher wordt in het Nederlands strafprocesrecht aan de rechter dus een cruciale en
actieve54 rol toebedeeld in het kader van de materiële waarheidsvinding. Ook ziet de rechter toe
op de naleving van strafvorderlijke voorschriften, waarvan een gedeelte (mede) een uitwerking
vormt van de in het EVRM neergelegde rechten. De rechter heeft aldus zowel een
onderzoeksfunctie als een toetsfunctie en zal zelfstandig moeten oordelen over de beslispunten
zoals vervat in de artikelen 348 en 350 Sv. Dit is anders dan in bijvoorbeeld de common law
systemen, waarbij – globaal gezegd – veeleer de nadruk ligt op formele waarheidsvinding, waarbij
het Openbaar Ministerie en de verdediging hun lezingen van de waarheid aan de rechter
presenteren en sprake is van een partijenproces. In die systemen past het model van plea
bargaining, dat in de kern inhoudt dat bij een guilty plea van de verdachte niet een volledig
onderzoek naar de schuldvraag wordt verricht. De rol van de strafrechter verschilt in dit opzicht
ook ten opzichte van de civiele rechter. Indien de rechter tijdens de mondelinge behandeling van
een zaak een schikking beproeft en de partijen komen tot een schikking, dan worden de gemaakte
afspraken in het proces-verbaal van de zitting opgenomen (art. 87, tweede lid, Rv). Voor de
strafrechter is met wilsovereenstemming tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte de kous
nog niet af.

Bij de strafoplegging heeft de rechter een grote mate van vrijheid.55 De strafoplegging wordt
binnen de wettelijke grenzen bepaald door uiteenlopende factoren die niet door de wet worden
voorgeschreven. De door de wetgever aan de rechter geboden bandbreedte is groot en komt tot
uitdrukking in de combinatie van zeer lage algemene strafminima en betrekkelijk hoge
strafmaxima. Op grond van art. 9a Sr kan de rechter er bovendien voor kiezen om geen straf of
maatregel op te leggen. De rechter is vrij in de waardering van de factoren die hij bij de
straftoemeting van belang acht. Deze dienen wel op de terechtzitting ter sprake te zijn
gekomen.56 Het staat hem in dat verband vrij om de procesopstelling van de verdachte in zijn
oordeel te betrekken.57

Bij procesafspraken is de medewerking van de verdachte onontbeerlijk. De keuze om al dan niet
mee te werken is aan de verdachte. Daarin wordt de procesautonomie van de verdachte
weerspiegeld. Het Europees Hof rekent de vrijheid van de verdachte zijn procesopstelling te
kiezen tot ‘the heart of the notion of a fair procedure’.58De vrijheid de eigen proceshouding te
bepalen, betekent ook dat de verdachte afstand kan doen van bepaalde verdedigingsrechten,
waarop de verdachte op grond van nationaal of internationaal recht aanspraak kan maken. Zo kan
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de verdachte afstand doen van het ondervragingsrecht en van het indienen van bepaalde andere
onderzoekswensen. Aan bepaalde keuzes kunnen door de rechter bovendien gevolgtrekkingen
worden verbonden.59 In het algemeen geldt dat een rechter zich actiever zal dienen op te stellen
als de verdachte niet van rechtsbijstand is voorzien.60

De positie van het slachtoffer/de benadeelde partij bij procesafspraken is een gecompliceerde.
Procesafspraken vinden in de regel tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging plaats,
terwijl het slachtoffer ook belanghebbende is. Het slachtoffer heeft onder meer recht op informatie
en recht op een correcte bejegening.61 Het recht op informatie houdt onder andere in dat het
slachtoffer recht heeft om informatie te ontvangen over de aanvang en voortzetting van de
vervolging, waaronder de uitvaardiging van een strafbeschikking.62 Ook uit de aanwijzing
slachtofferrechten volgt dat het slachtoffer, dat heeft aangegeven te willen worden geïnformeerd,
door het Openbaar Ministerie van het begin tot het einde van de strafzaak wordt ingelicht.63 Als
het slachtoffer zich als benadeelde partij heeft gevoegd, bestaat voorts een belang bij een
inhoudelijke beslissing op de vordering, dat door procesafspraken zou kunnen worden doorkruist.
Aan de andere kant zouden procesafspraken voor slachtoffers als voordeel kunnen hebben dat zij
niet aan een getuigenverhoor in het bijzijn van de verdediging hoeven te worden onderworpen en
voor het slachtoffer ook snel duidelijkheid komt over de afdoening van de zaak.

Deze niet eenduidige positie van het slachtoffer is kenmerkend voor de verschillende
hoedanigheden die het slachtoffer in het strafproces kan hebben. Het slachtoffer is in de strafzaak
geen zelfstandige procespartij en is afhankelijk van de inrichting en de reikwijdte van het
strafproces zoals die door het Openbaar Ministerie en de rechter worden bepaald.64 De officier van
justitie moet echter bij de beslissingen in het kader van de strafzaak, mede in het licht van
positieve verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM, ook de belangen van het slachtoffer
meewegen. Het slachtoffer kan niet zelfstandig een strafvervolging instellen, maar kan de
vervolging wel trachten te beïnvloeden door op grond van art. 12 Sv te klagen over niet (verdere)
vervolging. Ook kunnen bepaalde misdrijven uitsluitend na een klacht van het slachtoffer worden
vervolgd (art. 164 Sv). Verder kan het slachtoffer zich, zoals opgemerkt, als benadeelde partij
voegen in het strafproces om schadevergoeding te vorderen.65 Bovendien kan de rechter ten
behoeve van het slachtoffer een schadevergoedingsmaatregel opleggen (art. 36f Sr). Bij
tenlastelegging van bepaalde misdrijven mag het slachtoffer tijdens het onderzoek ter
terechtzitting het spreekrecht uitoefenen (art. 51e Sv). Procesafspraken mogen geen afbreuk
doen aan deze diverse belangen.

Consensualiteit in het strafprocesrecht

Procesafspraken berusten op consensualiteit. Zij zijn gebaseerd op wilsovereenstemming
tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. Een dergelijke vorm van consensualiteit is niet
vanzelfsprekend in ons strafvorderlijk stelsel. Het Wetboek van Strafvordering van 1926 berustte
ten tijde van de totstandkoming veeleer op het uitgangspunt van verticale verhoudingen dan op
een model waarbij de procesvoering mede wordt bepaald door afspraken tussen het Openbaar
Ministerie en de verdediging. Toch is daarmee niet gezegd dat het wettelijk systeem zich tegen
procesafspraken als zodanig verzet. Aan het huidige strafprocesrecht is consensualiteit ook niet
vreemd. In de praktijk zijn verschillende vormen van consensualiteit tot ontwikkeling gekomen en
aanvaard. De wetgever heeft op onderdelen aan die ontwikkeling bijgedragen en deze verder
vormgegeven.

Onder ‘consensualiteit’ wordt in de strafrechtelijke literatuur verstaan het toekennen van
rechtsgevolg dan wel bepalende invloed op de loop van het (straf)proces of de strafoplegging aan
wilsovereenstemming tussen de vervolgende overheid en de verdachte.66 Daaruit volgt ook dat de
verdachte door zijn instemming te onthouden aan een door het Openbaar Ministerie voorgestelde
afdoening invloed kan uitoefenen op het verloop van het geding. De ontwikkelingen ten aanzien
van consensualiteit verdienen verkenning teneinde te onderzoeken of op basis daarvan kan
worden beargumenteerd dat het huidig wettelijk stelsel ruimte laat voor procesafspraken en, zo
ja, of daaraan aanknopingspunten voor nadere normering kunnen worden ontleend. Daarbij maak
ik onderscheid tussen consensuele aspecten zoals die te vinden zijn in buitengerechtelijke en
alternatieve afdoeningsvormen enerzijds en consensuele aspecten binnen het rechterlijk
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strafgeding anderzijds. Vooral de laatste zijn voor deze vordering relevant. Voordat ik deze
bespreek, komen de buitengerechtelijke vormen van afdoening kort aan bod.

Buitengerechtelijke afdoeningsvormen

Veel strafzaken worden afgedaan zonder dat er een rechter aan te pas komt. Zo heeft de
toepassing van de strafbeschikking een hoge vlucht genomen. Bespreking daarvan laat ik
achterwege, omdat de strafbeschikking in essentie niet als een consensuele vorm van afdoening
kan worden aangemerkt. Aan de geschiedenis van totstandkoming van de wettelijke regeling van
de strafbeschikking kan de volgende karakterisering worden ontleend:

“Een – eenzijdige – bevoegdheid tot het opleggen van lichte straffen voor het openbaar
ministerie. Wilsovereenstemming wordt in geen enkel opzicht verondersteld. Verzet is niet een
ontkenning van wilsovereenstemming maar, net als elders in het strafprocesrecht, een
rechtsmiddel dat tegen een in beginsel voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing wordt
aangewend.”67

De strafbeschikking betreft aldus een eenzijdige rechtshandeling van het Openbaar Ministerie
waarbij wilsovereenstemming niet wordt verondersteld.68 Het gaat daarbij in het wettelijk systeem
om een daad van vervolging.69 Dat is anders bij de transactie en het voorwaardelijk sepot, die een
consensueel karakter hebben en waarmee vervolging juist wordt voorkomen.

Voorwaardelijk sepot en transactie

Het voorwaardelijk sepot en de transactie (art. 74 Sr) hebben met elkaar gemeen dat de
verdachte door het voldoen aan de voorwaarden strafvervolging kan voorkomen. Daarmee doen
procesdeelnemers afstand van het onderzoek ter openbare zitting en het verwezenlijken van
procesrechten. Wel gaat het in de praktijk vaak om een gefixeerd voorstel van het Openbaar
Ministerie. Slechts in de wat grotere zaken, die niet worden beheerst door richtlijnen, bestaat
bijvoorbeeld de ruimte tot onderhandeling over de inhoud van de transactie.70 In dit verband dient
nog te worden gewezen op art. 74a Sr. Dat bepaalt dat de officier van justitie afdoening door
middel van een transactie niet mag weigeren indien op het desbetreffende strafbare feit geen
andere hoofdstraf dan een geldboete is gesteld en de verdachte aanbiedt het maximum van de
geldboete te betalen en aan alle overige door de officier van justitie ingevolge art. 74, tweede lid,
Sr te stellen voorwaarden te voldoen.71 In dit – bijzondere – geval heeft de verdachte bepalende
invloed op de afdoening van de strafzaak.

Met het (concept)wetsvoorstel hoge transacties72 wordt beoogd om bepaalde, hoge transacties
vooraf ter toetsing aan de rechter voor te leggen. De betrokkenheid van de rechter biedt
rechtsbescherming aan de verdachte, maar zou ook de transparantie van het schikkingsproces en
de legitimiteit ervan kunnen vergroten.73 De verdachte dient ingevolge het voorgestelde art. 558
Sv gehoord te worden en het daarvan gemaakte verslag moet de rechter in staat stellen een
oordeel te vormen over “de houding van de verdachte ten opzichte van de geconstateerde
feitelijke gedragingen, de bereidheid van de verdachte om de transactievoorwaarden na leven en
de vrijwillige acceptatie door de verdachte van het transactieaanbod”.74 De rechter dient volgens
het voorgestelde art. 564 Sv te toetsen of voldaan is aan de wettelijke voorschriften voor het
doen van een transactieaanbod en of de officier van justitie bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen in redelijkheid tot het transactieaanbod heeft kunnen komen.

Het sepot onder voorwaarden is, in tegenstelling tot de transactie, tot ontwikkeling gekomen
zonder expliciete wettelijke basis.75 Uit de artikelen 167, tweede lid, en 242, tweede lid, Sv is
afgeleid dat de officier van justitie bevoegd is voorwaarden te stellen aan de beslissing van
(verdere) vervolging af te zien. De toepassing wordt genormeerd door de beginselen van een
behoorlijke strafrechtspleging, met name door het beginsel van een redelijke en billijke
belangenafweging.

De ontnemingsschikking

De ontnemingsschikking betreft de betaling van een geldbedrag aan de staat of de overdracht
van voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het ingevolge art. 36e Sr voor
ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel. De schikking leidt — anders dan de
transactie (art. 74, tweede lid, onderdeel, Sr) — niet tot ‘het verval van het recht tot strafvordering
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en straf’.76

De mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om een schikking met de verdachte aan te gaan
bestaat zolang het onderzoek ter terechtzitting in de ontnemingsprocedure nog niet is gesloten.
Een schikking kan dus ook worden aangegaan na veroordeling in de hoofdzaak maar niet meer in
het stadium van hoger beroep of cassatieberoep in de ontnemingsprocedure.77 Anders zou het
Openbaar Ministerie de (onherroepelijke) uitspraak kunnen ontkrachten door alsnog en buiten de
rechter om te schikken voor een ander ontnemingsbedrag dan door de rechter zal worden of is
bepaald. Dat wordt als niet passend in ons rechtsbestel beschouwd.78

Het hiervoor genoemde (concept)wetsvoorstel hoge transacties introduceert tevens een
rechterlijke toets bij voorgenomen hoge ontnemingsschikkingen. De redenen daarvoor en de
vormgeving daarvan sluiten aan bij de voorgenomen regeling van rechterlijke toetsing van hoge
transacties.79

Consensualiteit binnen de rechterlijke procedure

Ook indien de zaak eenmaal bij de rechter is aangebracht, biedt de wet ruimte voor
consensualiteit. De omvang van een strafvorderlijk geding is niet voorgeschreven. De vrijheid die
procesdeelnemers hebben bij de keuze van hun procesopstelling biedt ruimte om daarover met
elkaar in gesprek gaan. Zo is het niet ongebruikelijk dat procesdeelnemers voorafgaand aan het
onderzoek ter terechtzitting, bijvoorbeeld tijdens een regiezitting, met het oog op een vlot verloop
met elkaar in overleg treden over het procesverloop. Daarbij kan bijvoorbeeld de vraag aan de
orde komen welke getuigen zullen worden opgeroepen en gehoord.

In het onderstaande komen verschillende consensuele procedures aan bod. Daarbij gaat het om
vormen van consensualiteit die onderdeel van ons strafvorderlijk stelsel vormen. Maar allereerst
besteed ik aandacht aan een op consensualiteit gebaseerde procedure waarvan de wetgever niet
heeft willen weten.

Vereenvoudigde procedures voor bekennende verdachten

Naar aanleiding van het voorstel in 1992 van een subcommissie van de commissie Moons
(Commissie herijking Wetboek van Strafvordering80) is door de minister een wetsvoorstel
ingediend dat zag op een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten.81 De
voorgestelde vereenvoudigde procedure hield in dat bij bekennende verdachten de rechter zich
minder op de bewijsvraag hoefde te richten. Op het onderzoek ter terechtzitting zou de vraag
naar de op te leggen straf of maatregel centraal staan. In het voorgestelde art. 366a Sv stond als
voorwaarde dat de verdachte op de terechtzitting ten overstaan van de rechter mondeling
verklaarde het ten laste gelegde feit te hebben gepleegd en het voornemen had geen ander
verweer voor te dragen dan een verweer dat betrekking had op de op te leggen straf. Met de
bekentenis van de verdachte zou het onderzoek naar het bewijs kunnen worden vereenvoudigd.82

Het voorstel kreeg in de literatuur een negatief onthaal. Het verschil in de behandeling van
bekennende en ontkennende verdachten stuitte op kritiek. Ook werd gevreesd dat een
vereenvoudigde procedure afbreuk zou doen aan de rechtsbescherming van de bekennende
verdachte. Doordat de rechter niet langer de regie had over de beantwoording van de
bewijsvraag, zou het belang van de materiële waarheidsvinding geweld worden aangedaan.
Uiteindelijk werd het wetsvoorstel ingetrokken.83

De minister van Justitie heeft begin deze eeuw ook onderzoek laten doen naar plea bargaining
naar aanleiding van een motie van het Kamerlid Dittrich.84 Op basis van de onderzoeksresultaten
heeft de minister vervolgens laten weten geen aanleiding te zien een op het model van plea
bargaining gelijkende procedure in het Nederlands systeem in te voeren.85 Het Nederlandse
inquisitoire stelsel en de daarbij behorende procestraditie zouden volgens de minister te zeer in
de weg staan aan een succesvolle en effectieve introductie van een dergelijke rechtsfiguur in het
Nederlandse strafprocesrecht. Daarbij achtte de minister het noch wenselijk noch waarschijnlijk
dat de actieve rol van de rechter in het eindonderzoek kan worden gereduceerd tot de rol van
marginale toetser van het resultaat van de overeenstemming die tussen officier van justitie en
verdediging is bereikt.

Uiteindelijk zijn in 2005 voor bekennende verdachten wel de wettelijke motiveringseisen



6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

aangepast. Sindsdien schrijft art. 359, derde lid, Sv voor dat in zaken waarin sprake is van een
bekennende verdachte de rechter (onder nadere voorwaarden) in zijn vonnis kan volstaan met
een opgave van de gebezigde bewijsmiddelen zonder deze verder inhoudelijk te hoeven
uitwerken.86 Met een consensuele vorm van afdoening heeft dit echter weinig van doen. Hooguit
kan een zekere vereenvoudiging worden gerealiseerd die samenhangt met de proceshouding van
de verdachte.

Hetzelfde kan worden gezegd van de voeging ad informandum. Deze, niet in de wet verankerde,
praktijk is door de Hoge Raad in 1979 aanvaard87 en houdt kort gezegd in dat bepaalde feiten
door het Openbaar Ministerie buiten de tenlastelegging om aan de rechter worden voorgelegd.88

Zo kan bij een veelpleger worden volstaan met de tenlastelegging van enkele inbraken, terwijl de
overige inbraken ad informandum worden gevoegd. Vervolgens kan de rechter – zonder dat hij ten
aanzien van deze feiten de vragen van artikelen 348 en 350 Sv hoeft te beantwoorden – bij de
straftoemeting rekening houden met deze feiten, maar verplicht is hij daartoe niet.89 Als
voorwaarden gelden 1) dat op grond van de erkenning van de verdachte van het feit90

aannemelijk is geworden dat hij het feit heeft begaan, 2) dat geen vervolging meer ter zake van
dat feit plaatsvindt en 3) dat voorafgaand aan de zitting wordt medegedeeld dat het feit ad
informandum wordt toegevoegd. Hoewel de voeging ad informandum in het kader van de vordering
benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel inmiddels wel wordt genoemd in art. 361,
tweede lid, onderdeel b, Sv en art. 36f, eerste lid, Sr, is de afdoening als zodanig (nog) niet
geregeld in de wet.91

Corstens, Borgers en Kooijmans betogen dat deze praktijk in strijd is met art. 1 Sv, terwijl het
opportuniteitsbeginsel daarvoor evenmin een rechtvaardiging zou bieden.92 Deze strikte opvatting
wordt niet gesteund door de rechtspraak van de Hoge Raad, waarin voeging ad informandum
onder voorwaarden wordt aanvaard. Daarin komt tot uitdrukking dat de wet ruimte laat om – ook
zonder specifieke wettelijke regeling - door middel van consensus ten aanzien van bepaalde feiten
een uitgebreide contradictoire behandeling voor de rechter achterwege te laten, terwijl de rechter
deze feiten wel mag betrekken bij de straftoemeting.

Toezeggingen aan getuigen (art. 226g – art 226l Sv en art. 44a Sr)

Interessant voor deze vordering is ook de wettelijke regeling van toezeggingen aan getuigen in
strafzaken. Het belangrijkste onderdeel daarvan betreft de afspraak dat de verdachte een
verklaring aflegt in de strafzaak tegen een andere verdachte in ruil voor de toezegging dat in zijn
eigen strafzaak strafvermindering met toepassing van art. 44a Sr zal worden gevorderd (art.
226g, eerste lid, Sv). In wezen gaat het daarbij ook om procesafspraken tussen het Openbaar
Ministerie en de verdachte, zij het dat de toezeggingen van de verdachte betrekking hebben op
een andere strafzaak dan de zijne. Het Openbaar Ministerie zegt toe strafvermindering te
vorderen, maar de rechter is daaraan bij de strafoplegging niet gebonden.

Alleen onderzoeken naar misdrijven in georganiseerd verband of misdrijven waarop een
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, komen voor een dergelijke afspraak in
aanmerking. De afspraak is aan een rechterlijke rechtmatigheidstoets onderworpen (art. 226h,
derde lid, Sv). Over de aard en de intensiteit van de rechterlijke toetsing is in de Kamerstukken het
volgende opgemerkt:

“De rechter-commissaris dient voorts na te gaan of de getuige geheel uit vrije wil instemt met de
afspraak en of de aard van de toezegging van de officier van justitie in overeenstemming is met
het gewicht van de af te leggen verklaring. Het perspectief voor de beoordeling is niet gericht op
een volle toetsing, maar meer op de beantwoording van de vraag of het optreden van de overheid
in concreto op de wijze als voorgelegd als rechtmatig kan worden aangemerkt.”93

Anders dan procesafspraken als in deze vordering aan de orde, hebben toezeggingen aan
getuigen een expliciete wettelijke basis. De praktijk liep echter ook hier voor op de wetgever.
Toezeggingen aan getuigen vonden al lange tijd plaats voordat naar aanleiding van de
bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden in 1996 een wettelijke
regeling werd gecreëerd, die uiteindelijk pas op 1 april 2006 in werking is getreden.94 Daarom is
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het interessant te bezien welke koers de Hoge Raad voer ten aanzien van toezeggingen aan
getuigen voordat deze een expliciete wettelijke basis hadden.

De Hoge Raad wees in zijn jurisprudentie de mogelijkheid van toezeggingen aan getuigen niet
principieel af.95 De jurisprudentie van de Hoge Raad was casuïstisch. Het doen van algemene
uitspraken was volgens de Hoge Raad voorbehouden aan de wetgever.96Ook voor de onderhavige
vordering rijst de vraag naar de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter. In dat
verband zijn de volgende overwegingen uit het arrest van de Hoge Raad van 30 juni 1998, NJ
1998, 799 relevant:

“Over de toelaatbaarheid van 'de kroongetuige' zal in dit arrest niet een algemeen oordeel
worden gegeven en wel om de volgende redenen.

Een op de desbetreffende problematiek toegesneden wettelijke regeling is niet voorhanden. Van
een voldoende uitgekristalliseerde, algemeen aanvaarde rechtsopvatting omtrent dit vraagstuk in
al zijn verschijningsvormen, kan evenmin worden gesproken. Er bestaat met name geen zekerheid
over wat onder een 'kroongetuige' dient te worden verstaan en welke afgrenzing moet worden
gegeven aan de toelaatbaarheid van een dergelijke getuige en van de inhoud van de met deze
gemaakte afspraak. Een nadere bepaling en afgrenzing zal door de wetgever moeten worden
gegeven. Een wettelijke regeling is in voorbereiding, maar de uitkomst daarvan is nog onzeker. Bij
die stand van zaken gaat het de rechtsvormende taak van de rechter te buiten indien hij zich
thans over het 'fenomeen van de kroongetuige' in algemene termen zou uitlaten. Zolang een
wettelijke regeling nog niet tot stand is gekomen, zal de rechter zich uitsluitend moeten bepalen
tot toetsing van de concrete omstandigheden van het geval aan de in art. 6 EVRM aan een
verdachte gewaarborgde fundamentele rechten en aan de mede uit art. 6 EVRM afgeleide
beginselen van een behoorlijke procesorde. Dit is reeds eerder gebeurd (vgl. HR 15 februari 1994,
NJ 1994, 322; HR 23 mei 1995, NJ 1995, 683; HR 19 maart 1996, NJ 1997, 59).”

Het ontbreken van een expliciete wettelijke regeling vormde voor de Hoge Raad geen reden om
het doen van toezeggingen aan getuigen als zodanig ontoelaatbaar te achten. De Hoge Raad leek
de grondslag voor toezeggingen aan getuigen te vinden in het opportuniteitsbeginsel en de
daarop gebaseerde bepalingen.97 Bij de toetsing van de toezegging in het concrete geval diende
te worden beoordeeld of de waarborgen van art. 6 EVRM en de beginselen van een behoorlijke
procesorde in acht waren genomen.

In de geciteerde overweging klinkt terughoudendheid door ten aanzien van het stellen van
algemene grenzen aan de toelaatbaarheid van een kroongetuige en van de inhoud van de met
deze gemaakte afspraak. Opmerkelijk daarbij is wel dat de Hoge Raad onder omstandigheden ook
toezeggingen toelaatbaar achtte waarvan de wetgever later niet heeft willen weten. Dat gold
bijvoorbeeld voor toezeggingen die direct of indirect strekten tot algehele strafrechtelijke
immuniteit.98 Andere toelaatbaar geachte toezeggingen hadden bijvoorbeeld betrekking op
strafvermindering, de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel99 en de wijze van
tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf. De toezegging dat een eventueel door de rechter op te
leggen gevangenisstraf niet ten uitvoer zou worden gelegd heeft de Hoge Raad ontoelaatbaar
geacht.100

In een overzichtsarrest van de Hoge Raad uit 2019 heeft de Hoge Raad nadere beschouwingen
gewijd aan de inmiddels ingevoerde wettelijke regeling ten aanzien van toezeggingen aan
getuigen.101 De Hoge Raad overweegt dat op grond van de wetsgeschiedenis, de bewoordingen
en het systeem van de wet geen eenduidige beantwoording kan volgen ten aanzien van de
inhoud van afspraken die thans kunnen worden gemaakt met het oog op de toezegging aan een
getuige. Omdat de rechtspraktijk is gediend bij duidelijkheid over het bereik van de wettelijke
regeling, heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. De Hoge Raad overweegt dat in art.
226g Sv twee typen (voorgenomen) afspraken naar voren komen. In het eerste lid van art. 226g
Sv gaat het om de toezegging dat bij de vervolging van de getuige in zijn eigen strafzaak
strafvermindering met toepassing van art. 44a Sr zal worden gevorderd. Het vierde lid van art.
226g Sv ziet daarnaast op afspraken die niet worden aangemerkt als afspraak als bedoeld in art.
226g, eerste lid, Sv en die voor het onderzoek van betekenis kunnen zijn. Kenmerkend voor de
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eerste afspraak is dat deze in rechtstreeks verband staat met een door de rechter te nemen
beslissing in de strafzaak tegen de getuige, te weten de beslissing over de strafoplegging. Daarbij
bepaalt de laatste volzin van art. 226g, eerste lid, Sv dat een dergelijke afspraak geen andere
inhoud mag hebben dan de toezegging dat met inachtneming van art. 44a, tweede lid, Sr
strafvermindering zal worden gevorderd in de strafzaak tegen de getuige.

De tweede categorie afspraken (art. 226g, vierde lid, Sv) houdt geen rechtstreeks verband met
beslissingen als bedoeld in de artikelen 348 en 350 Sv, maar kan wel op enigerlei wijze een
gunstige invloed hebben op de bereidheid van de getuige tot het afleggen van een verklaring.
Deze afspraken worden ook wel aangeduid als gunstbetoon. Omdat het afspraken betreft die
verband houden met de toepassing van bevoegdheden die de officier van justitie zonder
tussenkomst van een rechter kan uitoefenen, zijn deze afspraken niet afzonderlijk voorwerp van
toetsing door de rechter-commissaris op de voet van art. 226g, derde lid, Sv.

De Hoge Raad overweegt verder dat art. 226g, eerste lid, Sv niet afdoet aan de algemene
bevoegdheid die op grond van art. 511c Sv toekomt aan de officier van justitie om, zonder enige
vorm van rechterlijke tussenkomst, met een verdachte een schriftelijke schikking aan te gaan ter
(gehele of gedeeltelijke) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtspraak inzake toezeggingen aan getuigen in strafzaken die dateert van vóór de
wettelijke regeling maakt duidelijk dat deze vorm van afspraken volgens de Hoge Raad (in elk
geval mede) kon worden gebaseerd op het opportuniteitsbeginsel en de daarop gebaseerde
artikelen 167, tweede lid, en 242, tweede lid, Sv. Volgens Abels en Crijns is de reden dat juist de
toezeggingen strekkend tot strafvermindering in de wet zijn geregeld gelegen in het feit dat deze
rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de beslissing van de rechter op de vragen van de
artikelen 348 en 350 Sv. Nu een dergelijke toezegging invloed heeft op de beslissingsruimte van
de rechter, behoeft deze wettelijke regeling.102 Dat uitgangspunt klinkt ook door in de rechtspraak
van de Hoge Raad.

Herstelbemiddeling

Ingevolge art. 51h, tweede lid, Sv houdt de rechter indien hij een straf of maatregel oplegt
rekening met een overeenkomst die tussen het slachtoffer en de verdachte in het kader van
bemiddeling tot stand is gekomen. Deze vorm van herstelbemiddeling betreft weliswaar consensus
tussen de verdachte en het slachtoffer, maar laat wel zien dat de rechter bij de oplegging van straf
of maatregel en de beslissing op de vordering van de benadeelde partij de door de betrokkenen
gemaakte afspraken in aanmerking dient te nemen. Daarnaast zal ook het Openbaar Ministerie in
de regel bij de strafeis rekening houden met de door de verdachte en het slachtoffer gemaakte
afspraken. Afspraken die het slachtoffer en de verdachte hebben gemaakt, kunnen daarmee een
voor de verdachte gunstige invloed uitoefenen op de op te leggen straf of maatregel. Het is aan
de rechter te bepalen op welke wijze daarmee rekening wordt gehouden.

Verloop van het onderzoek ter terechtzitting

In het kader van het onderzoek ter terechtzitting bestaat volop ruimte voor bepaalde vormen
van consensualiteit die niet direct betrekking hebben op de beantwoording van de bewijsvraag en
de strafoplegging. Het gaat dan om de vormgeving en de inrichting van het onderzoek ter
terechtzitting. Zo kan de rechter met instemming van Openbaar Ministerie en verdediging afzien
van het horen van (verschenen en niet-verschenen) getuigen (art. 287, tweede lid, Sv en art. 288,
derde lid, Sv). Nader getuigen- en deskundigenonderzoek kan met instemming van
procesdeelnemers in plaats van door de rechter-commissaris door de zittingsrechter worden
uitgevoerd (art. 316, tweede lid, Sv). Datzelfde geldt voor het voortzetten van het onderzoek bij
een gewijzigde samenstelling van de rechtbank (art. 322, derde lid, Sv) en het volstaan met het
mededelen van de korte inhoud van de dossierstukken (art. 301, derde lid, Sv). Consensus tussen
procesdeelnemers kan aldus op verschillende manieren het strafgeding verkorten. Uiteindelijk blijft
de rechter echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gedingvoering.103

In de afgelopen jaren is bovendien een aantal wetswijzigingen tot stand gekomen waaraan de
veronderstelling ten grondslag ligt dat communicatie tussen de rechter en procesdeelnemers aan
de zitting voorafgaat. Te denken valt vooral aan bevelen van de voorzitter van de rechtbank aan
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de officier van justitie tot het verrichten van aanvullend onderzoek en het doen oproepen van
getuigen (art. 258 en 263 Sv).104 Daarbij komt dat ook rechtsgevolgen kunnen worden verbonden
aan consensus tussen partijen die niet ter terechtzitting maar elders (bij de rechter-commissaris,
bijvoorbeeld) is gebleken (vgl. art. 288, derde lid, Sv).

Keulen pleit ervoor deze lijn verder door te trekken. De wet zou volgens hem consensualiteit
tussen procespartijen meer in het algemeen als rechtsbasis kunnen aanmerken voor het
achterwege laten van proceshandelingen. Denkbaar is volgens hem zelfs consensualiteit als basis
aan te merken voor het achterwege laten van een terechtzitting.105

Voortbouwend appel (artikelen 415, tweede lid, en 416, tweede, en, derde lid, Sv )

Hoewel het hoger beroep oorspronkelijk gezien werd als een nieuwe behandeling van de zaak,
heeft de appelrechter bij de invoering van het voortbouwend appel (art 415, tweede lid, Sv) bij de
Wet stroomlijnen hoger beroep (Stb. 2006, 470), de bevoegdheid gekregen om slechts expliciete,
door de procespartijen aangebrachte, bezwaren tijdens de behandeling ter terechtzitting te
behandelen.106 Het gevolg hiervan is dat de appelrechter tijdens het onderzoek ter terechtzitting
niet alle ten laste gelegde feiten hoeft te bespreken en de onbestreden onderdelen van het
vonnis in beginsel ongemoeid kan laten.107

Een stap verder is de mogelijkheid voor het hof om het hoger beroep in zijn geheel niet te
behandelen indien procesdeelnemers na het instellen hoger beroep (alsnog) berusten in het
vonnis. Op de voet van art 416, tweede, en, derde, lid, Sv kan immers de verdachte respectievelijk
het Openbaar Ministerie in het hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard indien niet (tijdig)
en op de voorgeschreven wijze grieven zijn aangevoerd tegen het vonnis van de rechtbank. De
niet-ontvankelijkheid kan ook worden uitgesproken na sluiting van het onderzoek ter
terechtzitting in gevallen waarin intrekking van het hoger beroep formeel niet meer mogelijk is
maar noch de verdachte noch het Openbaar Ministerie behoefte heeft aan een verdere
inhoudelijke behandeling en beoordeling.108 In hoger beroep bestaat aldus meer ruimte om
vergaande consequenties te verbinden aan consensus tussen procesdeelnemers over de wijze
van afdoening. Dat past bij een hedendaagse opvatting over het hoger beroep in strafzaken,
waarbij de rechter zich in beginsel concentreert op de grieven van de partijen tegen het vonnis.

Ook in hoger beroep wordt de invloed van consensualiteit begrensd door de zelfstandige
verantwoordelijkheid van de zittingsrechter. Die verantwoordelijkheid wordt uitgedrukt door de
laatste zinsnede van art. 415, tweede lid, Sv (‘en op hetgeen overigens nodig is’). Daaruit volgt
dat het de appelrechter vrijstaat om onbestreden onderdelen van de uitspraak in eerste aanleg
toch aan de orde te stellen teneinde zijn verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de zaak
aan de hand van het toetsingskader van de artikelen 348 en 350 Sv waar te kunnen maken.109

Modernisering Strafvordering

Zoals opgemerkt, is in het kader van de modernisering voorzien in een verdere ‘beweging naar
voren’. In dit verband wordt een sterkere regie door de rechter beoogd en staan efficiëntie en het
contradictoir karakter van het strafgeding hoog in het vaandel.110

Deze grondgedachten van modernisering strafvordering bieden een gunstige voedingsbodem
voor een sterkere nadruk op consensualiteit.111 Zo wordt veel verwacht van de regiebijeenkomst
bij de rechter-commissaris, die door art. 185 Sv mogelijk is gemaakt. Met de (ruimere toepassing
van) regiebijeenkomsten kan worden ‘toegewerkt naar afronding van een zo compleet mogelijk
onderzoek’.112 Tegelijkertijd kan tijdens deze regiebijeenkomsten worden bekeken in hoeverre
(reeds) consensus bestaat over de reikwijdte van het onderzoek. Volgens Keulen zou het nieuwe
Wetboek, voortbouwend op het huidige art. 288, derde lid, Sv, de zittingsrechter kunnen toestaan
gevolgen te verbinden aan afspraken die tijdens dergelijke bijeenkomsten gemaakt zijn.113

Ook de plannen ten aanzien van het onderzoek ter terechtzitting bevatten aanknopingspunten
voor een sterker accent op consensualiteit. De regiefunctie van de rechter staat daarbij centraal.
Zo wordt de voorzitter nadrukkelijk in staat gesteld om voorafgaand aan de terechtzitting
gelegenheid te geven tot een schriftelijke uitwisseling van standpunten.114 Indien consensus
bestaat tussen procesdeelnemers over onderzoekswensen, kan de beoogde voorzitter al voor de
inhoudelijke zitting door een voorzittersbevel bepalen dat het onderzoek wordt uitgevoerd.115 Niet
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alleen tijdens een regiebijeenkomst maar ook tijdens een informeel overleg kan die consensus
worden verkend.

Tussenbalans

De verkenning van het nationale strafprocesrecht levert verschillende aanknopingspunten op
voor de beantwoording van de rechtsvragen die in deze vordering centraal staan.

Het enkele feit dat procesafspraken geen expliciete wettelijke basis hebben, betekent niet dat
deze per definitie ontoelaatbaar zijn. Een parallel kan worden getrokken met de toezeggingen aan
getuigen in strafzaken, een bijzondere, zaaksoverstijgende vorm van ‘procesafspraken’. Dergelijke
toezeggingen waren aanvankelijk evenmin wettelijk geregeld, maar zijn door de Hoge Raad in
verschillende zaken toelaatbaar bevonden. Daarbij speelde het opportuniteitsbeginsel een rol.

Procesafspraken vormen als zodanig geen wezensvreemd element in ons strafvorderlijk stelsel.
Buitengerechtelijke vormen van afdoening op basis van wilsovereenstemming zijn geen
uitzondering. Zo zijn bij hoge transacties en de ontnemingsschikking onderhandelingen tussen het
Openbaar Ministerie en de verdediging niet ongebruikelijk. De rechter blijft bij buitengerechtelijke
vormen van afdoening tot op heden buiten beeld, maar krijgt naar verwachting in de nabije
toekomst een rol in het kader van de toetsing van hoge transacties en ontnemingsschikkingen.
Daarmee wordt het onderscheid tussen buitengerechtelijke vormen van consensuele afdoening en
verschijningsvormen in het kader van de procedure voor de rechter minder scherp.

Ook in de rechterlijke procedure is steeds meer ruimte gekomen voor consensualiteit. De
wetgever heeft toezeggingen aan getuigen en herstelbemiddeling een wettelijke basis gegeven
en heeft ook in het kader van de procesvoering bepaalde versnellingen en vereenvoudigingen
doorgevoerd onder voorwaarde van instemming van (doorgaans) het Openbaar Ministerie en de
verdachte. Het voortbouwend appel past ook in deze ontwikkeling, terwijl in de voorstellen van
modernisering strafvordering consensualiteit een nog belangrijker en meer algemene plaats
inneemt. Ook de toename van het belang van regiezittingen kan in dit verband worden genoemd.
Verschillende wetswijzigingen dragen bij aan de mogelijkheid de omvang van het onderzoek op de
terechtzitting beperkt te houden. Gesteld zou kunnen worden dat procesafspraken een steeds
natuurlijker plaats in het strafvorderlijk stelsel kunnen gaan innemen.

Daarbij moet tegelijkertijd worden bedacht dat de wetgever er ook voor heeft gekozen
bepaalde vormen van consensualiteit juist niet in te voeren. De bekendste voorbeelden zijn de
vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten en een wettelijke regeling van plea
bargaining. In de gevallen waarin wetgevende macht heeft laten blijken een variant niet te willen,
zal de rechter in het licht van een evenwichtige verdeling tussen de staatsmachten een pas op de
plaats moeten maken.

Ook anderszins moeten de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter in aanmerking
worden genomen. De Hoge Raad heeft in de context van toezeggingen aan getuigen in strafzaken
overwogen dat van een voldoende uitgekristalliseerde, algemeen aanvaarde rechtsopvatting over
dit vraagstuk in al zijn verschijningsvormen geen sprake is en dat een nadere bepaling en
afgrenzing door de wetgever zal moeten worden gegeven. Dat geldt a fortiori voor
procesafspraken in het algemeen.

Bovendien mogen procesafspraken geen inbreuk maken op het wettelijk systeem van verdeling
van verantwoordelijkheden in het strafproces. De rechter blijft ten volle verantwoordelijk voor de
eerlijkheid en volledigheid van het onderzoek en voor de beantwoording van de vragen van de
artikelen 348 en 350 Sv en heeft in dat kader met het oog op de materiële waarheidsvinding een
actieve rol. Gewaakt moet verder worden tegen inperking van de door de wetgever aan het
slachtoffer / de benadeelde partij toegekende rechten.

De straftoemetingsvrijheid van de rechter biedt ruimte rekening te houden met de
procesopstelling van de verdachte. Het staat de rechter aldus ook vrij de medewerking van de
verdachte aan procesafspraken bij de straftoemeting te betrekken. Ook in zoverre kunnen
procesafspraken worden ingepast in het strafvorderlijk stelsel, zij het dat deze de rechter nooit
kunnen binden. Consensus tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte biedt dan ook geen
garantie voor de uitkomst van het rechterlijk geding. Aan de andere kant kan de rechter in het
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algemeen niet zonder meer voorbij gaan aan die consensus. Zo zal de rechter op grond van art.
359, tweede lid, tweede volzin, Sv in het bijzonder de redenen moeten opgeven die hebben geleid
tot de afwijking van het gezamenlijke uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van het Openbaar
Ministerie en de verdachte.

Voor een stelsel van procesafspraken waarbij de rechter buitenspel wordt gezet is echter geen
enkele steun te vinden in ons stelsel. De rechter houdt het laatste woord.

Veel lidstaten van de Raad van Europa kennen, anders dan Nederland, een wettelijke regeling
van procesafspraken, die door het EHRM ook wel onder de noemer van plea bargaining worden
gebracht.116 Tegen die achtergrond is een korte rechtsvergelijkende schets aangewezen. Voor een
meer uitgebreid rechtsvergelijkend onderzoek verwijs ik naar twee boeken van Peters. In haar
dissertatie uit 2012 beschrijft zij de relevante wettelijke regelingen in Italië, Duitsland en Frankrijk.
In haar boek uit 2018, getiteld Dealen met ondermijningsdelicten, besteedt zij onder meer aandacht
aan de wetgeving over procesafspraken in België en Zwitserland.

Voor deze vordering is ervoor gekozen een drietal landen te bespreken. In de eerste plaats wordt
het vizier gericht op onze oosterburen. In Duitsland bestaat al lange tijd een praktijk van
procesafspraken. Deze praktijk ging vooraf aan het onder voorwaarden goedkeuren en met
nadere waarborgen omgeven daarvan door het Bundesverfassungsgericht en Bundesgerichtshof.
Naderhand is deze rechtspraak in de Strafprozessordnung gecodificeerd. Evenals in Nederland,
bestond er dus geen wettelijke basis voor het maken van procesafspraken vóórdat aan de Duitse
hoogste gerechten de vraag werd voorgelegd of, en zo ja, onder welke voorwaarden
procesafspraken mochten worden gemaakt. Ook om die reden is een studie van het Duitse recht
voor deze vordering relevant.

Het tweede land dat wordt onderzocht, is Oostenrijk. Oostenrijk kent geen wettelijke regeling
van procesafspraken. Het Oberste Gerichtshof heeft in twee uitspraken geoordeeld dat het maken
van procesafspraken als in die zaken aan de orde ontoelaatbaar is. Het is interessant om deze
uitspraken en de Oostenrijkse literatuur nader te bestuderen en te vergelijken met de andere
uitkomst in Duitsland.

Ten slotte wordt een blik geworpen op het Belgische systeem, waarin sinds 2016 een vorm van
procesafspraken in de wet is neergelegd. Deze zogenoemde ‘voorafgaande erkenning van schuld’-
procedure maakt het mogelijk om afspraken te maken over het afleggen van een bekentenis in ruil
voor een lagere strafeis, waarna een wat beknopter onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt.

Duitsland

Duitsland kent een gematigd accusatoir strafproces. Een inquisitoir element is dat de rechter
tijdens het onderzoek ter terechtzitting actief op zoek moet naar de materiële waarheid. Hij heeft
de plicht zoveel mogelijk te achterhalen wat er daadwerkelijk is gebeurd (de in § 244, tweede lid,
Strafprozessordnung (hierna: StPO) neergelegde gerichtlicher Aufklärungspflicht).117De beginselen
van Unmittelbarkeit (onmiddellijkheid) en Mundlichkeit spelen daarbij een belangrijke rol: in
beginsel worden alle getuigen en deskundigen tijdens het openbare onderzoek ter terechtzitting
gehoord en kan de rechter verzoeken van de verdediging tot nader bewijsonderzoek alleen onder
zeer strikte voorwaarden afwijzen.118 Een en ander brengt mee dat strafprocedures in Duitsland
zeer veel tijd in beslag (kunnen) nemen.119 Dat verklaart mede de behoefte om afspraken te
maken die kunnen leiden tot een eerdere beëindiging van de procedure.

Sinds 2009 bestaat in Duitsland een wettelijke regeling voor het maken van procesafspraken in
strafzaken. Deze regeling is neergelegd in § 257c StPO: Verständigung zwischen Gericht und
Verfahrensbeteiligten (hierna: Verständigung). De Verständigung vormt in grote lijnen de codificatie
van rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht en het Bundesgerichtshof, waarin het maken
van procesafspraken onder bepaalde voorwaarden sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw
werd toegestaan. Daaraan ging sinds de jaren zeventig al een praktijk vooraf waarin op grond
van informeel (niet-openbaar) overleg afspraken werden gemaakt tussen het Openbaar Ministerie,
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de verdediging en de rechter. Deze praktijk ontstond doordat de strafrechtspleging in die tijd
steeds meer overbelast raakte en de wetgever daarop reageerde met enkele wetten die als
neveneffect hadden dat procespartijen de mogelijkheid zagen om meer met elkaar te
communiceren en consensus te zoeken.120 Peters heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de
Duitse wettelijke regeling en de geschiedenis van totstandkoming daarvan. Ik vat hierna kort de
argumenten samen die in de door haar besproken Duitse literatuur zijn genoemd vóór en tegen de
mogelijkheid van het maken van procesafspraken. Daarna bespreek ik de belangrijkste uitspraken
van het Bundesverfassungsgericht en het Bundesgerichtshof over procesafspraken en de
daaropvolgende wettelijke regeling. Ik eindig met de bespreking van het evaluatieonderzoek dat
onlangs heeft plaatsgevonden naar de praktijk van de Verständigung.121

Argumenten vóór en tegen procesafspraken in de Duitse literatuur

Voorstanders van procesafspraken betoogden dat deze een bijdrage zouden kunnen leveren aan
het verminderen van de druk op de justitiële capaciteit. Discussie bestond vooral over de
verenigbaarheid van het maken van procesafspraken met het streven naar materiële
waarheidsvinding. Tegenstanders meenden dat een afspraak waarbij een bekentenis wordt
afgelegd in ruil voor strafkorting per definitie in strijd was met de rechterlijke onderzoeksplicht en
de plicht tot materiële waarheidsvinding. Voorstanders meenden eveneens dat de rechterlijke
onderzoeksplicht voorop moest staan, maar dat een bekentenis alleen hoefde te worden getoetst
in geval van concrete twijfels over de geloofwaardigheid ervan. Ook bestond verschil van inzicht
over de verenigbaarheid van het maken van procesafspraken – buiten het onderzoek ter
terechtzitting om – met het onmiddellijkheidsbeginsel, dat in Duitsland van grotere betekenis is
dan in Nederland. Verder werd gediscussieerd over de verhouding met het openbaarheidsbeginsel
en over de onschuldpresumptie: kon een verkort bewijsonderzoek ter terechtzitting voldoende
basis bieden voor een schuldigverklaring en een veroordeling en liep de rechter niet teveel vooruit
op een schuldigverklaring door voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting afspraken te
maken over een bekentenis? Ook zou het nemo tenetur-beginsel in de weg staan aan het maken
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van procesafspraken. In dit verband werd onder meer gewezen op § 136a StPO. In deze bepaling
is neergelegd dat aan de vrije wilsvorming door de verdachte niet mag worden tekortgedaan door
misleiding, (be)dreiging en het toezeggen van een niet bij de wet voorzien voordeel. In de
literatuur rees de vraag of het aanbieden van een strafkorting in ruil voor een bekentenis onder
de reikwijdte van deze bepaling zou vallen, en daarmee dus verboden zou zijn.122

De uitspraken van het Bundesverfassungsgericht en het Bundesgerichtshof

Het Bundesverfassungsgericht sprak zich in 1987 uit over de mogelijkheid tot het maken van
procesafspraken in strafzaken. Het Hof stelde de beginselen van een eerlijk proces (ein faires,
rechtsstaatliches Verfahren) en de plicht van de staat om te zorgen voor een goed functionerende
strafrechtspleging (eine funktionstüchtige Strafrechtspflege) voorop en overwoog dat de beginselen
van strafvordering niet verbieden dat er buiten het onderzoek ter terechtzitting een gesprek
plaatsvindt tussen de verschillende procesdeelnemers over het verloop en de afloop van de
procedure. Er mogen echter geen afspraken worden gemaakt over de rechterlijke
onderzoeksplicht, de juridische kwalificatie van het ten laste gelegde feit en de beginselen van de
straftoemeting. Het toezeggen van een straf die niet in redelijke verhouding staat tot de schuld
zou in strijd zijn met § 136a StPO – de verdachte zou tot een bekentenis worden gedwongen door
een belofte van een niet bij de wet voorzien voordeel – en was niet toegestaan; de enkele
mededeling dat een bekentenis kan leiden tot een lagere straf was volgens het
Bundesverfassungsgericht niet in strijd met deze bepaling.123

De verschillende strafsenaten (kamers) van het Bundesgerichtshof kwamen daarna tot
uiteenlopende oordelen over de verenigbaarheid van het maken van procesafspraken met
beginselen van strafprocesrecht. Op 28 augustus 1997 oordeelde de vierde senaat van het
Bundesgerichtshof in een richtinggevend arrest uiteindelijk dat de totstandkoming en de inhoud
van procesafspraken onder leiding van de rechter met de verdachte onder bepaalde voorwaarden
verenigbaar was met het Duitse strafprocesrecht en de daaraan ten grondslag liggende
beginselen.124 De senaat wees daarbij onder meer op de omstandigheid dat het Duitse
strafprocesrecht op consensus gebaseerde regelingen kent, waaronder § 153a StPO: de
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mogelijkheid tot het voorwaardelijk seponeren van bepaalde strafbare feiten. De vierde senaat
schetste de volgende randvoorwaarden die in acht zouden moeten worden genomen bij het
maken van procesafspraken:

(i) De rechter blijft verplicht om op zoek te gaan naar de materiële waarheid. Dat betekent dat
geen afspraken kunnen worden gemaakt over de schuld van de verdachte (eine Absprache über
den Schuldspruch). De rechter moet zelf vaststellen of de verdachte daadwerkelijk schuldig is en
zal daartoe de betrouwbaarheid van de afgelegde bekentenis moeten toetsen en aldus
bewijsonderzoek moeten doen.

(ii) De verdachte moet vrij zijn in zijn keuze om een afspraak te maken. Hij mag niet worden
gedwongen tot het afleggen van een bekentenis door te dreigen met een hogere straf als hij niet
bekent of door een niet bij de wet voorzien voordeel toe te zeggen.

(iii) Een afspraak die inhoudt dat de verdachte in ruil voor strafvermindering zijn recht opgeeft om
een rechtsmiddel in te stellen (het zogenoemde Rechtsmittelverzicht) is niet toegestaan. De
verdachte kan pas na het wijzen van het vonnis afstand doen van zijn recht op het instellen van
een rechtsmiddel.

(iv) De afspraak over de bekentenis van de verdachte en de strafmaat moet tijdens het onderzoek
ter terechtzitting tot stand komen. Het maken van een afspraak zonder deelname van de
verdachte zelf of met uitsluiting van lekenrechters125 is niet toegestaan. Bovendien moeten de
gemaakte afspraken worden opgenomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

(v) Er mogen geen afspraken worden gemaakt die een toezegging van een concreet op te leggen
straf inhouden. Dat is volgens de vierde senaat in strijd met het beginsel dat de rechter de straf
bepaalt op grond van wat tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebeurd (onmiddellijkheid) en
met beginselen van de straftoemeting, omdat de rechter bij een afspraak over een concreet op te
leggen straf niet meer vrij zou zijn om de hoogte van de straf te bepalen op grond van de schuld
van de verdachte. Wel mag de rechter een maximumstraf toezeggen, die bij een geloofwaardige
bekentenis niet zal worden overschreden.

(vi) De op te leggen straf moet recht doen aan de mate van schuld van de verdachte (vgl. ook § 46
StGB). Het staat de rechter wel vrij om aan de afgelegde bekentenis een strafmatigende werking
toe te kennen, ook als de bekentenis niet is afgelegd vanwege schuld of wroeging (Schuldeinsicht
und Reue), maar uit tactische overwegingen.

(vii) De rechter is gebonden aan de gemaakte afspraken. Dat volgt uit het recht op een eerlijk
proces, waaronder ook het vertrouwensbeginsel valt. Alleen als zich na de gemaakte afspraak
zwaarwegende nieuwe omstandigheden voordoen die de rechter tot dan toe onbekend waren en
die van invloed zijn op diens oordeel, kan de rechter – nadat hij de procespartijen daarvan tijdens
het openbare onderzoek ter terechtzitting op de hoogte heeft gesteld – afwijken van de
gemaakte afspraken.

De grote senaat van het Bundesgerichtshof heeft zich op 3 maart 2005 over procesafspraken
uitgesproken. De grote senaat bevestigde in hoofdlijnen de koers die de vierde senaat in het
hiervoor besproken arrest had uitgezet.126 Hij benadrukte dat de bekentenis van de verdachte
indringend moest worden getoetst op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Verder overwoog
de grote senaat dat het verschil tussen de straf die mogelijkerwijs zou zijn opgelegd als er een
regulier contradictoir proces was gevoerd en de maximale straf die kon worden opgelegd naar
aanleiding van gemaakte afspraken (de zogenoemde Sanktionsschere) niet te groot mocht
worden. Dat zou immers kunnen leiden tot een onacceptabele druk op de verdachte om mee te
werken aan een afspraak. Een Rechtsmittelverzicht was volgens de grote senaat in beginsel
verboden. De grote senaat eindigde zijn uitspraak met een oproep aan de wetgever om een
wettelijke regeling tot stand te brengen, omdat het primair aan de wetgever is om de
fundamentele vragen te beantwoorden over de inrichting van het strafproces en daarmee over de
regels waarmee het maken van procesafspraken moet worden omgeven.

Wetgeving over procesafspraken

In 2009 heeft de Duitse wetgever de handschoen opgepakt en een regeling tot stand gebracht
waarin het maken van procesafspraken onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan.127 De
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regeling is neergelegd in § 257c van de Strafprozessordnung onder de aanhef ‘Verständigung
zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten’. In grote lijnen codificeerde de wetgever hiermee de
rechtspraak van het Bundesgerichtshof. De regeling houdt in hoofdlijnen het volgende in.

De rechter kan in daartoe door hem geschikt geachte gevallen voorafgaand aan het onderzoek
ter terechtzitting afspraken maken over het verloop en het resultaat van het strafproces.128 Het
toepassingsgebied strekt zich uit tot alle strafbare feiten. In de praktijk worden vooral in
economische zaken en drugszaken afspraken gemaakt.129 Afspraken mogen volgens de wettekst
worden gemaakt over het procesverloop en de inhoud van het vonnis. Zo kan het Openbaar
Ministerie toezeggen een deel van de zaak te seponeren of de tenlastelegging te beperken en
kan de verdachte toezeggen schade te vergoeden of af te zien van het doen van verzoeken tot
nader onderzoek of het horen van getuigen.130 Een bekentenis zou volgens de wetgever een
bestanddeel van iedere afspraak moeten zijn.131 De rechter blijft verplicht tot materiële
waarheidsvinding. De rechter kan een bandbreedte van een op te leggen straf aangeven (derde
lid), maar ook toezeggingen doen over de wijze waarop het proces zal worden gevoerd, zo lang
het maar gaat om procesrechtelijke besluiten die binnen zijn bevoegdheid vallen.

In de wet is bepaald dat er geen afspraken mogen worden gemaakt over de kwalificatie van de
feiten. Dat zou in strijd zijn met het in Duitsland geldende legaliteitsbeginsel als grondslag voor
vervolging (§ 152 StPO) en het beginsel van materiële waarheidsvinding. Ook mogen geen
afspraken worden gemaakt over de oplegging van een met de tbs-maatregel vergelijkbare
sanctie. Een afspraak die inhoudt dat de verdachte afstand doet van het instellen van een
rechtsmiddel is evenmin toelaatbaar.132 Het slachtoffer dat zich als Nebenkläger heeft gevoegd in de
strafprocedure mag zich uitlaten over de afspraak, maar zijn instemming is niet noodzakelijk voor
de totstandkoming daarvan.133

De afspraak komt tot stand als de verdachte en het Openbaar Ministerie daarmee
instemmen.134De voorzitter deelt de inhoud van de afspraak tijdens het onderzoek ter
terechtzitting mede (§ 243, vierde lid, StPO) en de overeenkomst wordt opgenomen in het proces-
verbaal van het onderzoek ter terechtzitting. In de memorie van toelichting135 bij het wetsvoorstel
wordt benadrukt dat de rechter de verdachte goed moet informeren over de inhoud en de
gevolgen van een te maken afspraak. Ook moet de verdachte goed worden geïnformeerd over de
gevallen waarin de rechter van de gemaakte afspraak kan afwijken en wat de gevolgen daarvan
zijn (dat is expliciet bepaald in § 257c, vijfde lid, StPO). Aldus wordt gewaarborgd dat de verdachte
een eigen inschatting kan maken van de aan zijn medewerking verbonden risico’s.136 De
informatieverschaffing is des te meer van belang omdat de regeling over procesafspraken niet
voorziet in verplichte rechtsbijstand.137

De gemaakte afspraak is in beginsel bindend voor de rechter.138 Dat is alleen anders, zo blijkt uit
§ 257c, vierde lid, StPO, wanneer nieuwe juridisch of feitelijk relevante omstandigheden bekend
worden en deze de rechter ervan overtuigen dat het in het vooruitzicht gestelde Strafrahmen niet
meer in overeenstemming is met de ernst van het feit of de schuld van de verdachte. Hetzelfde
geldt als de procesgedragingen van de verdachte afwijken van de afspraak. Als de rechter om
(een van) de voornoemde reden(en) voornemens is af te wijken van de afspraak, dient hij de
procespartijen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Er volgt dan een reguliere
contradictoire procedure met dezelfde rechter(s), waarin de in het kader van de eerder gemaakte
afspraak afgelegde bekentenis geen rol meer mag spelen.

Kritiek op de wettelijke regeling

De wettelijke regeling heeft de kritiek op de Verständigung niet doen verstommen.139 Nog steeds
wordt betwijfeld of de doelstelling van materiele waarheidsvinding zich laat verenigen met het
maken van procesafspraken, zeker omdat het Duitse strafproces zich zo sterk kenmerkt door een
mondeling en onmiddellijk onderzoek ter terechtzitting. Verder rijst de vraag of de rechter, gelet op
diens actieve rol bij het maken van afspraken, nog wel onpartijdig kan fungeren in het strafproces
als de afspraken mislukken en het tot een regulier contradictoir strafproces komt. De vraag is
opgeworpen of het niet beter zou zijn om een vaste strafkorting van (bijvoorbeeld) twintig/dertig
procent te geven, en of de verdachte geen verplichte rechtsbijstand zou moeten hebben als
procesafspraken worden gemaakt. Betwijfeld wordt verder of, bij een mislukte afspraak, de reeds
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door de verdachte afgelegde bekentenis (die niet voor het bewijs mag worden gebruikt) door de
rechter nog kan worden ‘weggedacht’. En gewezen wordt op het risico van ongelijke toegang tot
de mogelijkheid van het maken van procesafspraken.

De praktijk van procesafspraken sinds de inwerkingtreding van § 257c StPO

Uit officiële cijfers blijkt dat in de Duitse strafrechtspraktijk slechts een laag percentage zaken
wordt afgedaan op basis van een Verständigung.140 Het Bundesverfassungsgericht wijst in zijn
uitspraak van 19 maart 2013141 op empirisch onderzoek, waaruit blijkt dat de voornaamste reden
waarom de wettelijke regeling niet wordt nageleefd, is gelegen in de beperkingen ten aanzien van
de mogelijke inhoud van een Verständigung, de verplichtingen ten aanzien van transparantie en
documentatie en het verbod op het doen van afstand van rechtsmiddelen. Het
Bundesverfassungsgericht heeft in zijn uitspraak benadrukt dat de wettelijke regeling moet
worden nageleefd142 en heeft de wetgever in dezelfde uitspraak verzocht om de verdere
ontwikkeling van de praktijk van de Verständigung nauwlettend in de gaten te houden.

Naar aanleiding hiervan heeft een evaluatieonderzoek naar de praktijk van de Verständigung
plaatsgevonden, waarvan de resultaten in 2020 zijn gepubliceerd.143 Daaruit bleek dat er nog
steeds een informele praktijk van procesafspraken bestaat144 en dat de grond voor die informele
praktijk hoofdzakelijk is gelegen in de wens het proces te versnellen terwijl de wet daarvoor geen
ruimte biedt.145 Bovendien bestaan er veel onduidelijkheden over de vraag wat onder de huidige
wettelijke regelgeving wel en niet toelaatbaar is. Ook blijkt uit het onderzoek dat niet altijd
(volledig) wordt voldaan aan de verplichting om tijdens het onderzoek ter terechtzitting openheid
van zaken te bieden over de in de voorfase gemaakte afspraken en dat gemaakte afspraken niet
altijd in het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting worden opgenomen. Verder komt
het in de praktijk voor dat een concrete straf (Punktstrafe) onderdeel uitmaakt van de gemaakte
afspraken, terwijl volgens de wet de afspraak alleen een onder en bovengrens van de straf mag
inhouden.146 Rechters blijken minder snel bereid afspraken te maken met verdachten die geen
rechtsbijstand hebben. Het Rechtsmittelverzicht vormt zo nu en dan nog steeds onderdeel van de
gemaakte afspraken. De onderzoekers concluderen dat een informele praktijk van
procesafspraken veel groter is bij de Amtsgerichte dan bij de Landgerichte,147waar deze praktijk
door ondervraagde rechters als een “ein seltenes bis kaum existentes Phänomen” wordt
bestempeld.

Het Bundesverfassungsgericht heeft in een uitspraak van 29 april 2021 in reactie op de
resultaten van voornoemd onderzoek overwogen dat deze geen structureel probleem laten zien
en dat in ieder geval bij de Landgerichte de wettelijke voorschriften ten aanzien van transparantie
en verslaglegging over het algemeen goed lijken te worden nageleefd. Het Hof vervolgt dat er
geen bewijs bestaat dat de bestaande wetgeving eraan bijdraagt dat wordt teruggevallen op
informele afspraken en overweegt dat de bestaande handhavingstekorten de verplichting voor de
wetgever onderstrepen om de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en
ongewenste ontwikkelingen met gepaste maatregelen tegen te gaan. Informele afspraakvormen
acht het Bundesverfassungsgericht (nog altijd) ongrondwettig.148

Oostenrijk

Net als in Duitsland, is in Oostenrijk wettelijk verankerd dat de rechter tijdens het onderzoek ter
terechtzitting actief op zoek moet gaan naar de materiele waarheid (Wahrheitserforschung, § 3,
derde lid, StPO) en dat hij de plicht heeft om zoveel mogelijk te achterhalen wat er daadwerkelijk
is gebeurd (Amtswegigkeit, § 2, tweede lid, StPO).149 De principes van Mündlichkeit en Öffentlichkeit
(§ 12 StPO en § 258 StPO) zijn ook hier van belang en het onmiddellijkheidsbeginsel
(Unmittelbarkeit, § 13 StPO) brengt mee dat het bewijs tijdens het onderzoek ter terechtzitting
wordt vergaard. Net als in Duitsland, vindt vervolging plaats op grond van het legaliteitsbeginsel,
maar bestaan er enkele uitzonderingen op deze vervolgingsplicht.150

Anders dan Duitsland, kent Oostenrijk geen wettelijke regeling voor het maken van
procesafspraken. Het Oberste Gerichtshof keurde het maken van procesafspraken in twee
uitspraken bovendien (sterk) af. Er bestaan wel andere vormen van consensualiteit in het
Oostenrijkse strafprocesrecht.151 In de literatuur wordt onder andere gewezen op de rechtsfiguren
van Diversion (de transactie, § 198, eerste lid, StPO), het Mandatsverfahren (een versnelde
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procedure waarin de rechter de straf bepaalt zonder voorafgaande terechtzitting, § 491 StPO) en
de kroongetuigenregeling (§ 209a StPO). Ook bevat de wet zogenoemde prozessleitende
Absprachen: procesbegeleidingsafspraken. Deze afspraken hebben betrekking op het versnellen
van de procedure. Zo bepaalt § 221, tweede lid, StPO dat de verdachte kan instemmen met het
verkorten van de voorbereidingstermijn voor de terechtzitting.

Uit de juridische literatuur kan worden afgeleid dat procesafspraken in de Oostenrijkse
strafrechtspraktijk, ondanks de uitspraken van het Oberste Gerichtshof, wel degelijk worden
gemaakt. De ’Arbeitsgruppe Strafrecht’ van de Oostenrijkse orde van advocaten achtte een
wettelijke regeling noodzakelijk, omdat er een levendige praktijk van procesafspraken bestond.152

Tipold en Wess schrijven in 2014 dat zij verschillende praktijkvoorbeelden kennen waarin
procesafspraken werden gemaakt.153 Moos schrijft in 2004 zelfs dat het maken van
procesafspraken in Oostenrijk een min of meer dagelijkse praktijk is geworden.154

De uitspraken van het Oberste Gerichtshof van 24 augustus 2004 en 4 maart 2010

Het Oberste Gerichtshof is zeer terughoudend als het gaat om procesafspraken. In een
uitspraak van 23 augustus 2004 keurde het Oberste Gerichtshof het maken van procesafspraken
in een obiter dictum principieel af. In deze zaak had de raadsman van de verdachte een afspraak
gemaakt met de rechter over de op te leggen straf in ruil voor een bekentenis. De rechter legde
niettemin een hogere straf op. Het Oberste Gerichtshof oordeelde in sterke bewoordingen155 dat
de gemaakte afspraak in strijd was met fundamentele beginselen van Oostenrijkse strafvordering,
met name het beginsel van materiële waarheidsvinding. De betrokkenen konden volgens het Hof
tuchtrechtelijk en strafrechtelijk worden aangesproken.156 Het Oberste Gerichtshof wees in dit
verband op § 57 Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz en § 302 Strafgesetzbuch (hierna:
StGB). In die laatste bepaling is ambtsmisbruik (Missbrauch der Amtsgewalt) strafbaar gesteld. Ook
overwoog het Hof dat de in deze zaak gemaakte afspraken in geen geval te vergelijken waren
met de wél wettelijk regelde mogelijkheid van een Diversion.

In 2010 herhaalde het Oberste Gerichtshof deze overwegingen. In de aan deze uitspraak ten
grondslag liggende zaak ging het om een verdachte die had verklaard onschuldig te zijn, maar
wiens advocaat met de rechter had afgesproken dat de straf bij een bekentenis lager zou
uitvallen: bij een bekentenis zou de op te leggen gevangenisstraf twee maanden bedragen,
zonder bekentenis zou een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden worden opgelegd.
Vlak voor de terechtzitting stelde de advocaat de verdachte van dit gesprek op de hoogte, maar
de verdachte weigerde aan de afspraak mee te werken. Hij kreeg vervolgens een hoge straf
opgelegd en klaagde, eerst bij het Oberlandesgericht en daarna bij het Oberste Gerichtshof, dat
de rechter niet onpartijdig was geweest nadat de verdachte het voorstel voor een afspraak had
afgewezen. Het Oberste Gerichtshof herhaalde zijn oordeel uit 2004 dat het maken van een
dergelijke afspraak in strijd was met het grondbeginsel van de materiële waarheidsvinding en dat
dat tuchtrechtelijk en strafrechtelijk kon worden gesanctioneerd. In dergelijke gevallen zou de
strafzaak ook kunnen worden herzien (§ 353 StPO).157 Verder wees het Oberste Gerichtshof erop
dat de rechter die er niet in is geslaagd om de procedure (versneld) te kunnen beëindigen,
mogelijk niet meer geheel vrij is in zijn besluitvorming, zodat er in dergelijke gevallen onder
omstandigheden aanleiding kan bestaan voor nietigheid van het vonnis.

Het Oberste Gerichtshof ziet in zijn arrest van 4 maart 2010 wel ruimte voor het maken van
procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging met het oog op het versnellen
van de procedure (‘zur Festlegung des Verhandlungsplans dienende Konferenzen’).158 Daaraan
wijdt het echter verder geen overwegingen.

In beide hiervoor besproken zaken was de rechter degene die het initiatief had genomen tot het
(proberen te) maken van afspraken met de verdachte. Voor zover ik kan overzien, was het
Openbaar Ministerie bij deze afspraken niet betrokken. Niet duidelijk is hoe concreet de
toegezegde straf was in de zaak die leidde tot de uitspraak van 24 augustus 2004. In de zaak die
leidde tot het arrest van 4 maart 2010 ging het in ieder geval om een concrete straf. De uitspraken
van het Oberste Gerichtshof lijken tegelijkertijd een algemenere strekking te hebben. Het Hof
overweegt immers in algemene zin: “Verfahrensbeendende Prozessabsprachen widerstreiten dem
Gebot der materiellen Wahrheitsfindung und sind daher unzulässig”.159 Voor zover mij bekend, is
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deze koers in de rechtspraak nadien niet bijgesteld.

Oostenrijkse literatuur over het procesafspraken

In de literatuur bestaat sinds het begin van deze eeuw een levendige discussie tussen voor- en
tegenstanders van procesafspraken.160 Die discussie richt zich vooral op de mogelijkheid van het
‘uitruilen’ van een bekentenis van de verdachte tegen een lagere straf.161 Een uitgesproken
voorstander van het wettelijk regelen van vonnisafspraken is Ruhri.162 Hij deed in 2010, namens
de hiervoor al genoemde ‘Arbeitsgruppe Strafrecht’ van de Oostenrijkse orde van advocaten, een
aanzet voor een wettelijke regeling voor Verständigungen im Strafverfahren.163

In reactie op dit pleidooi tonen verschillende auteurs zich tegenstanders van het maken van
procesafspraken en het wettelijk regelen daarvan. Zij betrekken in hun betoog het nemo tenetur-
beginsel en wijzen op het gevaar dat er teveel druk zal worden uitgeoefend op de verdachte om
tot afspraken te komen en in dat verband een bekentenis af te leggen. Ook wordt het onwenselijk
geacht dat de kloof tussen (lagere) straffen voor bekennende verdachten en (hogere) straffen
voor niet-bekennende verdachten naar verwachting nog groter zal worden. Juist in economische
zaken zal de wens om snel tot een afronding van de procedure te komen groot zijn, waardoor het
risico ontstaat van ongelijke behandeling tussen rijkere en armere verdachten. De omstandigheid
dat het afhankelijk is van de goede contacten tussen de procesdeelnemers of afspraken tot stand
kunnen komen zou rechtsongelijkheid in de hand werken en rechtsstaatlich unerträglich zijn.164

Verder wordt gewezen op het risico dat de kwaliteit van de rechtspraak achteruitgaat en het
beginsel van materiële waarheidsvinding geweld wordt aangedaan omdat in minder zaken
gedegen inhoudelijk onderzoek wordt gedaan.165 Ten slotte wijzen auteurs op het risico dat een
groot deel van het strafproces niet meer plaatsvindt op de inhoudelijke zitting. Daarmee zou het
belang van openbaarheid van het strafproces tekort worden gedaan.

Moos betoogt dat hij aanvankelijk tegen het maken van procesafspraken was, omdat deze
afspraken “zum Verzicht auf fast Alle Prinzipien führen können, die uns im Strafprozess lieb und
teuer sind”. Toch is hij van mening veranderd. De redenen die hij voor zijn ommezwaai opgeeft zijn
de volgende. Allereerst worden er steeds meer informele (geheime) afspraken gemaakt; die
Wildwuchs in der Praxis is onwenselijk en moet worden gestopt. In de tweede plaats wordt het
strafproces efficiënter ingericht als procesafspraken (wettelijk) mogelijk worden gemaakt. En ten
derde krijgt het strafproces al steeds meer consensuele trekken, zodat het maken van
procesafspraken een logische – en onontkoombare – volgende stap is.

Tipold en Wess schrijven dat de wet niet zonder meer in de weg staat aan het maken van
afspraken over de op te leggen straf (Strafzumessungsabsprachen).166 Als er een wettelijke
regeling zou komen, zal volgens hen moeten worden voorzien in adequate rechtsbescherming van
de verdachte, door het creëren van rechtsmiddelen, het in de openbaarheid tot stand laten komen
van de procesafspraken tijdens het onderzoek ter terechtzitting en het laten uitgaan van het
initiatief voor het maken van procesafspraken van de zijde van de verdediging. Andere afspraken
dan afspraken die de strafoplegging betreffen zouden verboden moeten blijven, omdat deze in
strijd zijn met het beginsel van de materiële waarheidsvinding. Ook volgens andere auteurs zou
een evenwicht moeten worden gevonden tussen de belangen van alle betrokkenen bij de
procedure. Om het vermoeden van ontoelaatbare geheimhouding (Kabinettsjustiz) weg te nemen,
moeten de resultaten van de overeenkomst transparant zijn, door deze tijdens het onderzoek ter
terechtzitting openbaar te maken. De verdachte moet door de rechter worden geïnstrueerd over
de gevolgen en de reikwijdte van de overeenkomst. En hij mag nooit worden verplicht tot het
aangaan van de overeenkomst en mag niet worden benadeeld als hij weigert een overeenkomst
te sluiten.167

België

Het Belgische strafprocesrecht is, net als het Nederlandse, gematigd accusatoir.168 De taak van
de rechter bestaat erin de waarheid te achterhalen, maar dat gebeurt met name door verificatie
van het reeds in het vooronderzoek verzamelde bewijs.169 Het onmiddellijkheidsbeginsel vergt dat
al het bewijsmateriaal tijdens de behandeling ter terechtzitting wordt geproduceerd en dat
getuigen die in het vooronderzoek zijn gehoord, tijdens het onderzoek ter terechtzitting opnieuw
worden gehoord. De praktijk is anders. Veelal gaat de rechter uit van hetgeen is opgenomen in de
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processen-verbaal van eerder afgenomen getuigenverhoren.170

In België geldt het opportuniteitsbeginsel.171 Het Openbaar Ministerie is dus niet verplicht tot
vervolging over te gaan en kan ervoor kiezen op gronden aan het algemeen belang ontleend
strafzaken te seponeren. Daarnaast bestaan er al langere tijd vormen van buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten. Te wijzen valt op de minnelijke schikking (arti. 216bis Sv) en de
bemiddeling in strafzaken (art. 216ter Sv). Bij de toepassing van deze afdoeningsmodaliteiten is
geen rechter betrokken. Sinds februari 2016 kent het Belgische Wetboek van Strafvordering een
vorm van procesafspraken waarbij de rechter wel is betrokken: de procedure van de
voorafgaande erkenning van de schuld (de VES-procedure). Daarbij wordt een strafvervolging
ingesteld die resulteert in een strafoplegging door de correctionele rechtbank of de
politierechtbank.172 Hierna bespreek ik de inhoud en de achtergrond van de VES-procedure.

De procedure van voorafgaande erkenning van schuld (VES-procedure)

Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter introductie van de VES-procedure blijkt
dat het doel van deze wet is de correctionele rechtbank en de politierechtbank te ontlasten en de
looptijd van strafprocedures te verkorten. Ook wordt verondersteld dat de tenuitvoerlegging van
straffen doeltreffender zal verlopen, aangezien de verdachte zijn straf heeft aanvaard.173

De VES-procedure is geïnspireerd op de Angelsaksische stelsels van plea bargaining en de Franse
regeling van comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en neergelegd in art. 216 van
het Belgische Wetboek van Strafvordering. De procedure kan worden toegepast bij strafbare
feiten waarvoor het Openbaar Ministerie geen hogere straf zou vorderen dan een gevangenisstraf
voor de duur van vijf jaren. Uitgezonderd van toepassing ervan zijn enkele in § 2 genoemde
strafbare feiten (feiten waarvoor een gevangenisstraf voor de duur van twintig jaren kan worden
opgelegd en (onder meer) doodslag, verkrachting, kinderprostitutie). De regeling kan worden
toegepast tijdens het opsporingsonderzoek, maar ook als de zaak al aanhangig is bij de rechter,
zolang er nog geen eindvonnis of -arrest is gewezen.174

De verdachte moet voor de toepassing van deze procedure schuld erkennen aan de feiten zoals
het Openbaar Ministerie deze heeft omschreven.175 In de memorie van toelichting wordt gesteld
dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om te vermijden dat er sprake is van druk ten
aanzien van de verdachte om het voorstel van het Openbaar Ministerie te aanvaarden.176 Een van
de door de Belgische wetgever in dit verband gecreëerde waarborgen is de eis dat de verdachte
alleen schuld mag erkennen in het bijzijn van een (zelf gekozen of hem toegewezen) advocaat,
met wie hij vertrouwelijk mag overleggen over het voorstel nadat de advocaat inzage heeft
kunnen krijgen in het dossier. Bijstand van een advocaat garandeert volgens de memorie van
toelichting dat de verdachte geïnformeerd en zonder druk de beslissing kan nemen om het
voorstel van het Openbaar Ministerie al dan niet te aanvaarden.177 De verdachte heeft bovendien
een bedenktijd van tien dagen. Als er een overeenkomst tot stand komt, wordt deze ter
bekrachtiging aan de rechter voorgelegd. De rechter moet onder meer onderzoeken of de
overeenkomst op een vrije en weloverwogen manier is gesloten. Daartoe hoort de rechter de
verdachte en zijn advocaat over de afgesloten overeenkomst en de erkende feiten.178

Het Openbaar Ministerie neemt volgens de wet het initiatief voor het volgen van de VES-
procedure, maar kan dat doen op voorstel van de verdediging.179 Het kan daartoe (maar is niet
verplicht) een voorstel aan de verdachte doen om een lagere straf te vorderen dan hij “meende te
moeten vorderen”. Tijdens een zogenoemde “interne zitting” licht het Openbaar Ministerie zijn
voorstel toe ten overstaan van de verdachte en diens advocaat.180 De wet bepaalt alleen dat de
verdachte het voorstel van het Openbaar Ministerie kan accepteren of afwijzen.181 Niettemin wordt
het binnen het huidige wettelijke kader mogelijk geacht dat het Openbaar Ministerie met de
verdachte onderhandelt alvorens hem een definitief voorstel te doen.182

De overeenkomst wordt opgenomen in een proces-verbaal, dat moet worden ondertekend door
het Openbaar Ministerie, de verdachte en zijn advocaat. De overeenkomst wordt vervolgens ter
bekrachtiging aan de rechter voorgelegd. De rechter toetst in dat verband of is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor toepassing van de VES-procedure.183 Verder beoordeelt hij niet alleen
of de overeenkomst op een vrije en weloverwogen manier is gesloten, maar ook of deze met ’de
werkelijkheid van de feiten en met hun correcte juridische kwalificatie’ overeenstemt en of de
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voorgestelde straffen proportioneel zijn ten opzichte van de aard van de feiten, de
omstandigheden waarin deze werden gepleegd, de persoonlijkheid van de verdachte en diens
bereidheid tot vergoeding van de eventuele schade. Het is de vraag hoe indringend deze toets zal
zijn. In het justitieplan werd in de context van de VES-procedure geschreven dat “er geen
debatten worden gevoerd omtrent het bewijs van schuld”.184 In de literatuur wordt enerzijds
gesteld dat de verdachte afstand doet van een grondig onderzoek ter terechtzitting,185 maar
anderzijds dat de weg openligt voor de strafrechter om de zaak aan een volledige beoordeling te
onderwerpen.186 In de Omzendbrief van het College van procureurs-generaal wordt gesteld dat de
bevoegdheid van de rechter verder gaat dan een ’louter marginale toets om eigenlijk nog weinig
te verschillen van de gewone beoordeling van een feitenrechter’.187

De rechter kan de overeenkomst bekrachtigen of afwijzen; hij kan deze niet wijzigen. Bij een
bekrachtiging wordt het vonnis gemotiveerd zoals in een reguliere strafprocedure.188 Bij een
afwijzing wordt het dossier opnieuw ter beschikking gesteld aan het Openbaar Ministerie. De
rechter(s) die over het verzoek tot bekrachtiging heeft/hebben geoordeeld, kan/kunnen echter in
de toekomst niet meer in de zaak worden betrokken.189 Ook kunnen de stukken die in het kader
van de VES-procedure zijn opgemaakt, waaronder de bekennende verklaringen van de verdachte,
geen rol meer spelen in een eventuele nieuwe procedure.

De vordering van de benadeelde partij maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst, maar de
benadeelde partij kan zich voegen zodra de overeenkomst ter bekrachtiging aan de rechter wordt
voorgelegd. De rechter beslist dan niet alleen over het verzoek om bekrachtiging van de
overeenkomst, maar ook over de civielrechtelijke vordering.190 De bekrachtiging van de
overeenkomst wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van een geldsom aan de Staat (ten
behoeve van het slachtoffer), omdat de wetgever de toepassing van de VES-procedure mogelijk
heeft willen maken ongeacht de vermogenstoestand van de verdachte. Tegelijkertijd wordt in de
memorie van toelichting wel overwogen dat de feitenrechter bij zijn beslissing over het al dan niet
bekrachtigen van de overeenkomst rekening houdt met de wil van de verdachte om de geleden
schade te vergoeden.191

De rechter beslist volgens de wet in beginsel binnen een maand over het verzoek tot
bekrachtiging. Als de rechter de overeenkomst bekrachtigt, staat tegen die bekrachtiging geen
hoger beroep open.192 Voor het overige brengt de bekrachtiging dezelfde rechtsgevolgen mee als
een veroordeling in een reguliere strafprocedure.193

Kritiek op de VES-procedure

De wettelijke regeling van de VES-procedure sluit niet uit dat de rechter de zaak aan een
volledige beoordeling onderwerpt. Dat vormt grond voor kritiek vanuit de literatuur, waarin de
vraag wordt opgeworpen of de procedure wel zo efficiënt zal zijn als door de wetgever is
voorgestaan.194 De wetgever heeft bovendien de motiveringsverplichting voor de rechter bij de
bekrachtiging van de overeenkomst niet beperkt. Ook dat zou een rem betekenen op de beoogde
efficiëntiewinst.195 Daarnaast rijst de vraag hoe succesvol de procedure zal zijn, gelet op de
vrijheid die de rechter geniet om het verzoek tot bekrachtiging af te wijzen. Bij de verdachte zal
onzekerheid kunnen bestaan over de vraag of zijn bekentenis wel het door hem gewenste effect
zal hebben.196

De VES-procedure in de praktijk

In de praktijk lijkt de VES-procedure weinig te worden toegepast.197 Swennen schrijft dat de
uitgewerkte regeling erg omslachtig is en dat deze weinig tot geen voordelen biedt in vergelijking
met de reguliere strafprocedure, zodat zelden voor de VES-procedure wordt gekozen.198 Ook
Franssen en Vandeweerd constateren dat de VES-procedure moeilijk zijn plaats vindt in de
Belgische rechtsorde.199 Zij verklaren dit onder andere met een verwijzing naar de al langer
bestaande vormen van consensualiteit in het Belgische strafproces – de minnelijke schikking en de
bemiddeling in strafzaken – welke procedures meer voordelen zouden bieden voor de
verschillende procesdeelnemers. De VES-procedure zou te weinig opleveren voor de verdachte,
omdat de uitkomst vergelijkbaar is met die van een regulier contradictoir proces (de verdachte
wordt veroordeeld en de veroordeling komt op de Justitiële Documentatie te staan), en de
beweerde strafreductie voor de verdediging niet verifieerbaar is.200
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Tussenbalans

In de discussie over het al dan niet wettelijk regelen van procesafspraken in de onderzochte
landen komen in de kern dezelfde argumenten naar voren. Het ontlasten van justitiële capaciteit
en het verkorten van de duur van strafzaken worden als argumenten voor een regeling van
procesafspraken aangemerkt. Discussie vindt plaats over de rol van de rechter: is het
gerechtvaardigd dat hij een meer marginale zoektocht verricht naar de materiële waarheid als er
afspraken zijn gemaakt die onder meer een bekentenis van de verdachte behelzen? In Duitsland
en Oostenrijk – beide landen met een sterk accent op het onderzoek ter terechtzitting – wordt ook
gewezen op de afbreuk die met procesafspraken zou kunnen worden gedaan aan het
onmiddellijkheidsbeginsel.

Ten aanzien van de verdachte wordt het nemo tenetur-beginsel genoemd: hoe kan worden
voorkomen dat de verdachte zich onder druk gezet voelt – door de rechter, de officier van justitie
of zelfs zijn advocaat – om een afspraak te maken en daartoe een bekentenis af te leggen? In dat
verband wordt vooral benadrukt dat de in het kader van procesafspraken voorgestelde straf niet
substantieel lager mag liggen dan de straf die zou zijn gevorderd/opgelegd in een reguliere
strafprocedure. Aspecten/beginselen die verder aan de orde komen (in de verschillende landen)
zijn de onschuldpresumptie, het risico op ongelijke kansen en het gebrek aan transparantie en
openbaarheid.

De vergelijkbare discussies in de drie landen hebben tot verschillende uitkomsten geleid. De
strafvorderlijke stelsels van Duitsland in Oostenrijk vertonen veel overeenkomsten, maar de
houding ten opzichte van procesafspraken verschilt. De Duitse hoogste gerechten hebben de
praktijk onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar geoordeeld. Het Oostenrijkse Oberste
Gerichtshof toonde zich daarentegen een fel tegenstander van – de aan het Hof voorgelegde -
procesafspraken waarin rechters betrokken waren. De Oostenrijkse wetgever heeft geen ander
geluid laten horen. België en Duitsland hebben wel wettelijke voorzieningen voor procesafspraken
getroffen. Die hebben onder meer gemeenschappelijk dat een (toegezegde) bekentenis als een
belangrijk onderdeel van de procesafspraken wordt gezien. De nauwe betrokkenheid van de
rechter bij de afspraken, alsmede de omstandigheid dat de afspraken de rechter in beginsel
binden, zijn kenmerkend voor het Duitse recht. In België houdt de rechter meer afstand tot de
overeenkomst en behoudt hij ook in sterkere mate dan in Duitsland zijn verantwoordelijkheid voor
de beoordeling van de zaak. In België heeft de wetgever de toepassing van procesafspraken
beperkt tot nader aangeduide (categorieën van) strafbare feiten, terwijl in Duitsland in dit verband
geen beperking is aangebracht. Bij een afwijzing van de overeenkomst zullen in België andere
rechters de zaak moeten beoordelen, terwijl in Duitsland juist dezelfde rechters met de
behandeling van de zaak blijven belast.

De praktijk heeft de wettelijke regelingen niet volop omarmd. Evaluatieonderzoek naar de Duitse
strafrechtspraktijk laat zien dat in de praktijk ook afspraken worden gemaakt die niet voldoen aan
de wettelijke (vorm)voorschriften. De Belgische regeling wordt (vooralsnog) weinig toegepast,
omdat deze voor de verschillende procesdeelnemers te weinig voordelen zou bieden. Enerzijds
kan daaruit worden afgeleid dat het creëren van een wettelijke regeling geen garantie is om het
maken van procesafspraken doeltreffend te reguleren. Anderzijds kan daaruit de les worden
getrokken juist niet te lang te wachten met wetgeving, mede om te voorkomen dat de praktijk een
eigen koers vaart die zich bezwaarlijk laat bijsturen. Bij de inrichting van de wetgeving zal
voldoende rekening moeten worden gehouden met de in de praktijk gebleken behoeften.

In deze vordering dient ook de vraag te worden beantwoord in hoeverre het maken van
procesafspraken verenigbaar is met de rechtspraak van het EHRM.

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft al in 1987 gewezen op de mogelijkheid
van het vereenvoudigd afdoen van strafzaken, om te voorkomen dat strafprocedures (zeer) lange
tijd in beslag nemen. In een Recommendation van 17 september 1987 noemde het Comité van
Ministers daartoe onder meer summary procedures, out-of-court settlements, simplified procedures

8 Welke eisen stelt de rechtspraak van het EHRM aan procesafspraken?
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en the simplification of ordinary judicial procedures.201 In het kader van deze laatste categorie werd
onder meer het volgende overwogen:

“7. Wherever constitutional and legal traditions so allow, the procedure of "guilty pleas", whereby
an alleged offender is required to appear before a court at an early stage of the proceedings in
order to state publicly to the court whether he accepts or denies the charges against him, or
similar procedures, should be introduced. In such cases, the trial court should be able to decide to
do without all or part of the investigation process and proceed immediately to the consideration of
the personality of the offender, the imposition of the sentence and, where appropriate, to decide
the question of compensation.

8. i. The "guilty plea" procedure must be carried out in a court at a public hearing.

ii. There should be a positive response by the offender to the charge against him.

iii. Before proceeding to sentence an offender under the "guilty plea" procedure, there should be

an opportunity for the judge to hear both sides of the case.

9. Where the investigation process at the court hearing is retained, notwithstanding the
willingness

of the accused to admit his guilt, it should be restricted to those steps absolutely necessary for
establishing the facts, taking account of procedure already gone through prior to the trial. In
particular, the hearing of witnesses who have previously testified before a judicial authority should
be avoided as far as possible.”

In zaak Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië heeft het EHRM zich uitgesproken over de
verenigbaarheid met art. 6, eerste lid, EVRM en art. 2 van het Zevende protocol bij het EVRM van
de in die zaak gemaakte procesafspraken. De rechtspraak van het EHRM is uiteraard sterk
casuïstisch van aard, maar dat neemt niet weg dat aan deze uitspraak gezichtspunten kunnen
worden ontleend die relevant zijn bij het schetsen van een kader waarbinnen procesafspraken
toelaatbaar kunnen worden geacht. Deze rechtspraak wordt hieronder besproken.

Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië

Natsvlishvili – locoburgemeester van de Georgische plaats Kutaisi en directeur van een
autofabriek – en zijn echtgenote Togonidze werden in Georgië vervolgd wegens fraude.202

Natsvlishvili verklaarde aanvankelijk dat hij onschuldig was, maar na enkele maanden deed hij het
aanbod om de aandelen in de fabriek van hem en zijn echtgenote over te dragen aan de staat en
verzocht hij de aanklager om tot een schikking (plea bargain) te komen. Dat mondde uit in een
overeenkomst tussen de klagers en het Openbaar Ministerie, die ertoe strekte dat aan
Natsvlishvili alleen een geldboete zou worden opgelegd.

Voor het EHRM werd geklaagd over een schending van art. 6, eerste lid, EVRM en art. 2 van het
Zevende protocol bij het EVRM. Het EHRM stelt bij de beoordeling van de klacht voorop dat “it can
be considered a common feature of European criminal-justice systems for an accused to obtain the
lessening of charges or receive a reduction of his or her sentence in exchange for a guilty or nolo
contendere plea in advance of trial or for providing substantial cooperation with the investigative
authority. (…) There cannot be anything improper in the process of charge or sentence bargaining
in itself (…). In this connection the Court subscribes to the idea that plea bargaining, apart from
offering the important benefits of speedy adjudication of criminal cases and alleviating the
workload of courts, prosecutors and lawyers, can also, if applied correctly, be a successful tool in
combatting corruption and organised crime and can contribute to the reduction of the number of
sentences imposed and, as a result, the number of prisoners” (§ 90).203De omstandigheid dat de
verdachte (een aantal van) zijn verdedigingsrechten zal moeten opgeven voor de toepassing van
een verkorte procedure waarin procesafspraken een rol spelen, is volgens het EHRM niet
problematisch. Wel moet daarbij in ogenschouw worden genomen dat “it is also a cornerstone
principle that any waiver of procedural rights must always, if it is to be effective for Convention
purposes, be established in an unequivocal manner and be attended by minimum safeguards
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commensurate with its importance. In addition, it must not run counter to any important public
interest” (§ 91).

Het EHRM formuleert vervolgens in de kern twee voorwaarden waaraan een plea bargain moet
voldoen: deze moet worden geaccepteerd door de verdachte “in full awareness of the facts of the
case and the legal consequences and in a genuinely voluntary manner” en de inhoud van de
overeenkomst en de wijze waarop deze tot stand is gekomen, moeten worden onderworpen aan
sufficient judicial review (§ 92). Het EHRM oordeelt dat in deze zaak geen sprake is van een
schending van art. 6, eerste lid, EVRM en art. 2 van de Zevende protocol bij het EVRM. Daarbij
betrekt het Hof de volgende omstandigheden204:

(i) De klager had het initiatief genomen voor het maken van afspraken met de openbaar aanklager.
Hem was al in een vroeg stadium inzage gegeven in het strafdossier en de klager had vanaf het
begin van de strafprocedure bijstand gehad van twee door hemzelf gekozen advocaten. Deze
advocaten hadden de klager gedurende de gehele onderhandelingsfase van juridisch advies
voorzien en hem vertegenwoordigd tijdens de rechterlijke toets van het uiteindelijke akkoord.

(ii) De rechter die de rechtmatigheid van het akkoord moest beoordelen, had de klager en diens
advocaat ondervraagd over de vrijwilligheid van het handelen van de verdediging en had
onderzocht of geen sprake was geweest van undue pressure. De klager had aangegeven dat hij
de inhoud van het akkoord volledig begreep, dat hem zijn procedurele rechten en de juridische
gevolgen van het akkoord waren uitgelegd en dat zijn beslissing om het voorstel te accepteren
niet het resultaat was van any duress or false promises.

(iii) Het akkoord was uitgewerkt in een document, zodat de exacte inhoud ervan en de wijze
waarop de voorafgaande onderhandeling had plaatsgevonden, kon worden onderworpen aan een
rechterlijke toets in a clear and incontrovertible manner.

(iv) De rechter was volgens het nationale recht niet gebonden aan het akkoord, maar mocht het
akkoord afwijzen op basis van een eigen afweging van de fairness van de inhoud ervan. Ook was
de rechter bevoegd de overeengekomen straf in relatie tot de ten laste gelegde feiten te
beoordelen en deze te verlagen. Bovendien had de rechter onderzocht of er prima facie evidence
bestond voor de ten laste gelegde feiten en had hij de inhoud van de overeenkomst onderzocht
gedurende een openbaar onderzoek ter terechtzitting.

Het EHRM overweegt verder “that it is normal for the scope of the exercise of the right to
appellate review to be more limited with respect to a conviction based on a plea bargain, which
represents a waiver of the right to have the criminal case against the accused examined on the
merits, than it is with respect to a conviction based on an ordinary criminal trial”. Art. 2 van het
Zevende protocol staat niet in de weg aan een beperkte mogelijkheid tot het instellen van hoger
beroep tegen de veroordeling, gebaseerd op een plea bargain. Door akkoord te gaan met het
voorstel van het Openbaar Ministerie, de klager “as well as relinquishing his right to an ordinary
trial, waived his right to ordinary appellate review”.205

Rechtspraak over afstand van recht: ‘waivers’

In de uitspraak in de zaak Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië roept het EHRM in herinnering
dat de verdachte afstand mag doen van zijn in art. 6 EVRM verankerde rechten. Vereist is dat een
dergelijke waiver, “if it is to be effective for Convention purposes, be established in an unequivocal
manner and be attended by minimum safeguards commensurate with its importance. In addition, it
must not run counter to any important public interest”.206In enkele (hierna te bespreken)
uitspraken heeft het EHRM daarnaast overwogen dat een waiver niet door dwang/druk (constraint)
tot stand mag komen.207

Een dergelijke situatie deed zich voor in de zaak Deweer tegen België. De klager had afstand
gedaan van zijn rechten als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM ten behoeve van het treffen van
een schikking met het Openbaar Ministerie. Het EHRM oordeelde dat de voorgestelde schikking –
de betaling van een relatief klein geldbedrag – een te grote druk op de klager had gelegd om zijn
recht op een rechterlijke instantie op te geven.208 Er bestond immers een wanverhouding (flagrant
disproportion) tussen het aan de klager aangeboden voorstel en de consequenties van het niet
akkoord gaan met dat voorstel, te weten de sluiting van de winkel van de klager tot de dag van
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de rechterlijke uitspraak, met een groot inkomensverlies als gevolg.209 Het EHRM overwoog
daarover dat de druk zo groot was, “that it is not surprising that Mr. Deweer yielded”.210

Om de waiver in overeenstemming te doen zijn met de rechten zoals gewaarborgd in het EVRM,
is daarnaast vereist dat de verdachte volledig is geïnformeerd over de inhoud van de zaak (in full
awareness of the facts) en de gevolgen van het doen van afstand van recht. Het mag bovendien
niet zo zijn dat het doen van afstand ingaat tegen belangrijke maatschappelijke doelen (import
public interests). Interessant in dit verband is het arrest van het EHRM in de zaak V.C.L. en A.N.
tegen het Verenigd Koninkrijk.211 Het ging in deze zaak om de verenigbaarheid met art. 6 EVRM van
een plea bargain waarmee de klagers hadden ingestemd. De klagers waren mogelijk ook
minderjarige slachtoffers van mensensmokkel. Bij het EHRM klaagden zij er onder meer over dat
ten onrechte geen rekening was gehouden met die omstandigheid en dat zij slecht waren
geïnformeerd over hun rechten.

Het EHRM stelde allereerst vast dat de Engelse autoriteiten hadden verzuimd om te
onderzoeken of de klagers daadwerkelijk slachtoffers waren van mensensmokkel en dat dit in de
context van art. 6 EVRM meebrengt dat aan de klagers mogelijk een fundamenteel aspect van hun
verdediging is ontnomen (§ 200). Tegen die achtergrond oordeelde het EHRM vervolgens over de
geldigheid van de waiver. In dat verband herhaalde het EHRM de in Natsvlishvili en Togonidze tegen
Georgië geformuleerde voorwaarden om te mogen spreken van een waiver in de context van plea
bargains (§ 201): “(A) the bargain must be accepted in full awareness of the facts of the case and
the legal consequences and in a genuinely voluntary manner; and (b) the content of the bargain
and the fairness of the manner in which it had been reached between the parties must be subject
to sufficient judicial review”. Het Hof overwoog vervolgens dat de guilty pleas van de klagers
unequivocal waren. De klagers waren zich bovendien hoogstwaarschijnlijk bewust van het feit dat
geen inhoudelijke beoordeling van de feiten meer zou volgen na hun bekentenis. Daarbij nam het
EHRM in aanmerking dat de klagers waren voorzien van rechtsbijstand. Maar omdat zij niet wisten
of zij slachtoffers waren van mensensmokkel, was hun bekentenis niet afgelegd in full awareness
of the facts. Het EHRM overwoog bovendien dat gelet op de ernst van mensensmokkel en de
inbreuk die hiermee wordt gemaakt op de rechten uit het EVRM, het gebrek aan onderzoek
hiernaar maakt dat “any waiver of rights by the applicants would have run counter to the
important public interest in combatting trafficking and protecting its victims” (§ 202). Het EHRM
constateerde, na een overall fairness-toets, dat art. 6, eerste lid, EVRM was geschonden.

In de zaak Di Martino en Molinari tegen Italië waren de klagers in eerste aanleg vrijgesproken,
maar werden zij in hoger beroep veroordeeld. In Straatsburg klaagden zij, met een beroep op art.
6, eerste lid, EVRM, dat het hof van beroep had miskend dat de klagers in de gelegenheid hadden
moeten worden gesteld om bepaalde getuigen te horen. In deze zaak was een Italiaanse
alternatieve strafprocedure gevolgd, de zogenoemde giudizio abbreviato (verkorte procedure).212

Deze procedure houdt in dat de rechter op verzoek van de verdachte de strafzaak afdoet op
grond van het dossier van het opsporingsonderzoek (en dus niet op basis van een – in Italië nog
sterk – onmiddellijk strafproces213). Daar staat een strafkorting voor de verdachte tegenover. Het
EHRM overwoog dat de klagers ermee hadden ingestemd om de hiervoor genoemde verkorte
procedure te voeren en (dus) dat zij ermee hadden ingestemd dat zij hun verdediging moesten
baseren op grond van de documenten die tijdens het vooronderzoek waren verzameld. Het EHRM
zag geen reden eraan te twijfelen dat de klagers ondubbelzinnig afstand hadden gedaan van hun
recht om getuigen te horen tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Bovendien hadden de klagers
geaccepteerd dat de rechters in hun zaak gebruik zouden maken van de eerder afgelegde
verklaringen van de getuigen en wisten zij dat bij een eventueel hoger beroep het hof de
bevoegdheid had om de zaak opnieuw te behandelen op basis van hetzelfde bewijsmateriaal. Art.
6, eerste lid, EVRM was volgens het EHRM niet geschonden.214

Uit de hiervoor besproken rechtspraak kunnen de volgende relevante eisen worden afgeleid ten
aanzien van het doen van afstand van het recht op een reguliere contradictoire behandeling zoals
neergelegd in art. 6 EVRM. De verdachte dient zich bewust te zijn van de inhoud van de zaak en
de gevolgen voor de verdachte als hij afstand doet van zijn rechten. Dat betekent dat de
verdachte daarover adequaat zal moeten worden geïnformeerd. De verdachte mag niet onder
dusdanige druk worden gezet om afstand te doen van rechten, dat niet meer gesproken kan
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worden van vrijwilligheid. Van dergelijke druk kan sprake zijn als aan de verdachte een groot
verschil wordt voorgespiegeld tussen de straf die hij in het kader van te maken afspraken kan
accepteren en de voor de verdachte nadelige gevolgen als hij deze straf niet accepteert. Ten
slotte is er ook een maatschappelijk belang dat in de weg kan staan aan het aannemen van
rechtsgeldige waiver. Dat belang kan zijn gelegen in de opsporing en vervolging van bepaalde
(ernstige) strafbare feiten en het beschermen van slachtoffers van die feiten. Ik begrijp dat
element in de rechtspraak zo, dat in dergelijke situaties de autoriteiten geen genoegen zouden
mogen nemen met een waiver, omdat zaaksoverstijgende, maatschappelijke belangen vragen om
een regulier contradictoir proces.

Rechtspraak over nemo tenetur / verklaringsvrijheid

Bijzondere aandacht vraagt een in de onderzochte buitenlandse stelsels veelvoorkomend
onderdeel van gemaakte procesafspraken: een door de verdachte af te leggen bekentenis in het
licht van het nemo tenetur-beginsel. Dit beginsel (the principle against self-incrimination) vormt
onderdeel van het in art. 6 EVRM neergelegde recht op een eerlijk proces. Het recht zichzelf niet te
hoeven belasten bestaat volgens het EHRM vooral uit het zwijgrecht en het veronderstelt dat de
vervolgende instantie het ten laste gelegde bewijst “without resort to evidence obtained through
methods of coercion or oppression in defiance of the will of the accused.” In dit verband benadrukt
het EHRM ook de vrijheid van de verdachte zijn procespositie te bepalen. Om te beoordelen of het
recht zichzelf niet te hoeven belasten is gerespecteerd, onderzoekt het Hof “the nature and
degree of the compulsion, the existence of any relevant safeguards in the procedures and the use
to which any material so obtained is put”.215

Het EHRM is in zijn uitspraak in de zogenoemde key case Ibrahim e.a. tegen het Verenigd
Koninkrijk ingegaan op drie categorieën van gevallen waarin sprake kan zijn van improper
compusion in strijd met art, 6 EVRM216: gevallen waarin een verdachte “is obliged to testify under
threat of sanctions and either testifies in consequence or is sanctioned for refusing to testify”,217

gevallen waarin “physical or psychological pressure, often in the form of treatment which breaches
Article 3 of the Convention, is applied to obtain real evidence or statements”218 en gevallen waarin
“the authorities use subterfuge to elicit information that they were unable to obtain during
questioning”219.

De vraag rijst of het in het vooruitzicht stellen van een bepaald voordeel als een bekentenis
wordt afgelegd ook improper compulsion kan opleveren. Dat zou onder omstandigheden mogelijk
een vorm van psychological pressure kunnen vormen zoals bedoeld in de tweede categorie. Dat
wordt klemmender naarmate het mogelijke voordeel voor de verdachte groter is. Het specifiek
voor plea bargaining door het EHRM gehanteerde toetsingskader sluit daarbij aan. Onder
bepaalde omstandigheden zal geen sprake meer zijn van totstandkoming van de afspraken op a
genuinely voluntary manner.

Meer dan één verdachte en procesafspraken met niet al deze verdachten

In de rechtspraak is ook de situatie aan de orde gekomen waarin sprake is van verschillende
verdachten, terwijl niet met alle verdachten procesafspraken tot stand komen.

In Mucha tegen Slowakije werd de klager vervolgd voor deelneming aan een criminele
organisatie.220 Enkele mededaders waren voor dat feit al veroordeeld en hadden in het kader van
gemaakte procesafspraken bekennende verklaringen afgelegd. Voor het EHRM deed de klager een
beroep op art. 6 EVRM. In het bijzonder klaagde hij erover dat hij niet door een onpartijdige
rechter was berecht en dat de onschuldpresumptie was geschonden. Aan deze klachten werd ten
grondslag gelegd dat dezelfde rechters de medeverdachten ook hadden veroordeeld en dat in de
vonnissen van de medeverdachten werd gewezen op de rol van de verdachte bij de bewezen
verklaarde feiten. Het Hof herhaalt zijn eerdere rechtspraak waarin het heeft geoordeeld dat de
onschuldpresumptie wordt geschonden indien in een rechterlijke beslissing of verklaring het
standpunt besloten ligt dat een verdachte schuldig is voordat de verdachte daadwerkelijk in
rechte schuldig is bevonden. Desalniettemin is het niet ongebruikelijk en aanvaard dat in complexe
zaken waarin verschillende personen zijn betrokken die niet tegelijk kunnen worden vervolgd, kan
worden verwezen naar de betrokkenheid van individuen, ook als hun zaak nog moet worden
behandeld. Gezien de aard en samenhang van de ten laste gelegde feiten in deze zaak, was het
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nodig om ook te verwijzen naar het handelen van anderen. De uitspraken in de zaken tegen de
medeverdachten waarin de procesafspraken zijn goedgekeurd, bevatten echter een
gedetailleerde beschrijving van de gepleegde strafbare feiten, waaronder ook specifiek de rol die
de verdachte daarin heeft gespeeld. De verwijzingen naar de klager waren niet zodanig
omschreven dat duidelijk was dat hij nog zou worden vervolgd en nog niet schuldig was
bevonden. Het EHRM constateert vervolgens een schending van de onschuldpresumptie en
overweegt dat de bij de klager gerezen twijfels over de onpartijdigheid van de rechters objectief
gerechtvaardigd zijn.

Het EHRM verwijst in Mucha tegen Slowakije naar zijn uitspraak in de zaak Navalnyy en Ofitserov
tegen Rusland, waarin zich een enigszins vergelijkbare situatie voordeed.221 Beide klagers waren
als verdachten betrokken geweest in een strafzaak wegens fraude. De derde medeverdachte, X,
maakte procesafspraken met de openbaar aanklager, die onder meer inhielden dat X informatie
gaf over de rol van de klagers bij het plegen van de strafbare feiten. In ruil daarvoor zou X een
lagere straf krijgen. De klagers werden vervolgens veroordeeld op grond van onder meer de
verklaringen van X. Zij wendden zich tot het Straatsburgse Hof met verschillende klachten
gerelateerd aan art. 6 EVRM. Het EHRM overwoog dat de procedure tegen X een versnelde
procedure was geweest, waarin de feiten niet waren bewezen, maar legally assumed. Deze feiten
mochten niet zonder meer worden gebruikt in de zaken tegen de klagers, zonder in die zaken op
toelaatbaarheid en betrouwbaarheid te zijn getoetst (§ 105). Ook wees het EHRM erop dat de
omstandigheid dat X was veroordeeld op grond van een versnelde procedure zijn positie als
getuige in de zaken tegen de klagers bemoeilijkte. Als getuige was X immers gedwongen om bij
zijn eerder afgelegde verklaringen te blijven, omdat anders het oordeel in zijn eigen zaak (inclusief
gereduceerde straf) zou kunnen worden herzien (§ 109).222 Het Hof constateerde een schending
van the right to a fair hearing als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM.

Het EHRM verwijst in Mucha tegen Slowakije naar een prejudiciële beslissing van het Hof van
Justitie van de Europese Unie.223 In de verwijzingsbeslissing van de Bulgaarse rechter in die zaak
werd aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of het verenigbaar was met art 4, eerste lid,
van de Richtlijn 2016/343 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden
van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn, dat in
een schikkingsovereenkomst met een van de medeverdachten de gegevens voorkwamen van de
andere medeverdachten, die nog niet waren veroordeeld (en ook niet hadden ingestemd met een
schikkingsovereenkomst in hun eigen zaak224).

Het Hof van Justitie stelt vast dat de schikking een andere rechterlijke beslissing is dan die
welke betrekking hebben op de vaststelling van schuld, als bedoeld in art. 4, eerste lid,van de
Richtlijn. Volgens de nationale regeling moet de rechter de schikking namelijk goedkeuren. Het Hof
vervolgt dat art. 4, eerste lid,van de Richtlijn zich niet verzet tegen een schikking waarin andere
verdachten worden geïdentificeerd dan de verdachte die de schikking heeft getroffen. Wel moet de
vermelding van die andere verdachten noodzakelijk zijn voor de kwalificatie van de juridische
aansprakelijkheid van de persoon die de schikking heeft getroffen. Bovendien moet de schikking
duidelijk aangeven dat de andere verdachten nog worden vervolgd in afzonderlijke
strafprocedures en dat hun schuld niet in rechte is komen vast te staan.

Positieve verplichtingen voortvloeiend uit het EVRM

Tot slot nog een opmerking over positieve (procedurele) verplichtingen die voor de staat uit het
EVRM voortvloeien.225 Dergelijke verplichtingen kunnen ook normerend werken ten aanzien van
het wel of niet volgen van procesafspraken. Ferdinandusse226 stelt in dit verband dat het
verplichte effectief optreden van de staat inzake ernstige (zeden)misdrijven impliceert dat dit niet
alleen geldt voor de politie en het Openbaar Ministerie maar ook voor de rechter als statelijke
actor. De rechter zou in voorkomende gevallen bijvoorbeeld nader aanvullend onderzoek moeten
(laten) doen en zich niet lijdelijk moeten opstellen. Indien de rechter een verdragsschending kan
voorkomen door van die mogelijkheid gebruik te maken, zal hij dat moeten doen.227

Deze redenering kan worden doorgetrokken naar procesafspraken: indien door de aard en de
inhoud van de afspraken tekort zou worden gedaan aan slachtoffers en/of het effectief optreden
van de staat inzake ernstige (zeden)misdrijven, vormen de positieve verplichtingen die uit het
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EVRM voortvloeien voor de rechter een (extra) barrière voor het akkoord gaan met
procesafspraken.

Tussenbalans

Uit de hiervoor besproken Europese rechtspraak kunnen bepaalde grenzen worden afgeleid ten
aanzien van afspraken die mede inhouden dat de verdachte afstand doet van
verdedigingsrechten. Gewaarborgd moet zijn dat de afstand van verdedigingsrechten vrijwillig is.
De verdachte mag niet onder dusdanige druk worden gezet om afstand te doen van rechten, dat
niet meer gesproken kan worden van vrijwilligheid. De verdachte dient zich bewust te zijn van het
feitencomplex dat aan de afspraak ten grondslag ligt en van de rechtsgevolgen voor de verdachte
als hij afstand doet van zijn rechten. Dat betekent dat de verdachte daarover adequaat zal
moeten worden geïnformeerd. De verdachte dient aldus vrijwillig, op basis van voldoende en
duidelijke informatie en terwijl hij zich bewust is van de rechtsgevolgen, te zijn gekomen tot de
ondubbelzinnige beslissing mee te werken aan de desbetreffende procesafspraken. Er moet
voorts zijn voorzien in een adequate rechterlijke toetsing van de eerlijkheid van de wijze van
totstandkoming van de procesafspraak en de inhoud daarvan. Voor dat laatste is van belang dat
de rechter niet is gebonden aan de afspraken maar zelfstandig onderzoek verricht of de uitkomst
passend is.

In zaken met meerdere verdachten moet daarnaast behoedzaam worden omgegaan met
procesafspraken die worden gemaakt ten aanzien van een verdachte waarin de betrokkenheid
van nog te vervolgen andere medeverdachten worden genoemd. Tot slot moeten
maatschappelijke belangen en positieve verplichtingen die uit het EVRM voortvloeien ook worden
meegewogen bij de vraag of procesafspraken en/of een verkorte procedure doorgang kunnen
vinden.

Het voorgaande biedt de basis om de balans op te maken. De onderbouwing van de bevindingen
volgt voor het overgrote deel uit de in het voorgaande weergegeven analyse van het nationale en
het Europese recht.

Procesafspraken zonder expliciete wettelijke regeling; rechtsvorming door de wetgever en de rechter

Een op procesafspraken toegesneden wettelijke regeling ontbreekt. Die enkele omstandigheid
betekent niet dat de wet geen ruimte laat voor procesafspraken. Consensualiteit is geen
wezensvreemd element in ons strafvorderlijk stelsel. Niet alleen zijn er verschillende vormen van
buitengerechtelijke afdoening die zijn gebaseerd op consensualiteit, maar het wetboek kent ook
regelingen die mede betrekking hebben op de fase van berechting en waarin consensualiteit
centraal staat. Met name de vergelijking met toezeggingen aan getuigen in strafzaken dringt zich
op. Aan de wettelijke regeling van toezeggingen aan getuigen in strafzaken ging een praktijk
vooraf waarin de Hoge Raad dergelijke toezeggingen onder omstandigheden toelaatbaar
oordeelde. Ook de voeging ad informandum is zonder specifieke wettelijke grondslag door de
Hoge Raad aanvaard. Denkbaar is dat de Hoge Raad ook ten aanzien van procesafspraken als in
de onderhavige zaak aan de orde het voortouw neemt. Niet kan worden gezegd dat de wetgever
klaarblijkelijk niet van procesafspraken als zodanig heeft willen weten.

Zonder dat procesafspraken als zodanig in de ban hoeven te worden gedaan op grond van het
ontbreken van een specifieke wettelijke regeling, is in dit verband wel terughoudendheid
geboden. In dit verband moet worden voorkomen dat de rechter zonder specifieke wettelijke
grondslag vormen van procesafspraken omarmt die de wetgever op principiële gronden niet in het
wetboek heeft opgenomen. Ik geef daarvan twee voorbeelden. In de eerste plaats heeft een
wetsvoorstel dat ertoe strekte een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten te
introduceren nooit kracht van wet gekregen. Van een dergelijke vereenvoudigde procedure heeft
de wetgever aldus bewust afgezien. In de tweede plaats is eveneens bewust afgezien van het
initiëren van wetgeving die strekt tot de invoering van een stelsel van plea bargaining. Volgens de
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toenmalige minister van Justitie zouden het Nederlandse inquisitoire stelsel en de daarbij
behorende procestraditie te zeer in de weg staan aan een succesvolle introductie van een
dergelijke rechtsfiguur in het Nederlands strafprocesrecht. Een dergelijk voorstel zou niet passen
in de heersende procestraditie, waarin de rechter een actieve rol heeft bij de waarheidsvinding op
de terechtzitting en exclusief verantwoordelijk is voor de bewijsbeslissing. Gelet op de eerdere
keuzes om geen wetgeving tot stand te brengen betreffende een vereenvoudigde procedure voor
bekennende verdachte en plea bargaining, meen ik dat uiterste terughoudendheid is geboden bij
het toekennen van betekenis aan een bekentenis in het kader van procesafspraken. Ik kom
daarop nog terug.

In meer algemene zin geldt het volgende. De introductie van procesafspraken vergt fundamentele
afwegingen en keuzes over de inrichting en structuur van het strafproces en de rolverdeling
tussen de procesdeelnemers. Daarbij kan de wetgever niet afzijdig blijven. Zo rijzen vragen over
de soorten zaken waarin procesafspraken tot stand kunnen komen, de aard van de afspraken die
kunnen worden gemaakt, de toetsing daarvan en de gevolgen van het niet volgen van
procesafspraken door de rechter. Het gaat de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten
een algemeen kader te geven op basis waarvan al deze vragen kunnen worden beantwoord. In
het licht van een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden van de wetgever en de
rechter, ligt een nadere bepaling en afgrenzing van procesafspraken door de wetgever in de rede.
De wetgever is hier aan zet.

Bij het ontbreken van een op procesafspraken toegesneden wettelijke regeling geldt het
volgende. Bij procesafspraken hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging een essentiële
rol. De positie van de officier van justitie als dominus litis, het opportuniteitsbeginsel en de
procesautonomie van de verdediging bieden de fundamenten voor het maken van
procesafspraken. De officier van justitie bepaalt welke feiten in welke omvang aan de rechter
worden voorgelegd. Er is geen rechtsregel die uitsluit dat bij deze beslissing de verdediging wordt
betrokken. Hetzelfde geldt voor de voorgenomen eis. Op haar beurt kan de verdediging afzien van
onderzoekswensen en het voeren van bepaalde verweren. In dit samenstel ligt de mogelijkheid
van procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging besloten.

Het voortbouwend appel vormt een vruchtbare voedingsbodem voor procesafspraken. In eerste
aanleg heeft immers al een onderzoek plaatsgevonden, terwijl het geding in hoger beroep zich in
de eerste plaats concentreert op de grieven die het Openbaar Ministerie en de verdediging tegen
het vonnis hebben. Ook de ontnemingsprocedure kan zich lenen voor procesafspraken, wellicht in
nog sterkere mate dan de strafzaak. Daarbij moet worden bedacht dat het rechterlijk
beslissingsmodel beperkter is dan in de hoofdzaak en is toegespitst op het vaststellen van het
wederrechtelijk verkregen voordeel en de betalingsverplichting.

Bij gebreke van een op procesafspraken toegesneden wettelijk kader, zal van geval tot geval
moeten worden beoordeeld of sprake is van een behandeling van de zaak die in overeenstemming
is met het recht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM. De behandeling van de zaak zal
verder het systeem van de wet niet mogen doorkruisen en geen strijd mogen opleveren met
beginselen van een behoorlijke procesorde.

Zonder te pretenderen een algemeen toetsingskader voor procesafspraken te geven, volgen uit
de bespreking van het wettelijk systeem, de rolverdeling tussen de procesdeelnemers en de
rechtspraak van het EHRM bepaalde randvoorwaarden. Voor het vaststellen daarvan kan ook
inspiratie worden geput uit het rechtsvergelijkend onderzoek. Zo kunnen aan de manier waarop
het Duitse Bundesgerichtshof vóór de totstandkoming van de wettelijke regeling waarborgen
heeft geformuleerd waarmee procesafspraken moeten zijn omgeven aanknopingspunten worden
ontleend voor de beantwoording van de in het geding zijnde rechtsvragen.

Daarbij moet worden vooropgesteld dat bij procesafspraken sprake is van een dynamiek die
afwijkt van de reguliere procedure. Daarvoor dient een goede grond te bestaan. Daarbij moet
worden gedacht aan het efficiënter en effectiever afdoen van strafzaken. In dit verband kan
worden gestreefd naar het ontlasten van justitiële capaciteit in gevallen waarin procedures zo
lang dreigen te duren dat een berechting binnen een redelijke termijn en een effectieve
rechtshandhaving niet (meer) tot de mogelijkheden behoren. In dat geval zal wel aannemelijk
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moeten worden dat procesafspraken kunnen bijdragen aan verkorting van de procedure.
Denkbaar is ook dat de effectiviteit en de kwaliteit van de afdoening centraal worden gesteld door
in geval van multi-problematiek bij de verdachte een gezamenlijk afdoeningsvoorstel aan de
rechter voor te leggen.

Verantwoordelijkheid van de rechter

Cruciaal voor de legitimiteit van procesafspraken is dat recht kan worden gedaan aan de
verantwoordelijkheid van de strafrechter. De rechter mag niet buitenspel worden gezet. In dit
verband kunnen drie onderdelen worden onderscheiden. In de eerste plaats doel ik op de
verantwoordelijkheid voor de procesvoering, in welk verband de voorzitter een sleutelrol toekomt
(vgl. bijv. art. 272 Sv). In de tweede plaats volgt uit de analyse van de rechtspraak van het EHRM
dat een rechterlijke toetsing moet plaatsvinden ten aanzien van de eerlijkheid van de wijze van
totstandkoming van de procesafspraak. Daarbij dient te worden beoordeeld of de verdachte
vrijwillig, op basis van voldoende en duidelijke informatie over het feitencomplex dat aan de
afspraken ten grondslag ligt en terwijl hij zich bewust was van de rechtsgevolgen, is gekomen tot
de ondubbelzinnige beslissing mee te werken aan de desbetreffende procesafspraken. Ten slotte
zullen procesafspraken niet mogen afdoen aan de verantwoordelijkheid van de strafrechter voor
de beoordeling van de zaak aan de hand van het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350
Sv. In dit verband wordt mede invulling gegeven aan de uit de rechtspraak van het EHRM
voortvloeiende noodzaak van een rechterlijke toetsing van de inhoud van de afspraken.

Ten aanzien van het eerste onderdeel geldt het volgende. Juist in complexe zaken verdient het
aanbeveling dat de rechter zich al in een vroeg stadium door middel van een voorlopige
beoordeling kan uitspreken of hij het ingaan van een traject dat moet uitmonden in
procesafspraken aangewezen acht. Het Openbaar Ministerie en de verdediging kunnen daardoor
in een vroeg stadium een indicatie krijgen of de rechter (voorlopig) van oordeel is of de zaak zich
leent voor een versnelde afdoening met toepassing van procesafspraken. Betrokkenheid van de
strafrechter in dit stadium kan bijdragen aan een doelmatige procesvoering, maar vormt geen
voorwaarde voor toelaatbaarheid van procesafspraken. De rechter kan ook zelf het initiatief
nemen tot een traject van procesafspraken door het Openbaar Ministerie en de verdachte te
polsen of bereidheid bestaat een dergelijk traject te beproeven. In dit verband kan een parallel
worden getrokken met de situatie waarin de civiele rechter tijdens de mondeling behandeling van
een zaak de mogelijkheid van een schikking beproeft (art. 87, tweede lid, onderdeel c, Rv). Er is
ook in het kader van procesafspraken in het strafrecht geen rechtsregel die zich tegen een
dergelijk initiatief verzet. Een verdergaande betrokkenheid van de rechter bij de totstandkoming
van de afspraken, zoals in de Duitse wettelijke regeling, verdraagt zich echter niet met ons
strafvorderlijk stelsel.

Het tweede onderdeel van de rechterlijke toetsing, te weten van de wijze van totstandkoming
van de procesafspraken, vloeit voort uit de verantwoordelijkheid van de zittingsrechter voor een
behandeling van de zaak waarbij de verdedigingsrechten worden gerespecteerd. In de
rechtspraak van het EHRM wordt in dit verband de noodzaak van een sufficient judicial review
beklemtoond. De rechter moet beoordelen of de verdachte “in full awareness of the facts of the
case and the legal consequences and in a genuinely voluntary manner” tot procesafspraken is
gekomen. Er mag geen sprake zijn geweest van undue pressure. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat de rechtspraak van het EHRM in dit verband is toegesneden op het geval waarin
sprake is van plea bargaining en het afleggen van een bekentenis onderdeel is van de
procesafspraken. Maar ook buiten die situatie dient te worden beoordeeld of de afstand van
verdedigingsrechten voldoet aan de voorwaarden die het EHRM aan een afstand van rechten stelt,
met name dat de afspraken niet onder druk tot stand zijn gekomen en dat de verdachte adequaat
is geïnformeerd over de onderliggende feiten en de rechtsgevolgen van zijn medewerking aan
procesafspraken. De rechter dient zich ervan te vergewissen of de verdachte vrijwillig, op basis
van voldoende en duidelijke informatie over het feitencomplex dat aan de afspraken ten grondslag
ligt en terwijl hij zich bewust is van de rechtsgevolgen, is gekomen tot de ondubbelzinnige
beslissing mee te werken aan de desbetreffende procesafspraken. In het verlengde daarvan ligt
dat de rechter in het vonnis of arrest van deze beoordeling blijk geeft.
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Bij die beoordeling komt zwaar gewicht toe aan de vraag of de verdachte bij het aangaan van
procesafspraken was voorzien van rechtsbijstand. Zeker bij de huidige stand van het recht,
waarbij een wettelijke regeling die houvast kan bieden ontbreekt, mag worden verlangd dat
procesafspraken slechts tot stand kunnen komen indien de verdachte bij het maken van de
afspraken wordt bijgestaan door een raadsman.

Voor de desbetreffende beoordeling lijkt het daarnaast in de regel aangewezen dat de
verdachte op de zitting waar de procesafspraken ter sprake komen aanwezig is, zodat de rechter
de gelegenheid heeft de verdachte in dit verband zelf vragen te stellen teneinde inzicht te krijgen
of de verdachte vrijwillig afstand heeft gedaan van verdedigingsrechten en zich in dat verband
bewust is van het onderliggende feitencomplex en de inhoud, de strekking en de rechtsgevolgen
van de procesafspraken.

Voor de desbetreffende beoordeling is verder van belang dat waarborgen bestaan ten aanzien
van de transparantie en daarmee de toetsbaarheid van de procedure die heeft geleid tot de
procesafspraken. Het belang van interne openbaarheid vergt schriftelijke vastlegging van de
afspraken en verslaglegging van voorbereidende besprekingen en voeging daarvan in het
strafdossier. Voorafgaand aan de totstandkoming van procesafspraken zal de verdediging inzage
moeten hebben in het strafdossier teneinde haar procespositie te kunnen bepalen. Het belang
van externe openbaarheid vraagt om een openbare zitting waarop de procesafspraken aan de
orde worden gesteld.

De rechterlijke toetsing van de wijze van totstandkoming van de procesafspraken moet worden
onderscheiden van de rechterlijke beoordeling van de zaak aan de hand van het beslissingsmodel
van de artikelen 348 en 350 Sv. Die beoordeling is in het voorgaande als derde onderdeel van de
rechterlijke toetsing gerubriceerd en geeft mede invulling aan de door het EHRM verlangde
toetsing van de inhoud van de procesafspraken. De zittingsrechter blijft ten volle verantwoordelijk
voor de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv. Procesafspraken kunnen
niet afdoen aan deze door de wet aan de strafrechter toevertrouwde verantwoordelijkheid. Zo
mag de rechter niet de beantwoording van de bewijsvraag overslaan of beperken tot een
marginale toetsing omdat over de bewijsbaarheid van het ten laste gelegde feit overeenstemming
tussen partijen bestaat. De wet laat wel ruimte voor rechterlijke beoordeling van de bewijsvraag
aan de hand van de resultaten van het voorbereidend onderzoek, zonder zelf nader onderzoek te
initiëren.

Ten aanzien van de hoofdvragen van art. 350 Sv dient naar mijn mening in dit verband
onderscheid te worden gemaakt. Ik licht dat als volgt toe.

De eerste hoofdvraag is of het ten laste gelegde feit is bewezen. Het bewijs kan slechts worden
aangenomen indien de rechter daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van
wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen (art. 338 Sv). Procesafspraken kunnen noch
aan de bewijsstandaard noch aan de nadere bewijsregels afbreuk doen. Van marginale toetsing
van de inhoud van de door het Openbaar Ministerie en de verdediging voorgestelde
bewezenverklaring kan geen sprake zijn. De rechter zal de vraag of het ten laste gelegde is
bewezen zelf moeten beantwoorden. Wel zal hij daartoe in beginsel, voor zover zijn
verantwoordelijkheid dat toelaat, kunnen volstaan met raadpleging van het dossier.

De rechter zal dus onverkort moeten beoordelen of voldoende wettig en overtuigend bewijs
aanwezig is. Indien de rechter tot een andere beoordeling komt van de bewijsbaarheid van het
ten laste gelegde dan in het gezamenlijk standpunt van het Openbaar Ministerie en de rechter
naar voren is gebracht, zal hij van de procesafspraken moeten afwijken. Dat geldt zowel ten
nadele als ten voordele van de verdachte. Dat betekent dat de rechter in geval van een voorstel
dat strekt tot bewezenverklaring van het subsidiair ten laste gelegde feit eerst zal moeten
beoordelen of het primair ten laste gelegde feit bewezen kan worden verklaard. Denkbaar is wel
dat de rechter bij een lichte afwijking van het afdoeningsvoorstel ten aanzien van de
bewezenverklaring de in het afdoeningsvoorstel opgenomen straf toch passend acht. Op de vraag
of in een dergelijk geval heropening van de behandeling moet plaatsvinden, kom ik nog terug.

Ook de vraag of de bewezenverklaring onder een wettelijke delictsomschrijving valt, zal de
rechter zelf moeten beantwoorden, ongeacht wat de procesafspraken ter zake behelzen. Indien
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het feit onder een delictsomschrijving valt, zal de beantwoording van de vragen naar de
strafbaarheid van het feit en de verdachte in de regel niet problematisch zijn. Nader onderzoek
kan aangewezen zijn indien uit het dossier het rechtstreeks en ernstig vermoeden rijst dat
bijvoorbeeld sprake is van een strafuitsluitingsgrond, ook al doet de verdediging daarop geen
beroep.228 Als het dossier geen andere conclusie toelaat dan dat de verdachte niet strafbaar is,
behoort hij te worden ontslagen van rechtsvervolging, ook als de verdachte heeft meegewerkt
aan procesafspraken en geen beroep is gedaan op het ontbreken van strafbaarheid.229

Waar de beantwoording van de eerste drie vragen van art. 350 Sv in essentie niet verschilt van
de situatie waarin geen procesafspraken aan de orde zijn, kan daarover ten aanzien van de
vierde vraag, over de oplegging van straf of maatregel, anders worden geoordeeld. Hierbij gaat
het immers, anders dan bij de andere vragen, om een weging van factoren waarbij de rechter een
grote mate van vrijheid toekomt de straf of maatregel op te leggen die hem passend voorkomt.
Het wettelijk systeem staat er niet aan in de weg dat het Openbaar Ministerie en de verdediging
een gezamenlijk sanctievoorstel doen. De rechter kan vervolgens toetsen of de voorgestelde straf
of maatregel hem passend voorkomt. Als dat geval is, zal hij de desbetreffende straf of maatregel
zelf opleggen. Denkbaar is dat het afdoeningsvoorstel een bepaalde bandbreedte aanhoudt, zoals
in het Duitse recht, maar noodzakelijk is dat niet. De rechter kan bij de straftoemetingsbeslissing
de procespositie van de verdachte in aanmerking nemen, dus ook de medewerking aan
procesafspraken. De in een afdoeningsvoorstel opgenomen strafvermindering ten opzichte van de
te verwachten straf ingeval de reguliere procedure zou worden gevoerd, zal niet dusdanig mogen
zijn, dat de verdachte niet meer geacht kan worden vrijwillig zijn medewerking aan de afspraken
te hebben verleend. In buitenlandse rechtsstelsels lijkt in dit verband een grens van ongeveer een
derde strafvermindering ten opzichte van de gemiddelde straf te zijn aanvaard.230

De rechter is ook overigens gehouden bepaalde beslissingen te nemen. Te denken valt aan de
beslissing op de vordering van de benadeelde partij (art. 361 Sv) en over de op de voet van art.
94 Sv in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen (art. 353 Sv). Ook daaraan
kunnen procesafspraken niet afdoen.

Bij procesafspraken die een wijziging van de tenlastelegging behelzen, is de situatie naar mijn
mening anders dan bij afdoeningsvoorstellen. Ten aanzien van de inhoud van de tenlastelegging
voert het Openbaar Ministerie immers de regie. Daarom blijft de toetsing van een vordering tot
wijziging van de tenlastelegging door de rechter in de regel beperkt tot de beoordeling of na
wijziging sprake blijft van hetzelfde feit als aanvankelijk ten laste is gelegd (art. 313, tweede lid,
Sv). In het licht van de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het strafproces, komt het mij
minder zuiver voor als de rechter bij de beoordeling van een afdoeningsvoorstel rekening houdt
met de bewijsbaarheid van het oorspronkelijk, vóór de wijziging ten laste gelegde feit.

De wettelijke voorschriften over de motivering van het vonnis zijn ook van toepassing als aan
het vonnis procesafspraken zijn voorafgegaan. Deze voorschriften dienen ook in dat geval
onverkort te worden nageleefd. Ik zie echter geen gronden aan te nemen dat de motiveringsplicht
in gevallen waarin de rechter een afdoeningsvoorstel volgt verder strekt dan de algemene,
wettelijke motiveringsvereisten die voor elk vonnis of arrest gelden. Dat betekent ook dat de
rechter met een verkort vonnis zal kunnen volstaan zolang geen gewoon rechtsmiddel is
aangewend (art. 365a, eerste lid, Sv). Weliswaar zal in gevallen waarin de rechter een
afdoeningsvoorstel volgt het onderzoek ter terechtzitting in de regel zeer beknopt zijn, terwijl
doorgaans geen rechtsmiddel tegen het vonnis of arrest zal worden ingesteld, maar daarin zie ik
nog geen goede grond om af te wijken van de wettelijke motiveringsvoorschriften. Ook in ander
gevallen kunnen terechtzittingen beknopt zijn en kunnen de verdachte en het Openbaar Ministerie
afzien van het instellen van rechtsmiddelen. Uiteraard staat het de rechter vrij (bijvoorbeeld) de
bewezenverklaring meer uitgebreid te motiveren dan waartoe de wet hem in het algemeen
verplicht, maar de enkele omstandigheid dat sprake is van een gevolgd afdoeningsvoorstel noopt
hem daartoe naar mijn mening niet.

Ten slotte rijst in dit verband de vraag welke gevolgen moeten worden verbonden aan de
omstandigheid dat de rechter een afdoeningsvoorstel niet (volledig) volgt. Ingeval sprake is van
een lichte afwijking, die niet afdoet aan de essentie van het afdoeningsvoorstel, zal de rechter de
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zaak zonder heropening van de behandeling kunnen afdoen. Heropening van de behandeling zal
aangewezen zijn indien de verdedigingsrechten en de procespositie van het Openbaar Ministerie
anders tekort zouden worden gedaan. Ook daarbij zijn het recht op een eerlijk proces als bedoeld
in art. 6 EVRM en de beginselen van een behoorlijke procesorde leidend. De omstandigheden van
het geval zijn bepalend. Datzelfde geldt voor de vraag of na heropening de zaak in dezelfde
samenstelling kan worden hervat. Uit het rechtsvergelijkend overzicht bleek dat Duitsland en
België in dit opzicht afwijkende uitgangspunten hanteren.

Het komt mij voor dat zich – afhankelijk van de grond voor de heropening – feiten of
omstandigheden zouden kunnen voordoen waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou
kunnen lijden als dezelfde rechter die de procesafspraak niet heeft gevolgd na heropening
opnieuw de zaak behandelt.231 Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van dergelijke
feiten of omstandigheden is de jurisprudentie van het EHRM over de onpartijdigheid van de rechter
van belang. Beoordeeld dient te worden of sprake is van omstandigheden die zwaarwegende
aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat de rechters ten aanzien van de verdachte een
vooringenomenheid koesteren, althans dat de bij de verdachte daarover bestaande vrees
objectief gerechtvaardigd zou zijn.232 Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de rechters zich
vóór heropening hebben uitgelaten over de bewezenverklaring en de schuld van de verdachte.233

Als een afdoeningsvoorstel op een andere grond niet wordt gevolgd, bijvoorbeeld omdat de
rechter onvoldoende informatie over de wijze van totstandkoming van de procesafspraak heeft
gekregen teneinde invulling te geven aan toetsing daarvan, lijkt dat niet zonder meer aan een
nieuwe behandeling met dezelfde rechters in de weg te hoeven staan.

Nadere begrenzing

De betekenis van de verklaringsvrijheid voor een eerlijk proces en de keuze van de wetgevende
macht om af te zien van een vereenvoudigde procedure bij een bekentenis en van een wettelijk
stelsel van plea bargaining, vormen zwaarwegende argumenten om bij het ontbreken van een
specifieke wettelijke regeling bekentenissen geen onderdeel van procesafspraken te laten
uitmaken. In die benadering kan een procesafspraak niet inhouden dat een bekentenis wordt
afgelegd. Uiteraard kan het Openbaar Ministerie bij de afweging of het heil ziet in het maken van
procesafspraken wel de procespositie van de verdachte betrekken. Daartoe behoort de
omstandigheid dat de verdachte het ten laste gelegde al dan niet heeft bekend. Maar dat is iets
anders dan dat de bekentenis onderdeel van de afspraken zou worden. Wel denkbaar is dat de
verdediging in het kader van procesafspraken verklaart dat wordt afgezien van het voeren van
bepaalde bewijsverweren en/of dat de afspraken mede inhouden dat het ten laste gelegde naar
het oordeel van de officier van justitie en de verdediging bewijsbaar is.

Als een bekentenis geen onderdeel van procesafspraken is, kan de vraag of een bekennende
verklaring van het bewijs moet worden uitgesloten als de procesafspraken niet worden gevolgd
eenvoudig ontkennend worden beantwoord.

Afdoeningsvoorstellen hebben veelal betrekking op de oplegging van een bepaalde straf of
maatregel. De wet sluit niet uit dat het Openbaar Ministerie en de verdediging in dit verband een
gezamenlijk standpunt innemen. Daarbij kan echter niet worden afgedaan aan materiële en
procedurele voorwaarden voor de toepassing van de desbetreffende sancties, zoals de eis van
rapportage.234 De verkorte route van procesafspraken verdraagt zich meer in het algemeen
bezwaarlijk met de oplegging van ingrijpende vrijheidsbenemende maatregelen, zoals de
terbeschikkingstelling met bevel tot dwangverpleging.

Een afspraak tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging, inhoudende dat zij geen
rechtsmiddel zullen instellen indien het vonnis van de strafrechter overeenkomt met het
gezamenlijke afdoeningsvoorstel, lijkt mij naar huidig recht niet mogelijk. Afstand van een
rechtsmiddel tegen een bepaalde uitspraak kan slechts worden gedaan nadat die uitspraak is
gewezen.235 Zelfs als een dergelijke rechtsmiddelenclausule wel zou worden opgenomen, staat
deze niet in de weg aan ontvankelijkheid van het hoger beroep ingeval de verdachte niettemin dat
rechtsmiddel aanwendt en grieven tegen het vonnis richt.

Procesafspraken zullen niet tot gevolg mogen hebben dat buiten de kaders wordt getreden die
de wetgever voor vormen van buitengerechtelijke afdoening heeft gesteld. Te denken valt aan een
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‘transactie’ die na de aanvang van de terechtzitting in eerste aanleg tot stand is gekomen (vgl.
art. 74, eerste lid, Sr), waarna de rechter de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaart in de
vervolging. Een dergelijke invulling van procesafspraken miskent naar mijn mening zowel het
belang van de wettelijke begrenzing van de transactie als de verantwoordelijkheid van de
strafrechter voor de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv.

Iets soortgelijks geldt voor de tardief tot stand gekomen ‘ontnemingsschikking’. Een schikking
als bedoeld in art. 511c Sv is mogelijk zolang het onderzoek op de terechtzitting in de
ontnemingsprocedure niet is gesloten. Het gaat daarbij om de zitting in eerste aanleg; art. 511c
Sv is op de procedure in hoger beroep niet van overeenkomstige toepassing verklaard.236 Wel
denkbaar is dat het Openbaar Ministerie en de verdediging ook in de fase van hoger beroep
overeenstemming bereiken over de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de
betalingsverplichting en het hof die schatting overneemt en dienovereenkomstig een
betalingsverplichting oplegt.

Inachtneming van de wettelijke grenzen van de buitengerechtelijke afdoening betekent niet dat
procesafspraken slechts mogelijk zijn voor feiten waarvoor bijvoorbeeld een transactie kan
worden gesloten. Art. 74, eerste lid, Sr sluit een transactie uit voor misdrijven waarop naar de
wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar. Dezelfde grens geldt
voor de strafbeschikking (art. 257a, eerste lid, Sv). Daarbij moet worden bedacht dat in die
gevallen geen rechter in de zaak wordt betrokken. Dat is bij procesafspraken anders.

Ik zie ook overigens geen aanknopingspunten voor het beperken van het toepassingsbereik van
procesafspraken tot bepaalde categorieën strafbare feiten. De wetgever heeft het
toepassingsbereik van toezeggingen aan getuigen beperkt tot de (samengevat) ernstiger
misdrijven (art. 226g, eerste lid, Sv). Die beperking weerspiegelt de terughoudendheid die de
wetgever heeft willen betrachten ten aanzien van het gebruik van het middel van toezeggingen
aan getuigen. Dat is een rechtspolitieke afweging. Die is aan de wetgever voorbehouden. Nu het
wettelijk systeem geen enkel aanknopingspunt biedt voor algemene regels ten aanzien van
gevallen waarin procesafspraken kunnen worden toegepast, zal het eventueel afgrenzen van die
mogelijkheid aan de wetgever moeten worden gelaten.

Belangen van slachtoffers

Procesafspraken komen tot stand tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging. Het
slachtoffer heeft daarbij geen ‘vetorecht’. Bij het maken van procesafspraken zullen belangen van
het slachtoffer echter wel moeten worden meegewogen. Het slachtoffer heeft onder meer recht op
informatie en recht op een correcte bejegening.237 Het ligt in de rede dat daaruit mede volgt dat
het Openbaar Ministerie het slachtoffer op de hoogte dient te stellen van het voornemen tot het
maken van procesafspraken.238

Een voorstel tot oplegging van een schadevergoedingsmaatregel en/of tot het toewijzen van de
vordering van de benadeelde partij kan onderdeel uitmaken van de procesafspraken. Indien de
procesafspraken strekken tot volledige toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, zal
de rechter deze in de regel aldus kunnen toewijzen. De intensiteit van de toetsing door de rechter
is hier immers lichter dan bij de beantwoording van bijvoorbeeld de bewijsvraag. Daarvoor gelden
immers de regels van stelplicht en bewijslastverdeling in civiele zaken. In het geval de verdachte
de vordering van de benadeelde partij niet (gemotiveerd) betwist, zal de rechter uitgaan van de
juistheid van de daaraan ten grondslag gelegde feiten (vgl. art. 149 Rv) en zal de vordering in de
regel worden toegewezen, tenzij de vordering onrechtmatig of ongegrond voorkomt of zich het
geval voordoet waarin de rechter door de beperkingen van het strafproces niet verzekerd acht dat
beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest hun stellingen en
onderbouwingen met betrekking tot de toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te brengen.239

Het wordt gecompliceerder als het afdoeningsvoorstel van het Openbaar Ministerie en de
verdachte behelst dat de vordering slechts gedeeltelijk wordt toegewezen of als de vordering van
de benadeelde partij buiten de procesafspraken wordt gehouden. Ten aanzien van het gedeelte
van de vordering waarover de procesafspraken zich niet uitstrekt, zal de rechter alsnog moeten
beslissen aan de hand van de gebruikelijke criteria. Daartoe behoort ook de vraag of behandeling
van het desbetreffende gedeelte van de vordering naar het oordeel van de rechtbank een
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onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Bij bevestigende beantwoording zal de
rechter de benadeelde partij in (dat deel van) de vordering niet-ontvankelijk kunnen verklaren
(art. 361, derde lid, Sv).

De zittingsrechter die de procesafspraken toetst, zal daarbij moeten betrekken of de afspraken
voldoende recht doen aan de belangen van het slachtoffer. Daarbij zal ook in aanmerking moeten
worden genomen dat aan het slachtoffer bij bepaalde misdrijven spreekrecht ter terechtzitting
toekomt (art. 51e Sv). De wet voorziet niet in een uitzondering op het spreekrecht voor gevallen
waarin procesafspraken aan de orde zijn. Ook daarom is het van belang de procespositie van het
slachtoffer in een vroeg stadium van de totstandkoming van procesafspraken te betrekken
teneinde te beoordelen of de zaak zich leent voor procesafspraken.

Medeverdachten

Complicaties kunnen ook ontstaan als verdachten in samenhangende zaken terechtstaan,
terwijl niet met alle verdachten procesafspraken zijn te maken. Uit Europese rechtspraak volgt dat
in het licht van de onschuldpresumptie behoedzaamheid is geboden bij procesafspraken met
verdachten waarin de betrokkenheid van andere verdachten, die afzonderlijk worden vervolgd,
worden genoemd. Dat laat onverlet dat niet is uitgesloten dat slechts met enkele van de
verdachten procesafspraken worden gemaakt. In complexe zaken waarin verschillende personen
zijn betrokken die niet tegelijk kunnen worden vervolgd, kan ook in vonnissen tegen een of meer
van de verdachten worden verwezen naar de betrokkenheid van individuen, ook als hun zaak nog
moet worden behandeld. Die situatie verschilt ten aanzien van de onschuldpresumptie niet
wezenlijk van gevallen waarin procesafspraken zijn gemaakt met een of meer van de verdachten.

Uit het overzicht van de feitenrechtspraak bleek dat de omstandigheid dat slechts enkele van de
verdachten in aanmerking komen voor procesafspraken niettemin in de weg kan staan aan die
vorm van afdoening. Maar dat heeft een andere achtergrond. Doordat niet met alle verdachten
afspraken kunnen worden gemaakt, kan de tijdwinst die met procesafspraken kan worden bereikt
te beperkt worden om een dergelijk traject te kunnen rechtvaardigen.

Ik keer terug naar de onderhavige zaak. Daarbij concentreer ik mij op het door de rechtbank
gehanteerde toetsingskader.

De totstandkoming van de procesafspraken als zodanig

In de onderhavige zaak was de verdachte zelf niet aanwezig op het onderzoek ter
terechtzitting. Zijn uitdrukkelijk gemachtigde raadsvrouw was wel aanwezig. In het vonnis
overweegt de rechtbank dat het “afdoeningsvoorstel” op zitting is besproken “en desgevraagd
hebben de officier van justitie en de verdediging bevestigd achter dit voorstel te staan”. De
rechtbank overweegt dat de officier van justitie heeft gerekwireerd overeenkomstig het
afdoeningsvoorstel en dat de verdediging, bij de mogelijkheid tot pleidooi, geen verweer heeft
gevoerd en heeft bevestigd zich te verenigen met het afdoeningsvoorstel. De rechtbank
overweegt: “Daarmee is de rechtbank van oordeel dat zowel in het voortraject als ter zitting de
belangen van de betrokkenen zijn geëerbiedigd en de juridische waarborgen, neergelegd in de
strafvorderlijke regels, zijn nageleefd. In het voortraject zijn alle procespartijen betrokken
geweest en heeft ook de verdediging zijn visie kenbaar kunnen maken.” Daarbij wijst de
rechtbank ook op de rollen van de procesdeelnemers: “De advocaat behartigt de belangen van de
verdachte. De taak van de rechtbank is het onafhankelijk en onpartijdig beslechten van geschillen
en te bewerkstelligen dat enkel schuldigen bestraft worden en onschuldigen juist niet. Vanuit die
rolverdeling mag ervan worden uitgegaan dat ook in het geval er in bijzondere omstandigheden
tot afspraken gekomen wordt over een bepaalde wijze van afdoening van een strafzaak, de
procesdeelnemers op grond van hun specifieke taak en belangenbehartiging komen tot een
evenwichtig voorstel dat recht doet aan alle belangen waarbij de rechter vervolgens onafhankelijk
en onpartijdig oordeelt over de zaak en het voorstel.” De rechtbank overweegt vervolgens dat op
zitting elk van de partijen de gelegenheid is geboden naar voren te brengen wat nodig werd
geacht. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee in dit geval ook voldaan aan het wettelijk

10 Conclusies ten aanzien van de bestreden uitspraak van de rechtbank



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

vereiste van een eerlijke en controleerbare rechtsgang.

Naar mijn mening heeft de rechtbank haar taak in het kader van de judicial review te beperkt
opgevat. De rechter zal immers niet alleen de inhoud maar ook de wijze van de totstandkoming
van de procesafspraken moeten toetsen. Van deze toetsing zal de rechter in het vonnis blijk
moeten geven.

Door de nadruk te leggen op de door haar geschetste, algemene rolverdeling heeft de
rechtbank blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Ten onrechte heeft de rechtbank
nagelaten als maatstaf te hanteren of de verdachte in de concrete omstandigheden van het geval
vrijwillig, op basis van voldoende en duidelijke informatie over het feitencomplex dat aan de
afspraken ten grondslag ligt en terwijl hij zich bewust was van de rechtsgevolgen, is gekomen tot
de ondubbelzinnige beslissing mee te werken aan de procesafspraken en daarmee gepaard
gaande afstand van verdedigingsrechten.

De beslissingen op de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv

De rechtbank overweegt terecht dat zij niet is gebonden aan het voorstel van het Openbaar
Ministerie en de verdediging en dat zij de vragen als bedoeld in de artikelen 348 en 350 Sv
onverkort hanteert. Ook overweegt zij dat het onderzoek wordt heropend indien zij van oordeel is
dat er op basis van het dossier onvoldoende grond bestaat voor een vaststelling van schuld, de
kwalificatie van de feiten “evident niet aansluit” bij de inhoud van het dossier en de gekozen
kwalificatie leidt tot miskenning van strafvorderlijke en maatschappelijke belangen, dan wel
wanneer zij de voorgestelde straf niet passend acht. Hoewel de termen “evident niet aansluit”
doen vermoeden dat de rechtbank hierbij doelt op een marginale toetsing, overweegt de
rechtbank vervolgens dat het Wetboek van Strafvordering uitgaat van een “volwaardige
beoordeling door de rechter”. In samenhang en welwillend gelezen, getuigt het oordeel van de
rechtbank in zoverre niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Het vervolg van het vonnis is echter niet in overeenstemming met de hiervoor weergegeven
vooropstellingen. In voorkomende gevallen verzet het Wetboek van Strafvordering zich volgens de
rechtbank niet tegen “een toets op redelijkheid van een afdoeningsvoorstel door de rechtbank”.
De rechtbank houdt daarbij rekening met een verschil in uitkomst ten opzichte van de situatie
waarin de zaak zonder gezamenlijk afdoeningsvoorstel wordt beoordeeld. Voor zover die
mogelijke verschillen “niet leiden tot wezenlijke of principiële onjuistheden”, hoeven deze naar het
oordeel van de rechtbank niet te leiden tot heropening van de zaak voor een uitvoerige
inhoudelijke behandeling. Voor zover de rechtbank ervan uitgaat dat een toetsing op redelijkheid
van het afdoeningsvoorstel volstaat, heeft zij een onjuiste maatstaf aangelegd en getuigt haar
oordeel aldus van een onjuiste rechtsopvatting.

Vervolgens overweegt de rechtbank concreet ten aanzien van het bewijs dat de officier van
justitie en de verdediging in het afdoeningsvoorstel bij een enkel feit hebben gekozen voor de
bewezenverklaring van het mindere (subsidiaire) feit, terwijl op basis van de stukken in het
dossier ook het meerdere (het primaire) feit bewezen verklaard zou kunnen worden. Dit is volgens
de rechtbank “echter een ‘marginale’ afwijking”. De rechtbank ziet in de onderhavige zaak voor het
overige geen discrepanties in de beoordeling door partijen op een wezenlijk onderdeel van de
tenlastelegging en bewezenverklaring. De rechtbank heeft vervolgens in de zaak 03/700050-14
overeenkomstig het afdoeningsvoorstel het subsidiair ten laste gelegde bewezen verklaard.

Met deze overwegingen miskent de rechtbank haar eigen verantwoordelijkheid voor de
materiële toepassing van het recht, in het bijzonder ten aanzien van de beantwoording van de
bewijsvraag (artikelen 338 en 350 Sv). Indien de rechtbank van oordeel is dat niet het subsidiaire
maar het primaire bewezen verklaard dient te worden, is zij op grond van haar wettelijke taak
gehouden het primaire bewezen te verklaren. In zoverre getuigt het oordeel van de rechtbank van
een onjuiste rechtsopvatting.

Ik stel de volgende cassatiemiddelen voor:

11 De cassatiemiddelen
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(i) Schending van het recht, in het bijzonder van art. 6 EVRM en de beginselen van een behoorlijke
procesorde, doordat de rechtbank bij haar oordeel dat in het kader van de procesafspraken de
belangen van de verdachte zijn geëerbiedigd een te beperkte invulling heeft gegeven aan de op
grond van art. 6 EVRM benodigde rechterlijke toetsing, in het bijzonder door daarbij niet als
maatstaf voor de beoordeling van de totstandkoming van de procesafspraken te hanteren of de
verdachte vrijwillig, op basis van voldoende en duidelijke informatie en terwijl hij zich bewust is
van de gevolgen, is gekomen tot de ondubbelzinnige beslissing mee te werken aan de
desbetreffende procesafspraken en daarmee gepaard gaande afstand van verdedigingsrechten.

(ii) Schending van het recht, in het bijzonder van de artikelen 338, 348 en 350 Sv, doordat de
rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het Wetboek van Strafvordering zich niet verzet
tegen een redelijkheidstoets door de rechtbank van een gezamenlijk afdoeningsvoorstel van het
Openbaar Ministerie en de verdediging, terwijl een redelijkheidstoets zich niet verdraagt met de
verantwoordelijkheid van de strafrechter voor de beantwoording van de vragen van de artikelen
348 en 350 Sv.

Op grond van het voorgaande vorder ik dat de Hoge Raad de beslissing van de rechtbank
Limburg, zittingsplaats Roermond, van 9 december 2021 in het belang der wet zal vernietigen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Parketnummers 03/700461-14, 03/700050-14 (ttz.gev) en 03/866346-15 (ttz.gev).

Zie bijvoorbeeld het persbericht van 21 februari 2019:
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/01/07/om-wil-vaker-procesafspraken-in-strafzaken.

Zie Kamerstukken II 2021/22, 2022Z03030 en Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3901.

In L.J.J. Peters, Vonnisafspraken in strafzaken: Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van
onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk (diss. Nijmegen), Nijmegen: Wolf Legal Publishers
2012 en L.J.J. Peters, Dealen met ondermijningsdelicten: Naar een efficiënte strafprocedure voor
ondermijnende criminaliteit, Deventer: Wolters Kluwer 2018 wordt gesproken over ‘vonnisafspraken’.

Strikt genomen zullen afspraken tot stand komen tussen enerzijds de officier van justitie of de
advocaat-generaal en anderzijds de verdachte of de veroordeelde (ontnemingszaken). Bij de
totstandkoming is echter de rol van de raadsman belangrijk. Daarom gebruik ik in de context van
procesafspraken ook de termen het ‘Openbaar Ministerie’ en de ‘verdediging’.

Zie onder 1.3 van het vonnis van de rechtbank: “Zowel de officier van justitie als de verdediging
hebben daarbij te kennen gegeven dat zij geen hoger beroep zullen instellen tegen het vonnis als de
rechtbank het afdoeningsvoorstel zal volgen.”

Zie Rb. Limburg 9 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9266. Dit vonnis komt verderop nog ter
sprake.

Rb Limburg van 9 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9266, 68 en 69.

Rb. Overijssel 4 september 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103 en Rb. Overijssel 4 september 2019,
ECLI:NL:RBOVE:2019:3124.

Het proces-verbaal is gepubliceerd (zie Rb. Overijssel 28 februari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:695).

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2523, hof Arnhem-Leeuwarden 1 april
2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2524 en hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2022,
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ECLI:NL:GHARL:2022:2541.

Rb. Noord-Nederland 21 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1343, Rb. Noord-Nederland 21 april 2022
ECLI:NL:RBNNE:2022:1356, Rb. Noord-Nederland 21 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1360 en Rb.
Noord-Nederland 21 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1385.

Rb. Noord-Nederland 12 mei 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1510, 1511 en 1514.

Rb. Noord-Nederland 12 mei 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1510 en 1511.

In de zaak waarvan het ECLI-nummer eindigt op 1514 wordt de vordering afgewezen omdat
onvoldoende aannemelijk is geworden dat veroordeelde daadwerkelijk wederrechtelijk voordeel heeft
verkregen.

ECLI:NL:RBZWB:2022:3017.

Rb. Overijssel 27 januari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:213 en Rb. Overijssel 27 januari 2022,
ECLI:NL:RBOVE:2022:214.

Rb. Limburg 9 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9266; Rb. Limburg 9 december 2021,
ECLI:NL:RBLIM:2021:9268 en Rb. Limburg 9 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9269.

Zie voor de processen-verbaal Rb. Rotterdam 4 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9953; Rb.
Rotterdam 19 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11391 en Rb. Rotterdam 10 december 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:12525.

Rb. Midden-Nederland 20 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1478; Rb. Midden-Nederland 20 april
2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1481; Rb. Midden-Nederland 20 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1492;
Rb. Midden- Nederland 20 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1493 en Rb. Midden-Nederland 20 april
2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1495.

Rb. Midden-Nederland 20 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1478.

Hof Den Haag 26 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:87, 88, 89, 90, 91 en 92.

Ten aanzien van dat feit ontslaat het hof de verdachte van alle rechtsvervolging omdat volgens het
hof niet kan worden vastgesteld dat het hof een of meer handelingen heeft verricht die gericht zijn
geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het geldbedrag.

Met de parketnummers: 21-001375-13 (de hoofdzaak) en 21-002737-15 (de ontnemingszaak).

Vgl. Kamerstukken II 2015/16, 24 587, nr. 659, p. 2.

Zie ook de webpagina daarover bij de rechtbank Oost-Brabant:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-
Brabant/Regels-en-procedures/Paginas/wijkrechtbank-eindhoven.aspx.

Zie bijv. ook Kamerstukken II 2018/19, 34 981, nr. 2, p. 6. Het project bij het arrondissement Oost-
Brabant is als pilot opgestart en zal in 2022 eindigen. Daarna zal worden besloten over implementatie.

Een voorbeeld van een dergelijke afdoening vormt rechtbank Oost-Brabant 23 december 2021
(ongepubliceerd; parketnummer 01-250618-21).

Uitvoeringsplan lokale innovatiekamers strafrecht tweede lijn ‘Voortbouwen 2.0’, april 2021
(ongepubliceerd).

Zie hierover ook J.H. Crijns, De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar
Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2010, p. 112-
113.

Cleiren stelt dat het legaliteitsbeginsel niet in de weg staat aan rechtsontwikkelingen die de
verdachte meer waarborgen bieden dan het wettelijk stelsel van strafvordering eist. Zie C.P.M. Cleiren,
De openheid van de wet, de geslotenheid van het recht, (oratie Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1992,
p. 13-14. Zie echter ook N. Rozemond, Strafvorderlijke rechtsvinding (diss. Amsterdam VU), Deventer:
Gouda Quint 1998, p. 196.

B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 23 en G.J.M. Corstens,
Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door: M.J. Borgers en T. Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer
2021, p. 23-24.

M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Afronding en Verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject
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Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2004, p. 11-15.

Zie hierover ook mijn bijdrage ‘Dynamiek tussen de wetgever en de strafrechter’, NJB 2020/1500.

HR 30 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998/799, m.nt. Sch.

Groenhuijsen en Knigge 2004, p. 8.

G. Knigge, ‘Strafvordering in het geding’, Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging,
deel 1994-I), Zwolle: Tjeenk Willink 1994, p. 66-67.

Groenhuijsen en Knigge 2004, p. 17, onder verwijzing naar EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74 (Sunday
Times tegen het Verenigd Koninkrijk), § 49.

Vgl. Rozemond 1998, p. 195.

Aldus de memorie van toelichting bij het Wetboek van Strafvordering uit 1926, Kamerstukken II
1913/14, 286, nr. 3, p. 55 en de Aanbiedingsbrief bij de Contourennota modernisering strafvordering
van 30 september 2015, p. 7. Zie ook Keulen & Knigge 2020, p. 1-3.

Wet van 15 januari 1998 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende het
aanhangig maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter terechtzitting (herziening
onderzoek ter terechtzitting), Stb. 1998/33, i.w.tr. 1 februari 1998 (Stb. 1998/34).

Kamerstukken II 1995/96, 24 692, nr. 3, p. 3. Ik ging op vergelijkbare wijze hierop in mijn conclusie
voorafgaand aan HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576.

Kamerstukken II 1995/96, 24692, nr. 3, p. 4-8.

Wet van 10 november 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het horen van getuigen en enkele
verwante onderwerpen, Stb. 2004/579, i.w.tr. 1 januari 2005 (Stb. 2004/640).

Zie Kamerstukken II 2003/04, 29254, nr. 3, p. 4-6 en p. 13.

EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16, NJ 2021/93, m.nt. Vellinga (Keskin tegen Nederland) en HR 20
april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576, NJ 2021/173, m.nt. JM rov. 2.13.

Vgl. Kamerstukken II 2020–2021, 35 869, nr. 3, p. 1 en de Ontwerp Memorie van Toelichting bij het
wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering van 4 mei 2022, p. 28-29.

Advies van de adviescommissie Strafrecht naar aanleiding van de Contourennota Modernisering
Wetboek van Strafvordering, p. 16; Raad voor de Rechtspraak, Advies concept-Contourennota
Modernisering Wetboek van Strafvordering, p. 7. Beide stukken zijn te raadplegen via
rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuwe-wetboek-van-strafvordering/documenten.

J.S. Nan, ‘Moderne onmiddellijkheid, onmiddellijkheid ‘light’, Strafblad 2015/47; L. van Lent, A.
Smolders & M. Malsch, ‘“We kennen allemaal de stukken…” Pleidooi voor een debat over een
onmiddellijker strafproces in Nederland”, DD 2020/38.

Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 278, p. 17.

Vgl. Peters 2018, p. 102-103.

Zie over de externe openbaarheid in het strafproces bijvoorbeeld nader L. van Lent, Externe
Openbaarheid in het strafproces (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2008 en U. van de
Pol, Openbaar terecht: een onderzoek naar het openbaarheidsbeginsel in de strafrechtspleging (diss.
Amsterdam VU), Arnhem: Gouda Quint 1986.

Vgl. ook Groenhuijsen en Knigge 2001, p. 37.. Zie verder Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p.
926 en 934 en B.F. Keulen, ‘Strafrechter en consensualiteit’, DD 2014/71.

Vgl. ook Kamerstukken II 2003/04, 29 271, nr. 1, p. 9: “Bij de waarheidsvinding in strafzaken is voor
de rechter een cruciale rol weggelegd. Deze is actief en niet lijdelijk en heeft een zelfstandige
verantwoordelijkheid voor de omvang en volledigheid van het onderzoek.” En Kamerstukken II
2006/07, 31116, nr. 3, p. 3: “De rechter heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de
deugdelijkheid, volledigheid en grondigheid van het onderzoek dat onder zijn leiding plaats vindt. Hij
dient daarbij “the best available evidence” na te streven.”

F.W. Bleichrodt & P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 10 en p. 44-47.
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Zie HR 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:46, rov. 3.5 en HR 21 november 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AY7805.

HR 18 december 1984, ECLI:NL:HR:1984:AK1156, NJ 1985/358, HR 18 november 1980,
ECLI:NL:HR:1980:AC7034, NJ 1981/134 en de conclusie van AG Aben, ECLI:NL:PHR:2017:1119,
voorafgaand aan HR 10 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2993.

Vgl. onder meer EHRM 17 december 1996, nr. 19187/91 (Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk).

Groenhuijsen & Knigge 2001, p. 33-34.

Vgl. Groenhuijsen en Knigge 2001, p. 23.

Zie art. 51aa, 51ab en 51ac Sv.

Art. 51ac, eerste lid, onder d, Sv.

Stcrt. 2021, 46043, art. 4.2.

Vgl. bijv. Kamerstukken II 2014/15, 34 082, 3, p. 13.

Vgl. ook HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793.

J.H. Crijns 2010, p. 29.

Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3, p. 52.

Zie over de niet consensuele aspecten van de strafbeschikking bijv. ook Crijns 2010, p. 46-47.
Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 7, p. 10 (nota naar aanleiding van verslag) en Kamerstukken I
2005/06, 29 849, nr. C, p. 33.

Titel IVA van boek II van het Wetboek van Strafvordering heeft als aanhef: ‘Vervolging door een
strafbeschikking’.

Crijns 2010, p. 39.

Crijns 2010, p. 39. Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 227-228.

Zie het concept Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere
wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening, te raadplegen via
https://www.internetconsultatie.nl/conceptwetsvoorstel_naar_aanleiding_van_evaluatie_wet_om_afdoening/document/6808.
Zie ook de conceptmemorie van toelichting bij dit wetsvoorstel, te raadplegen via
https://www.internetconsultatie.nl/conceptwetsvoorstel_naar_aanleiding_van_evaluatie_wet_om_afdoening/document/6809.

Concept memorie van toelichting, p. 3 en 10, te raadplegen via
https://www.internetconsultatie.nl/conceptwetsvoorstel_naar_aanleiding_van_evaluatie_wet_om_afdoening/document/6809.

Concept memorie van toelichting, p. 30.

Behoudens de Halt-afdoening in het jeugdstrafrecht, zie art. 77e Sr. Zie nader over de praktijk van
het voorwaardelijk sepot: J. Bijlsma, Het voorwaardelijk sepot. Normering, praktijk en evaluatie, Den
Haag: Boom Juridisch 2019.

Kamerstukken II 1989/90, 21504, nr. 3, p. 51.

HR 1 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4161.

Kamerstukken II 2001/02, 28079, nr. 3, p. 8.

Zie conceptmemorie van toelichting bij het concept Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-
afdoening, p. 1 en 4.

Zie Herijken van strafvordering, Justitiële Verkenningen, 1993/08, te raadplegen via
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/603.

Zie Kamerstukken II 1994/95, 23 989, nrs. A en B.

Kamerstukken II 1994/95, 23 989, nr. A. Zie hierover nader Crijns 2010, p. 51.

Zie voor een weergave van de discussie in de literatuur Crijns 2010, p. 51-52.

Kamerstukken II 2002/03, 28 600-VI, nr. 127.

Kamerstukken II 2003/04, 29 200-VI, nr. 31.
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De 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, in werking getreden op 1 januari 2005.

HR 13 februari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2886, NJ 1979/243, m.nt. ThWvV.

Corstens/Borgers & Kooijmans, 2021, p. 964-967.

Zie HR 1 mei 1990, ECLI:NL:HR:1991:ZC0422, NJ 1991/40, m.nt. ThWvV.

Deze moet zonder voorbehoud zijn. Een bekennende verklaring in combinatie met een beroep op
een strafuitsluitingsgrond staat bijvoorbeeld aan afdoening door middel van voeging ad informandum
in de weg, HR 12 november 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC2711, NJ 1986/421.

Dat wordt anders in het gemoderniseerde wetboek: zie onder andere de voorgestelde artikelen
4.1.1, vierde lid, en 4.3.24, derde lid. Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans, p. 964.

Corstens/Borgers & Kooijmans, p. 967.

Kamerstukken II 1998/99, 26 294, nr. 3, p. 11.

Kamerstukken II 1998/99, 26 294, nr. 3, p. 2. Wel waren aanwijzingen van het Openbaar Ministerie
voorhanden. Zie achtereenvolgens de Modelbrief van de procureurs-generaal aan de hoofdofficieren
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concerning the simplification of criminal justice van 17 september 1987.

EHRM 29 april 2014, nr. 9043/05 (Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië).

Herhaald in EHRM 23 februari 2016, nr. 46632/13 en nr. 28671/14 (Navalnyy en Ofitserov tegen
Rusland), § 100.

EHRM 29 april 2014, nr. 9043/05 (Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië), § 90-94.

EHRM 29 april 2014, nr. 9043/05 (Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië), § 96.

Zie o.m. EHRM 29 april 2014, nr. 9043/05 (Natsvlishvili en Togonidze tegen Georgië), § 91, EHRM 7
november 2017, nr. 64734/11 (Leuska e.a. tegen Estland), §§ 73 en 74 en EHRM 16 februari 2021, nrs.
77587/12 en 74603/12 (V.C.L. en A.N. tegen het Verenigd Koninkrijk), § 201, met nadere verwijzingen.

EHRM 27 februari 1980, nr. 6903/75 (Deweer tegen België), § 52-54; herhaald in EHRM 16 februari
2021, nrs. 77587/12 en 74603/12 (V.C.L. en A.N. tegen het Verenigd Koninkrijk), § 201.

Het Hof overwoog dat “Mr. Deweer’s waiver of a fair trial (..) was tainted by constraint” (§ 54).

EHRM 27 februari 1980, nr. 6903/75 (Deweer tegen België), § 51.

EHRM 27 februari 1980, nr. 6903/75 (Deweer tegen België), § 51 (laatste zin).

EHRM 16 februari 2021, nrs. 77587/12 en 74603/12 (V.C.L. en A.N. tegen het Verenigd Koninkrijk).

EHRM 25 maart 2021, nrs. 15931/15 en 16459/15 (Di Martino en Molinari tegen Frankrijk).

Peters 2012, p. 83-87.

Zie voor de volledigheid ook EHRM 7 november 2017, nr. 64734/11 (Leuska e.a. tegen Estland), §§
75-78 ten aanzien van een benadeelde partij en EHRM 25 juli 2017, nr. 2728/16 (Rostovtsev tegen
Oekraïne).

Zie mijn conclusie (onder 92) voor HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983, onder verwijzing
naar EHRM 5 november 2002, nr. 48539/99 (Allan tegen het Verenigd Koninkrijk), § 44.
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Zie EHRM 16 september 2016, nrs. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09 (Ibrahim e.a. tegen
het Verenigd Koninkrijk), § 267.

Genoemd worden EHRM 17 december 1996, nr. 19187/91 (Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk),
EHRM 14 oktober 2010, nr. 1466/07 (Brusco tegen Frankrijk), EHRM 21 december 2000, nr. 34720/97
(Heaney and McGuinness tegen Ierland) en EHRM 8 april 2004, nr. 38544/97 (Weh tegen Oostenrijk).

Het Hof verwijst naar EHRM 11 juli 2006, nr. 54810/00 (Jalloh tegen Duitsland), EHRM 1 juli 2010, nr.
22978/05 (Gäfgen tegen Duitsland) en EHRM 6 juni 2000, nr. 28135/95 (Magee tegen het Verenigd
Koninkrijk).

EHRM 5 november 2002, nr. 48539/99 (Allan tegen het Verenigd Koninkrijk).

EHRM 25 november 2021, nr. 63703/19 (Mucha tegen Slowakije).

EHRM 23 februari 2016, nrs. 46632/13 en 28671/14 (Navalnyy en Ofitserov tegen Rusland).

Deze overweging wordt in Mucha tegen Slowakije herhaald, evenals de overweging dat de nationale
rechter zich aangespoord zal hebben gevoeld om aan te sluiten bij zijn uitspraken in de zaken tegen
de medeverdachten, omdat er anders tegenstrijdige uitspraken zouden worden gedaan door dezelfde
rechter. Dat weerhield de rechter ervan om gedegen onderzoek te doen naar de feiten in de
voorliggende zaak (§ 108).

HvJEU 5 september 2019, C-377/18, ECLI:EU:C:2019:670 (Présomption d’innocence).

Zij hadden wel ingestemd met de met de medeverdachte tot stand gekomen schikking. Terzijde: uit
een andere prejudiciële beslissing – in de zaak QR – blijkt dat de vraag naar de toelaatbaarheid van
een vereiste van instemming van medeverdachten met een schikking met een van die verdachten niet
valt onder de reikwijdte van Richtlijn 2016/343. HvJEU 24 september 2019, C-467/19,
ECLI:EU:C:2019:776 (Presumption of innocence).

Vgl. bijv. EHRM 27 september 1995, nr. 18984/91 (McCann/Verenigd Koninkrijk); EHRM 4 mei 2001, nr.
24746/94 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk); EHRM 30 november 2004, nr. 48939/99 (Öneryıldız/Turkije);
EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99 (Ramsahai en anderen/Nederland); EHRM 2 december 2008, nr.
2872/02 (K.U./Finland); EHRM 9 juni 2009, nr. 33401/02 (Opuz/Turkije); EHRM 7 januari 2010, nr.
25965/04, (Rantsev/Cyprus en Rusland); EHRM 24 februari 2015, nr. 30587/13 (Karaahmed/Bulgarije);
EHRM 24 februari 2015, nr. 42757/09 (Promolex/Moldavië); EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr.
23380/09 (Bouyid/België); EHRM 15 maart 2016, nr. 61495/11, (M.G.C./Roemenië); EHRM 24 maart 2016,
nr. 48475/09 (Sakir/Griekenland); EHRM 12 april 2016, nr. 64602/12 (R.B./Hongarije); EHRM 24 mei 2016,
nr. 36934/08, (I.C./Roemenië); EHRM 28 maart 2017, nr. 25536/14 (Škorjanec/Kroatië); EHRM 23 mei
2017, nr. 49645/09 (Bălşan/Roemenië); EHRM 6 juni 2017, nr. 9441/10, (Sinim/Turkije) en EHRM 3
oktober 2017, nr. 23022/13, (D.M.D./Roemenië).

Zie W.N. Ferdinandusse, ‘De actieve rechter’, Strafblad 2018/13.

Vgl. bijv. wederom de hiervoor genoemde EHRM 27 september 1995, nr. 18984/91 (McCann/Verenigd
Koninkrijk); EHRM 4 mei 2001, nr. 24746/94 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk); EHRM 30 november
2004, nr. 48939/99 (Öneryıldız/Turkije) en EHRM 15 mei 2007, nr. 52391/99 (Ramsahai e.a./Nederland).

Vgl. in dit verband ook de conclusie van AG Harteveld voorafgaand aan HR 19 september 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2395 (ECLI:NL:PHR:2017:839).

Uit het samenstel van de bepalingen van art. 350, 358 en 359 Sv volgt dat de rechter eigen
onderzoek moet doen naar de strafbaarheid en daarop moet beslissen. Vgl. A.J.A. van Dorst, Cassatie
in strafzaken, Deventer: Kluwer 2018, p. 261.

Peters spreekt van dertig procent. Zie Peters 2018, p. 193.

Zie de wrakingsgrond genoemd in art. 512 Sv en voor rechtspraak van de HR daarover onder meer
HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2397 en HR 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1770.

Zie over de toetsing van de onpartijdigheid van de rechter als bedoeld in art. 6 EVRM bijv. HR 5 april
2022, ECLI:NL:HR:2022:513, in welke uitspraak de HR overwegingen herhaalt uit HR 25 maart 2008,
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ECLI:NL:HR:2008:BC3785.

Zie EHRM 24 mei 1989, ECLI:NL:XX:1989:AD0800, NJ 1990/627 m.nt. Van Dijk (Hauschildt tegen
Denemarken) en HR 20 april 2004, ECLI:NL:2004:AO0616.
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Vgl. bijvoorbeeld art. 37a, derde lid, en art. 38m, vierde lid, Sr.

Afstand kan pas na de uitspraak, zo volgt uit (art. 453, derde lid, Sv en in het bijzonder) art. 454,
eerste lid, Sv: “Intrekking en afstand geschieden door eene verklaring, af te leggen op de griffie van
het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven [cursief door mij, PG] of de handeling is
verricht.” Zie ook art. 381 en 397a Sv ten aanzien van afstand van rechtsmiddel bij de politierechter en
kantonrechter, op zitting maar na uitspraak.

Vgl. ook HR 1 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4161, NJ 2003/348.

Zie art. 51aa, 51ab en 51ac Sv.

Aldus ook Peters 2018, p. 112.

HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379 met annotatie van W.H. Vellinga.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art.
311.1.5 Sr). Kernroljurisprudentie, art. 423.2 Sv. Had hof zaak naar de rechter in
eerste aanleg moeten terugwijzen, nu aan raadsvrouw van verdachte niet een
afschrift is toegezonden van de oproeping voor tz. in e.a. waarop zaak inhoudelijk
is behandeld?

HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1996:ZD0442 m.b.t. vraag in welke
gevallen hof zaak dient terug te wijzen naar Rb.

Hof heeft vastgesteld dat raadsvrouw van verdachte niet is opgeroepen voor de
zitting van Pr. Hof heeft niettemin geoordeeld dat aan dat verzuim niet het gevolg
hoeft te worden verbonden dat de zaak wordt teruggewezen naar Pr, omdat
raadsvrouw in een e-mailbericht heeft gesteld dat zij verdachte ttz. in e.a. niet heeft
bijgestaan en zij “nooit contact” heeft kunnen krijgen met verdachte. Dat oordeel is
niet toereikend gemotiveerd. Hof heeft immers tevens vastgesteld dat raadsvrouw
is toegevoegd als raadvrouw van verdachte en dat zij bij een getuigenverhoor
aanwezig is geweest, terwijl de toevoeging – gelet op art. 43.1 (oud) Sv –
geschiedt voor de gehele aanleg waarin zij heeft plaatsgehad en hof ook niet heeft
vastgesteld dat verdachte voorafgaand aan de zitting kenbaar heeft gemaakt geen
prijs meer te stellen op rechtsbijstand.

Volgt vernietiging en verwijzing naar Rb.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0061 
NJB 2022/811 
RvdW 2022/351 
JIN 2022/92 met annotatie van Oort, C. van 
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STRAFKAMER

Nummer 21/00078

Datum 22 maart 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 juli 2018,
nummer 20-002528-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft A.B.E. van Kan, advocaat te Heerlen,
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 vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot zodanige op art. 440 Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast voorkomt.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat de zaak niet naar de rechter in eerste
aanleg hoeft te worden teruggewezen, terwijl aan de raadsvrouw van de verdachte niet een
afschrift is toegezonden van de oproeping voor de terechtzitting in eerste aanleg van 27 januari
2017 waarop de zaak inhoudelijk is behandeld.

Het bestreden arrest, dat bij verstek is gewezen, houdt onder meer in:

“Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep. Mr.
S.M.E.L. van Knippenberg heeft het hof bij e-mail van 6 februari 2018 bericht dat zij de verdachte
niet bijstaat in hoger beroep.

(...)

Geldigheid van de behandeling in eerste aanleg

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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De dossierstukken houden voor wat betreft de procesgang in eerste aanleg onder meer het
volgende in.

i.

Verdachte is op 6 april 2016 ter terechtzitting bij de politierechter verschenen zonder advocaat. Op
die terechtzitting heeft de politierechter de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden en de zaak
verwezen naar de rechter-commissaris teneinde een getuige te horen.

ii.

In verband met het getuigenverhoor is op 27 mei 2016 mr. S.M.E.L. van Knippenberg toegevoegd
als raadsvrouw van verdachte. Mr. Van Knippenberg is ook bij het getuigenverhoor op 8 juli 2016
aanwezig geweest.

iii.

Op de terechtzitting van de politierechter van 25 januari 2017 heeft de politierechter mondeling
vonnis gewezen. Op de aantekening van dat mondeling vonnis staat vermeld: tegenspraak, na
aanhouding niet verschenen. Hieruit begrijpt het hof dat het onderzoek op tegenspraak heeft
plaatsgevonden maar dat op die terechtzitting van 25 januari 2017 verdachte noch mr. Van
Knippenberg is verschenen. In het dossier bevindt zich een oproeping van verdachte voor de
zitting van 25 januari 2017 doch niet een kennisgeving van die zitting gericht aan de raadsvrouw.

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dient terugwijzing plaats te vinden in het geval de
rechter ter terechtzitting aan een behandeling ten gronde niet had mogen toekomen omdat één
van de personen die een kernrol vervullen bij het onderzoek ter terechtzitting - tot wie, naast de
vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, de verdachte en diens raadsman/raadsvrouw
worden gerekend - aldaar niet is verschenen, terwijl deze niet op de bij de wet voorgeschreven
wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting en zich evenmin een
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat die dag hem tevoren bekend was.

Nu het er in dit geval voor moet worden gehouden dat de raadsvrouw niet op de bij de wet
voorgeschreven wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting waarop de zaak
inhoudelijk is behandeld, acht het hof dit voorschrift in beginsel geschonden.

In het dossier bevindt zich evenwel ook voormelde e-mail van mr. Van Knippenberg d.d. 6 februari
2018 welke tevens vermeldt: “Bij controle van het dossier is mij echter gebleken dat ik cliënt in
eerste aanleg niet heb bijgestaan. Ik heb nooit contact kunnen krijgen met cliënt, waardoor ik ook
niet gemachtigd was.”

Nu de raadsvrouw heeft gesteld dat zij de verdachte in eerste aanleg (het hof begrijpt: ter
terechtzitting in eerste aanleg) niet heeft bijgestaan, behoeven naar het oordeel van het hof geen
gevolgen te worden verbonden aan het eerdergenoemde verzuim. Hieraan doet niet af dat mr. Van
Knippenberg wel het verhoor bij de rechter-commissaris heeft bijgewoond. Het hof zal de zaak dan
ook niet terugwijzen naar het gerecht in eerste aanleg, teneinde deze opnieuw te berechten en af
te doen.”

Op grond van artikel 423 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) behoort het hof,
indien de hoofdzaak door de rechtbank is beslist en sprake is van een ter gelegenheid van de
behandeling en beslissing van de zaak in eerste aanleg tot nietigheid leidend verzuim, na een
nieuwe behandeling van de zaak in hoger beroep, de uitspraak van de eerste rechter te
vernietigen, maar niet, vervolgens, de zaak terug te wijzen naar de eerste rechter op de grond
dat de verdachte een aanleg heeft gemist. 
In sommige gevallen kan echter het in artikel 423 lid 2 Sv besloten liggende beginsel dat een
verdachte in aan hoger beroep onderworpen zaken aanspraak heeft op berechting in twee
feitelijke instanties, in afwijking van de hiervoor bedoelde hoofdregel met zich brengen dat na
vernietiging van het vonnis in eerste aanleg, de zaak wordt teruggewezen naar de eerste rechter.
Naast de in artikel 423 lid 2 Sv geregelde gevallen is van zo'n geval onder meer sprake wanneer
de rechter ter terechtzitting in eerste aanleg aan de behandeling ten gronde niet had mogen
toekomen omdat een van de overige personen die een kernrol vervullen bij het onderzoek ter
terechtzitting in eerste aanleg niet is verschenen, terwijl hij niet op de bij de wet voorgeschreven
wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting en zich ook niet een
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omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat die dag hem tevoren bekend was. Tot
deze personen kunnen, naast de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, alleen de
verdachte en diens raadsman worden gerekend. (Vgl. HR 7 mei 1996, ECLI:NL:HR:ZD0442.)

Het hof heeft vastgesteld dat de raadsvrouw van de verdachte, S.M.E.L. van Knippenberg, niet is
opgeroepen voor de zitting van de politierechter van 25 januari 2017. Het hof heeft niettemin
geoordeeld dat aan dat verzuim niet het gevolg hoeft te worden verbonden dat de zaak wordt
teruggewezen naar de politierechter, omdat de raadsvrouw in een emailbericht van 6 februari
2018 heeft gesteld dat zij de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg niet heeft bijgestaan en
zij “nooit contact” heeft kunnen krijgen met de verdachte. Dat oordeel is niet toereikend
gemotiveerd. Het hof heeft immers tevens vastgesteld dat Van Knippenberg op 27 mei 2016 is
toegevoegd als raadvrouw van de verdachte en dat zij op 8 juli 2016 bij een getuigenverhoor
aanwezig is geweest, terwijl de toevoeging – gelet op artikel 43 lid 1 (oud) Sv – geschiedt voor de
gehele aanleg waarin zij heeft plaatsgehad en het hof ook niet heeft vastgesteld dat de verdachte
voorafgaand aan de zitting van 25 januari 2017 kenbaar heeft gemaakt geen prijs meer te stellen
op rechtsbijstand.

Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof en de uitspraak van de politierechter in de rechtbank Limburg van
25 januari 2017;

- verwijst de zaak naar de rechtbank Limburg, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 22 maart 2022.

3 Beslissing
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

I. Inleiding

1.  De verdachte is bij arrest van 18 juli 2018 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” bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van
twee maanden. Daarnaast heeft het hof de tenuitvoerlegging gelast van een op 26 augustus
2014 door de rechtbank Maastricht voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van twee
maanden (parketnummer 03-702580-13).

2.  Namens de verdachte heeft mr. A.B.E. van Kan, advocaat te Heerlen, een middel van cassatie
voorgesteld.

II. Het middel en de bespreking daarvan

3. Het middel richt zich tegen het oordeel van het hof dat de zaak niet naar de rechter in eerste
aanleg behoeft te worden teruggewezen, en behelst de klacht dat in het bijzonder art. 48 Sv (art.
51 oud Sv) en art. 6, derde lid, EVRM zijn geschonden “aangezien het gerechtshof de zaak had
moeten terugverwijzen naar de rechter in eerste aanleg omdat een van de personen die een
kernrol vervult bij het onderzoek ter terechtzitting, te weten de raadsvrouwe, niet op de bij de
wet voorgeschreven wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting en zich
evenmin een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat die dag haar tevoren
bekend was.”

4. Het bestreden (verstek)arrest houdt, voor zover voor de bespreking van het middel van belang,
het volgende in:

“Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep. Mr.
S.M.E.L. van Knippenberg heeft het hof bij e-mail van 6 februari 2018 bericht dat zij de verdachte
niet bijstaat in hoger beroep.

[…]

Geldigheid van de behandeling in eerste aanleg

De dossierstukken houden voor wat betreft de procesgang in eerste aanleg onder meer het
volgende in.

i.

Verdachte is op 6 april 2016 ter terechtzitting bij de politierechter verschenen zonder advocaat. Op
die terechtzitting heeft de politierechter de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden en de zaak
verwezen naar de rechter-commissaris teneinde een getuige te horen.

ii.

In verband met het getuigenverhoor is op 27 mei 2016 mr. S.M.E.L. van Knippenberg toegevoegd
als raadsvrouw van verdachte. Mr. Van Knippenberg is ook bij het getuigenverhoor op 8 juli 2016
aanwezig geweest.

iii.

Op de terechtzitting van de politierechter van 25 januari 2017 heeft de politierechter mondeling
vonnis gewezen. Op de aantekening van dat mondeling vonnis staat vermeld: tegenspraak, na
aanhouding niet verschenen. Hieruit begrijpt het hof dat het onderzoek op tegenspraak heeft
plaatsgevonden maar dat op die terechtzitting van 25 januari 2017 verdachte noch mr. Van
Knippenberg is verschenen. In het dossier bevindt zich een oproeping van verdachte voor de
zitting van 25 januari 2017 doch niet een kennisgeving van die zitting gericht aan de raadsvrouw.



Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dient terugwijzing plaats te vinden in het geval de
rechter ter terechtzitting aan een behandeling ten gronde niet had mogen toekomen omdat één
van de personen die een kernrol vervullen bij het onderzoek ter terechtzitting - tot wie, naast de
vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, de verdachte en diens raadsman/raadsvrouw
worden gerekend - aldaar niet is verschenen, terwijl deze niet op de bij de wet voorgeschreven
wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting en zich evenmin een
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat die dag hem tevoren bekend was.

Nu het er in dit geval voor moet worden gehouden dat de raadsvrouw niet op de bij de wet
voorgeschreven wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting waarop de zaak
inhoudelijk is behandeld, acht het hof dit voorschrift in beginsel geschonden.

In het dossier bevindt zich evenwel ook voormelde e-mail van mr. Van Knippenberg d.d. 6 februari
2018 welke tevens vermeldt: ‘Bij controle van het dossier is mij echter gebleken dat ik cliënt in
eerste aanleg niet heb bijgestaan. Ik heb nooit contact kunnen krijgen met cliënt, waardoor ik ook
niet gemachtigd was.’

Nu de raadsvrouw heeft gesteld dat zij de verdachte in eerste aanleg (het hof begrijpt: ter
terechtzitting in eerste aanleg) niet heeft bijgestaan, behoeven naar het oordeel van het hof geen
gevolgen te worden verbonden aan het eerdergenoemde verzuim. Hieraan doet niet af dat mr. Van
Knippenberg wel het verhoor bij de rechter-commissaris heeft bijgewoond. Het hof zal de zaak dan
ook niet terugwijzen naar het gerecht in eerste aanleg, teneinde deze opnieuw te berechten en af
te doen.”1

5. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 14 maart 2018 houdt in dat de
verdachte niet is verschenen en voorts onder meer het volgende:

“De voorzitter deelt mede dat op 6 februari 2018 ter griffie van dit hof een e-mailbericht is
ingekomen van de toegevoegd raadsvrouwe mr. S.M.E.L. van Knippenberg, advocate te Venlo.
Daarin maakt zij melding van de omstandigheid dat zij voor de zitting van heden een kennisgeving
heeft ontvangen, maar vandaag niet voor het hof zal verschijnen. De reden daarvan is dat zij nooit
contact met de verdachte heeft kunnen krijgen en daarom niet bepaaldelijk gemachtigd is. Om
dezelfde reden heeft zij de verdachte ook niet bijgestaan in eerste aanleg.

[…]

De voorzitter stelt vast dat in strijd met het bepaalde in artikel 413, eerste lid, juncto artikel 265,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering geen termijn van ten minste tien dagen is verlopen
tussen de dag waarop de dagvaarding is betekend en die van de terechtzitting van heden.

De advocaat-generaal verzoekt het hof het onderzoek ter terechtzitting te schorsen teneinde het
Openbaar Ministerie in de gelegenheid te stellen om de oproeping voor de nadere terechtzitting
tijdig aan de verdachte te kunnen betekenen.

De voorzitter deelt na beraad als beslissing van het gerechtshof mede dat daartoe zal worden
overgegaan.”

6. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 4 juli 2018 houdt eveneens in dat
de verdachte niet is verschenen. Ook is daarin het volgende opgenomen:

“De voorzitter deelt mede dat er een eerdere zitting is geweest, te weten op 14 maart 2018,
waarna het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd is geschorst, dat het proces-verbaal
van deze zitting aan het dossier is toegevoegd, dat uit het procesdossier blijkt dat de raadsvrouw
van verdachte mr. S.M.E.L. van Knippenberg, advocate te Venlo, zich weliswaar heeft onttrokken
aan de verdediging, maar niet overeenkomstig het ter terechtzitting van het hof d.d. 14 maart
2018 gegeven bevel in kennis is gesteld van de zitting van heden.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek om de griffier in de gelegenheid te stellen telefonisch bij
het kantoor van de raadsvrouw te informeren of zij op de hoogte is van de zitting van heden.

Na korte tijd wordt het onderzoek hervat.

De voorzitter deelt mede dat de griffier tijdens de onderbreking contact heeft opgenomen met het



kantoor van de raadsvrouw waaruit gebleken is dat de verdachte niet meer wordt bijgestaan door
mr. Van Knippenberg, dat de raadsvrouw niet meer werkzaam is op het kantoor, dat de zaak is
afgeboekt en dat niemand de zaak heeft overgenomen.

De voorzitter beveelt dat het onderzoek opnieuw zal worden aangevangen, omdat de
samenstelling van het hof thans een andere is dan op het tijdstip van de schorsing ter
terechtzitting van 14 maart 2018.

Op vordering van de advocaat-generaal verleent het gerechtshof verstek tegen de niet
verschenen verdachte en beveelt, dat met de behandeling van de zaak zal worden voortgegaan.”

7. Voor de bespreking van het middel is de zogenoemde kernroljurisprudentie van belang. HR 15
juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:937 bevat een weergave van het bestaande in de rechtspraak door
de Hoge Raad geformuleerde kader. Ik citeer daaruit:

“3.3 Op grond van artikel 423 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) behoort het
hof, indien de hoofdzaak door de rechtbank is beslist en sprake is van een ter gelegenheid van de
behandeling en beslissing van de zaak in eerste aanleg tot nietigheid leidend verzuim, na een
nieuwe behandeling van de zaak in hoger beroep, de uitspraak van de eerste rechter te
vernietigen, maar niet, vervolgens, de zaak terug te wijzen naar de eerste rechter op de grond
dat de verdachte een aanleg heeft gemist.

In sommige gevallen kan echter het in artikel 423 lid 2 Sv besloten liggende beginsel dat een
verdachte in aan hoger beroep onderworpen zaken aanspraak heeft op berechting in twee
feitelijke instanties, in afwijking van de hiervoor bedoelde hoofdregel met zich brengen dat na
vernietiging van het vonnis in eerste aanleg, de zaak wordt teruggewezen naar de eerste rechter.
Naast de in artikel 423 lid 2 Sv geregelde gevallen is van een geval als hiervoor bedoeld onder
meer sprake wanneer de rechter ter terechtzitting in eerste aanleg aan de behandeling ten
gronde niet had mogen toekomen omdat een van de overige personen die een kernrol vervullen
bij het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg niet is verschenen, terwijl hij niet op de bij de
wet voorgeschreven wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting en zich ook
niet een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat die dag hem tevoren bekend
was. Tot deze personen kunnen, naast de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, alleen
de verdachte en diens raadsman worden gerekend. (Vgl. HR 7 mei 1996,
ECLI:NL:HR:1996:ZD0442.)”

8. Uit de vaststellingen van het hof, deels bezien in samenhang met de stukken van het geding,
blijkt het volgende over de procesgang in eerste aanleg:

(i) Op de terechtzitting in eerste aanleg van 6 april 2016, alwaar de verdachte aanwezig was,2

heeft de politierechter in de rechtbank Limburg de zaak van de verdachte aangehouden en
verwezen naar de rechter-commissaris teneinde een getuige te horen. In verband met dit
getuigenverhoor is mr. S.M.E.L. van Knippenberg op 27 mei 2016 als raadsvrouw van de verdachte
toegevoegd. Zij was op 8 juli 2016 bij het getuigenverhoor aanwezig.

(ii) Blijkens het mondeling vonnis heeft de politierechter in de zaak van de verdachte uitspraak
gedaan op de terechtzitting van 25 januari 2017 en de verdachte daarbij veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van twee maanden.3

(iii) Ter terechtzitting van 25 januari 2017 was noch de verdachte noch zijn raadvrouw mr. Van
Knippenberg aanwezig. Niettemin kon het onderzoek op die terechtzitting op tegenspraak
plaatsvinden, daar de verdachte (wel) aanwezig was op de eerdere terechtzittingen van 19
augustus 2015 en 6 april 2016. Het onderzoek ter terechtzitting van 25 januari 2017 heeft geleid
tot het mondelinge vonnis dat op diezelfde dag door de politierechter is gewezen.

(iv) In het dossier dat het hof ter beschikking stond, bevindt zich een oproeping van de verdachte
voor de terechtzitting van 25 januari 2017 doch niet een kennisgeving van die zitting gericht aan
mr. Van Knippenberg.

(v) In een bij de griffie van het hof ingekomen e-mailbericht van 6 februari 2018 heeft mr. Van
Knippenberg medegedeeld dat zij de verdachte in eerste aanleg niet heeft bijgestaan, zij nooit



contact heeft kunnen krijgen met de verdachte en daardoor ook niet gemachtigd was.

9. Op grond van de hiervoor weergegeven vaststellingen heeft het hof onder verwijzing naar de
kernroljurisprudentie van de Hoge Raad overwogen dat, “nu het er in dit geval voor moet worden
gehouden dat de raadsvrouw niet op de bij de wet voorgeschreven wijze op de hoogte is
gebracht van de dag van de terechtzitting waarop de zaak inhoudelijk is behandeld”, “dit
voorschrift” in eerste aanleg in beginsel is geschonden.4 In deze overweging ligt naar het mij
toeschijnt als oordeel van het hof besloten dat de politierechter ter terechtzitting in eerste aanleg
aan de behandeling ten gronde niet had mogen toekomen, omdat een van de overige personen
die een kernrol vervullen bij het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg – te weten: de
raadsvrouw van de verdachte (mr. Van Knippenberg) – niet is verschenen, terwijl zij niet op de bij
de wet voorgeschreven wijze op de hoogte is gebracht van de dag van de terechtzitting en er zich
ook niet een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat die dag haar tevoren
bekend was.5 Dit kennelijke oordeel van het hof wordt door de steller van het middel (uiteraard)
niet bestreden. Het komt mij gelet op het hiervoor in randnummer 7 weergegeven rechtskader
overigens niet onjuist voor en het is mijns inziens ook niet onbegrijpelijk in het licht van de in
randnummer 8 weergegeven vaststellingen van het hof.

10. Het hof heeft verder overwogen dat aan het “eerdergenoemde verzuim” geen gevolgen
behoeven te worden verbonden, “nu de raadsvrouw heeft gesteld dat zij de verdachte in eerste
aanleg (het hof begrijpt: ter terechtzitting in eerste aanleg) niet heeft bijgestaan”. Met deze
overweging heeft het hof kennelijk geoordeeld dat in de onderhavige zaak geen sprake is van een
dusdanige schending van het beginsel dat de verdachte in aan hoger beroep onderworpen zaken
aanspraak heeft op berechting in twee feitelijke instanties, dat deze tot gevolg heeft dat de zaak
– na vernietiging van het vonnis van de politierechter – moet worden teruggewezen naar de
rechter in eerste aanleg. Tegen dit oordeel van het hof is het middel gericht.

11. Het hof heeft zijn in cassatie bestreden oordeel gebaseerd op de vaststelling dat de
raadsvrouw heeft gesteld dat zij de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg niet heeft
bijgestaan. Deze vaststelling heeft het hof kennelijk gegrond op de – in cassatie niet bestreden –
vastgestelde feiten en omstandigheden die inhouden dat i) de raadsvrouw van de verdachte op
de terechtzitting van de politierechter niet aanwezig was en ii) de raadsvrouw in een e-mailbericht
aan het hof heeft gesteld dat zij de verdachte in eerste aanleg niet heeft bijgestaan, zij nooit
contact heeft kunnen krijgen met de verdachte en daardoor ook niet gemachtigd was.

12. Het oordeel van het hof acht ik echter niet begrijpelijk in het licht van de vastgestelde feiten en
omstandigheden die het hof daarbij in aanmerking heeft genomen. Het hof heeft immers tevens
vastgesteld dat de raadsvrouw op 27 mei 2016 aan de verdachte is toegevoegd in verband met
het getuigenverhoor door de rechter-commissaris op 8 juli 2016. Uit de vaststelling van het hof dat
de raadsvrouw niet op de bij de wet voorgeschreven wijze op de hoogte is gebracht van de dag
van de terechtzitting van de politierechter waarop de zaak inhoudelijk is behandeld, maak ik op
dat het hof ervan is uitgegaan dat de toevoeging van de raadsvrouw op 27 mei 2016 aan de
verdachte in verband met dat getuigenverhoor door de rechter-commissaris niet alleen tot aan dat
verhoor heeft gegolden, maar ook daarna nog voortduurde.6 In zoverre komt uit de vaststellingen
van het hof naar voren dat de raadsvrouw de verdachte dus wel degelijk heeft bijgestaan tijdens
de procedure in eerste aanleg. Met het hof lees ik de mededeling van de raadsvrouw in haar e-
mailbericht van 6 februari 2018 – inhoudende dat zij haar cliënt in eerste aanleg niet heeft
bijgestaan en nooit contact met haar cliënt heeft kunnen krijgen waardoor zij niet gemachtigd was
– aldus, dat zij daarmee met name het oog had op de terechtzitting van de politierechter van 25
januari 2017. Dat de raadsvrouw, die de verdachte gedurende de procedure in eerste aanleg dus
zeker wel (in enigerlei mate) juridisch en feitelijk heeft bijgestaan, niet door een voorafgaande
kennisgeving op de hoogte is gebracht van de terechtzitting van de politierechter van 25 januari
2017, kan er zeer wel toe hebben bijgedragen dat de raadsvrouw de verdachte niet op de
terechtzitting zelf (van de politierechter) heeft bijgestaan. Zonder nadere motivering, die
ontbreekt, valt niet in te zien waarom een mogelijk gevolg van het verzuim om de raadsvrouw op
de voorgeschreven wijze op de hoogte te brengen van de zitting (de afwezigheid van de
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raadsvrouw ter terechtzitting) een reden oplevert om aan dat verzuim niet het rechtsgevolg te
verbinden dat door de Hoge Raad in beginsel wordt voorgeschreven (vernietiging en terugwijzing
naar de rechter in eerste aanleg).

13. De benodigde nadere motivering kan volgens mij niet worden gevonden in de aan het hof per
e-mail gedane mededeling van de raadsvrouw dat zij nooit contact heeft kunnen krijgen met de
verdachte en daardoor ook niet gemachtigd was. Het uitblijven van contact tussen de raadsvrouw
en de verdachte is mede afhankelijk van de aard en frequentie van de pogingen om dat contact te
realiseren. De steller van het middel wijst er in dit verband terecht op dat de raadsvrouw in
aanloop naar de zitting nog (meer) pogingen had kunnen doen om met de verdachte in contact te
treden, als zij wel op de hoogte was gebracht van de zitting. Ook de omstandigheid dat de
raadsvrouw nooit contact met de verdachte heeft kunnen krijgen en daardoor ook niet gemachtigd
was, vormt mitsdien onvoldoende grond voor het oordeel dat de zaak van de verdachte niet naar
het gerecht in eerste aanleg behoeft te worden teruggewezen.

14. Voor een begrijpelijk oordeel van het hof over deze kwestie waren nadere vaststellingen
vereist die er – bijvoorbeeld – op wijzen dat de aan de verdachte toegevoegde raadsvrouw de
verdachte ten tijde van de terechtzitting niet meer bijstond of dat de verdachte (op dat moment)
geen prijs (meer) stelde op bijstand ter terechtzitting door zijn raadsvrouw.7 Dergelijke
vaststellingen ontbreken evenwel.8

III. Slotsom

15. Het middel is dus terecht voorgesteld.

16. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de
bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

17. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot zodanige op art. 440
Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast voorkomt.

.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Bij de aan de Hoge Raad toegezonden stukken bevindt zich het e-mailbericht van mr. Van
Knippenberg. De inhoud daarvan komt overeen met hetgeen door het hof is weergegeven.

Ook op de daaraan voorafgaande terechtzitting van 19 augustus 2015 was de verdachte aanwezig.

Ter zake van de in randnummer 1 vermelde feiten. Voorts heeft ook de rechtbank de
tenuitvoerlegging van de in dat randnummer aangehaalde voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf
gelast.

Daarbij zal het hof mede het oog hebben gehad op het huidige art. 48 Sv – voorheen art. 51 (oud)
Sv – dat bepaalt dat de raadsman onverwijld afschrift ontvangt van alle stukken die ingevolge het
Wetboek van Strafvordering ter kennis van de verdachte worden gebracht; vgl. HR 16 februari 2016,
ECLI:NL:HR:2016:244, NJ 2016/212, m.nt. Reijntjes.

Naar mijn mening laat de overweging van het hof zich niet aldus lezen, dat het hof daarmee enkel
heeft geoordeeld dat het bepaalde in thans art. 48 Sv is geschonden en dat dit verzuim geen
aanleiding geeft tot terugwijzing omdat het recht van de verdachte op twee instanties materieel niet is
geschonden.

Het ligt ook voor de hand dat de toevoeging van de raadsvrouw aan de verdachte gedurende de
gehele eerste aanleg voortduurde, zo volgt uit art. 43, eerste lid, (oud) Sv. Deze bepaling luidde ten
tijde van de toevoeging van de raadsvrouw aan de verdachte: “De toevoeging van een raadsman,
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anders dan krachtens artikel 40, geschiedt voor de gehele aanleg waarin zij heeft plaats gehad.” Ik
merk in dit verband op dat de toevoeging van de raadsvrouw aan de verdachte plaatsvond in verband
met een getuigenverhoor en concludeer daaruit dat de toevoeging niet is geschied krachtens het
destijds geldende art. 40 (oud) Sv, dat (kort gezegd) zag op de toevoeging van een advocaat bij de
inverzekeringstelling van de verdachte.

Dat de vaststelling inhoudende dat de verdachte geen prijs stelt op rechtsbijstand ter terechtzitting
van belang kan zijn voor de beantwoording van de vraag of schending van het bepaalde in (het
huidige) art. 48 Sv ertoe moet leiden dat de zaak moet worden teruggewezen naar de rechter in
eerste aanleg, leid ik af uit HR 16 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0186, NJ 1988/838 (rov. 5.1-5.3).

Zonder nadere motivering, die in de onderhavige zaak ontbreekt, bieden, lijkt mij, de uit de
vaststellingen van het hof blijkende omstandigheden dat i) de verdachte kennelijk geen contact
onderhield met de aan hem toegevoegde raadsvrouw en ii) de verdachte op de terechtzitting van 25
januari 2017 niet zelf is verschenen, onvoldoende grond voor de (impliciete) vaststelling dat de
verdachte geen prijs (meer) stelde op rechtsbijstand door zijn raadsvrouw.
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Nummer 20/01898

Datum 19 oktober 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 23 juni 2020, nummer
23-002126-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995,

hierna: de verdachte.

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

De plaatsvervangend advocaat-generaal P.M. Frielink heeft geconcludeerd tot verwerping van het
beroep.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat het hof niet (voldoende) heeft beraadslaagd naar
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 23 oktober 2019, nu het hof de op die zitting
door de toenmalige raadsman van de verdachte gevoerde verweren en ingenomen standpunten
als niet gehandhaafd heeft beschouwd en (grotendeels) onbesproken heeft gelaten.

De verdachte is in hoger beroep door het hof wegens onder meer verkrachting veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren en tot terbeschikkingstelling met verpleging van
overheidswege. De procesgang in hoger beroep is, voor zover hier van belang, weergegeven in de
conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal onder 2 en 3.3 tot en met 3.11. Onderdeel
2 van de conclusie houdt in:

“De onderhavige zaak heeft in hoger beroep in totaal 15 keer op zitting gestaan, waarvan 8 keer
bij een pro forma kamer en 7 keer bij een inhoudelijke kamer. Vanaf 23 oktober 2019 heeft de zaak
alleen nog op zitting gestaan bij de inhoudelijke kamer (in totaal vijf keer). De samenstelling van
die kamer was sindsdien telkens ongewijzigd. De kamer heeft één keer (op 21 november 2019)
een tussenarrest gewezen en één keer (op 23 juni 2020) een eindarrest. De verdachte is

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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regelmatig gewisseld van raadsman. Zo ook nog nadat de zaak op 23 oktober 2019 inhoudelijk is
behandeld, de advocaat-generaal heeft gerequireerd, de toenmalig raadsman mr. Korteling heeft
gepleit en de verdachte gebruik heeft gemaakt van het laatste woord. Op 7 november 2019 zou
het onderzoek worden gesloten en op 21 november 2019 zou het eindarrest worden gewezen. Zo
ver is het niet gekomen. Op 1 november 2019 ontving het hof een e-mailbericht van mr. Korteling
die aangaf dat hij zich genoopt had gezien zich aan de verdediging te onttrekken. Op de zitting
van 7 november 2019 is de verdachte verschenen zonder raadsman en heeft hij onder andere
verzocht om aanhouding. Het Hof heeft besloten de beslissing op dat verzoek aan te houden tot
het op 21 november 2019 te wijzen eind- of tussenarrest. Op 21 november 2019 heeft het hof bij
tussenarrest het onderzoek heropend omdat de verdachte zich op de zitting van 7 november 2019
op het standpunt had gesteld dat hem TBS met dwangverpleging moest worden opgelegd. Dat
standpunt rijmde niet met het pleidooi dat mr. Korteling op 23 oktober 2019 had gevoerd. Het Hof
achtte het van belang dit onderwerp op een zitting waar de verdachte is voorzien van
rechtsbijstand opnieuw aan de orde te stellen. Aldus geschiedde op 16 januari 2020. Op die zitting
werd de verdachte bijgestaan door mr. Konya, kantoorgenoot van de door verdachte gewenste
raadsman mr. Plasman. De verdachte stond echter niet toe dat mr. Konya hem zou verdedigen. Hij
voerde zelf het woord en wraakte de strafkamer van het hof. Die wraking is afgewezen en
uiteindelijk is de zaak op 9 juni 2020 door het hof inhoudelijk behandeld. Op die zitting zijn onder
meer een tweetal deskundigen van het Pieter Baan Centrum gehoord, heeft de advocaat-generaal
(aanvullend) gerequireerd en gepersisteerd bij zijn vordering van 23 oktober 2019 en heeft de
nieuwe - in de appelfase: vijfde - raadsman van verdachte, mr. Van Vliet, gepleit. Op 26 juni 2020
heeft het hof (eind)arrest gewezen en onder meer TBS met dwangverpleging opgelegd.”

Het arrest van het hof houdt in, voor zover hier van belang:

“Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 7
maart 2018, 10 september 2018, 28 maart 2019, 23 oktober 2019, 7 november 2019, 16 januari
2020 en 9 juni 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 lid 2 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv), naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

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

In verband met dit laatste merkt het hof het volgende op. De verdachte heeft, onder andere in zijn
wrakingsverzoek, met stelligheid afstand genomen van zijn voormalige raadsman, mr. Korteling, en
van hetgeen deze ter verdediging van de verdachte op de zitting van 23 oktober 2019 naar voren
heeft gebracht. (...). Mr. Van Vliet heeft bij pleidooi alleen ten aanzien van de gevorderde TBS met
dwangverpleging uitdrukkelijk verwezen naar de pleitnota van mr. Korteling. Voor het overige heeft
hij zelf verweer gevoerd zonder zich uit te laten over de verweren en standpunten van mr.
Korteling. Het hof beschouwt die verweren en standpunten dan ook als niet gehandhaafd en vindt
in die verweren en standpunten hier en daar slechts aanleiding tot ambtshalve overwegingen.”

Artikel 422 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering luidt:

“Indien de uitreiking van de dagvaarding of oproeping in hoger beroep geldig is en het hoger
beroep overeenkomstig de eisen van dit wetboek is ingesteld, geschiedt de beraadslaging in
hoger beroep, bedoeld in de artikelen 348 en 350, naar aanleiding van het onderzoek op de
terechtzitting in hoger beroep. De beraadslaging geschiedt voorts naar aanleiding van het
onderzoek in eerste aanleg, zoals dit volgens het proces-verbaal van die terechtzitting heeft
plaatsgehad, tenzij artikel 378a of artikel 395a in eerste aanleg is toegepast.”

Het hof heeft overwogen (i) dat de opvolgend raadsman Van Vliet in zijn pleidooi van 9 juni 2020
alleen ten aanzien van de gevorderde terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege
uitdrukkelijk heeft verwezen naar de op 23 oktober 2019 door de voormalig raadsman Korteling
voorgedragen pleitnota, (ii) dat mr. Van Vliet voor het overige zelf verweer heeft gevoerd zonder
zich uit te laten over de verweren en standpunten van mr. Korteling en (iii) dat het hof die
verweren en standpunten dan ook als niet gehandhaafd beschouwt. In deze overwegingen ligt als
oordeel van het hof besloten dat het hof niet gehouden was om te responderen op de verweren
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en standpunten van mr. Korteling voor zover mr. Van Vliet daar niet uitdrukkelijk naar had
verwezen. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is in het licht van de
onder 2.2 weergegeven procesgang in hoger beroep niet onbegrijpelijk.

Voor zover het cassatiemiddel hierover klaagt, faalt het.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof 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 het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 19 oktober 2021.

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

4 Beslissing
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[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 23 juni 2020 door het gerechtshof Amsterdam voor de in zaak A:

- onder 1 bewezenverklaarde “afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg”

- onder 3 en 4 bewezenverklaarde “afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare
weg, meermalen gepleegd”

- onder 2 en 5 bewezenverklaarde “poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd op de
openbare weg, meermalen gepleegd”

en voor de in de zaak B:

- onder 1 bewezenverklaarde “verkrachting”

- onder 3 primair bewezenverklaarde “opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar
voor goederen te duchten is”

- onder 4 subsidiair bewezenverklaarde “eenvoudige belediging”

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van voorarrest als
bedoeld in art. 27 Sr, alsmede tot terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van
overheidswege. Verder heeft het hof de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen gelast,
beslist op vorderingen van benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, een
en ander als bepaald in het bestreden arrest.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. N. van Schaik, advocaat te Utrecht,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

De onderhavige zaak heeft in hoger beroep in totaal 15 keer op zitting gestaan, waarvan 8 keer bij
een pro forma kamer en 7 keer bij een inhoudelijke kamer. Vanaf 23 oktober 2019 heeft de zaak alleen
nog op zitting gestaan bij de inhoudelijke kamer (in totaal vijf keer). De samenstelling van die kamer
was sindsdien telkens ongewijzigd. De kamer heeft één keer (op 21 november 2019) een
tussenarrest gewezen en één keer (op 23 juni 2020) een eindarrest. De verdachte is regelmatig
gewisseld van raadsman. Zo ook nog nadat de zaak op 23 oktober 2019 inhoudelijk is behandeld, de
advocaat-generaal heeft gerequireerd, de toenmalig raadsman mr. Korteling heeft gepleit en de
verdachte gebruik heeft gemaakt van het laatste woord. Op 7 november 2019 zou het onderzoek
worden gesloten en op 21 november 2019 zou het eindarrest worden gewezen. Zo ver is het niet
gekomen. Op 1 november 2019 ontving het hof een e-mailbericht van mr. Korteling die aangaf dat hij
zich genoopt had gezien zich aan de verdediging te onttrekken. Op de zitting van 7 november 2019 is
de verdachte verschenen zonder raadsman en heeft hij onder andere verzocht om aanhouding. Het
Hof heeft besloten de beslissing op dat verzoek aan te houden tot het op 21 november 2019 te
wijzen eind- of tussenarrest. Op 21 november 2019 heeft het hof bij tussenarrest het onderzoek
heropend omdat de verdachte zich op de zitting van 7 november 2019 op het standpunt had gesteld
dat hem TBS met dwangverpleging moest worden opgelegd. Dat standpunt rijmde niet met het
pleidooi dat mr. Korteling op 23 oktober 2019 had gevoerd. Het Hof achtte het van belang dit
onderwerp op een zitting waar de verdachte is voorzien van rechtsbijstand opnieuw aan de orde te
stellen. Aldus geschiedde op 16 januari 2020. Op die zitting werd de verdachte bijgestaan door mr.
Konya, kantoorgenoot van de door verdachte gewenste raadsman mr. Plasman. De verdachte stond
echter niet toe dat mr. Konya hem zou verdedigen. Hij voerde zelf het woord en wraakte de

1 Het cassatieberoep

2 Het verloop van de procedure in hoger beroep
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strafkamer van het hof. Die wraking is afgewezen en uiteindelijk is de zaak op 9 juni 2020 door het hof
inhoudelijk behandeld. Op die zitting zijn onder meer een tweetal deskundigen van het Pieter Baan
Centrum gehoord, heeft de advocaat-generaal (aanvullend) gerequireerd en gepersisteerd bij zijn
vordering van 23 oktober 2019 en heeft de nieuwe – in de appelfase: vijfde – raadsman van
verdachte, mr. Van Vliet, gepleit. Op 26 juni 2020 heeft het hof (eind)arrest gewezen en onder meer
TBS met dwangverpleging opgelegd.

In het middel wordt geklaagd (a) dat het hof “niet (voldoende) heeft beraadslaagd naar
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting d.d. 23 oktober 2019, nu het hof ten onrechte,
althans niet zonder meer begrijpelijk, de op deze zitting door mr. Korteling gevoerde verweren en
ingenomen standpunten als niet gehandhaafd heeft beschouwd en daarom grotendeels
onbesproken heeft gelaten”, dan wel (b) dat het hof “is afgeweken van de ter terechtzitting d.d.
23 oktober 2019 uitdrukkelijk onderbouwde standpunten over het ontbreken van voldoende
steunbewijs voor (met name de belastende onderdelen van) de verklaringen van de aangeefster
c.q. over de (on)betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefster, zonder in het bijzonder
de redenen op te geven die tot afwijking van die standpunten hebben geleid, althans doordat het
hof onvoldoende gemotiveerd aan de in dit verband gevoerde verweren voorbij is gegaan.”

Ik ga allereerst in op de in de cassatieschriftuur onder (a) geformuleerde klacht. In de hierbij
gegeven toelichting wordt gesteld dat het oordeel van het hof dat de verdachte “met stelligheid
afstand heeft genomen van zijn voormalige raadsman, mr. Korteling, en van hetgeen deze ter
verdediging van de verdachte op de zitting van 23 oktober 2019 naar voren heeft gebracht”
onjuist, althans niet zonder meer begrijpelijk is. De steller van het middel wijst in dit verband op
de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 9 juni 2020 gehechte handgeschreven
verklaring van de verdachte. Volgens de steller van het middel heeft de verdachte hierin geen
afstand genomen van het (volledige) pleidooi van mr. Korteling, maar heeft hij daarop juist
voortgeborduurd. Het hof had daarom de gehele inhoud van het pleidooi van mr. Korteling bij zijn
beraadslaging moeten betrekken, temeer omdat het proces-verbaal van de terechtzitting van 9
juni 2020 geen aanleiding geeft om te veronderstellen dat de verdediging de door mr. Korteling
gevoerde verweren niet wenste te handhaven. De steller van het middel wijst erop dat uit het
proces-verbaal van die zitting – anders dan het hof in zijn arrest overweegt – in het geheel niet
blijkt dat de raadsman op die zitting is gevraagd of hij verweren die mr. Korteling op de zitting van
23 oktober 2019 had gevoerd, wenste te handhaven. Daaraan wordt toegevoegd dat als die
vraag al wel zou zijn gesteld, uit het proces-verbaal van de terechtzitting evenmin blijkt dat de
verdachte en/of zijn raadsman uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van de door mr. Korteling
gevoerde verweren. Ten slotte wordt in het middel gesteld dat het hof op alle terechtzittingen op
dezelfde wijze was samengesteld en steeds het onderzoek heeft hervat in de stand waarin het
zich op het tijdstip van de schorsing bevond. Daarmee zou ook het op 23 oktober 2019 gevoerde
pleidooi van mr. Korteling “van waarde” zijn gebleven.

De steller van het middel concludeert dat doordat het hof ten onrechte de door mr. Korteling
gevoerde verweren en ingenomen standpunten als niet gehandhaafd heeft beschouwd, het hof in
strijd met art. 422 en art. 350 Sv niet (voldoende) heeft beraadslaagd naar aanleiding van het
onderzoek ter terechtzitting van 23 oktober 2019. Betoogd wordt dat een dergelijk verzuim
weliswaar niet uitdrukkelijk met nietigheid is bedreigd, maar dat zo’n verzuim wel tot nietigheid
leidt indien de verdachte door dat verzuim in enig belang is geschaad. Dat de verdachte in zijn
belangen is geschaad, is volgens de steller van het middel evident, nu het hof in strijd met het
bepaalde in art. 359 lid 2, tweede volzin Sv niet is ingegaan op de ter terechtzitting van 23
oktober 2019 door de raadsman voorgedragen uitdrukkelijk onderbouwde standpunten
betreffende onder meer het ontbreken van steunbewijs en de betrouwbaarheid van de
verklaringen van de aangeefster.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 oktober 2019 houdt, voor zover van belang, het
volgende in:

3 Het eerste middel
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“Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. W.S. Korteling, advocaat te Den
Haag.

[…]

Het hof hervat het onderzoek ter terechtzitting in de stand waarin het zich bevond ten tijde van
de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting op 28 maart 2019.

[…]

De raadsman voert het woord tot verdediging aan de hand van zijn pleitnotities. Deze pleitnotities

worden aan het hof overgelegd en in het dossier gevoegd. In aanvulling daarop deelt de
raadsman mede:

Met betrekking tot punt 10 in mijn pleitnotities merk ik op dat de voorzitter benoemde dat
[slachtoffer] (plv-AG: de aangeefster van de verkrachting) er op de beelden huilerig uit ziet, maar dat
is anders dan echt huilen in de zin van schokkende schouders.

[…]

De adviezen van psychiater [betrokkene 1] en psycholoog [betrokkene 2] zijn niet opgemaakt in
de onderhavige zaak, maar wel voor soortelijke feiten.

Ten slotte verzoek ik in aanvulling op punt 46 de vragen die ik ter terechtzitting aan [betrokkene
3] heb gesteld hierin te betrekken.”

[…]

De voorzitter deelt mede dat het hof, in verband met de tijd die nodig is voor de beraadslaging,
het onderzoek ter terechtzitting thans onderbreekt tot de terechtzitting Van 7 november 2019 om
13.30 uur, op welke zitting het onderzoek zal worden gesloten en kan de verdachte desgewenst
nogmaals van zijn recht op het laatste woord gebruik maken.

De op de terechtzitting in hoger beroep van 23 oktober 2019 aan het dossier toegevoegde
pleitnotities behelzen zestien pagina’s pleidooi. In dat pleidooi heeft mr. Korteling betoogd i) dat er
onvoldoende bewijs voorhanden is voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde
verkrachting, ii) dat de verklaring van de aangeefster onvoldoende betrouwbaar is en niet
bruikbaar is als bewijsmiddel, iii) dat de vordering van de benadeelde partij bij vrijspraak niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard en bij bewezenverklaring voor wat betreft de gevorderde
immateriële schade dient te worden gematigd en voor wat betreft de gevorderde materiële schade
dient te worden afgewezen dan wel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, en iv) dat bij
vrijspraak van de verkrachting een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren dient te worden
opgelegd en dat bij bewezenverklaring van de verkrachting een gevangenisstraf voor de duur van
vier jaren en geen maatregel (ISD, GVM of TBS) moet worden opgelegd.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 7 november 2019 houdt, voor zover
van belang, het volgende in:

“Het onderzoek wordt hervat in de stand waarin het zich ten tijde van de onderbreking daarvan
op 23

oktober 2019 bevond.

De verdachte verklaart:

Ik verzoek aanhouding van de zaak. Kort na de vorige zitting op 23 oktober 2019 heeft mijn
raadsman, mr. Korteling, zich onttrokken. Vandaag ben ik aanwezig zonder rechtsbijstand. Voordat
deze zaak wordt gesloten, wens ik te worden bijgestaan door mr. J.P. Plasman. Hij dient mij bij te
staan als ik gebruik maak van mijn laatste woord omdat ik daarin wil terugblikken op het verloop
van de vorige zitting en de rol van mijn voormalige raadsman daarin. In overleg met mr. Plasman
kan een nieuwe zitting worden gepland.

De voorzitter deelt mede dat het hof een email van mr. Korteling heeft ontvangen waarin hij heeft
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medegedeeld de verdachte in deze zaak niet meer te kunnen bijstaan als raadsman.

De advocaat-generaal deelt mede:

Ik verzet mij tegen het verzoek tot aanhouding van de zaak. De verdachte is verantwoordelijk
voor het kiezen van een raadsman. Hij wenst in een zeer laat stadium van de behandeling van zijn
strafzaak plotseling door een andere raadsman te worden bijgestaan. Deze omstandigheid is
onvoldoende zwaarwegend om tot aanhouding van de zaak over te gaan.

Het hof onderbreekt het onderzoek ter terechtzitting voor beraad.

De verdachte verklaart dat hij onmiddellijk antwoord wenst op zijn verzoek.

De voorzitter deelt mede dat het hof zich daarover eerst gaat beraden.

Na hervatting deelt de voorzitter mede dat bij arrest wordt beslist op het aanhoudingsverzoek van
de

verdachte en stelt zij de verdachte in de gelegenheid het laatste woord te voeren.

De verdachte legt een handgeschreven stuk, getiteld een “nadere toelichting in de zaak met
kenmerk 23-002126-17”, over en leest de inhoud hiervan voor. Dit stuk wordt in het dossier
gevoegd.

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van het
gerechtshof de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 21 november 2019 te 13:30 uur.”

De email van mr. Korteling, waarnaar het hof op de terechtzitting van 7 november 2019 verwijst,
is gehecht aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 januari 2020 en deze mail houdt,
voor zover van belang, het volgende in:

“Hierbij deel ik u mede dat ik mij onttrek als raadsman van cliënt [verdachte] in de zaak met
rolnummer 23/002126-17.

Na afloop van de inhoudelijke behandeling heb ik verschillende keren telefonisch contact gehad
met cliënt. Door de uitlatingen die in dat contact zijn gedaan door cliënt is er een
vertrouwensbreuk ontstaan waardoor ik geen andere optie zie dan mij te onttrekken als
raadsman van cliënt in deze zaak. Ik wil hierbij te kennen geven dat ik, gezien het late moment in
het proces, hiertoe niet lichtzinnig ben overgegaan.”

Het door de verdachte ter terechtzitting van 7 november 2019 voorgelezen, handgeschreven stuk
is eveneens gehecht aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 januari 2020. Dit stuk
houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Na aanleiding van de inhoudelijke zitting van 23 oktober, wil ik het één en ander aankaarten,
toelichten en daarbij een eis indien, voordat deze zaak officieel wordt gesloten, zoals dat de
bedoeling was van deze zitting. De toen huidige advocaat Willem Korteling heeft zich terug
getrokken in deze zaak en heeft daarbij als het goed is, in een bericht aan het hof, nog een
verzoek namens mij ingedien, om mij de ruimt te geven, van ongeveer 20 a 30 minuten, zodat ik
nog mijn zegje kan doen.

Ik ben namelijk niet te vrede, dat dan nog zacht uitgedrukt, over het pleidooi dat namens mij is
gevoerd, door de advocaat Willem Korteling. Ik had hem de maandag voor de zitting één keer
gesproken, voor de duur van ongeveer drie kwartier. Waarbij we er niet aan toe waren gekomen,
om zijn pleidooi die hij voor de zitting had voorbereid door te nemen. In dat gesprek had ik
aangeven wat ik ongeveer wou zeggen tijdens de zitting. Daarbij had ik hem verzocht een aantal
dingen in zijn pleidooi op te nemen en het zo aan het hof voor te leggen.

[…]

Zijn pleidooi had drie onderdelen. 1. Als het bewezen word geacht 2. Voor vrijspraak, 3. Verweer
tegen een mogelijk opleging van een TBS-maatregel.

[…]

Hij kaarte allerlei onzinnige dingen aan die helemaal nergens op sloegen en hetgeen wat ik hem
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had verzocht aan het hof voor te leggen had hij simpelweg geweigerd te doen. Daarbij had hij de
zwakke bewijsvoering van de Advocaat de Generaal amper getackel of weerlegt en nagelaten de
tegenpartij te bevragen over het één en ander om mijn verdediging te sterken.

[…]

Enkel in het verweer tegen een TBS-maatregel had hij mij willen begunstig met zijn gave

[…]

Ik weiger de gunst van advocaat Willem Korteling wat betreft zijn pleidooi tegen het TBS-
maatregel te aanvaarde, naast dat heeft de verloop van mijn zaak van de eerst aanleg tot en met
nu, dat het van mij niet meer hoeft, op deze manier hoef ik en wil ik ook niks meer te maken
hebben met de maatschappij daar buiten. Daarom eis ik van het hof dat mij TBS word opgelegt. Ik
herhaal voor de duidelijkheid dat jullie die niet moeten zien als een indirecte bekentenis, wat
betreft de verkrachting, ik pleit nog steeds onschuldig. Alleen maakt het mij niet meer uit of ik word
vrijgesproken of veroordeelt; als mij maar de TBS maatregel word opgelegt.”

Het hof heeft op 21 november 2019 tussenarrest gewezen. Dit arrest houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“Op 23 oktober 2019 heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij de
verdachte werd bijgestaan door zijn raadsman, mr. W.S. Korteling. Na requisitoir, pleidooi, repliek
en dupliek heeft de verdachte als laatste het woord gevoerd. Daarna is de behandeling
onderbroken tot 7 november 2019 voor het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting.

Op 1 november 2019 ontving het hof een emailbericht van 1 november 2019 van mr. Korteling,
inhoudende dat hij zich vanwege verregaand onheus verbaal gedrag van de verdachte genoopt
had gezien zich aan de verdediging te onttrekken.

Ter terechtzitting van 7 november 2019 heeft de verdachte bevestigd dat hij niet langer werd
bijgestaan door mr. Korteling. Hij heeft vervolgens een verzoek om aanhouding van de
behandeling gedaan teneinde zich te kunnen voorzien van rechtsbijstand. Het hof heeft besloten
de beslissing op dat verzoek aan te houden tot het op 21 november 2019 te wijzen eind- of
tussenarrest. Vervolgens heeft de verdachte een door hem opgemaakt schriftelijk stuk
voorgelezen en is het onderzoek ter terechtzitting gesloten.

De verdachte heeft zich op de terechtzitting van 7 november 2019 zeer stellig en nadrukkelijk op
het standpunt gesteld dat aan hem de maatregel van terbeschikkingstelling (met
dwangverpleging) moet worden opgelegd. Dit gaat lijnrecht in tegen het op 23 oktober 2019 door
de verdachte en zijn toenmalige raadsman ingenomen standpunt. Nu – bij een eventuele
bewezenverklaring – het al dan niet opleggen van terbeschikkingstelling met (dwangverpleging)
een voor de verdachte zeer ingrijpende beslissing is, acht het hof het van belang dat dit op een
nadere terechtzitting opnieuw aan de orde komt en dat de verdachte in dat verband wordt
bijgestaan door een (nog aan te wijzen) raadsman.

Om voornoemde redenen zal het hof het onderzoek heropenen, schorsen en de hervatting van
het onderzoek ter terechtzitting op een nader te bepalen datum gelasten.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 16 januari 2020 houdt, voor zover
van belang, het volgende in:

“Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. S. Konya, advocaat te
Amsterdam.

[…]

Het hof hervat het onderzoek ter terechtzitting in de stand waarin het zich bevond ten tijde van
de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting op 7 november 2019.
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[…]

Voorts deelt de voorzitter mede:

In het laatste woord van de verdachte bij de sluiting van het onderzoek op 7 november 2019
heeft

het hof aanleiding gezien het onderzoek ter terechtzitting te heropenen. De verdachte heeft in dat

laatste woord te kennen gegeven perse de TBS-maatregel opgelegd te willen krijgen, hetgeen het

hof heeft opgevat als TBS met dwangverpleging. Omdat het hof van oordeel was dat dit punt
opnieuw aan de orde gesteld diende te worden in de aanwezigheid van een advocaat, is een
nieuwe raadsman aangewezen (mr. Konya).

De verdachte deelt mede:

Ik heb op papier gezet wat ik wil zeggen. Zodra ik het voor u oplees, zal het u duidelijk worden. Ik
wens geen bijstand van mr. S. Konya en ik wil niet dat hij namens mij het woord gaat voeren.

De raadsman deelt in reactie hierop mede:

Gelet op de uitdrukkelijke wens van de verdachte zal mijn optreden vandaag ter terechtzitting
beperkt zijn tot mijn aanwezigheid.

[…]

De verdachte legt over een handgeschreven stuk, gedateerd 16 januari 2020, getiteld “Nadere
toelichting in de zaak met kenmerk 23-002126-17”, en leest de inhoud daarvan voor. Dit mondt uit
in een verzoek om wraking van het hof.

Dit stuk wordt in het dossier gevoegd.

Het hof onderbreekt het onderzoek.

Nadat het onderzoek is hervat, deelt de voorzitter mede dat de zaak niet verder zal kunnen
worden behandeld totdat op het wrakingsverzoek is beslist en dat inmiddels is gebleken dat de
wrakingskamer

het verzoek niet vandaag al zal kunnen behandelen.

De voorzitter vraagt aan de verdachte of de navolgende samenvatting kan gelden als de opgave
van de gronden van zijn wrakingsverzoek:

1. Het proces-verbaal van de zitting van 23 oktober / 7 november 2019 en het tussenarrest van
21

november 2019 bevatten onjuistheden.

2. Het hof heeft het verzoek van de verdachte (ter terechtzitting op 7 november 2019) mr. Plasman

als advocaat aan te wijzen en in overleg met hem een zitting te plannen niet ingewilligd;

3. Het hof is over de verdachte heen gewalst en heeft hem gedemoniseerd.

De verdachte bevestigt dat dit de gronden van zijn wrakingsverzoek zijn. Hij voegt hieraan toe
dat, toen het hof hem op een vorige zitting naar het PBC wilde sturen, hij daar heeft gezeten
zonder rechtsbijstand en dat het hof daarmee zijn recht op verdediging heeft geschaad.

De voorzitter deelt mede dat zij het bezwaar van de verdachte aldus begrijpt dat hij stelt in zijn
verdediging te zijn geschaad omdat hij zonder rechtsbijstand is gehoord op het voornemen van
het hof de verdachte te plaatsen in het PBC ter observatie.

De verdachte neemt het woord om laatstgenoemde kwestie uitgebreider toe te lichten.

De voorzitter deelt mede dat de verdachte zijn bezwaren op de zitting van de wrakingskamer
verder naar voren kan brengen.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 9 juni 2020 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:



“Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. W. van Vliet, advocaat te
Amsterdam-Duivendrecht.

[…]

Het hof hervat het onderzoek ter terechtzitting in de stand waarin het zich bevond ten tijde van
de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting op 16 januari 2020.

[…]

Desgevraagd door de voorzitter of de raadsman nog stukken voorgehouden wenst te zien deelt
de raadsman mede:

Ik veronderstel dat ik alle stukken heb, maar de pleitnota van mr. Korteling, gevoegd in het dossier
na de zitting van 23 oktober 2019, heb ik niet ontvangen.

[…]

De verdachte legt een handgeschreven stuk, gedateerd 9 juni 2020, over en leest de inhoud
hiervan voor. Dit stuk wordt in het dossier gevoegd.

Daarnaar gevraagd door de voorzitter deelt de raadsman mede dat hij het pleidooi van mr.
Korteling met de verdachte heeft kunnen bespreken.

[…]

De raadsman voert het woord tot verdediging als volgt:

De inzet van het hoger beroep is de bewezenverklaring van de verkrachting, de strafmaat en
inmiddels, de strafmodaliteit.

De verdachte heeft een aantal feiten bekend, maar daar heb ik de advocaat-generaal niet over
gehoord in het requisitoir.

Ik verzoek de verdachte vrij te spreken van de aan hem in de zaak B onder 1 tenlastegelegde
verkrachting wegens minimaal gerede twijfel. Het betreft een één-op-één verhaal, behalve de
omstandigheid dat de aangeefster in een bepaalde emotie verkeert aan de balie in het hotel. Uit
het vonnis blijkt dat dat het doorslaggevende punt was voor de rechtbank. Dat is niet veel en
wordt steeds minder gelet op de inhoud van het dossier. Aangeefster verklaart te hebben
geschreeuwd, maar dat de verdachte zelf ook heeft geschreeuwd. Het is opvallend dat niemand
van de overige hotelgasten dat heeft gehoord. Ten aanzien van het geweld heeft aangeefster
verklaard (pagina 17 van het dossier) dat zij tegen de muur en het bed is geduwd. Dat zijn forse
geweldshandelingen, terwijl zij daarna volgens haar eigen verklaring wel rustig haar wekker heeft
mogen en kunnen zetten. Dat is een onlogisch verhaal gelet op haar lezing van de eerdere
geweldshandelingen. Op pagina 19 van het dossier verklaart aangeefster te zijn geknepen in haar
keel en dermate hard dat zij geen lucht meer kreeg. Het is een feit van algemene bekendheid dat
er standaard een letselverklaring in het dossier zit waaruit enig letsel zou moeten blijken. Die zie
ik niet teruggekomen in dit dossier.

In haar eerste schriftelijke slachtofferverklaring zegt de aangeefster dat zij zichzelf de hele dag
heeft proberen te overtuigen om niet naar de afspraak te gaan. Dat is opvallend gelet op haar
aangifte. Daarin lijkt juist dat zij wel veel zin had om de verdachte te zien. Ook verklaart ze dat ze
niet wilde zoenen buiten het hotel maar het toch deed. Dit geldt ook voor wat betreft het naar
boven gaan in het hotel. Uit haar verklaring lijkt het erop dat zij werd bevangen en maar meeging,
maar uit haar aangifte ontstaat meer het beeld dat zij een jongen had ontmoet en een prettige
tijd met hem wilde doorbrengen. Ik begrijp de contradictie tussen die verklaringen niet.

De rechtbank heeft een punt gemaakt van het spuug danwel braaksel, maar daar kunnen ook
andere verklaringen, nu door penetratie van de penis kokhalsneigingen kunnen ontstaan.

De verdachte benoemde zojuist zelf ook al de reden van aangifte en de emotie in het hotel. De
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rechtbank heeft dat gebruikt ten voordele van de overtuiging in het bewijs. Andere
omstandigheden zijn daarvoor ook aannemelijk, namelijk hoe de seks heeft plaatsgevonden en
daarbij een bepaalde teleurstelling aan de kant van aangeefster dat er geen vaginale penetratie
heeft plaatsgevonden en, nog sterker, het filmen. Ik kan me voorstellen dat je het niet prettig
vindt als seksuele partner als je erachter komt dat je bent gefilmd. Aangeefster maakt ook meteen
kenbaar aan de politie ter plaatse dat zij bang is voor het. verspreiden van het filmpje (p. 6 van
het dossier). Het is voor mij een volslagen raadsel waarom een verkrachter zijn eigen bewijs zou
maken door het feit te filmen, dit te doen in zijn eigen hotelkamer en vervolgens weer terug te
keren naar die hotelkamer, ofwel de plaats delict. Je maakt je eigen pakkans dan wel heel erg
groot. Ik vind dat een sterke contra-indicatie.

Ten aanzien van de strafmodaliteit verzoek ik aan de verdachte niet de TBS-maatregel met
dwangverpleging op te leggen. Ik verwijs daartoe integraal naar de argumenten die mr. Korteling
heeft opgenomen in zijn pleitnota bij de zitting van 23 oktober 2019. Daarnaast wil ik nog het
volgende opmerken. In eerste aanleg is met geen woord over TBS gerept. Dit kwam pas in hoger
beroep aan de orde. Uiteindelijk is uw hof geïnformeerd door deskundigen over de
geestvermogens van de verdachte die uiteindelijk een advies hebben gegeven over de afdoening
van de zaak.

Uiteindelijk hebben vier deskundigen een totaal andere mening over essentiële vragen die u moet
beantwoorden. Gekozen dient te worden voor de rapporten van [betrokkene 3] en [betrokkene
4], omdat de verdachte aan het opstellen van deze rapporten heeft meegewerkt. Op p. 58 van het
rapport van [betrokkene 3] staat dat in de laatste fase enkele keren overleg is geweest met
[betrokkene 4] en dat er een bespreking heeft plaatsgevonden met enkele stafleden van het NIFP.
In dat overleg bleek dat er op het vlak van de toerekeningsvatbaarheid geen overeenstemming
kon worden bereikt over de risicotaxatie.

Dwangverpleging is de zwaarste maatregel dat ons wetboek kent en heeft een heel sterk ultimum
remedium-karakter. Gelet op het scala van verschillende bevindingen vind ik niet dat je
gemotiveerd kunt overgaan tot oplegging van TBS met dwangverpleging. Daarbij wijs ik nog op de
opmerking van [betrokkene 3] ter terechtzitting van 23 oktober 2019, dat het recidiverisico door
oplegging van deze maatregel in theorie vergroot zou kunnen worden. Dat is belangrijk, zeker als
je er vanuit gaat dat er geen enkele invulling aan kan worden gegeven aan hoe die
dwangverpleging eruit moet komen te zien. U moet vooruitzien hoe het zal gaan in een TBS-
kliniek. Hoe gaat dat als iemand totaal niet kan meewerken. De verdachte zegt zelf ook dat hij niet
gestoord is.

De verdediging refereert zich aan het oordeel van het hof ten aanzien van de vordering van de
benadeelde partij [benadeelde]. Gelet op de bepleitte vrijspraak van de verkrachting, verzoek ik
de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk te verklaren in de vordering tot
schadevergoeding.

Ten aanzien van de vordering tenuitvoerlegging merk ik op dat dat oordeel is verbonden aan de
strafmodaliteit in de hoofdzaak. Ik refereer me dus ten aanzien hiervan.

De rechtbank heeft al een beslissing genomen over het beslag.”

Het door de verdachte ter terechtzitting van 9 juni 2020 voorgelezen, handgeschreven stuk
houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Wat betreft het bewijsminimum dat door W. Korteling (advocaat) naar voren was gebracht wil ik
van mijn kant nader toelichten. Allereerst wil ik opmerken dat tijdens de eerst proforma zitting van
24 oktober 2017 de voorzitter aangaf, zoals in het proces-verbaal ook was opgenomen, dat het
bewijs voor verkrachting uiterst dun is! Wat dat bewijs dan ook mogen zijn, het is mij nooit
voorgehouden of er naar bevraagt. Al geloof ik niet dat er ook echt bewijs tegen mij is, omdat de
verkrachting waarvan ik word beticht nooit had plaatsgevonden. Daarom begrijp ik de veroordeling
in eerste aanleg ook niet. Wel heb ik begrepen uit het pleidooi van Willem Korteling, dat de
rechtbank in eerste aanleg in haar vonnis steun had geput uit de emotionele reactie van
aangeefster, nadat zij in het Stay-Okay haar verhaal deed, die op de beelden zouden te zien zijn.
Tijdens de vorige inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, had ik die beelden voor het
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eerst gezien. In tegenstelling tot wat de advocaat Willem Korteling in zijn pleidooi beweerd dat er
geen sprake zou zijn van een traan wegpinken en alle andere emotionele handelingen die hij
tegensprak. Had ik bij het zien van de beelden één en al emotie van aangeefster waargenomen.
Dit deel van het pleidooi van Willem Korteling dat hij namens mij had gevoerd, zonder dat hij dat
met mij had overlegt, slaat naar mijn mening helemaal nergens op! Ik zelf denk dat de
emotie/paniek die op de beelden te zien waren, voortvloeisels zijn van het filmpje dat ik had
gemaakt tijdens de seksuele handelingen. In de verklaring die van [betrokkene 5] was
afgenomen, kunt u lezen dat het haar (aangeefster) te doen was om het filmpje. Volgens
[betrokkene 5] zagen de emotie / paniek om het filmpje, dat ik van haar had gemaakt. De
verklaringen van [betrokkene 5] kunnen niet anders worden geduid. Dat bied steun voor de
verklaring van mijn kant, namelijk dat zij boos / in paniek was vanwege het filmpje dat ik had
gemaakt. Daarnaast had W. Korteling het nagelaten, zoals ik hem ernaar had verzocht haar te
bevragen; hoe het kan dat zij pas na dik drie kwartier bij het Stay-Okay was gearriveerd? Nadat
zij zoals zij ook aangaf voor 10 uur bij mij was vertrokken uit het Abba Hotel. Overigens jammer
dat de politie de camerabeelden van het Abba Hotel niet hadden veilig gesteld! De route die zij
beliep zoals ik haar had aangegeven bedraagt niet langer dan 10 minuten. Ik vraag mij dan af;
wat had zij in de tussentijd van dik een half uur gedaan..?”

Het arrest van 23 juni 2020 houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 7
maart 2018, 10 september 2018, 28 maart 2019, 23 oktober 2019, 7 november 2019, 16 januari
2020 en 9 juni 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering (Sv), naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

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

In verband met dit laatste merkt het hof het volgende op. De verdachte heeft, onder andere in zijn
wrakingsverzoek, met stelligheid afstand genomen van zijn voormalige raadsman, mr. Korteling, en
van hetgeen deze ter verdediging van de verdachte op de zitting van 23 oktober 2019 naar voren
heeft gebracht. Het hof heeft aan de opvolgend raadsman, mr. Van Vliet, op de zitting van 9 juni
2020 gevraagd duidelijk te maken of en, zo ja, welke, verweren/standpunten die mr. Korteling op
de zitting van 23 oktober 2019 had gevoerd/ingenomen, wenste te handhaven. Mr. Van Vliet heeft
bij pleidooi alleen ten aanzien van de gevorderde TBS met dwangverpleging uitdrukkelijk
verwezen naar de pleitnota van mr. Korteling. Voor het overige heeft hij zelf verweer gevoerd
zonder zich uit te laten over de verweren en standpunten van mr. Korteling. Het hof beschouwt die
verweren en standpunten dan ook als niet gehandhaafd en vindt in die verweren en standpunten
hier en daar slechts aanleiding tot ambtshalve overwegingen.”

Het eerste deel van de klacht onder (a) houdt in dat het oordeel van het hof dat de verdachte
“met stelligheid afstand heeft genomen van zijn voormalige raadsman, mr. Korteling, en van
hetgeen deze ter verdediging van de verdachte op de zitting van 23 oktober 2019 naar voren
heeft gebracht” onjuist, althans niet zonder meer begrijpelijk is.

Uit de processen-verbaal in hoger beroep blijkt dat de verdachte ter terechtzitting van 7 november
2019 heeft aangegeven dat er geen tijd is geweest om het pleidooi dat mr. Korteling ter
terechtzitting van 23 oktober 2019 heeft gevoerd van tevoren door te nemen, dat hij teleurgesteld
is over dat pleidooi (zo heeft mr. Korteling volgens de verdachte onder meer “de zwakke
bewijsvoering amper getackeld” en heeft hij nagelaten de aangeefster te bevragen over het één
en ander) en dat hij slechts tevreden is met diens verweer met betrekking tot de oplegging van de
TBS-maatregel. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 januari 2020 blijkt dat de
verdachte afscheid heeft genomen van zijn raadsman mr. Korteling omdat hij van hem niet de
verdediging kreeg die hij wilde en waarom hij had gevraagd. Uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van 9 juni 2020 blijkt dat mr. Van Vliet het pleidooi van mr. Korteling met de
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verdachte heeft kunnen bespreken. (Wat dat gesprek heeft opgeleverd, vertelt het proces-verbaal
niet). Uit het proces-verbaal blijkt dat mr. Van Vliet op zitting kort het woord tot verdediging heeft
gevoerd. Daarbij is hij ingegaan op het gebrek aan bewijs voor de tenlastegelegde verkrachting
en heeft hij bepleit dat verdachte geen TBS met dwangverpleging wordt opgelegd. Bij dat laatste
heeft de raadsman expliciet en “integraal” verwezen naar de argumenten die mr. Korteling in diens
pleitnota bij de zitting van 23 oktober 2019 heeft genoemd. De verdachte heeft op diezelfde
zitting van 9 juni aangevoerd dat hij van zijn kant het bewijsminimum dat door mr. Korteling naar
voren is gebracht nader wil toelichten. Gelet op het voorgaande acht ik met de steller van het
middel het oordeel van het hof dat de verdachte “met stelligheid afstand heeft genomen van zijn
voormalige raadsman, mr. Korteling, en van hetgeen deze ter verdediging van de verdachte op de
zitting van 23 oktober 2019 naar voren heeft gebracht” zonder nadere motivering, die ontbreekt,
niet begrijpelijk. Er is in elk geval geen afstand genomen van het gehele pleidooi van mr. Korteling.

In de klacht onder (a) wordt ook opgekomen tegen de in het bestreden arrest opgenomen
overweging van het hof dat het hof aan de opvolgend raadsman, mr. Van Vliet, ter terechtzitting
van 9 juni 2020 heeft gevraagd duidelijk te maken of, en zo ja welke, verweren/standpunten die
mr. Korteling op de zitting van 23 oktober 2019 had gevoerd/ingenomen, hij wenste te handhaven.

Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 9 juni 2020 blijkt niet dat het hof deze vraag (in
deze of andere bewoordingen) heeft gesteld. Aangezien dit proces-verbaal de kenbron is van al
hetgeen tijdens een terechtzitting is voorgevallen, ben ik het met de steller van het middel eens
dat het ervoor moet worden gehouden dat het hof deze vraag niet heeft gesteld.1

Het hof heeft in zijn arrest betekenis gehecht aan de omstandigheid dat mr. Van Vliet op de
zitting van 9 juni 2020 zelf heeft gepleit en in het kader van dat pleidooi enkel bij zijn verweer
tegen het opleggen van een TBS met dwangverpleging heeft verwezen naar de argumenten van
mr. Korteling genoemd in diens pleidooi van 23 oktober 2019. Doordat mr. Van Vliet zich niet heeft
uitgelaten over andere standpunten en verweren van zijn voorganger heeft het hof die andere
standpunten en verweren van mr. Korteling “dan ook” als niet gehandhaafd beschouwd.

In het middel wordt ook tegen dit oordeel van het hof opgekomen. Naar mijn mening tevergeefs.
Het gewraakte oordeel van het hof past bij het uitgangspunt dat van de verdediging in strafzaken
wordt verlangd dat zij de door haar gevoerde verweren op de terechtzitting concreet benoemt
door deze uitdrukkelijk voor te dragen.2 In hoger beroep geldt dat ook voor verweren die in eerste
aanleg zijn gevoerd en die de verdediging in appel wenst te handhaven. Die verweren moeten
dan uitdrukkelijk worden herhaald.3 De verdediging mag er voor de rechter geen zoekplaatje van
maken. Ik kan niet inzien waarom dat in een situatie als de onderhavige, waarin door een andere
raadsman 7,5 maand eerder ook al is gepleit, anders zou zijn. De opvolgend raadsman dient dan
duidelijk aan te geven welke verweren en standpunten wel of niet worden gehandhaafd. In het
onderhavige geval heeft de opvolgend raadsman slechts bij één onderdeel van zijn pleidooi
expliciet en integraal verwezen naar hetgeen zijn collega 7,5 maand eerder heeft betoogd. Over
andere onderdelen van het betoog van diens voorganger heeft hij er het zwijgen toe gedaan.
Onder die omstandigheden is het niet meer dan logisch dat de rechter oordeelt dat de andere
verweren en standpunten niet langer worden gehandhaafd. Uiteraard staat het de zittingsrechter
vrij om hier op zitting nog eens expliciet navraag naar te doen, maar als dat niet is gebeurd kan -
en wat mij betreft: zal - het dan gaan zoals in het deze zaak is gegaan.

In de toelichting op het middel wordt in dit verband nog aandacht gevraagd voor de
omstandigheid dat in deze zaak de samenstelling van het gerechtshof na de zitting van 23
oktober 2019 ongewijzigd is gebleven. Wanneer het hof dan in zijn eindarrest het op 23 oktober
2019 gevoerde pleidooi grotendeels terzijde schuift, zou het hof in strijd met art. 422 en art. 350
Sv niet (voldoende) hebben beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting
van 23 oktober 2019. Die redenering gaat naar mijn oordeel mank. Het gerechtshof laat in zijn
arrest juist wel degelijk zien oog te hebben voor hetgeen op de zitting van 23 oktober 2019 is
gebeurd. Het hof stelt enkel vast dat hetgeen de toenmalige raadsman op die zitting aan
verweren heeft geformuleerd en aan standpunten heeft ingenomen, gelet op het pleidooi van de
opvolgende raadsman op de zitting van 9 juni 2020 (grotendeels) is achterhaald c.q. ingeslikt. In
mijn ogen heeft het hof dus beraadslaagd zowel naar aanleiding van het onderzoek ter
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terechtzitting van 23 oktober 2019, als naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 9
juni 2020. Van een schending van art. 422 Sv is dan ook geen sprake.4 Ik voeg daar nog aan toe
dat in hetzelfde art. 422 Sv is bepaald dat de beraadslaging in hoger beroep ook geschiedt naar
aanleiding van het onderzoek in eerste aanleg. Hiervoor heb ik er al op gewezen dat in eerste
aanleg gevoerde verweren die in appel worden gehandhaafd ter terechtzitting in hoger beroep
uitdrukkelijk dienen te worden herhaald. Als dat laatste niet is gebeurd, kan niet met succes
worden betoogd dat de appelrechter niet heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek
ter terechtzitting in eerste aanleg en aldus art. 422 Sv niet is nagekomen. Het is de
verantwoordelijkheid van de verdediging om helder aan te geven welke verweren worden gevoerd
en welke standpunten worden betrokken. Als de verdediging daarin tekort schiet, kan niet worden
gezegd dat de rechter niet heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek ter
terechtzitting.

Mocht de Hoge Raad het anders zien en van oordeel zijn dat het hof in het onderhavige geval
niet conform art. 422 Sv heeft beraadslaagd naar aanleiding van het (gehele) onderzoek op de
terechtzitting en in het bijzonder niet naar aanleiding van het gehele onderzoek op de
terechtzitting van 23 oktober 2019, dan leidt dat alleen dan tot nietigheid wanneer de verdachte
door dat verzuim in enig belang is geschaad.5Blijkens de aan het proces-verbaal van de
terechtzitting in hoger beroep van 23 oktober 2019 gehechte pleitnotities heeft mr. Korteling
aldaar een aantal verweren gevoerd. Hetgeen hij toen heeft aangevoerd omtrent (i) het
onvoldoende voorhanden bewijs om tot bewezenverklaring te komen van de tenlastegelegde
verkrachting, (ii) de onbetrouwbaarheid van de verklaring van de aangeefster, (iii) de vordering
van de benadeelde partij en (iv) de op te leggen straf, zou kunnen worden begrepen als een
standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige
conclusie ten overstaan van het hof naar voren is gebracht. In de toelichting op het cassatiemiddel
wordt betoogd dat de verdachte in zijn belangen is geschaad doordat het Hof die verweren niet
(in volle omvang) heeft getoetst. Ik zie dat niet. Het hof heeft in zijn arrest in voldoende mate aan
alle onderwerpen waarop deze verweren betrekking hebben, overwegingen gewijd. Ik voeg
daaraan toe dat het hof niet op ieder detail van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt hoeft te
reageren.

Wat betreft de onder (i) en (ii) genoemde bewijsverweren heeft het hof in zijn arrest immers
overwogen:

“De raadsman heeft verzocht de verdachte vrij te spreken van de aan hem in zaak B onder 1
tenlastegelegde verkrachting op grond van het volgende. Er is gerede twijfel, nu de verklaringen
van de aangeefster tegenstrijdig zijn en voor wat betreft de geweldshandelingen geen steun
vinden in het dossier. De emotionele reactie van de aangeefster, zoals die is te zien op de
camerabeelden van het Stay Okay-hotel, kan veroorzaakt zijn door het feit dat de verdachte de
aangeefster heeft gefilmd tijdens de orale penetratie dan wel door het feit dat zij teleurgesteld
was dat het bij orale seks is gebleven en geen vaginale penetratie heeft plaatsgevonden. Het
filmen door de verdachte duidt er hoe dan ook op dat het geen verkrachting was, want het is
onaannemelijk dat iemand een door hem zelf gepleegde verkrachting filmt.

De advocaat-generaal heeft betoogd dat de verklaringen van de aangeefster betrouwbaar zijn, nu
deze steun vinden in ander, zelfstandig bewijsmateriaal, te weten het filmpje op de telefoon van
de verdachte waarop de aangeefster te zien is terwijl zij de verdachte aan het pijpen is, de
voorwerpen die zijn aangetroffen in de hotelkamer van de verdachte (over welke voorwerpen de
aangeefster heeft verklaard), de verklaringen van getuigen [betrokkene 5] en [betrokkene 6] en
de camerabeelden van het Stay Okay-hotel, waarop de fysieke gemoedstoestand van de
aangeefster na het voorval is te zien.

Het hof verwerpt het verweer en overweegt daartoe als volgt.

De verklaringen van de aangeefster zijn op essentiële, onderdelen consistent en gedetailleerd.
Bovendien vinden zij op relevante onderdelen (ook waar die niet direct zien op het
tenlastegelegde, maar op de door de aangeefster geschetste context daarvan) bevestiging in
ander bewijsmateriaal. Zo sluit haar verklaring dat de verdachte haar bedreigde met een rood- en
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zilverkleurig brandblusapparaat en dat zij – als gevolg van de diepte van verdachtes penis in haar
mond – in zijn hotelkamer heeft overgegeven in een prullenbak (hetgeen niet duidt op zachtzinnig
optreden van zijn kant) aan bij de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep
dat hij een (slagroom)spuit in handen heeft gehad, bij de vondst in die hotelkamer van een rood-
en zilverkleurige slagroomspuit en bij het daar aantreffen van een prullenbak met daarin op spuug
lijkende substantie. Op de (kortdurende) opname van het pijpen van de verdachte door het
slachtoffer wekt de verdachte een dwingende indruk. Voorts hebben de getuigen [betrokkene 6]
en [betrokkene 5] de aangeefster gezien vlak na het incident. Hun waarnemingen van de
emotionele verwarring en paniek waarin de aangeefster verkeerde, sluiten aan bij de waarneming
van het hof van de camerabeelden van het Stay Okay-hotel die ter terechtzitting zijn bekeken. De
aangeefster toont zich op die beelden onmiskenbaar schrikachtig, huilerig en zenuwachtig. Het hof
acht niet aannemelijk dat deze emoties zijn veroorzaakt door het filmen van de aangeefster door
de verdachte.

Nu de verklaringen van de aangeefster betrouwbaar worden geacht en deze op wezenlijke
onderdelen worden ondersteund door de overige bewijsmiddelen, acht het hof de tenlastegelegde
verkrachting wettig en overtuigend bewezen.”

Het hof laat in deze overwegingen voldoende duidelijk zien waarom het van oordeel is dat er wel
voldoende bewijsmateriaal beschikbaar is op basis waarvan tot een bewezenverklaring kan
worden gekomen en ook heeft het – zij het summier – aandacht gehad voor de betrouwbaarheid
van de verklaring van aangeefster.

Ook aan de onder (iii) en (iv) genoemde onderwerpen heeft het hof in zijn arrest dusdanige
overwegingen gewijd dat niet kan worden gezegd dat de verdachte op enigerlei wijze tekort is
gedaan. Wat betreft de vordering van de benadeelde partij kan dat ook moeilijk anders omdat er
een vordering voorligt waar het hof expliciet (en gemotiveerd) op moet beslissen. Wat betreft de
op te leggen straf heeft het hof vastgesteld dat de opvolgend raadsman voor de argumentatie
voor het niet opleggen van een TBS met dwangverpleging expliciet heeft verwezen naar de door
mr. Korteling genoemde argumenten. Het hof heeft vervolgens uitvoerige overwegingen gewijd
aan zijn beslissing om toch een TBS met dwangverpleging op te leggen (zie verder hierna onder
4.3. e.v.).

Kortom, mocht de Hoge Raad van oordeel zijn dat het hof in het onderhavige geval niet conform
art. 422 Sv heeft beraadslaagd naar aanleiding van het (gehele) onderzoek op de terechtzitting,
dan behoeft dat niet tot nietigheid te leiden omdat de verdachte door dat verzuim niet in enig
belang is geschaad. In het bestreden arrest heeft het hof voldoende begrijpelijk uiteengezet
waarom het de verdachte en zijn raadsman niet heeft gevolgd in de verweren en andersluidende
standpunten.

Het middel, waarin onder (a) wordt geklaagd dat het hof niet (voldoende) heeft beraadslaagd
naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting d.d. 23 oktober 2019, nu het hof ten
onrechte, althans niet zonder meer begrijpelijk, de op deze zitting door mr. Korteling gevoerde
verweren en ingenomen standpunten als niet gehandhaafd heeft beschouwd en daarom
grotendeels onbesproken heeft gelaten, faalt.

In het middel wordt onder (b) geklaagd dat het hof is afgeweken van de ter terechtzitting d.d.
23 oktober 2019 uitdrukkelijk onderbouwde standpunten over het ontbreken van voldoende
steunbewijs voor (met name de belastende onderdelen van) de verklaringen van de aangeefster
c.q. over de (on)betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefster, zonder in het bijzonder
de redenen op te geven die tot afwijking van die standpunten hebben geleid, althans doordat het
hof onvoldoende gemotiveerd aan de in dit verband gevoerde verweren voorbij is gegaan.

Hierover kan ik kort zijn. Uit hetgeen ik hiervoor onder de nummers 3.16. en 3.17. heb
besproken en geciteerd volgt dat ik van oordeel ben dat ook dit onderdeel van het middel faalt.

Het middel faalt.

4 Het tweede middel



4.1.

4.2.

In het middel wordt geklaagd dat het hof art. 6 EVRM en/of art. 37 en 37a Sr en/of art. 359 jo.
415 Sv heeft geschonden, doordat het oordeel van het hof dat aan de verdachte de maatregel
van tbs met dwangverpleging moet worden opgelegd, onbegrijpelijk is, althans dat dit oordeel
steunt op gronden die deze beslissing niet (zonder meer) kunnen dragen en aldus ontoereikend is
gemotiveerd.

Op de terechtzitting in hoger beroep van 23 oktober 2019 heeft de toenmalige raadsman van de
verdachte, mr. Korteling, uitvoerig bepleit dat het gerechtshof zijn oordeel over het opleggen van
een tbs-maatregel niet zal baseren op de bevindingen en conclusies uit de rapportage van het
PBC. Op de terechtzitting van 9 juni 2020 heeft de opvolgend raadsman mr. Van Vliet expliciet naar
dat pleidooi verwezen. Het pleidooi dat mr. Korteling over de tbs voerde, luidde als volgt:

“TBS

35. Dan resteert de bespreking van de tbs maatregel. Ook die maatregel moet niet worden
opgelegd. Ik zal daar uitgebreider bij stil staan, hoewel dit überhaupt pas een thema werd na een
ambtshalve plaatsing in het PBC door uw hof.

36. Ik zal mij wat betreft het advies over een mogelijke tbs maatregel eerst schuldig maken aan
'scorebordstrafrecht'. Ik tel de adviezen en oordelen. Eerst over de procespartijen.

37. In eerste aanleg heeft de officier van justitie niet gerept en niet gevorderd dat aan cliënt een
maateregel zou worden opgelegd, de verdediging heeft daar niet om verzocht. De rechtbank heeft
daar niets over overwogen en dat ook niet opgelegd. Alleen cliënt is in appel gegaan en het OM is
niet in appel gegaan. De AG heeft in appel niet (spontaan) gevorderd dat cliënt zou worden
geplaatst in het PBC. En de verdediging meent nog steeds dat een dergelijke maatregel niet moet
worden opgelegd. Tot nu toe is geen enkele procespartij geneigd tot oplegging van deze
maatregel. De beslissing van uw hof weten we over twee weken, maar dit is de stand tot dusver.

38. Dan de deskundigen en hun rapporten, waaraan door rechtscolleges vaak veel waarde wordt
gehecht als die onderzoeken deugdelijk, goed gemotiveerd en compleet zijn uitgevoerd. Ik kijk
eerst naar de oudste onderzoeken (die niet de verkrachting erin hebben betrokken) in deze zaak:
psychiater [betrokkene 1] (6 mei 2016) rept met geen woord over tbs maatregel en adviseert dat
dan ook niet. Psycholoog [betrokkene 2] (18 maart 2016) heeft ook geen woord gewijd aan tbs
maatregel en zij adviseert dat dus ook niet (zij verwacht weinig van een klinische opname, schrijft
zij). Toen is kinder- en jeugdpsychiater nog benoemd om aanvullend te rapporten, maar vanwege
onvolledig onderzoek (en medewerking) kwam deze psychiater niet tot een advies. Dan is er het
rapport van het PBC, met name gebaseerd op oude rapportages en zonder medewerking van
cliënt, dat wel komt tot een advies van tbs met dwangverpleging. Tot slot zijn er de uitgebreide
rapportages van psychiater [betrokkene 4] en psycholoog [betrokkene 3], waaraan cliënt wel
heeft meegewerkt (net als bij [betrokkene 1] en [betrokkene 2]). Ook zij komen tot de conclusie
dat geen tbs moet worden opgelegd aan cliënt. Samengevat: 4 deskundigen die uitgebreid
onderzoek hebben gedaan met medewerking van cliënt die niet komen tot tbs. Een onthouder. En
alleen het PBC dat met gebrekkig onderzoek wel concludeert tot tbs. De cijfers spreken voor zich.
Tot zover het scorebordstrafrecht.

PBC

39. Maar ook kijkend naar de inhoud van de rapporten, waaraan cliënt heeft meegewerkt, is geen
aanleiding om tbs op te leggen. Ik zal dat toelichten. Voordat ik dat doe, een aantal kritische
kanttekeningen over de aanloop naar de plaatsing in het PBC en over de inhoud van het rapport
Van het PBC.

40. Het begon allemaal op 7 maart 2018, de zitting bij uw hof. Op die zitting werd cliënt niet
bijgestaan door zijn eigen advocaat, maar door een waarnemer; in wie hij kennelijk geen
vertrouwen had, omdat die advocaat niet het woord mocht voeren van cliënt. Om die reden heeft
cliënt op die zitting zijn 'eigen verdediging' gevoerd. Juist op die dag werd het belangrijke thema
door uw hof ambtshalve aangesneden, met uiteindelijk grote gevolgen. Client bevond zich op die



dag en de periode daarna in een zeer kwetsbare positie, zonder de rechtsbijstand die hij wenste.
Bij lezing van het pv van die zitting wordt dat ook pijnlijk duidelijk. Cliënt had geen idee wat een
plaatsing in het PBC inhield. Er was immers al verwarring over plaatsing in een zogenaamd PPC
(penitentiair psychiatrisch centrum). Bovendien had conform artikel 317 lid 2 Sv een oordeel van
een of meer deskundigen moeten worden ingewonnen voor de plaatsing in het PBC; dat is niet
gebeurd, alleen de procespartijen zijn slechts gehoord, terwijl cliënt op die dag dus niet werd
bijgestaan door zijn advocaat die ook niets mocht zeggen. Een en ander betekent een
tekortkoming van zijn rechten, maar resulteerde er ook in dat hij onvoldoende was voorgelicht
over en inzicht had in deze observatie. Gebrek aan medewerking van cliënt verbaast dan ook niet.
Ook kan worden gezegd dat deze suggestie van uw hof over de observatie in het PBC in feite uit
de lucht kwam vallen voor cliënt, gelet op de voorgeschiedenis in eerste aanleg die ik zojuist heb
geschetst. De totstandkoming en plaatsing in het PBC is dan ook gebrekkig; hetgeen ook
gevolgen heeft voor het onderzoek zelf.

41. Uiteindelijk heeft het er na lange tijd in geresulteerd dat cliënt is geplaatst in het PBC,
gedurende een periode van slechts 4 weken vanwege logistieke redenen, zo valt te lezen in het
rapport. Dat is korter dan de normale duur; hetgeen ongetwijfeld slechte invloed heeft gehad (die
duur is er niet voor niets). Bovendien heeft cliënt niet of nauwelijks meegewerkt en zijn de
bevindingen van de rapporteurs met name gebaseerd op oudere rapportages en oudere
informatie, zonder dat dit getoetst kon worden bij cliënt. Deze rapportages die ook volgens uw hof
ouder waren en die niet zagen op de verdenking van verkrachting. Dat was de hele reden dat de
observatie plaats moest vinden.

42. Dit heeft ertoe geleid dat de rapporteurs van het PBC over belangrijke onderwerpen geen
antwoorden hebben gekregen omtrent het gedrag van cliënt: bijvoorbeeld over zijn drugsgebruik
(p.51), maar ook over zijn seksualiteitsontwikkeling (p.51). Allerlei belangrijke vragen daarover zijn
blijven bestaan, terwijl cliënt juist om die reden (de verdenking van het zedendelict) aldaar werd
geobserveerd. "Er zijn nog veel vragen over de seksualiteitsbeleving van betrokkene, waardoor een
delictscenario met bijbehorende dynamiek niet kan worden beschreven. De seksuele ontwikkeling van
betrokkene is niet bekend', aldus het rapport zijn er hierover dus veel vragen blijven bestaan,
terwijl dit dus het springende punt was om cliënt in het PBC te laten onderzoeken.

43. Niet alleen hierover bestaat onduidelijkheid bij de onderzoekers. Ook over de eventuele mate
van toerekening bestaat onzekerheid. “Deze verschillende scenario 's maken ook dat verschillende
dynamieken mogelijk zijn, en de mate van doorwerking van de beschreven pathologie ook kan
verschillen, van licht verminderd tot verminderd toerekeningsvatbaar".

44. Daarnaast is het voor de onderzoekers heel erg moeilijk en onzeker om een uitspraak te doen
over het risico op herhaling bij een dergelijk type delict. “Aangezien er geen zicht gekomen is op de
seksualiteitsbeleving van betrokkene en hij de verkrachting ontkent te hebben gepleegd, kan er geen
klinische risico-inschatting gedaan worden van het risico op seksueelgrensoverschrijdend gedrag. Er is
onvoldoende informatie over of betrokkene vrouwvijandig is, of hij eenzaam is, of impulsief gedrag
vertoont en over zijn seksualiteit. Zonder deze factoren mee te nemen in de overweging, komt
betrokkene op een matig recidiverisico. Wanneer meer informatie beschikbaar zou zijn geweest, zou dit
risico nog hoger kunnen uitvallen”'. Wat resteert is een gemankeerde inschatting op basis van
statistieken, terwijl cruciale informatie voor hen ontbreekt. Hiervan mag niet worden uitgegaan,
zeker niet als daartegenover wel een compleet plaatje ligt.

45. En zelfs over de conclusie en het advies bestaat onduidelijkheid en onzekerheid. Conclusie van
het PBC is dat cliënt langdurig met vaste behandelaren behandeld moet worden, terwijl dat juist
haaks lijkt te staan op het vonnis van de rechtbank en alle andere rapportages die voorhanden
zijn (vrij vertaald: dit soort zorg is een contra-indicatie voor cliënt: niet doen, heeft een averechts
effect). Over het uiteindelijk advies is het PBC ook niet eenduidig. Tbs met voorwaarden kan,
volgens de rapporteurs, overwogen kan worden, maar tbs met dwangverpleging is dan toch het
uiteindelijke advies.



46. Een gebrekkig, niet goed gemotiveerd en incompleet rapport met veel onzekerheden op
belangrijke punten. Verzoek van de verdediging is om uw oordeel niet op deze bevindingen en
conclusies te baseren. De reden om hem daar naartoe te sturen (verdenking zedendelict) is
immers niet goed onderzocht.

Overige rapportages

47. Gelukkig hebben er hierna onderzoeken plaatsgevonden door een psychiater en psycholoog
die wel volledig, deugdelijk en goed gemotiveerd zijn en waaraan cliënt heeft meegewerkt. Alleen
al om die reden dient aan die laatste rapporten meer waarde te worden gehecht. Nog even terug
naar 7 maart 2018, de dag van de zitting bij uw hof. In het proces-verbaal van die zitting is toen
door uw hof overwogen: "Kortom, in de onderhavige zaak (WK: verkrachtingszaak) is geen
gedragskundig rapport over u opgemaakt, terwijl het van belang is te kunnen vaststellen in welke mate
een misdrijf als verkrachting – bij een bewezenverklaring -, aan de verdachte kan worden toegerekend.
Het komt voor dat een deskundige adviseert de verdachte TBS op te leggen. Het hof wil over een en
ander nader geadviseerd worden.” Duidelijk, uw hof wilde nader geïnformeerd worden over de mate
waarin een misdrijf als verkrachting, bij bewezenverklaring, aan cliënt kan worden toegerekend en
of daar dan een tbs advies bij hoort.

48. Ik zoom in op de rapportages van [betrokkene 4] en [betrokkene 3], omdat zij, met het oog op
de opdracht van uw hof om meer zicht te krijgen op het zedendelict, daar een gedegen uitspraak
over kunnen doen. Zij hebben daarover wel voldoende antwoorden gekregen waar het PBC met
vragen bleef zitten. Het volgende is daarbij van belang.

49. Allereerst de bevindingen van [betrokkene 4]. “Bij het ten laste gelegde in zaak B sub 1 en 2, de
verkrachting en het heimelijk filmen, lijkt er met name sprake te zijn van opportunistische motieven.
Betrokkene lijkt aangeefster toevallig te zijn tegengekomen. Toen hij haar vervolgens zoende en
aangeefster in eerste instantie geen weerstand bood, is het verdergegaan. Betrokkene lijkt, indien deze
feiten bewezen worden geacht, willens en wetens aangeefster onder druk te hebben gezet om sexueel
contact te hebben. Er is in het onderzoek ook geen sexuele stoornis vastgesteld bij betrokkene.
Geadviseerd wordt om het ten laste gelegde in zaak B sub 1 en 2, indien bewezen, volledig toe te
rekenen aan betrokkene. Omdat het volledig aan hem kan worden toegerekend, is het niet mogelijk
volgens [betrokkene 4] om een onderbouwde uitspraak te doen over een specifiek recidiverisico
op dit vlak.

50. [betrokkene 3] zit wat dit betreft op één lijn met [betrokkene 4]: “Bij de beoordeling van de
doorwerking van de stoornis in dit tenlastegelegde wordt overwogen dat er bij betr. geen aanwijzingen
zijn voor seksuele problematiek, dat betr. vanuit de reactieve hechtingsstoornis en de
persoonlijkheidsstoornis niet belemmerd wordt in zijn vermogen om consensuele seks te hebben met
een vrouw en haar (seksuele)grenzen te respecteren, en dat er aldus geen doorwerking van de stoornis
in dit tenlastegelegde kan worden aangetoond. Op grond van deze overwegingen wordt geconcludeerd
dat het sub 1 en 2 tenlastegelegde — indien bewezen — betr. volledig kunnen worden toegerekend".

51. Met betrekking tot het recidive-risico wordt het volgende overwogen. Gegeven de conclusie dat
het sub 1 tenlastegelegde in Zaak B betr. volledig kan worden toegerekend, en dat de overige ten laste
gelegde feiten betr. in enigszins verminderde mate kunnen worden toegerekend, kunnen er vanuit
gedragskundig perspectief geen betekenisvolle uitspraken worden gedaan over de kans op recidive van
vergelijkbare feiten als thans tenlastegelegd. Omdat betr. ten tijde van het sub 1 tenlastegelegde in
Zaak B niet vanuit zijn pathologie werd belemmerd in zijn wils- en keuzevrijheid, en ten tijde van de
overige tenlastegelegde feiten slechts in beperkte mate werd belemmerd in zijn wils- en keuzevrijheid,
is hij logischerwijs ook in de toekomst goeddeels vrij en in staat om (morele) afwegingen te maken,
consequenties van zijn handelen te overzien, lessen te trekken uit zijn ervaringen, en in vergelijkbare
situaties te kiezen voor maatschappelijk acceptabele gedragsalternatieven (om aan geld te komen). Men
zou daarbij kunnen overwegen dat het, gelet op het habituele, patroonmatige karakter van de
straatroven waarvoor hij eerder is veroordeeld en die hem nu in Zaak A tenlastegelegd worden, voor de



hand lijkt te liggen dat hij deze antisociaalgekleurde levensstijl voortzet en er ook in de toekomst voor
zal kiezen om op deze manier aan zijn geld te komen. Het sleutelwoord in deze 'common sense '-
redenering is echter het woord kiezen': omdat zijn pathologie slechts in beperkte mate doorwerkt in de
ten laste gelegde straatroven is er goeddeels sprake van een min of meer vrije keuze, die voldoende
ruimte laat om in de toekomst, andere keuzes te maken, ook om aan geld te komen. Mocht hij die
andere, legale keuzes toch niet gaan maken, dan is dat vooral vanuit opportunistische overwegingen en
motieven, waarvoor hij ook in de toekomst (strafrechtelijk) goeddeels verantwoordelijk kan worden
gehouden. Een beoordeling van het recidiverisico aan de hand van de resultaten van gestructureerde
risicotaxatie-instrumenten (zoals de HCR-20v3 en de Static/Stab/e/Acute) is in deze betekenisloos,
omdat deze beoordeling, bij afwezigheid van de mogelijkheid van een klinische risicotaxatie (gegeven de
beperkte doorwerking van de pathologie in het tenlastegelegde (in Zaak A en bij het sub 3 en 4
tenlastegelegde in Zaak B) respectievelijk de afwezigheid van enige doorwerking van de pathologie in het
tenlastegelegde (bij het sub 1 en 2 tenlastegelegde in Zaak B)) in dat geval wordt gereduceerd tot het
scoren van een aantal algemene, statistisch/actuariële, niet geïndividualiseerde factoren, op grond
waarvan geen betekenisvolle uitspraken kunnen worden gedaan over de individuele pathologische
delictgevaarlijkheid van betr, en die in het individuele geval nauwelijks voorspellende waarde hebben
(zoals ook bij herhaling is aangetoond in toonaangevend, 'state of the art' wetenschappelijk onderzoek,
rapp.).

52. Uw hof vond het van belang te weten in welke mate het zedendelict kan worden toegerekend.
U hebt daarover duidelijke antwoorden gekregen, te weten volledig. Dat zeggen twee
deskundigen die wel een volledig onderzoek hebben kunnen verrichten en die wel antwoord
hebben gekregen op hun vragen over de seksuele ontwikkeling en beleving van cliënt in
tegenstelling tot het PBC. In dit licht wilde uw hof ook nadere informatie of daar een advies tot tbs
bij hoort. Ook dat antwoord krijgt u van deze twee deskundigen: neen, geen tbs!

53. [betrokkene 4] schrijft over dat advies: “Omdat er alleen voorzaak B sub 3 en 4 (brandstichting
subsidiair vernieling en mishandeling) sprake is van een substantiële doorwerking van de gebrekkige
ontwikkeling/stoornis van betrokkene en in de andere zaken niet of enigszins, zou een TBS advies met
dwangverpleging niet op zijn plaats zijn. Deze behandeling richt zich immers op de behandeling van de
stoornis die onderliggend is aan het recidiverisico. Bovendien is het niet ondenkbeeldig dat betrokkene
zich doorzijn persoonlijkheidsproblematiek gaat verzetten tegen de behandeling”.

54. En [betrokkene 3] over dat advies: Gegeven de conclusie dat betr.'s problematiek betr.'s wils- en
keuzevrijheid ten tijde van het tenlastegelegde slechts in beperkte mate, respectievelijk niet, heeft
aangetast en er aldus vanuit gedragskundig perspectief geen betekenisvolle uitspraken kunnen worden
gedaan over de kans op recidive, zijn er geen gronden om een advies voor begeleiding en/of behandeling
in een strafrechtelijk kader uit te brengen. Dit alleen al vanwege de overweging dat, gegeven de
beperkte rol die betr. 's problematiek heeft gespeeld bij de totstandkoming van het tenlastegelegde (in
Zaak A en bij het sub 3 en 4 tenlastegelegde in Zaak B) en de afwezigheid van enige doorwerking van
de problematiek in het (in Zaak B, sub 1 en 2) tenlastegelegde, behandeling van die problematiek, voor
zover die gelet op betr.'s wantrouwen en geringe motivatie al van de grond zou komen, voorspelbaar
genoeg niet tot een substantiële reductie van de kans op recidive zou (kunnen) leiden, en om die reden
nut en noodzaak van een (gedwongen) behandeling ontbreken.

55. Een rechter of raadsheer is in staat kritisch te zijn op zijn of haar eigen vooroordelen. Een
rechter of raadsheer kan vóór een zitting ontstane opvattingen loslaten op grond van gedegen en
juridische argumenten. Misschien is dat nodig in de onderhavige zaak (gezin de voorgeschiedenis
met de ambtshalve plaatsing in het PBC). Gelet wat ik zojuist heb bepleit, gezien de rapporten van
[betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene 4] en [betrokkene 3] en gezien de gebreken die
kleven aan het rapport van het PBC, wordt verzocht geen tbs met dwangverpleging op te leggen
aan deze cliënt die ten tijde van de feiten nog zeer jong was. Natuurlijk cliënt is geen modelburger.
Cliënt heeft te kampen met psychische problemen door zijn levensloop. Hij liet gedragsproblemen
zien. Hij had zijn leven niet op orde. Maar dat zijn stuk voor stuk geen redenen om een tbs
maatregel op te leggen, volgens vele deskundigen. Het vermoeden is dat dat ook een averechts



4.3.

effect kan hebben.”

Het hof heeft dat verweer als volgt samengevat en verworpen, althans de oplegging van de
maatregel van tbs met dwangverpleging als volgt gemotiveerd:

“De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg in zaak A onder 1 tot en
met 5 en in zaak B onder 1, 3 primair en 4 subsidiair bewezenverklaarde bewezen verklaarde
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek van voorarrest.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het in zaak A onder 1 tot en met 5
en in zaak B onder 1, 3 primair en 4 subsidiair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van drie jaren en terbeschikkingstelling (hierna: TBS) met
dwangverpleging.

De raadsman (d.w.z. mr. Korteling, naar wiens pleidooi mr. Van Vliet heeft verwezen voor wat
betreft het standpunt van de verdediging over de gevorderde TBS met dwangverpleging) heeft het
hof verzocht af te zien van oplegging van TBS met dwangverpleging en heeft daartoe het
volgende aangevoerd. Over de verdachte zijn zes rapporten uitgebracht. In vier van deze
rapporten hebben de deskundigen – naar aanleiding van onderzoeken waaraan de verdachte
heeft meegewerkt – niet tot oplegging van TBS geadviseerd. Het rapport van het Pieter Baan
Centrum (hierna: PBC), waarin wel oplegging van TBS met dwangverpleging is geadviseerd, dient
terzijde te worden geschoven omdat bij de onderzoekers onduidelijkheid is blijven bestaan over
het gedrag van de verdachte, de mate van toerekening van de feiten aan de verdachte, het
gevaar voor herhaling en zelfs over de conclusie en het advies. Het rapport is gebrekkig, niet goed
gemotiveerd en incompleet. Daarentegen zijn de rapporten van [betrokkene 3] en [betrokkene 4]
– alsmede die van [betrokkene 2] en [betrokkene 1] – wel duidelijk over de mate van toerekening
van de delicten en het advies. De adviezen van deze deskundigen dienen te worden gevolgd. De
verdachte heeft verklaard dat hij geen TBS-maatregel opgelegd wil krijgen, omdat hij niet zit te
wachten op behandeling en alleen open staat voor hulpverlening bij praktische zaken. Gelet
hierop zal geen invulling aan een TBS-maatregel kunnen worden gegeven en kan de kans op
recidive in theorie, zoals toegelicht door deskundige [betrokkene 3] ter terechtzitting in hoger
beroep, zelfs toenemen.

In aanvulling hierop heeft mr. Van Vliet betoogd dat hij niet beschikt over de rapporten van
[betrokkene 2] en [betrokkene 1] en dat deze rapporten in de onderhavige zaak niet bruikbaar
zijn.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 7 november 2019 betoogd dat hij ‘per
se’ TBS met dwangverpleging opgelegd wil krijgen. Op de terechtzitting van 9 juni 2020 is hij
teruggekomen van dat standpunt.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst
van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de
verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

[…]

TBS met dwangverpleging

Over de persoon van de verdachte zijn diverse rapporten opgemaakt die zich in het dossier
bevinden. Twee daarvan, de rapporten van de gedragsdeskundigen [betrokkene 1] en
[betrokkene 2], zijn van 2016 en niet opgemaakt in de onderhavige strafzaak, zodat het hof die
buiten beschouwing laat.

Het hof heeft acht geslagen op de volgende rapporten:

- een rapport van 31 december 2018 van het Pieter Baan Centrum (PBC), opgemaakt door onder
anderen [betrokkene 7], psychiater, en [betrokkene 8], GZ-psycholoog;

- een rapport van 8 mei 2019, opgemaakt door [betrokkene 3], psycholoog;



- een rapport van 17 mei 2019, opgemaakt door [betrokkene 4], psychiater;

- een aantal reclasseringsrapporten.

Het rapport van het PBC houdt, zakelijk weergegeven, het volgende in:

Betrokkene heeft slechts beperkt medewerking verleend aan het onderzoek. Op basis van referenten,
dossierinformatie en de gesprekken is echter wel een betrekkelijk uitgebreid beeld ontstaan van zijn
levensgeschiedenis.

Betrokkene werd op zijn 15e gediagnosticeerd met een hechtingsstoornis en in die tijd stond zijn
persoonlijkheidsontwikkeling onder druk. In de P.J.-rapportages in 2016 wordt nog steeds een
hechtingsstoornis gesteld en ook een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische en
borderline trekken. Door de jaren heen is een eenduidig beeld van betrokkenes gedrag beschreven,
uitmondend in de diagnose van 2016. Aangezien betrokkene sindsdien geen behandeling heeft gehad,
is aannemelijk dat deze diagnose nog geldend is.

Het patroon van instabiliteit en ernstig disfunctioneren op alle belangrijke levensgebieden rechtvaardigt
de classificatie van de stoornis van een persoonlijkheidsstoornis. Aangezien echter in het huidige
onderzoek niet de exacte karakteristieken van de persoonlijkheidsstoornis konden worden bepaald,
wordt thans classificerend gesproken van een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis. Voor het
begrijpen van betrokkene is echter de subtiliteit van de onderliggende dynamiek die is voortgekomen uit
de onveilige hechting meer van belang en meer zeggend dan de classificerende diagnose.

Aangezien betrokkene niet over de vermeende verkrachting bevraagd kon worden, zijn de vragen
hierover, zoals die naar het bestaan van cognitieve vervormingen rondom seksualiteit, zijn beeld van
vrouwen, seksualiteit als coping en de mogelijke fusie van agressie en seksualiteit blijven bestaan. Ten
aanzien van de tenlastegelegde afpersingen is waarschijnlijk sprake van licht verminderde
toerekenbaarheid (op basis van een vijfpuntschaal). Ten aanzien van de verkrachting zijn verschillende
scenario 's denkbaar. Het kan zijn dat sprake is van seksualiteit als coping van agressie waarbij
agressie en frustratie geseksualiseerd worden uitgeleefd. Het kan ook zijn dat betrokkene in het contact
met de aangeefster verkeerde verwachtingen kreeg en vervolgens werd afgewezen, waarna hij mogelijk
in de bekende dynamiek terecht is gekomen van herhaald afgewezen worden en de self fulfilling
prophecy (projectieve identificatie) heeft uitgereageerd.

Hoewel dit feit meer passend lijkt in de beschreven dynamiek van afwijzing, is primair instrumentele
opportunistische lustbeleving ook niet uit te sluiten.

Deze verschillende scenario ’s maken dat verschillende dynamieken mogelijk zijn, en de mate van
doorwerking van de beschreven pathologie ook kan verschillen van licht verminderd tot verminderd
toerekenbaar.

Bij het spugen en brand stichten zou sprake zijn van verminderde toerekenbaarheid.

De dynamiek die betrokkene door zijn leven heen heeft laten zien, zal zich naar alle waarschijnlijkheid
blijven herhalen als hij niet behandeld gaat worden. Dat maakt dat hij zijn leven niet adequaat zal
kunnen organiseren, waardoor hij in dezelfde situatie zal blijven verkeren als ten tijde van de
tenlastegelegde feiten. Ondanks dat zijn intelligentie beschermend kan werken en betrokkene goodwill
van anderen krijgt, zal de kans op herhaling hoog blijven. Aangezien er geen zicht is op de
seksualiteitsbeleving van betrokkene en hij de verkrachting ontkent te hebben gepleegd, kan geen
klinische risico-inschatting gedaan worden van het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Wanneer echter de risicotaxatie-instrumenten static99R en stable-2007 bij de beoordeling worden
betrokken en deze instrumenten worden gecombineerd, is sprake van een hoog recidiverisico.

Vanuit de vroege problematiek van een gestoorde hechting, resulterend in een dynamiek van positieve
identificatie, is een langdurige behandeling noodzakelijk. Daarbij moet door vaste behandelaren
langdurig in betrokkene geïnvesteerd worden. De beschreven dynamiek zal zich in de behandelsetting
(bij herhaling) gaan voordoen, waardoor samenwerkingsrelaties heftig onder druk kunnen komen te
staan en betrokkene tot bizar gedrag kan komen om anderen te dwingen op afstand te blijven. Bepaalde
geneesmiddelen zouden betrokkene in enige mate rustiger en ontvankelijker kunnen maken, al is dit
geen panacee voor zijn problematiek.



Bij TBS met voorwaarden zal betrokkene het contact afbreken en zich niet schikken naar de
voorwaarden. Daardoor kunnen enkel binnen het kader van een TBS met dwangverpleging de
omstandigheden gecreëerd worden waarbinnen bovenstaande behandeling vormgegeven kan worden.

Psychiater [betrokkene 4] en psycholoog [betrokkene 3] hebben de verdachte in het kader van
een contra-expertise onderzocht. De verdachte heeft aan beide onderzoeken meegewerkt.
[betrokkene 4] en [betrokkene 3] hebben in hun rapporten dezelfde stoornissen, zij het
specifieker omschreven – als een reactieve hechtingsstoornis en een antisociale
persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderline trekken – bij de verdachte vastgesteld als
de gedragsdeskundigen van het PBC. Ook zijn beide gedragsdeskundigen tot de conclusie
gekomen dat deze stoornissen hooguit in verminderde mate in de tenlastegelegde feiten hebben
doorgewerkt. Ten aanzien van de verkrachting hebben zij geadviseerd dit feit volledig aan de
verdachte toe te rekenen. Mede op grond daarvan hebben [betrokkene 4] en [betrokkene 3] zich
onthouden van een uitspraak over de kans op (specifieke) recidive. [betrokkene 4] heeft
geadviseerd een gedragsbeïnvloedende of vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen.
[betrokkene 3] heeft niet geadviseerd tot begeleiding en/of behandeling in een strafrechtelijk
kader, en heeft gesteld dat het zwaartepunt moet liggen bij praktische begeleiding en coaching
van de verdachte na afloop van zijn detentie.

De standpunten van enerzijds [betrokkene 3] en [betrokkene 4] en anderzijds [betrokkene 7] en
[betrokkene 8] van het PBC, lopen, zoals uit het voorgaande blijkt, uiteen waar het betreft de
mate van toerekenbaarheid van de verkrachting, de risicotaxatie en de (advisering over de)
afdoening van de zaak. Om die reden is [betrokkene 3] ter terechtzitting in hoger beroep van 23
oktober 2019 als deskundige gehoord ([betrokkene 4] was toen verhinderd). Bij die gelegenheid
heeft [betrokkene 3] zich zeer kritisch uitgelaten over de bevindingen van het PBC voor wat
betreft de door het PBC als hoog ingeschatte kans op herhaling en op het advies TBS met
dwangverpleging op te leggen. Zakelijk weergegeven, komt zijn verklaring op het volgende neer:

Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor seksuele problematiek bij de verdachte, is evenmin sprake
van doorwerking daarvan, zodat de verkrachting, indien bewezen, volledig aan de verdachte kan worden
toegerekend. Dat brengt mee dat geen voorspellingen kunnen worden gedaan over toekomstig seksueel
strafbaar gedrag. De andersluidende conclusie van het PBC berust op een wankele basis omdat de
voorspellende waarde van (de gebruikte) risicotaxatieinstrumenten betrekkelijk klein is, de verdachte
aan het onderzoek in het PBC slechts beperkt heeft meegewerkt en het een kunstfout is dan toch te
concluderen tot een hoog risico op seksueel overschrijdend gedrag.

[betrokkene 3] heeft voorts benadrukt dat een (gedwongen) behandeling geen invloed heeft op
het recidiverisico als een stoornis geen rol speelt bij het plegen van het strafbare feit, alsmede dat
de verdachte enorme aversie heeft tegen behandelaars en dat een gedwongen kader bij de
verdachte frustratie zal opwekken en het recidiverisico in theorie kan vergroten.

Op de terechtzitting van 9 juni 2020 zijn [betrokkene 8] en [betrokkene 7] als deskundigen
gehoord. Zij hebben vooropgesteld te blijven bij hun standpunten over de doorwerking van de
stoornissen van de verdachte in de tenlastegelegde feiten, het geschatte recidiverisico en het
advies TBS met dwangverpleging op te leggen. Daaraan hebben zij, samengevat, het volgende
toegevoegd:

Een seksuele stoornis is geen vereiste om tot de conclusie te komen dat een seksueel delict slechts in
verminderde mate aan de dader kan worden toegerekend. Die verminderde toerekening kan evengoed
gebaseerd zijn op een andersoortige stoornis. Verder sluiten de bevindingen in het rapport van
[betrokkene 3] over het functioneren van de verdachte – in het bijzonder de dynamiek waarbij angst,
wantrouwen, verlating en krenkbaarheid een uitlokkende en bepalende rol spelen in zijn gedrag – aan
bij die van het PBC en daarbij past verminderde toerekening van de verkrachting in plaats van volledige
toerekening.

Het gebruik van de onderhavige risicotaxatie-instrumenten is al langere tijd gangbaar binnen het PBC, is
conform de erkende wetenschappelijke inzichten en voldoet aan alle daaraan te stellen eisen.

Een gedwongen behandeling in het kader van TBS met dwangverpleging zal geen sinecure zijn, vanwege



de weerstand van de verdachte tegen behandelaars en zijn gebrek aan ziekte-inzicht, maar een
behandeling in een minder gedwongen kader heeft geen kans van slagen, terwijl het zeer noodzakelijk
is dat aan de problematiek van de verdachte wordt gewerkt.

Op grond van het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat de verdachte ten tijde van de
feiten leed aan een reactieve hechtingsstoornis en een antisociale persoonlijkheidsstoornis met
narcistische en borderline trekken. Voorts is het hof van oordeel dat de bewezenverklaarde feiten
aan de verdachte slechts in (licht) verminderde mate kunnen worden toegerekend. Dat geldt dus
ook voor de in zaak B onder 1 bewezenverklaarde verkrachting. Het hof heeft geen reden te
twijfelen aan de juistheid van het advies van [betrokkene 7] en [betrokkene 8] op dit punt.
Daarvoor is bovendien, zoals [betrokkene 7] en [betrokkene 8] hebben benadrukt, steun te
vinden in het rapport van [betrokkene 3] waar deze (voorafgaande aan zijn conclusies) heeft
opgemerkt (p. 48-49 van zijn rapport):

De primaire hechtingsstoornis heeft ervoor gezorgd dat betrokkene verstrikt is gebleven in een primair
egocentrische positionering en sterk antisociaal gekleurde levensvoering die in het teken staat van
basaal wantrouwen, in het bijzonder jegens autoriteitsfiguren tegen wie hij zich structureel verzet, de
afwezigheid van enige duurzame binding (met zijn eigen gevoelswereld en met de mensen om hem
heen), een patroon van oppervlakkige, vluchtige (seksuele) contacten met vrouwen, overgevoeligheid
voor krenking, miskenning en afwijzing die met iedere teleurstelling en vermeende miskenning
geactiveerd wordt, het gebrek aan vorm, structuur en richting in zijn leven, de zelfoverschatting en
morele vrijblijvendheid die met name geactiveerd wordt wanneer hij zich miskend, tekortgedaan en
afgewezen voelt, en die bijdraagt aan de structurele opportunistische, antisociale keuzes die hij maakt
om in het geïsoleerde leven dat hij leidt aan geld te komen.

De conclusie van [betrokkene 3] dat de verdachte niet vanuit zijn pathologie werd belemmerd in
zijn wils- en keuzevrijheid lijkt daar naar het oordeel van het hof haaks op te staan.

Voorts hebben [betrokkene 7] en [betrokkene 8] hun inschatting van het recidiverisico
gemotiveerd onderbouwd en ook het hof is van mening dat de kans op herhaling aanzienlijk is.
Het hof verwijst daarbij naar het al genoemde uittreksel uit de Justitiële Documentatie en aan het
ogenschijnlijke gebrek aan inzicht bij de verdachte in het laakbare van zijn handelen. Het
ontbreken van enig empathisch vermogen moet mogelijk worden toegeschreven aan zijn
stoornis(sen), zodat hem daarvan moeilijk een verwijt kan worden gemaakt, maar dit doet aan het
voorgaande niet af. Daarnaast is komen vast te staan dat de verdachte niet ontvankelijk is voor
hulp en behandeling en alleen open staat voor begeleiding indien hem dat op praktisch gebied
dienstig is. De persoonlijkheidsproblematiek van de verdachte maakt echter intensieve
behandeling noodzakelijk. De ISD-maatregel of TBS met voorwaarden zijn (ook) naar het oordeel
van het hof niet toereikend omdat de ISD-maatregel niet aansluit bij de aard van de problematiek
van de verdachte en de verdachte niet in staat kan worden geacht zich te houden aan
voorwaarden. In dit verband verwijst het hof naar de bemoeienis die de reclassering (blijkens de
vele daarvan opgemaakte rapporten) heeft gehad met de verdachte, welke bemoeienis telkens
afketste op de weerstand van de verdachte, die zich niet wilde of kon voegen naar enig kader van
samenwerking op basis van gemaakte afspraken. Waar de reclassering aanvankelijk nog de ISD-
maatregel als een geschikte sanctie zag voor de verdachte, is zij daar later van teruggekomen en
heeft zij zich op het standpunt gesteld dat begeleiding/behandeling in een ambulant kader of in
het kader van bijzondere voorwaarden geen reële optie meer was. Dat brengt mee dat alleen TBS
met dwangverpleging als mogelijkheid resteert om de maatschappij adequaat te beveiligen en om
de noodzakelijke behandeling van de verdachte vorm te geven. Anders dan de raadsman ziet het
hof dan ook geen ruimte voor een minder verstrekkende sanctie.

Het hof stelt concluderend vast dat aan de wettelijke eisen als genoemd in de artikelen 37a en
37b, eerste lid, Sr is voldaan: bij de verdachte was ten tijde van het begaan van de feiten sprake
van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, de door hem gepleegde afpersingen,
verkrachting en brandstichting betreffen misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van meer dan vier jaren is gesteld en de algemene veiligheid van personen en
goederen vereist oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging
van overheidswege. De enkele omstandigheid dat, zoals namens de verdachte is betoogd, de
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beslissing tot plaatsing van de verdachte in het PBC op gebrekkige gronden zou hebben
plaatsgevonden, brengt het hof niet tot een ander oordeel.

Verkrachting is een misdrijf dat is gericht tegen de onaantastbaarheid van het lichaam van een
ander, zodat de duur van de terbeschikkingstelling niet gemaximeerd is.”

Hiervoor heb ik het pleidooi van de raadsman en de daarop gegeven reactie en overwegingen
van het hof integraal geciteerd. Ik heb daar bewust voor gekozen. Uit de lange citaten blijkt dat
de raadsman veel werk heeft gemaakt van een betoog dat ertoe strekt dat aan de verdachte
geen tbs wordt opgelegd. Het hof heeft dat betoog op juiste wijze samengevat en heeft
vervolgens de verschillende rapportages naast elkaar gelegd, vergeleken en gewaardeerd.
Uiteindelijk heeft het hof, anders dan bepleit, toch een tbs met dwangverpleging opgelegd.
Daartegen richt zich het tweede middel.

Vooropgesteld zij dat de beslissing tot het opleggen van een tbs-maatregel behoort tot het
domein van de strafrechter. Hij kan daartoe besluiten op grond van de ernst van het/de door de
verdachte gepleegde strafbare feit(en) en de omstandigheden waaronder dat/die is/zijn begaan,
mits de strafrechter van oordeel is dat onder meer aan de in de artikelen 37 (oud) en 37a (oud) Sr
gestelde voorwaarden is voldaan. Het is goed om nog eens te benadrukken dat geen rechtsregel
vereist dat de maatregel alleen kan worden opgelegd indien en voor zover de in die artikelen
bedoelde deskundigen opname in een tbs-inrichting met dwangverpleging adviseren.6 Bovendien
is de rechter bij zijn beslissing over de vraag of de maatregel van terbeschikkingstelling moet
worden opgelegd, niet gebonden aan de in art. 37 lid 2 (oud) Sr bedoelde rapporten en adviezen
die over de persoonlijkheid van de verdachte zijn uitgebracht omdat de waardering van die
rapporten en adviezen aan hem is voorbehouden. Het is aan diezelfde rechter om te beoordelen
of de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het
opleggen van terbeschikkingstelling eist. Die beoordeling is zozeer verweven met waarderingen
van feitelijke aard dat zij in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.7 Datzelfde
geldt voor het oordeel of de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen
of goederen eist dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege moet worden verpleegd.8

De steller van het middel betoogt dat de keuze van het hof om op basis van het door de
verdediging bestreden PBC-rapport de maatregel van tbs met dwangverpleging op te leggen
onbegrijpelijk, althans ontoereikend is gemotiveerd. Dat wordt via een drietal invalshoeken
betoogd. In de eerste plaats wordt gesteld dat het hof zichzelf tegenspreekt in zijn overwegingen.
Het hof heeft namelijk enerzijds overwogen geen acht te zullen slaan op de “rapporten van de
gedragsdeskundigen [betrokkene 1] en [betrokkene 2]”, omdat deze “van 2016 [zijn] en niet
opgemaakt in de onderhavige strafzaak, zodat het hof die buiten beschouwing laat”, terwijl het
hof anderzijds zich bij de tbs-oplegging baseert op de inhoud van het PBC-rapport, aan de
totstandkoming waarvan de verdachte slechts in beperkte mate heeft meegewerkt, en welke PBC-
rapporteurs hebben aangegeven zich om die reden goeddeels te hebben moeten verlaten op de
P.J.-rapportages uit 2016 (die het hof buiten beschouwing heeft willen laten), terwijl het hof mede
die onderdelen van het PBC-rapport heeft gebruikt voor zijn motivering van de tbs-oplegging.

Aldus geformuleerd lijkt de steller van het middel het gelijk aan zijn zijde te hebben. Strikt
genomen heeft het hof blijkens zijn arrest zelf geen (direct) gebruik gemaakt van de terzijde
geschoven PJ-rapportages uit 2016, maar via het PBC-rapport worden die rapportages wel weer
(indirect) in de zaak betrokken. Dat heeft iets tegenstrijdigs. Een blik over de papieren muur leert
echter dat de soep wat minder heet moet worden gegeten dan hij nu in het middel is opgediend.
Zo blijkt uit het rapport van het PBC dat de rapporteurs van het PBC voor het opstellen van hun
rapportage onder meer hebben geput uit meer dan 25 rapporten met informatie over de
persoonlijkheid van de verdachte.9 Daarbij gaat het om rapporten van de reclassering, van de
raad voor de kinderbescherming, van meerdere psychiaters (waaronder inderdaad [betrokkene 1])
en meerdere psychologen (waaronder inderdaad [betrokkene 2]). Alleen al deze hoeveelheid
informatie relativeert het bezwaar van de steller van het middel. Daar komt bij dat uit de door het
gerechtshof aangehaalde passages uit het rapport van het PBC blijkt dat het beeld over de
persoonlijkheid van de verdachte door de jaren heen eigenlijk weinig is veranderd.
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“Betrokkene werd op zijn 15e (plv-AG: dat was in 2010) gediagnosticeerd met een
hechtingsstoornis en in die tijd stond zijn persoonlijkheidsontwikkeling onder druk. In de P.J.-
rapportages in 2016 wordt nog steeds een hechtingsstoornis gesteld en ook een antisociale
persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderline trekken. Door de jaren heen is een
eenduidig beeld van betrokkenes gedrag beschreven, uitmondend in de diagnose van 2016.”

Het hof heeft vervolgens vastgesteld dat die diagnose tot op zekere hoogte gelijk is aan die van
de later gerapporteerd hebbende deskundigen [betrokkene 4] en [betrokkene 3], aan wiens
rapportages de verdachte wel heeft meegewerkt.

“[betrokkene 4] en [betrokkene 3] hebben in hun rapporten dezelfde stoornissen, zij het
specifieker omschreven – als een reactieve hechtingsstoornis en een antisociale
persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderline trekken – bij de verdachte vastgesteld als
de gedragsdeskundigen van het PBC.”

Ook inhoudelijk dient het bezwaar van de steller van het middel dus te worden gerelativeerd. Ik
concludeer derhalve dat er in feite niet zo heel veel aan de hand is. Het hof heeft zelf de PJ-
rapportages uit 2016 niet gebruikt en er zijn geen aanwijzingen dat die rapportages via het PBC-
rapport een bepalende invloed hebben gehad op het oordeel van het hof.

In de tweede plaats wordt door de steller van het middel betoogd dat het hof onvoldoende is
ingegaan op het uitvoerig onderbouwde standpunt van de verdediging dat het PBC-rapport
“gebrekkig, niet goed gemotiveerd en incompleet” is, waardoor dat rapport geen grond kan
bieden voor een tbs-oplegging. Het hof volstaat volgens de steller van het middel met de
dooddoener dat het geen reden heeft om te twijfelen aan de juistheid van het advies van de PBC-
rapporteurs en het sluit af met de overweging dat de “enkele omstandigheid dat de beslissing tot
plaatsing van de verdachte in het PBC op gebrekkige gronden zou hebben plaatsgevonden” niet
tot een ander oordeel noopt. Dit oordeel behoeft nadere motivering tegen de achtergrond dat,
zoals de raadsman ook heeft aangevoerd, het advies berust op een observatie van (te) korte
duur, terwijl het advies mede is gebaseerd op oude informatie die het hof juist buiten beschouwing
heeft willen laten.

Uit de door het hof aangehaalde passages uit het rapport van het PBC blijkt allereerst dat het
PBC voorzichtig, terughoudend en genuanceerd rapporteert met aandacht voor de beperkingen
van het onderzoek. Het is te kort door de bocht om te stellen dat een rapport dat in totaal 89
pagina’s beslaat “gebrekkig, niet goed gemotiveerd en incompleet” is. Als gezegd, uit de door het
hof aangehaalde passages blijkt dat het PBC oog heeft voor de beperkingen van het onderzoek
die overigens vooral lijken te zijn ontstaan doordat de verdachte (overwegend) heeft geweigerd
aan het onderzoek mee te werken. Daarmee is niet gezegd dat het rapport niet zou deugen. In dit
verband merk ik ook op dat over het gegeven dat de opname in het PBC korter is geweest dan
gebruikelijk in het rapport is te lezen dat het “voor het onderzoek niet nodig (bleek) om
betrokkene langer in het PBC te laten verblijven dan de resterende vier weken die gepland
waren.” Dat is een inschatting van deskundigen.

Ik zie niet goed in hoe de steller van het middel tot het oordeel komt dat het hof op de
argumenten van de verdediging tegen het gebruik van het rapport van het PBC met een
dooddoener heeft gereageerd door het gebruik van de woorden dat het hof geen reden heeft om
te twijfelen aan de juistheid van het advies van de PBC-rapporteurs. Die kwalificatie doet geen
recht aan de wijze waarop het hof zich heeft laten informeren door op de openbare terechtzitting
een drietal gerapporteerd hebbende deskundigen (waaronder twee van het PBC) te horen en te
bevragen over hun bevindingen en over het verschil in de rapportages. Uit het arrest van het hof
blijkt dat het hof de verschillende rapportages nauwkeurig heeft gewogen en in het bijzonder ook
kritisch is over het rapport van [betrokkene 3]. Uiteindelijk heeft het hof een de verdediging
onwelgevallige keus gemaakt. Dat staat het hof vrij.

In de derde plaats betoogt de steller van het middel dat de keuze voor het PBC-rapport als
grond voor oplegging van een tbs-maatregel onbegrijpelijk is gelet op het bestaan van de latere
dubbelrapportage van [betrokkene 4] en [betrokkene 3] waaraan de verdachte wel volledige
medewerking heeft verleend, omdat het de nadrukkelijke bedoeling van de wetgever is dat de
rechter, waar mogelijk, bij zijn oordeel over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de oplegging
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van een tbs-maatregel, gebruik maakt van recente rapportages en(/of) van rapportages aan de
totstandkoming waarvan de betrokkene bereid is geweest om medewerking te verlenen. Mij lijkt
dat deze interpretatie van de bedoeling van de wetgever geen steun vindt in de
wetsgeschiedenis. Als de steller van het middel bedoelt te zeggen dat de wetgever heeft willen
bewerkstelligen dat de strafrechter zoveel mogelijk de totstandkoming van rapportages bevordert
waaraan de verdachte zijn medewerking verleend, dan heeft hij een punt. Maar dat is iets anders
dan dat de rechter zoveel mogelijk gebruik zou moeten maken van rapportages waaraan de
verdachte daadwerkelijk heeft meegewerkt. Dat past niet bij de vooropstellingen zoals hiervoor
geformuleerd onder randnummer 4.5.

Ik concludeer dat het hof met zijn hiervoor aangehaalde overwegingen toereikend heeft
gemotiveerd waarom het de maatregel van tbs met een bevel tot verpleging van overheidswege
heeft opgelegd. Uit die motivering blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden die art. 37 (oud) en
art. 37a (oud) Sr aan de oplegging van die maatregel stelt. Tot een verdere motivering was het hof
niet gehouden.

Het middel faalt in alle onderdelen.

De door de verdachte voorgestelde middelen falen. Het tweede middel kan worden afgedaan met
een aan art. 81 RO ontleende formulering.

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

plv-AG

Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 710 en zie bijvoorbeeld ook HR 22 november 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AU1993, NJ 2006/219 m.nt. T.M. Schalken. In dit arrest volgt de Hoge Raad het door
de advocaat-generaal Knigge krachtig bepleitte standpunt om te breken met de zogenoemde
discrepantieregel. Door die regel kon er bijvoorbeeld licht zitten tussen de verklaring van de verdachte
in het proces-verbaal van de terechtzitting en de weergave daarvan in het vonnis of arrest. Ik houd
het erop dat sinds dit arrest bij discrepantie tussen de uitspraak en het proces-verbaal van de
terechtzitting, het proces-verbaal telt (behoudens evidente misslagen).

Vgl. bijvoorbeeld HR 26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1340, NJ 2015/299 m.nt. Rozemond, rov 2.5.:
“Uitgangspunt in strafzaken is dat de rechter dient te beraadslagen en te beslissen naar aanleiding
van het onderzoek ter terechtzitting. Dat brengt mee dat verweren en uitdrukkelijk onderbouwde
standpunten ter terechtzitting dienen te worden voorgedragen. Geen rechtsregel verplicht de rechter
dan ook te beslissen op verweren of uitdrukkelijk onderbouwde standpunten die aldaar niet
uitdrukkelijk zijn voorgedragen.”

Zie bijvoorbeeld HR 7 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8914, NJ 2002/428 m.nt. J.de Hullu.

De Hoge Raad heeft in 1933 geoordeeld dat het bestanddeel ‘naar aanleiding van het onderzoek op
de terechtzitting’ “niet anders kan betekenen dan dat de rechter mede heeft te letten op hetgeen bij
dat onderzoek omtrent het tenlastgelegde is gebleken”. Vgl. I.M. Abels in Melai, Groenhuijsen, aant. 8

5 Slotsom
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bij art. 350 Sv, actueel t/m 1 oktober 1989 en zie HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 588. Daarmee wordt
enerzijds gewaarborgd dat in de uitspraak slechts gebruik wordt gemaakt van ter terechtzitting ter
sprake gekomen gegevens en wordt anderzijds gewaarborgd dat de rechter aandacht besteedt aan
ter terechtzitting voorgedragen verweren. Zie HR 16 september 1996, NJ 1997/121, m.nt.’t H onder NJ
1997/122. Vgl. HR 13 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG4829, NJ 2009/60 en zie ook G.J.M. Corstens,
Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer
2021, p. 934 en 935.

Zie o.m. HR 5 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9214, NJ 2006/666, HR 24 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:709, NJ 2015/187 en HR 12 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1232, NJ 2015/371 m.nt.
Keulen.

Vgl. HR 20 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF3162, NJ 2009/324 en HR 13 april 2021,
ECLI:NL:HR:2021:575, NJ 2021/157.

Vgl. HR 20 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG1645, NJ 2009/73.

Vgl. HR 24 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6012.

Ik merk op dat de lijst van beschikbare stukken die is opgenomen op p. 9 en 10 van de PBC-
rapportage incompleet lijkt. Zo blijkt uit p. 33 e.v. dat het PBC nog veel meer informatie over de
verdachte ter beschikking had.
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3.1

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 22 september 2020,
nummer 23-003596-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

hierna: de verdachte.

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

De advocaat-generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en
tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Amsterdam teneinde opnieuw te worden berecht
en afgedaan.

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).

Het cassatiemiddel klaagt dat de bewezenverklaring voor zover deze inhoudt dat de verdachte de
hennepplanten “opzettelijk” aanwezig heeft gehad, ontoereikend is gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 15 april 2015 te Amsterdam opzettelijk aanwezig heeft gehad in een pand aan de [a-
straat 1] een hoeveelheid van in totaal 128 hennepplanten, zijnde hennep een middel
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van bevindingen doorzoeking woning met nummer PL1300-201-
5086176-14 van 16 april 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 1].

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van verbalisant:

Op woensdag 15 april 2015 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden onder toezicht van de

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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rechter-commissaris E. Diepraam. De locatie van de doorzoeking was het adres [a-straat 1]
te Amsterdam.

In de gemeentelijke basisadministratie staat op dit adres ingeschreven [verdachte], geboren
op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats].

De woning heeft een eigen opgang welke middels een tussendeur was te bereiken. Bij
binnenkomst in de woning roken wij een wiet “hennep” lucht. Er bleek in de beide
slaapkamers een kleine hennepplantage te zijn.

2. Een proces-verbaal van bevindingen doorzoeking woning, met fotobijlagen, met nummer
PL1300-2015086176-15 van 16 april 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door de
bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2].

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van verbalisanten (of één van hen):

Aantreffen hennep: Bij binnenkomst in de woning aan de [a-straat 1] te Amsterdam op 15
april 2015 werd meteen, door verbalisanten, een henneplucht waargenomen. In de woning
waren twee hennep kweekruimtes. De hennepkwekerij bevond zich in twee los staande
ruimtes. In beide ruimtes stonden manshoge zwarte groei tenten, afgesloten middels een
rits.

De beide tenten waren aangesloten aan een gesloten luchtfiltersysteem. Na het openen van
de tenten zagen wij een ambtshalve bekende in werking zijnde hennepkwekerij. Wij
herkenden de planten als zijnde hennepplanten aan de kleur, vorm en geur. In de beide
ruimtes, zagen wij een openkast, waarin diverse elektrische schakel materiaal bevestigd
was. In de achterste ruimte (B) stond een kweekruimte van ongeveer 9 m2 met 63 planten,
6 armaturen, 6 aangesloten assimilatielampen, 1 koolfilter, schakelbord, 1 slakkenhuis, 2
ventilatoren, 1 temperatuurventilatieregelaar. In de voorste ruimte (A) stond een
kweekruimte van ongeveer 9 m2 met 65 planten, 6 armaturen, 6 aangesloten
assimilatielampen, 1 koolfilter, 1 slakkenhuis, 2 ventilatoren, hygro-ph/ec en thermometer, 1
temperatuurventilatieregelaar. In de badkamer troffen wij twee groene
voedingsmiddeljerrycans, vier groene voedingsmiddelflessen aan. Tevens stond er een grote
open ton met daarin plastic slangen in de badkamer.

3. Een geschrift, zijnde een door de desbetreffende partijen ondertekende
huurovereenkomst, blijkens de inhoud daarvan afgesloten tussen Woonstichting De Key te
Amsterdam en de verdachte met betrekking tot de woning aan de [a-straat 1] te Amsterdam.
De overeenkomst is ingegaan op 17 september 1994, voor onbepaalde tijd.

4. Een geschrift, te weten een ID-staat conform SKDB van 25 september 2018, betreffende
[verdachte], geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats]. Uit de SKDB blijkt dat
deze persoon is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie vanaf 18 september
2014 tot en met 8 oktober 2015 op het adres [a-straat 1], [postcode] Amsterdam.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Op 15 april 2015 is in de door de verdachte gehuurde woning, op het adres waar hij ook
ingeschreven stond, een hennepplantage met 128 hennepplanten aangetroffen. Het hof is
van oordeel dat het door de verdachte geschetste alternatieve scenario dat hij elders
woonde, de woning had onderverhuurd en dat de hennepplantage zou zijn aangelegd door
die onderhuurder buiten de wetenschap en medewerking van de verdachte niet aannemelijk
is geworden. Verdachte heeft geen andere gegevens verstrekt van de gestelde
onderhuurder dan een enkele voornaam om dit alternatieve scenario ook maar enigszins
controleerbaar of aannemelijk te maken, terwijl dit in de omstandigheden van dit geval wel
op zijn weg had gelegen. Daar komt bij dat de verdachte over zijn aanwezigheid in de
woning aan de [a-straat 1] voorafgaand aan de datum van het aantreffen van de
hennepplanten niet consistent heeft verklaard en dat bovendien is gerelateerd dat hij
toestemming voor een doorzoeking van die woning heeft geweigerd. Onder die
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omstandigheden moet de ontkenning van de verdachte dat hij de op 15 april 2015 in de door
hem gehuurde woning aangetroffen hennepplanten aanwezig heeft gehad, als
onaannemelijk terzijde geschoven worden.

Gelet op het voorgaande acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat het de verdachte
is geweest die op 15 april 2015 de aangetroffen hennepplanten aanwezig heeft gehad. Dat
de verdachte aan depressieve klachten leed, maakt dit oordeel niet anders. Niet is gebleken
dat hij ten gevolge daarvan niet in staat was tot het bewezen te verklaren aanwezig
hebben van de hennepplanten.”

Het hof heeft blijkens de bewijsvoering vastgesteld dat zich op 15 april 2015 in de woning aan de
[a-straat 1] te Amsterdam een hoeveelheid van in totaal 128 hennepplanten bevond, dat die
woning op dat moment werd gehuurd door de verdachte en dat de verdachte vanaf 18 september
2014 tot en met 8 oktober 2015 in de gemeentelijke basisadministratie op het voornoemde adres
stond ingeschreven. Het hof heeft verder, naar aanleiding van het verweer van de verdachte dat
door een onderhuurder een hennepplantage in de woning zou zijn aangelegd, geoordeeld dat om
meerdere redenen niet aannemelijk is geworden dat de verdachte de woning aan de [a-straat 1]
te Amsterdam heeft onderverhuurd. In een en ander ligt als oordeel van het hof besloten dat het
niet anders kan dan dat de verdachte – ongeacht of hij zelf woonachtig was in de woning aan de
[a-straat 1] dan wel op een ander adres – de zich in de woning bevindende hennepplanten
opzettelijk aanwezig had. Dat oordeel is, ook in het licht van wat door de verdediging is
aangevoerd, niet onbegrijpelijk.

3. 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 M.J. Borgers
en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 29 maart 2022.

4 Beslissing
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hebben hennep niet toereikend is gemotiveerd. Conclusie strekt tot vernietiging en
terugwijzing. Samenhang met 21/00007.
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

hierna: de verdachte.

Inleiding

1. Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte bij arrest van 22 september 2020 wegens 1.
“opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod” veroordeeld
tot een taakstraf voor de duur van 90 uren, subsidiair 45 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.
Daarnaast heeft het hof een beslissing genomen ten aanzien van een in beslag genomen voorwerp,
een en ander zoals in het arrest vermeld.

2. Er bestaat samenhang met de ontnemingszaak tegen de verdachte (21/00007). In deze zaak zal ik
vandaag ook concluderen.

3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, heeft
twee middelen van cassatie voorgesteld.

4. Voordat ik overga tot een bespreking van de middelen zal ik hieronder, voor zover voor de
beoordeling van de middelen van belang, de bewezenverklaring, de bewijsmiddelen en de
bewijsoverwegingen van het hof weergeven.

Bewezenverklaring en bewijsvoering

5. Ten laste van de verdachte heeft het hof onder 1 bewezen verklaard dat:

“hij op 15 april 2015 te Amsterdam opzettelijk aanwezig heeft gehad in een pand aan de [a-straat 1] een
hoeveelheid van in totaal 128 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst II.”

6. De bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van bevindingen doorzoeking woning met nummer PL1300-
2015086176-14 van 16 april 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaar (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisant:

Op woensdag 15 april 2015 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden onder toezicht van de rechter-
commissaris E. Diepraam. De locatie van de doorzoeking was het adres [a-straat 1] te Amsterdam.

In de gemeentelijke basisadministratie staat op dit adres ingeschreven [verdachte] , geboren op
[geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats] .

De woning heeft een eigen opgang welke middels een tussendeur was te bereiken. Bij binnenkomst in de
woning roken wij een wiet “hennep” lucht. Er bleek in de beide slaapkamers een kleine hennepplantage te
zijn.

2. Een proces-verbaal van bevindingen doorzoeking woning, met fotobijlagen, met nummer
PL1300-2015086176-15 van 16 april 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door de
bevoegde opsporingsambtenaren (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van



verbalisanten (of één van hen):

Aantreffen hennep:

Bij binnenkomst in de woning aan de [a-straat 1] te Amsterdam op 15 april 2015 werd meteen, door
verbalisanten, een henneplucht waargenomen. In de woning waren twee hennep kweekruimtes. De
hennepkwekerij bevond zich in twee los staande ruimtes. In beide ruimtes stonden manshoge zwarte groei
tenten, afgesloten middels een rits. De beide tenten waren aangesloten aan een gesloten
luchtfiltersysteem. Na het openen van de tenten zagen wij een ambtshalve bekende in werking zijnde
hennepkwekerij. Wij herkenden de planten als zijnde hennepplanten aan de kleur, vorm en geur. In de
beide ruimtes, zagen wij, een openkast, waarin diverse elektrische schakel materiaal bevestigd was. In de
achterste ruimte (B) stond een kweekruimte van ongeveer 9 m2 met 63 planten, 6 armaturen, 6
aangesloten assimilatielampen, 1 koolfilter, schakelbord, 1 slakenhuis, 2 ventilatoren, 1
temperatuurventilatieregelaar. In de voorste ruimte (A) stond een kweekruimte van ongeveer 9 m2 met 65
planten, 6 armaturen, 6 aangesloten assimilatielampen, 1 koolfilter, 1 slakenhuis, 2 ventilatoren, hygro-
ph/ec en thermometer, 1 temperatuurventilatieregelaar. In de badkamer troffen wij twee groene
voedingsmiddeljerrycans, vier groene voedingsmiddelflessen aan. Tevens stond er een grote open ton met
daarin plastic slangen in de badkamer.

3. Een geschrift, zijnde een door de desbetreffende partijen ondertekende huurovereenkomst,
blijkens de inhoud daarvan afgesloten tussen Woonstichting De Key te Amsterdam en de verdachte met
betrekking tot de woning aan de [a-straat 1] te Amsterdam. De overeenkomst is ingegaan op 17 september
1994, voor onbepaalde tijd.

4. Een geschrift, te weten een ID-staat conform SKDB van 25 september 2018, betreffende
[verdachte] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] . Uit de SKDB blijkt dat deze persoon
is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie vanaf 18 september 2014 tot en met 8 oktober
2015 op het adres [a-straat 1] Amsterdam.”

7. Daarnaast heeft het hof in het bestreden arrest het volgende overwogen:

“Op 15 april 2015 is in de door de verdachte gehuurde woning, op het adres waar hij ook ingeschreven
stond, een hennepplantage met 128 hennepplanten aangetroffen. Het hof is van oordeel dat het door de
verdachte geschetste alternatieve scenario dat hij elders woonde, de woning had onderverhuurd en dat de
hennepplantage zou zijn aangelegd door die onderhuurder buiten de wetenschap en medewerking van de
verdachte niet aannemelijk is geworden. Verdachte heeft geen andere gegevens verstrekt van de gestelde
onderhuurder dan een enkele voornaam om dit alternatieve scenario ook maar enigszins controleerbaar of
aannemelijk te maken, terwijl dit in de omstandigheden van dit geval wel op zijn weg had gelegen. Daar
komt bij dat de verdachte over zijn aanwezigheid in de woning aan de [a-straat 1] voorafgaand aan de
datum van het aantreffen van de hennepplanten niet consistent heeft verklaard en dat bovendien is
gerelateerd dat hij toestemming voor een doorzoeking van die woning heeft geweigerd. Onder die
omstandigheden moet de ontkenning van de verdachte dat hij de op 15 april 2015 in de door hem gehuurde
woning aangetroffen hennepplanten aanwezig heeft gehad, als onaannemelijk terzijde geschoven worden.

Gelet op het voorgaande acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat het de verdachte is geweest die op
15 april 2015 de aangetroffen hennepplanten aanwezig heeft gehad. Dat de verdachte aan depressieve
klachten leed, maakt dit oordeel niet anders. Niet is gebleken dat hij ten gevolge daarvan niet in staat was
tot het bewezen te verklaren aanwezig hebben van de hennepplanten.

Het hof zal niet bewezen verklaren dat sprake is geweest van het medeplegen van het aanwezig hebben
van hennep op 15 april 2015. Het dossier bevat weliswaar aanwijzingen van betrokkenheid van anderen bij
de hennepplantage in de periode voorafgaand aan 15 april 2015, maar deze periode wordt niet in de
tenlastelegging genoemd. (…)”



Het eerste middel

8. Het eerste middel behelst de klacht dat het hof in strijd met een gevoerd verweer de verklaring die
de verdachte op 17 april 2015 tijdens zijn derde verhoor bij de politie heeft afgelegd zonder dat hij
voorafgaand aan dit verhoor (opnieuw) is gewezen op zijn consultatierecht, bij de bewijsvoering heeft
betrokken.

9. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 september 2020 heeft de
raadsman van de verdachte aldaar het woord tot verdediging gevoerd overeenkomstig de aan het
proces-verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer het volgende in:

“Formeel verweer

(…)

10 (…) Daarnaast kleven er gebreken aan de totstandkoming van het verhoor. Op grond van staande
jurisprudentie wordt verzocht om het proces-verbaal van verhoor van het bewijs uit te sluiten. Het verzoek
wordt als volgt toegelicht.

- Op 15 april 2015 te 20.50 uur wordt cliënt aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 326
Sr. Ditzelfde feit is vermeld op het Meldingsformulier Consultatiebijstand dat om 21.59 uur wordt
verzonden.

- Op 15 april 2015 te 23.26 uur treft de politie bij doorzoeking van de woning aan de [a-straat 1] een
hennepkwekerij aan.

- Op 16 april 2015 te 10.50 wordt cliënt als verdachte gehoord over de oplichting. In het verhoor wordt
geen melding gemaakt van de aangetroffen hennepkwekerij. Voorafgaande aan het verhoor heeft hij
gesproken met advocaat mevrouw Lemmers. De verbalisant schrijft aan het einde van het verhoor: 'Nadat
de verdachte zijn verklaring had doorgelezen ondertekende hij die verklaring niet, omdat Hij is alles
zat, hij eet niet meer, drinkt niet meer. ik doe niks zonder advocaat... '

- Op 17 april 2015 te 11.50 uur wordt cliënt in verzekering gesteld. Uit het bevel tot inverzekeringstelling
blijkt dat cliënt in verzekering wordt gesteld wegens verdenking van oplichting. In de melding
inverzekeringstelling wordt geen melding gemaakt van verdenking van betrokkenheid bij de
hennepplantage.

- Op 17 april 2015 te 10.30 wordt cliënt een tweede keer verhoord over de oplichting. Cliënt geeft aan zijn
advocate tussentijds nog te hebben gesproken. Ook tijdens dit verhoor wordt cliënt niets meegedeeld over
de aangetroffen hennepplantage.

- Op 17 april 2015 te 16.48 uur wordt cliënt een derde keer verhoord. Volgens het proces-verbaal van
verhoor heeft de verbalisant bij aanvang van het verhoor meegedeeld aan cliënt waarvan hij werd verdacht
en dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Uit het proces-verbaal blijkt niet welke verdenking aan cliënt is
medegedeeld (oplichting of overtreding Opiumwet?). Aan cliënt wordt gevraagd of hij voorafgaande aan het
verhoor nog contact heeft gehad met zijn advocaat. Cliënt geeft aan die middag advocaat Lemmers te
hebben gesproken.

11. Voorafgaande aan het verhoor was cliënt niet op de hoogte van de verdenking van overtreding van de
Opiumwet. Hij heeft over de nieuwe verdenking geen contact gehad met zijn raadsvrouw. Uit het proces-
verbaal van politie blijkt overigens ook niet dat zij voorafgaande aan het derde verhoor van de nieuwe
verdenking op de hoogte is gebracht en voorafgaande aan het derde verhoor in de gelegenheid is gesteld



met cliënt de nieuwe verdenking te bespreken.

12. Ten tijde van het verhoor van cliënt was de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor van 16 maart 2010
(2010A007), Stc. 2010, 4003 van kracht. In deze aanwijzing wordt expliciet vermeld dat indien een nieuwe
verdenking ontstaat die niet verband houdt met het feit waarvoor een verdachte is aangehouden en
verhoord, hij opnieuw op zijn consultatierecht dient te worden gewezen. De verhorende verbalisant had dus
moeten zeggen: "U wordt verdacht van een ander feit - te weten betrokkenheid bij een hennepplantage - en
u heeft het recht voorafgaande aan dit verhoor uw advocaat te consulteren over deze nieuwe verdenking (of
woorden van gelijke strekking)." Dit is niet gebeurd, dus de Aanwijzing is niet nageleefd. Dit verzuim is
onherstelbaar en de gevolgen blijken niet uit de wet.

13. De gevolgen volgens de Hoge Raad: ‘[i]ndien een aangehouden verdachte niet dan wel niet binnen
redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie
een advocaat te raadplegen, levert dat in beginsel een vormverzuim op als bedoeld in art. 359a Sv,
dat, na een daartoe strekkend verweer, in de regel - behoudens in het geval dat de verdachte
uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend doch in ieder geval ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van dat
recht, dan wel bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken - dient te leiden tot
uitsluiting van het bewijs van de verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een
advocaat kon raadplegen (vgl. HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009/349).

14. In ECLI:NL:HR:2017:968 heeft de Hoge Raad nog benadrukt dat bij een Salduz-verweer rekening dient
te worden gehouden met de in het tweede lid van art. 359a Sv genoemde factoren.

- Belang: het voorschrift dient rechtsbescherming te waarborgen; het zorgt ervoor dat de verdachte de
gelegenheid wordt geboden om aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit een advocaat te
raadplegen.

- Ernst van het verzuim: er is sprake van een ernstige schending van artikel 6 EVRM. Het niet naleven van
de Salduz-regels brengt niet voor niets in de regel bewijsuitsluiting met zich mee.

- Nadeel: er is sprake van een schending van een voorschrift dat bij uitstek het belang van de verdachte
beoogt te beschermen.

15. De verklaring van 17 april 2015 te 16.48 uur dient gelet op het voorgaande te worden uitgesloten van
het bewijs.”

10. Het hof heeft in het bestreden arrest naar aanleiding van dit verweer het volgende overwogen:

“De raadsman heeft bepleit dat de verklaring, zoals deze door de verdachte is afgelegd bij (een derde)
verhoor van 17 april 2015 te 16.48 uur, dient te worden uitgesloten van het bewijs nu de verdachte niet
(opnieuw) op zijn consultatierecht is gewezen. De verdachte werd gehoord ten aanzien van een nieuwe
verdenking (overtreding Opiumwet) zodat hij gewezen had moeten worden op de mogelijkheid om zijn
raadsman te raadplegen.

Het hof is van oordeel dat dit verweer onbesproken kan blijven, nu de inhoud van deze verklaring door het
hof niet als bewijsmiddel zal worden gebruikt.”

11. In de toelichting betoogt de steller van het middel dat het hof, anders dat het heeft overwogen,
de verklaring die de verdachte op 17 april 2015 tijdens zijn derde verhoor bij de politie heeft afgelegd
– ten nadele van de verdachte – bij zijn bewijsoverwegingen heeft betrokken. De steller van het
middel heeft daarbij het oog op de volgende passage uit de bewijsoverwegingen (ik herhaal):

“Daar komt bij dat de verdachte over zijn aanwezigheid in de woning aan de [a-straat 1] voorafgaand aan de
datum van het aantreffen van de hennepplanten niet consistent heeft verklaard en dat bovendien is



gerelateerd dat hij toestemming voor een doorzoeking van die woning heeft geweigerd.”

Nu het hof in de bewijsvoering gebruik heeft gemaakt van de door de verdachte op 17 april 2015
afgelegde verklaring, was het hof gehouden te responderen op het door de verdediging ter
terechtzitting gevoerde verweer. Nu het hof dit heeft nagelaten, lijdt het arrest aan nietigheid, aldus
de steller van het middel.

12. Blijkens de aan de Hoge Raad gezonden stukken houdt het proces-verbaal van verhoor van 17
april 2015 onder meer het volgende in:

“A: Ik kan niet aantonen dat ik geld heb ontvangen van [verdachte] . Ik kreeg dit contant elke maand in
een envelop. We spraken elke keer op een verschillende plaats af maar het was niet in de woning. Ik haalde
wel elke week mijn post in de woning. Ik kwam dan ook in de woning en ik heb zelfs een kopje koffie de
laatste keer gedronken.”

13. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 september 2020 heeft de
verdachte ter terechtzitting onder meer het volgende verklaard:

“(…) Af en toe kreeg ik de huur in mijn brievenbus en af en toe ergens buiten.

Toen hij daar woonde ben ik er één keer geweest voor een kop koffie. Ik ging elke week post halen, dat was
in de centrale hal van het wooncomplex. Ik hoefde daarvoor niet naar het appartement. Dat ik koffie ben
wezen drinken was geruime tijd voordat ik werd aangehouden.”

14. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep kan worden afgeleid dat de verklaring
die de verdachte aldaar heeft afgelegd over zijn aanwezigheid in de woning aan de [a-straat]
voorafgaand aan het aantreffen van de hennepkwekerij min of meer gelijkluidend is aan de verklaring
die de verdachte op 17 april 2015 bij de politie heeft afgelegd. Ook ter terechtzitting in hoger beroep
heeft de verdachte immers verklaard dat hij niet in de woning afsprak voor het innen van de huur
maar dat hij wel in de woning is geweest om een keer koffie te drinken. Het hof heeft in zijn
bewijsoverwegingen kennelijk het oog gehad op de ter terechtzitting in hoger beroep door de
verdachte afgelegde verklaring en kon deze verklaring in zijn bewijsoverwegingen betrekken. Het
middel mist dan ook feitelijke grondslag.

15. Overigens merk ik nog op dat voor zover al zou moeten worden aangenomen dat het hof in zijn
bewijsoverwegingen heeft verwezen naar de door de verdachte op 17 april 2015 bij de politie
afgelegde verklaring, die verwijzing van ondergeschikte betekenis is voor het oordeel van het hof over
de onaannemelijkheid van het door de verdachte geschetste alternatieve scenario. In dat geval kan
het middel bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

16. Het eerste middel faalt.

Het tweede middel

17. Het tweede middel behelst de klacht dat de bewezenverklaring van het opzettelijk aanwezig
hebben van hennep – in het licht van het door de verdediging gevoerde verweer – onvoldoende met
redenen is omkleed.

Het beoordelingskader



18. In deze zaak steunt het bewijs van het opzettelijk aanwezig hebben van de hennepplanten op de
omstandigheid dat de hennepplanten zijn aangetroffen in een door de verdachte gehuurde woning,
alwaar hij ook stond ingeschreven. Het hof is voorbijgegaan aan het door de verdachte geschetste
alternatieve scenario, te weten dat hij elders woonde, de woning had onderverhuurd en dat de
hennepplantage zou zijn aangelegd door de onderhuurder buiten de wetenschap en medewerking
van de verdachte. De vraag die derhalve voorligt is of de verdachte – in het licht van het door hem en
namens hem gevoerde verweer – strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het
opzettelijk aanwezig hebben van de hennepplanten.

19. Vooropgesteld moet worden dat voor de vraag of een verdachte opzettelijk hennepplanten
aanwezig heeft gehad moet kunnen worden vastgesteld dat de planten zich in de machtssfeer van de
verdachte bevonden1 en dat hij daarvan ook wetenschap had. Niet doorslaggevend is aan wie de
hennepplanten toebehoorden.2 Evenmin hoeft sprake te zijn van enige beschikkings- of
beheersbevoegdheid.3 Uit de hoedanigheid van eigenaar of huurder van een pand volgt reeds enige
zeggenschap over de daarin aanwezig zijnde hennepplanten.4

20. Het bewijs van het opzet op het aanwezig hebben van hennepplanten is casuïstisch van aard en
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De volgende uitspraken kunnen ter illustratie
dienen (waarbij de Hoge Raad in de eerste twee zaken de bewezenverklaring van het opzettelijke
aanwezig hebben van hennepplanten toereikend gemotiveerd achtte en in de overige drie zaken
niet).

21. In HR 28 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3056, werd in de huurwoning van de verdachte een
hennepkwekerij aangetroffen. De verdachte had verklaard dat hij een aantal Bulgaren had ingehuurd
om zijn huurwoning op te knappen en dat hij aan hen de sleutel van die woning had gegeven. Tevens
had de verdachte verklaard dat hij kort nadat hij zijn sleutel aan die personen had overhandigd, in
een psychose was geraakt als gevolg waarvan hij een aantal maanden op andere plaatsen had
verbleven en niet meer in zijn woning was geweest. Het hof stelde voorop dat van een huurder van
een woning, behoudens aanwijzingen voor het tegendeel, mag worden verwacht dat hij op de hoogte
is van hetgeen zich in zijn woning bevindt. Vervolgens was het hof tot de conclusie gekomen dat het
door de verdediging aangevoerde scenario van Bulgaren die in de woning van de verdachte klussen
hadden verricht, en die alleen verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de hennepplantage, niet
aannemelijk was geworden. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof in stand en overwoog daartoe
(onder meer) het volgende:

“In de hiervoor weergegeven overwegingen heeft het Hof als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat in
beginsel ervan mag worden uitgegaan dat degene die doende is een door hem gehuurde woonruimte op te
(laten) knappen en in te richten, wetenschap heeft van hetgeen zich in die woning bevindt. Die
ervaringsregel heeft het Hof tot uitgangspunt kunnen nemen. Hetgeen door en namens de verdachte is
betoogd strekt ertoe, dat daarover in het onderhavige geval anders moet worden gedacht. Daartoe is
aangevoerd dat de verdachte een aantal Bulgaren opdracht had gegeven zijn woning op te knappen, dat hij
hun de sleutel van zijn woning had gegeven, dat hij kort nadien in een psychose is geraakt en als gevolg
daarvan een aantal maanden niet meer in zijn woning is geweest en dat de Bulgaren gedurende hun
tewerkstelling in de woning een hennepkwekerij hebben gevestigd. Mede gelet op hetgeen omtrent de in de
woning aangetroffen goederen en de hennepplanten is vastgesteld, is het oordeel van het Hof dat niet
aannemelijk is dat de Bulgaren in die tijd een hennepkwekerij hebben gevestigd niet onbegrijpelijk. Dat
oordeel leent zich niet voor verdere toetsing in cassatie. Op grond van dit een en ander heeft het Hof
kunnen oordelen dat de verdachte in de bewezenverklaarde periode opzettelijk 109 hennepplanten aanwezig
heeft gehad. De bewezenverklaring is toereikend gemotiveerd.”

22. In HR 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:48, had het hof, anders dan in de onderhavige zaak,
bewezen verklaard dat de verdachte opzettelijk hennep had geteeld. In die zaak werd op de zolder
van de door de verdachte gehuurde woning een droogrek met daarop een hoeveelheid drogende



henneptoppen aangetroffen. Verder werden in de woning en in het daarbij behorende schuurtje
goederen aangetroffen (o.a. jerrycans met groeimiddel, vuilniszakken met gebruikte kweekaarde, een
dompelpomp en een watervat) die in relatie konden worden gebracht met een hennepkwekerij. De
verdachte was in de tenlastegelegde periode de enige huurder van die woning, stond ook op dat
adres ingeschreven bij de gemeente en had zich beroepen op zijn zwijgrecht. Daarnaast was de
verdachte zowel in eerste aanleg als in hoger beroep niet ter terechtzitting verschenen. Het hof
betrok bij het bewijs dat de verdachte voor deze redengevende feiten en omstandigheden geen
redelijke, die redengevendheid ontzenuwende verklaring had gegeven en achtte het opzettelijk telen
van hennep wettig en overtuigend bewezen. De Hoge Raad achtte dat oordeel niet onbegrijpelijk en
toereikend gemotiveerd.

23. In HR 2 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2572, ging het om een (destijds dakloze) verdachte
aan wie onderdak in een woning zou zijn aangeboden. In die woning werd een over meer ruimten
verspreide hennepkwekerij aangetroffen. De verdachte had verklaard dat hij slechts het gebruik had
van één slaapkamer, de badkamer en de woonkamer en dat hij niet in de overige ruimten, waar de
hennepplanten werden aangetroffen, mocht komen. De Hoge Raad oordeelde dat de
bewezenverklaring van het opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten onvoldoende met
redenen was omkleed. Daarbij speelde mee hetgeen de raadsman van de verdachte had aangevoerd
en de omstandigheid dat het hof de juistheid van de stellingen van de verdachte in het midden had
gelaten.

24. In HR 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1545, achtte de Hoge Raad het bewijs dat de verdachte
in een door haar gehuurde woning, waar zij ook stond ingeschreven, opzettelijk hennepplanten
aanwezig had gehad evenmin toereikend gemotiveerd. De Hoge Raad overwoog daartoe dat het
oordeel van het hof in de kern slechts erop was gebaseerd dat de verdachte het pand had gehuurd
en dat als “uitgangspunt daarbij heeft te gelden dat ervan uit mag worden gegaan dat een huurder weet
wat zich in zijn woning bevindt dan wel afspeelt, tenzij anders is gebleken”, terwijl het hof de juistheid in
het midden had gelaten van het verweer dat de verdachte niet in het desbetreffende pand, maar in
de woning van haar partner verbleef.

25. Ook in HR 15 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:852, NJ 2021/348 m.nt. Vellinga, oordeelde de Hoge
Raad dat de bewezenverklaring van het opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten niet zonder
meer kon worden afgeleid uit de bewijsvoering. In die zaak werd op de bovenverdieping van een door
de verdachte gehuurd bedrijfspand een hennepkwekerij aangetroffen. Volgens de verdachte werd de
hennepkwekerij door een ander geëxploiteerd. De verdachte kon echter geen contactgegevens van
deze persoon verschaffen. Hij verklaarde ter terechtzitting in hoger beroep dat hij de sleutels van zijn
pand en de deur van de bovenverdieping aan deze persoon had gegeven maar toen nog geen
huurcontract met deze persoon had gesloten. Het hof stelde voorop dat van een verdachte kan en
mag worden verwacht dat hij zijn verhaal onderbouwt en concretiseert zodat het verifieerbaar is. Nu
de verdachte dit had nagelaten, verwierp het hof het door de verdediging gevoerde verweer. De Hoge
Raad casseerde omdat het enkele oordeel van het hof dat de door hem als bewijsmiddel gebruikte
verklaring van de verdachte over een onderhuurder onvoldoende verifieerbaar is, niet volstaat.

26. Uit de arresten genoemd onder 23 en 24 kan worden afgeleid dat de feitenrechter bij zijn oordeel
of de verdachte de hennepplanten die in een door hem gehuurd pand zijn aangetroffen opzettelijk
aanwezig heeft gehad in ieder geval niet de juistheid in het midden mag laten van een door de
verdachte gevoerd verweer dat hij niet over de hennep kon beschikken dan wel van de aanwezigheid
van die hennepkwekerij geen wetenschap had. Maar ook het enkele oordeel dat de verklaring van de
verdachte over een onderhuurder (althans een alternatief scenario) onvoldoende verifieerbaar is,
volstaat niet. Uit het onder 22 genoemde arrest kan worden afgeleid dat de eigenaar of huurder van
een henneppand als pleger kan worden veroordeeld als het niet anders kan zijn dan dat hij degene is
geweest die de hennepkwekerij heeft geëxploiteerd. Deze conclusie is gerechtvaardigd als de
eigenaar of huurder, ondanks dat alle pijlen in zijn richting wijzen, geen (aannemelijke) verklaring
aflegt over de hem belastende feiten en omstandigheden.5
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27. Ik keer terug naar de voorliggende zaak. In deze zaak steunt het bewijs van het opzettelijk
aanwezig hebben van de hennepplanten op de omstandigheid dat de hennepplanten zijn
aangetroffen in een door de verdachte gehuurde woning waar hij ook stond ingeschreven. Daarnaast
heeft het hof het door de verdachte geschetste alternatieve scenario dat hij elders woonde, de
woning had onderverhuurd en die onderhuurder buiten de wetenschap van de verdachte de
hennepkwekerij zou hebben aangelegd niet aannemelijk geacht op de grond dat de verdachte
onvoldoende gegevens van de gestelde onderhuurder heeft verstrekt om het door hem geschetste
alternatieve scenario controleerbaar of aannemelijk te maken.

28. Gelet op de hiervoor besproken jurisprudentie volstaat dat enkele oordeel niet. Het hof heeft
daarbij weliswaar mede in aanmerking genomen dat de verdachte niet consistent heeft verklaard over
zijn aanwezigheid in de woning voorafgaand aan het aantreffen van de hennepplanten, maar die
‘inconsistentie’ hield niet veel meer in dan dat de verdachte meedeelde dat hij wel degelijk, zij het
geruime tijd voordat hij werd aangehouden, één keer in de woning is geweest om koffie te drinken
(zie de verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 8 september 2020, weergegeven bij de
bespreking van middel 1, waarop het hof – naar ik aanneem – het oog heeft). Bovendien heeft het hof
de juistheid van het verweer dat de verdachte in de tenlastegelegde periode elders woonde in het
midden gelaten. Dat de verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de hennepkwekerij in de
door hem gehuurde woning, kan dan ook niet uit de bewijsvoering worden afgeleid. Al met al meen ik
dat de bewezenverklaring van het opzettelijk aanwezig hebben van hennep niet toereikend is
gemotiveerd.

29. Het tweede middel slaagt.

Slotsom

30. Het eerste middel faalt en kan met de aan artikel 81 lid 1 RO ontleende motivering worden
afgedaan. Het tweede middel slaagt.

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

32. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Amsterdam teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Inhoudsindicatie
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Zijn voor bewijs gebruikte verklaringen van
verdachte kennelijk leugenachtig? Hof heeft aan bewezenverklaring ten grondslag
gelegd dat verdachte en medeverdachte op 26-7-2018 om 00:55 uur (in
Vlissingen) zijn aangetroffen in auto van medeverdachte, waarin zich o.m. goederen
bevonden die kort tevoren zijn gestolen uit brasserie in Knokke-Heist (België). Hof
heeft verder vastgesteld dat auto van medeverdachte op 25-7-2018 om 23:26:42
uur voor het laatst is gezien in Knokke-Heist (nabij brasserie), nadat deze auto om
23:25 uur nog elders in Knokke-Heist was gezien, waaruit hof kennelijk en niet
onbegrijpelijk heeft afgeleid dat auto toen reed in de richting van plaats waar
brasserie is gevestigd en diefstal van goederen uit brasserie, waarvan deel enige tijd
later in auto is aangetroffen, heeft plaatsgevonden nadat auto nabij brasserie was
gesignaleerd. Ook heeft hof overwogen dat uitgaande van tijdstip van 23:26:42 uur
en van reisduur volgens routeplanner de auto van medeverdachte niet eerder dan
omstreeks 00:10 uur in Terneuzen kon zijn en dat daarbij vervolgens nog rekening
moet worden gehouden met tijd die was gemoeid met rijden naar brasserie en
uitvoering van diefstal in brasserie. Gelet op dit een en ander is ‘s hofs oordeel dat
voor bewijs gebruikte verklaringen van verdachte kennelijk leugenachtig zijn, niet
onbegrijpelijk. Enkele mogelijkheid dat auto “iets harder” heeft gereden dan met
gebruik van routeplanner is aangenomen, maakt dat niet anders.
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Nummer 20/04376

Datum 13 september 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 16 december
2020, nummer 20-003999-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft A.P. Visser, advocaat te ’sGravenhage,
bij schriftuur een cassatiemiddel 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 de uitspraak van
het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen over het onder 2 primair tenlastegelegde en de
strafoplegging, en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de
zaak ten aanzien daarvan opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat de als bewijsmiddelen 18 en 19
gebruikte verklaringen van de verdachte kennelijk leugenachtig zijn.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 25 juli 2018 tot en met 26 juli 2018 te [plaats] , België, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, ongeveer 1860 euro en een horloge (merk Diesel) en
een trouwring en sleutels, in elk geval enig goed, dat aan een ander dan aan verdachte en
zijn mededader(s) toebehoorde heeft weggenomen met het oogmerk om het zich
wederrechtelijk toe te eigenen.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018 (dossierpagina’s 17-19), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] :

Op 26 juli 2018, omstreeks 00.55 uur, surveilleerden wij in het Havengebied van Vlissingen
Oost. Het is ons ambtshalve bekend dat in dit gebied veel diefstallen en drugsgerelateerde
activiteiten plaatsvinden. Wij zagen een zwart gekleurde personenauto merk Renault type

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



Clio, voorzien van het kenteken [kenteken] . Wij hoorden van collega’s dat de
tenaamgestelde van dit kenteken bekend was bij de politie ter zake woninginbraken. Kort
voor de afslag naar tankstation [A] gaven wij een stopteken aan de bestuurder van de
Renault Clio. Wij zijn de Renault gevolgd in de richting van de parkeerplaats achter
tankstation [A] . Daar stopte deze auto en hebben wij beide inzittenden gecontroleerd. De
bestuurder bleek genaamd [mededader] , geboren [geboortedatum] 1992. De bijrijder bleek
genaamd [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1987. Op ons verzoek hebben collega’s
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] een onderzoek ingesteld in de personenauto bestuurd
door [mededader] .

2. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018 (dossierpagina’s 20-22), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 4] :

Ik deed dienst met politiefunctionaris [verbalisant 3] . Voor het opvallende dienstvoertuig van
[verbalisant 1] en [verbalisant 2] reed een Renault Clio voorzien van het kenteken
[kenteken] . Ik zag dat dit kenteken was afgegeven op naam van [mededader] , geboren op
[geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats] . Ik zag dat [mededader] gekend was voor een
grote hoeveelheid woninginbraken en inbraken uit hotel/pension. Over de portofoon hoorde
ik van [verbalisant 1] en [verbalisant 2] dat er twee mannen in de Renault zaten en dat een
ervan nog gesignaleerd stond voor aanhouding buiten heterdaad voor een diefstal. De
bijrijder zou voorkomen voor inbraken. Wij, [verbalisant 4] en [verbalisant 3] , besloten het
voertuig te onderzoeken. [mededader] werd verzocht uit te stappen en naast het voertuig
plaats te nemen. Ik begon het onderzoek aan de bijrijderszijde van het voertuig. Er lag een
boodschappentas. In de boodschappentas zag ik een heleboel briefjes geld zitten, allemaal
kleine coupures van 5, 10 en 20 euro. Ik zag ook een boel kleingeld. Ik zag ook een
muntendispenser in de tas zitten, zoals gebruikt wordt in de horeca. Ik zag een gripzakje
met wat sleutels liggen waarop stond ‘lift’. Deze combinatie van goederen leek mij op de
inhoud van een kassalade. Ik zag ook zilveren ringen en andere sieraden in de tas zitten.
Ondertussen toonde politiefunctionaris [verbalisant 3] mij twee tangen die hij onder de
bestuurdersstoel vandaan haalde. Hieruit rees bij mij de verdenking jegens de twee
verdachten van het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen.

[verbalisant 3] toonde mij een zwarte rugzak die open was. Ik zag in de tas veel
goudkleurige sieraden zitten en gereedschappen zoals schroevendraaiers.

3. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018 (dossierpagina’s 23-24), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] :

Op 26 juli 2018, omstreeks 05.00 uur, kregen wij het verzoek om het voertuig [kenteken] te
doorzoeken. Dit voertuig was eerder deze avond overgebracht van tankstation [A] , gelegen
aan de A58 ter hoogte van Heinkenszand, naar het politiebureau te Goes. Wij,
verbalisanten, hebben het voertuig onderzocht.

Hieronder een opsomming van goederen:

- 2 schroevendraaiers (platte bek);

- zwarte tas met diverse sieraden;

- bigshopper met biljetten en muntgeld, totale waarde € 752,20;

- diverse sleutels;

- drie ringen.

12. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018, met bijlagen (dossierpagina’s 94-
102), voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 7] en [verbalisant 8] ,
werkzaam bij de politie Damme/Knokke-Heist (België):

(p. 95)

Plaats en datum/uur van de feiten: 25/07/2018 om 20.30 uur - 26/07/2018 om 9.20 uur te
[plaats] , [a-straat 1] , drankgelegenheid.



Kort relaas modus operandi:

[B] is een brasserie die zich op het gelijkvloers van een appartementsgebouw bevindt. De
zaak kan via de voordeur alsook via de gemeenschappelijke delen (die naar de kelder leiden)
betreden worden. Onbekende(n) betreden vermoedelijk de zaak via de kelderdeur, echter
kunnen wij geen braaksporen vaststellen. De deur was waarschijnlijk in het slot getrokken
maar niet gesloten. Via de kelder kan je via de gangen en een trap naar de zaak. De inhoud
van de kassa, een enveloppe met geld, sleutel, horloge merk Diesel en een trouwring
werden gestolen. Totaalbedrag ongeveer 1860 euro bestaande uit biljetten en munten.
Trouwring had opschrift [opschrift] en binnenin [naam 1] en [naam 2] .

(p. 96)

Op 26/7/2018 verhoren wij [aangever] .

Het verhoor vormt bijlage 2 van onderhavig proces-verbaal (hof: dossierpagina 100).

(p. 100) Verhoor [aangever] .

Heden op 26/07/2018 kom ik om 9.20 uur aan in mijn zaak gelegen in de [a-straat 1] te
[plaats] . (..) Wanneer ik achter mijn bar kom merk ik dat er wanorde is. Er ligt van alles op
de grond. Ik merk op dat de kassa van de zaak werd geopend met de sleutel die er op zat.
De volledige inhoud werd meegenomen. Er zat ongeveer 1500 euro in de kassa. Er lag ook
een enveloppe met spaargeld achter de toonbank. Daar zat nog eens 360 euro in. Deze
werd leeggehaald. In de kassa lag de trouwring van mijn vrouw. De ring betreft een
witgouden ring met 1 diamant er in. Op de buitenzijde van de ring stond de trouwdatum
14/05/2010 in Romeinse cijfers [opschrift] .

Er staat ook [naam 1] en [naam 2] in de ring. Wij hebben gisteren de zaak om 20.30 uur
verlaten. In de kassa zaten ook de sleutels van de zaak en het appartement boven de zaak.
Deze zijn eveneens gestolen.

13. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 augustus 2018 (dossierpagina’s 55-56), voor
zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 9] :

Op 27 juli 2018 is er door collega [verbalisant 10] van de districtsrecherche Zeeland contact
opgenomen met aangever [aangever] en zijn vrouw [aangeefster] . Hij heeft diverse foto’s
van goederen die (hof: op 26 juli 2018) zijn aangetroffen in het voertuig van verdachten
naar hem gemaild en gevraagd of ze spullen herkenden als zijnde hun eigendom.

Ze herkenden de spullen op foto 1 (hof: ring met ingegraveerde letters, dossierpagina 57),
foto 6 (hof: muntendispenser, dossierpagina 59) en de sleutels op foto 5, behalve de sleutels
met de zwarte sleutelhanger (hof: dossierpagina 59), als zijnde hun eigendom, gestolen
tijdens de inbraak in hun horecazaak.

14. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 augustus 2018 met bijlagen (dossierpagina’s
60-64), voor zover inhoudende als bevindingen van [verbalisant 9] :

Naar aanleiding van een Europees onderzoeksbevel uitgevaardigd door de officier van
Justitie mr. W.J.W.K. Suijkerbuijk aan België is onder andere naar voren gekomen dat het
kenteken [kenteken] van de zwarte Renault Clio, waarin de verdachten [mededader] en
[verdachte] werden aangehouden op 25 juli 2018 om 23:24 een ANPR camera in België heeft
gepasseerd.

Het proces-verbaal waarin de ANPR-hit wordt beschreven is als bijlage bij dit proces-verbaal
bijgevoegd (hof: dossierpagina’s 62-64).

(...)

Politieambtenaar [verbalisant 11] heeft per e-mail contact gelegd met een team in België dat
de camerabeelden uitkijkt. Zij heeft gevraagd of de camerabeelden al waren uitgekeken.
Inspecteur van politie [verbalisant 12] van de Dienst Technologische Politie van Politiezone
Damme/ Knokke-Heist heeft naar aanleiding van deze vraag het onderstaande bericht:



23.25.14

23.25.30

23.26.42

Ik heb de camerabeelden van onze Politiezone inzake de inbraak op 25-26/07 bekeken.
Alleen de route van het voertuig is te zien.

25/7 om 23.24.56: ANPR-registratie (rotonde [rotonde] )

uur: voertuig verlaat de rotonde en vervolgt de [b-straat] richting [a-straat ] .

uur: voertuig verlaat de [b-straat] en volgt de [a-straat ] richting [plein 1] .

(...)

uur: voertuig vervolgt de [a-straat ] nabij [plein 2] , richting [plein 1] . De locatie aan het
[plein 2] waar we om 23.26.42 uur het laatste van het voertuig hebben is nabij de plaats
van de inbraak. Dit is gelegen nabij het [plein 2] , richting [plein 1] .

15. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 augustus 2018, met bijlagen
(dossierpagina’s 70-77), voor zover inhoudende als verklaring van [verbalisant 11] :

Op 25 augustus 2018 deed ik, verbalisant [verbalisant 11] , onderzoek aan de onder
verdachte [mededader] in beslag genomen telefoon, merk Samsung, type Galaxy S6.

Ik, verbalisant, heb met behulp van het programma Ufed een tijdlijn gemaakt van de
activiteiten die hebben plaatsgevonden met deze telefoon op 23 juli 2018 tussen 08.50 uur
en 22:09 en op 25 juli tussen 11.06 uur en 23.46 uur. (...)

Ik, verbalisant, zag dat er op genoemde data berichtenverkeer is via Whatsapp. Ik zag dat
het uitgaande telefoonnummer in deze chatgesprekken [telefoonnummer 1] was. Ik zag dat
het binnenkomende nummer in deze chat [telefoonnummer 2] was. Ik zag dat dit
telefoonnummer als contact “ [verdachte] ” was opgeslagen in deze telefoon.

Van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] zijn de gebruikersgegevens opgevraagd.
Hieruit bleek dat dit nummer sinds 20 november 2000 op naam staat van [verdachte] , [c-
straat] te ’ [plaats] .

Op 23 juli 2018 is er via Whatsapp contact tussen telefoonnummer [telefoonnummer 1] en
[telefoonnummer 2] . In dit chatgesprek wordt duidelijk dat er tussen hen een afspraak word
gemaakt voor die dag. Hieronder is een deel van het berichtenverkeer weergegeven gezien
vanuit het telefoonnummer [telefoonnummer 1]

08:50 uur van [telefoonnummer 2] : Slaapje nog

08:53 uur naar [telefoonnummer 2] : Net wakker

08:53 uur naar [telefoonnummer 2] : Ga douche kom ik langs jou

08:54 uur naar (het hof begrijpt dat bedoeld wordt: van) [telefoonnummer 2] : Oké is goode.

(...)

Ik, verbalisant, zag dat op 23 juli 2018 om 17:24 uur en 17:26 een SMS-bericht binnenkomt
van Lycamobile met de inhoud:

‘Welkom in België.’ Gevolgd door een uitleg over de kosten van gebruik van het mobiele
netwerk in België.

(...)

Ik, verbalisant, zag in de tijdlijn van 25 juli 2018 dat er Whatsapp-berichtenverkeer was
tussen telefoonnummer [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] . In dat gesprek wordt
duidelijk dat er wordt afgesproken. Hieronder wordt een deel van het berichtenverkeer
weergegeven gezien vanuit het telefoonnummer [telefoonnummer 1] . (...)

11:55 uur naar [telefoonnummer 2] : Zie je strx dan

11:55 uur van [telefoonnummer 2] : Ja

(...) Ik verbalisant zag dat op 25 juli om 21:42 uur drie keer cookies van
‘lance.citymeshinternet.be’ op het nummer [telefoonnummer 1] binnenkomen. (..) Ik zag dat
dit webadres behoorde bij een bedrijf dat wireless hotspots aanbiedt. Ik zag op deze
website een knop dekking (...) Ik zag dat deze hotspots enkel in België aanwezig waren.



2.2.3

18. De (leugenachtige) verklaring van verdachte afgelegd bij de rechter-commissaris d.d. 1
augustus 2018 (dossierpagina 190), inhoudende:

Ik ben op 25 juli (hof: 2018) met de trein en bus van [plaats] naar [plaats] gegaan.(...) Dat is
de dag voordat ik ben aangehouden (hof: 26 juli 2018). Ik ben daar opgehaald in [plaats]
door [mededader] . Dat is de persoon bij wie ik in de auto zat toen ik werd aangehouden. Ik
denk dat dat rond kwart voor 12, 12 uur was.

19. De (leugenachtige) verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 10 augustus 2018
(dossierpagina 179), inhoudende:

Opmerking verbalisant: Je hebt bij de rechter-commissaris verklaard dat je omstreeks kwart
voor 12, 12 uur in [plaats] bent opgehaald door [mededader] en dat [mededader] de
persoon was bij wie je in de auto zat toen je werd aangehouden.

Vraag verbalisant: Klopt dit?

Antwoord verdachte: Ja.

Vraag verbalisant: Bedoel je dan kwart voor 12 of 12 uur in de middag of in de nacht?

Antwoord verdachte: In de avond, net voor de nacht.”

Het hof heeft over de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Het hof stelt op grond van de gebezigde bewijsmiddelen vast dat op 26 juli 2018,
omstreeks 01.00 uur, in de Renault Clio waarin verdachte en [mededader] zich bevinden, een
aantal voorwerpen worden aangetroffen die kort daarvoor (na 20.30 uur de avond daaraan
voorafgaand) zijn gestolen uit Brasserie [B] aan de [a-straat 1] te [plaats] te België. Het
betreft hier onder andere een trouwring met daarin de namen van aangever [aangever] en
zijn vrouw [aangeefster] alsmede een muntendispenser. De Renault Clio van [mededader]
wordt, zo blijkt uit de camerabeelden, op 25 juli 2018, om 23.26.42 uur gezien in de buurt
van de brasserie.

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep alle betrokkenheid bij deze diefstal
ontkend en verklaard dat hij die dag niet in België is geweest. Bij de rechter-commissaris en
de politie heeft verdachte verklaard dat hij op 25 juli 2018 tussen 23.45 uur en 24.00 uur
door [mededader] in [plaats] met zijn auto is opgehaald. Uit informatie van de ANWB-
routeplanner (een bron die algemeen toegankelijk is via het internet) volgt dat voor de
autorit tussen het [plein 2] te [plaats] (de locatie waar de auto van [mededader] het laatst
gezien is en [plaats] circa 43 minuten (48,5 km) staat. Dat betekent dat, nu de auto van
[mededader] om 23.26.42 uur op het [plein 2] in [plaats] is gezien, die auto niet eerder dan
omstreeks 00.10 uur in [plaats] kon zijn. Naar het oordeel van het hof moet echter ook
rekening worden gehouden met enige tijd die benodigd is voor het rijden van het [plein 2]
naar de brasserie en voor de uitvoering van de diefstal uit de brasserie. Het hof acht het
immers aannemelijk dat de diefstal uit de brasserie heeft plaatsgevonden nadat de auto is
gezien op het [plein 2] , nu de auto daar voor het laatst is gezien op camerabeelden van de
politiezone Damme/ Knokke-Heist en dit nabij de brasserie is, terwijl in de auto van
[mededader] gestolen goederen uit de brasserie zijn aangetroffen. Gerekend vanaf 23.26.42
uur moet dus allereerst enige tijd in aanmerking worden genomen die benodigd is voor het
rijden vanaf het [plein 2] naar de brasserie en voor de uitvoering van de diefstal uit de
brasserie. Vervolgens dient rekening te worden gehouden met de duur van een autorit vanaf
het adres van de brasserie, de [a-straat 1] in [plaats] , naar [plaats] . Volgens informatie van
de ANWB-routeplanner duurt die autorit circa 44 minuten (49,3 km). Het voorgaande
betekent dat [mededader] niet in staat moet worden geacht om verdachte tussen 23.45 uur
en 24.00 uur op te halen in [plaats] . Nu de verklaring van verdachte ten aanzien van het
moment van ophalen door [mededader] wordt tegengesproken door de informatie uit de
ANWB routeplanner, moet deze verklaring worden bestempeld als leugenachtig en afgelegd
met de bedoeling om de waarheid te bemantelen. Het hof doet deze verklaring meewerken
aan het bewijs van het tenlastegelegde. Het hof acht de onder 2 primair ten laste gelegde
diefstal in vereniging wettig en overtuigend bewezen.



2.3

2.4

De beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten
en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge
samenhang beschouwd.”

Aan de bewezenverklaring heeft het hof allereerst ten grondslag gelegd dat de verdachte en
[mededader] op 26 juli 2018 om 00.55 uur zijn aangetroffen in de auto van [mededader] , waarin
zich onder meer goederen bevonden die kort tevoren zijn gestolen uit een brasserie uit [plaats] .
Het hof heeft verder vastgesteld dat de auto van [mededader] op 25 juli 2018 om 23.26.42 uur
voor het laatst is gezien op het [plein 2] in [plaats] (nabij de brasserie), nadat deze auto om 23.25
uur nog werd gezien op de [b-straat] en de [a-straat ] in [plaats] , waaruit het hof kennelijk en
niet onbegrijpelijk heeft afgeleid dat de auto toen reed in de richting van de plaats waar de
brasserie is gevestigd en de diefstal van de goederen uit de brasserie, waarvan een deel enige
tijd later in de auto is aangetroffen, heeft plaatsgevonden nadat de auto op het [plein 2] was
gesignaleerd. Ook heeft het hof overwogen dat uitgaande van het tijdstip van 23.26.42 uur en
van de reisduur volgens de ANWB-routeplanner de auto van [mededader] niet eerder dan
omstreeks 00.10 uur in [plaats] kon zijn, en dat daarbij vervolgens nog rekening moet worden
gehouden met de tijd die was gemoeid met het rijden van het [plein 2] naar de brasserie en de
uitvoering van de diefstal in de brasserie. Gelet op dit een en ander is het oordeel van het hof dat
de als bewijsmiddelen 18 en 19 voor het bewijs gebruikte verklaringen van de verdachte kennelijk
leugenachtig zijn, niet onbegrijpelijk. De enkele in de toelichting op het cassatiemiddel genoemde
mogelijkheid dat de auto “iets harder” heeft gereden dan met het gebruik van de routeplanner is
aangenomen, maakt dat niet anders.

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 M.J. Borgers
en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 13 september 2022.

3 Beslissing
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1.  De verdachte is bij arrest van 16 december 2020 door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wegens 1
primair “diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen
goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en inklimming” en 2 primair “diefstal
door twee of meer verenigde personen” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van elf
maanden met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft het hof beslist op de vordering van de
benadeelde partij.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 20/04375. In die zaak zal ik vandaag ook concluderen.
3.  Namens de verdachte heeft A.P. Visser, advocaat te ’s-Gravenhage, één middel van cassatie

voorgesteld.

4. Het middel is gericht tegen de bewezenverklaring van het onder 2 primair tenlastegelegde. Het
houdt in dat het bewijs van het medeplegen van de diefstal in [plaats] niet uit de bewijsmiddelen kan
worden afgeleid. Het bevat in het bijzonder de klacht dat het hof de verklaring van de verdachte,
inhoudende dat hij rond kwart voor twaalf, twaalf uur in de nacht is opgehaald in [plaats] , ten
onrechte als leugenachtige verklaring voor het bewijs heeft gebezigd. Daartoe wordt aangevoerd dat
de verdachte niet een precies tijdstip, maar een globale tijd heeft genoemd en dat zijn verklaring niet
strijdig is met de door de medeverdachte gereden route in België, de aankomst in [plaats] en de
reistijd daarna tot aan de aanhouding van de verdachte en de medeverdachte.

5. Het hof heeft ten laste van de verdachte onder 2 primair bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 25 juli 2018 tot en met 26 juli 2018 te [plaats] , België, tezamen en in vereniging
met een of meer anderen, ongeveer 1860 euro en een horloge (merk Diesel) en een trouwring en
sleutels, in elk geval enig goed, dat aan een ander dan aan verdachte en zijn mededader(s)
toebehoorde heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.”

Het hof heeft de bewezenverklaring van het onder 2 primair tenlastegelegde (medeplegen van diefstal
te [plaats] , België, in de periode van 25 juli 2018 tot en met 26 juli 2018) in het bijzonder gebaseerd
op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018 (dossierpagina’s 17-19), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] :

Op 26 juli 2018, omstreeks 00.55 uur, surveilleerden wij in het Havengebied van Vlissingen Oost. Het
is ons ambtshalve bekend dat in dit gebied veel diefstallen en drugsgerelateerde activiteiten
plaatsvinden. Wij zagen een zwart gekleurde personenauto merk Renault type Clio, voorzien van het
kenteken [kenteken] . Wij hoorden van collega’s dat de tenaamgestelde van dit kenteken bekend was
bij de politie ter zake woninginbraken. Kort voor de afslag naar tankstation [A] gaven wij een
stopteken aan de bestuurder van de Renault Clio. Wij zijn de Renault gevolgd in de richting van de
parkeerplaats achter tankstation [A] . Daar stopte deze auto en hebben wij beide inzittenden
gecontroleerd. De bestuurder bleek genaamd [mededader] , geboren [geboortedatum] 1992. De
bijrijder bleek genaamd [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1987. Op ons verzoek hebben
collega’s [verbalisant 3] en [verbalisant 4] een onderzoek ingesteld in de personenauto bestuurd door
[mededader] .

2. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018 (dossierpagina’s 20-22), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 4] :

Ik deed dienst met politiefunctionaris [verbalisant 3] . Voor het opvallende dienstvoertuig van
[verbalisant 1] en [verbalisant 2] reed een Renault Clio voorzien van het kenteken [kenteken] . Ik zag
dat dit kenteken was afgegeven op naam van [mededader] , geboren op [geboortedatum] 1992 te

Inleiding

Het middel



[geboorteplaats] . Ik zag dat [mededader] gekend was voor een grote hoeveelheid woninginbraken
en inbraken uit hotel/pension. Over de portofoon hoorde ik van [verbalisant 1] en [verbalisant 2] dat
er twee mannen in de Renault zaten en dat een ervan nog gesignaleerd stond voor aanhouding
buiten heterdaad voor een diefstal De bijrijder zou voorkomen voor inbraken. Wij, [verbalisant 4] en
[verbalisant 3] , besloten het voertuig te onderzoeken. [mededader] werd verzocht uit te stappen en
naast het voertuig plaats te nemen. Ik begon het onderzoek aan de bijrijderszijde van het voertuig. Er
lag een boodschappentas. In de boodschappentas zag ik een heleboel briefjes geld zitten, allemaal
kleine coupures van 5, 10 en 20 euro. Ik zag ook een boel kleingeld. Ik zag ook een muntendispenser
in de tas zitten, zoals gebruikt wordt in de horeca. Ik zag een gripzakje met wat sleutels liggen
waarop stond ‘lift’. Deze combinatie van goederen leek mij op de inhoud van een kassalade. Ik zag
ook zilveren ringen en andere sieraden in de tas zitten. Ondertussen toonde politiefunctionaris
[verbalisant 3] mij twee tangen die hij onder de bestuurdersstoel vandaan haalde. Hieruit rees bij mij
de verdenking jegens de twee verdachten van het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen.

[verbalisant 3] toonde mij een zwarte rugzak die open was. Ik zag in de tas veel goudkleurige
sieraden zitten en gereedschappen zoals schroevendraaiers.

3. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018 (dossierpagina’s 23-24), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] :

Op 26 juli 2018, omstreeks 05.00 uur, kregen wij het verzoek om het voertuig [kenteken] te
doorzoeken. Dit voertuig was eerder deze avond overgebracht van tankstation [A] , gelegen aan de
A58 ter hoogte van [plaats] , naar het politiebureau te Goes. Wij, verbalisanten, hebben het voertuig
onderzocht.

Hieronder een opsomming van goederen:

- 2 schroevendraaiers (platte bek);

- zwarte tas met diverse sieraden;

- bigshopper met biljetten en muntgeld, totale waarde € 752,20;

- diverse sleutels;

- drie ringen.

[…]

12. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 juli 2018, met bijlagen (dossierpagina’s 94-102),
voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 7] en [verbalisant 8] , werkzaam
bij de politie Damme/ Knokke-Heist (België):

(p. 95)

Plaats en datum/uur van de feiten: 25/07/2018 om 20.30 uur - 26/07/2018 om 9.20 uur te [plaats] ,
[a-straat 1] , drankgelegenheid.

Kort relaas modus operandi:

[B] is een brasserie die zich op het gelijkvloers van een appartementsgebouw bevindt. De zaak kan
via de voordeur alsook via de gemeenschappelijke delen (die naar de kelder leiden) betreden worden.
Onbekende(n) betreden vermoedelijk de zaak via de kelderdeur, echter kunnen wij geen braaksporen
vaststellen. De deur was waarschijnlijk in het slot getrokken maar niet gesloten. Via de kelder kan je
via de gangen en een trap naar de zaak. De inhoud van de kassa, een enveloppe met geld, sleutel,
horloge merk Diesel en een trouwring werden gestolen Totaalbedrag ongeveer 1860 euro bestaande
uit biljetten en munten. Trouwring had opschrift [opschrift] en binnenin [aangever] en [aangeefster] .

(P. 96)

Op 26/7/2018 verhoren wij [aangever] .

Het verhoor vormt bijlage 2 van onderhavig proces-verbaal (hof: dossierpagina 100)

(p. 100)

Verhoor [aangever] .

Heden op 26/07/2018 kom ik om 9.20 uur aan in mijn zaak gelegen in de [a-straat 1] te [plaats] . (..)
Wanneer ik achter mijn bar kom merk ik dat er wanorde is. Er ligt van alles op de grond. Ik merk op dat



de kassa van de zaak werd geopend met de sleutel die er op zat. De volledige inhoud werd
meegenomen. Er zat ongeveer 1500 euro in de kassa. Er lag ook een enveloppe met spaargeld achter
de toonbank. Daar zat nog eens 360 euro in. Deze werd leeggehaald. In de kassa lag de trouwring
van mijn vrouw. De ring betreft een witgouden ring met 1 diamant er in. Op de buitenzijde van de ring
stond de trouwdatum 14/05/2010 in Romeinse cijfers [opschrift] .

Er staat ook [naam 1] en [naam 2] in de ring. Wij hebben gisteren de zaak om 20.30 uur verlaten. In
de kassa zaten ook de sleutels van de zaak en het appartement boven de zaak. Deze zijn eveneens
gestolen.

13. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 augustus 2018 (dossierpagina’s 55-56), voor
zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 9] :

Op 27 juli 2018 is er door collega [verbalisant 10] van de districtsrecherche Zeeland contact
opgenomen met aangever [aangever] en zijn vrouw [aangeefster] . Hij heeft diverse foto’s van
goederen die (hof: op 26 juli 2018) zijn aangetroffen in het voertuig van verdachten naar hem gemaild
en gevraagd of ze spullen herkenden als zijnde hun eigendom. Ze herkenden de spullen op foto 1
(hof: ring met ingegraveerde letters, dossierpagina 57), foto 6 (hof: muntendispenser, dossierpagina 59)
en de sleutels op foto 5, behalve de sleutels met de zwarte sleutelhanger (hof: dossierpagina 59), als
zijnde hun eigendom, gestolen tijdens de inbraak in hun horecazaak.

14. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 augustus 2018 met bijlagen (dossierpagina’s 60-
64), voor zover inhoudende als bevindingen van [verbalisant 9] :

Naar aanleiding van een Europees onderzoeksbevel uitgevaardigd door de officier van Justitie mr.
W.J.W.K. Suijkerbuijk aan België is onder andere naar voren gekomen dat het kenteken [kenteken]
van de zwarte Renault Clio, waarin de verdachten [mededader] en [verdachte] werden aangehouden
op 25 juli 2018 om 23:24 een ANPR camera in België heeft gepasseerd.

Het proces-verbaal waarin de ANPR-hit wordt beschreven is als bijlage bij dit proces-verbaal
bijgevoegd (hof: dossierpagina’s 62-64).

(...)

Politieambtenaar [verbalisant 11] heeft per e-mail contact gelegd met een team in België dat de
camerabeelden uitkijkt. Zij heeft gevraagd of de camerabeelden al waren uitgekeken. Inspecteur van
politie [verbalisant 12] van de Dienst Technologische Politie van Politiezone Damme/ Knokke-Heist
heeft naar aanleiding van deze vraag het onderstaande bericht:

Ik heb de camerabeelden van onze Politiezone inzake de inbraak op 25-26/07 bekeken.

Alleen de route van het voertuig is te zien.

25/7 om 23.24.56: ANPR-registratie (rotonde [rotonde] )

23.25.14 uur: voertuig verlaat de rotonde en vervolgt de [b-straat ] richting [a-straat ] .

23.25.30 uur: voertuig verlaat de [b-straat ] en volgt de [a-straat ] richting [plein 1] .

(..)

23.26.42 uur: voertuig vervolgt de [a-straat ] nabij [plein 2] , richting [plein 1] .

De locatie aan het [plein 2] waar we om 23.26.42 uur het laatste van het voertuig hebben is nabij de
plaats van de inbraak. Dit is gelegen nabij het [plein 2] , richting [plein 1] .

15. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 augustus 2018, met bijlagen (dossierpagina’s 70-
77), voor zover inhoudende als verklaring van [verbalisant 11] :

Op 25 augustus 2018 deed ik, verbalisant [verbalisant 11] , onderzoek aan de onder verdachte
[mededader] in beslag genomen telefoon, merk Samsung, type Galaxy S6.

Ik, verbalisant, heb met behulp van het programma Ufed een tijdlijn gemaakt van de activiteiten die
hebben plaatsgevonden met deze telefoon op 23 juli 2018 tussen 08.50 uur en 22:09 en op 25 juli
tussen 11.06 uur en 23.46 uur. (...)

Ik, verbalisant, zag dat er op genoemde data berichtenverkeer is via Whatsapp. Ik zag dat het



uitgaande telefoonnummer in deze chatgesprekken [telefoonnummer 1] was. Ik zag dat het
binnenkomende nummer in deze chat [telefoonnummer 2] was. Ik zag dat dit telefoonnummer als
contact “ [verdachte] ” was opgeslagen in deze telefoon.

Van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] zijn de gebruikersgegevens opgevraagd. Hieruit bleek
dat dit nummer sinds 20 november 2000 op naam staat van [verdachte] , [c-straat] te [plaats] .

Op 23 juli 2018 is er via Whatsapp contact tussen telefoonnummer [telefoonnummer 1] en
[telefoonnummer 2] . In dit chatgesprek wordt duidelijk dat er tussen hen een afspraak wordt
gemaakt voor die dag. Hieronder is een deel van het berichtenverkeer weergegeven gezien vanuit het
telefoonnummer [telefoonnummer 1]

08:50 uur van [telefoonnummer 2] : Slaap je nog

08:53 uur naar [telefoonnummer 2] : Net wakker

08:53 uur naar [telefoonnummer 2] : Ga douche kom ik langs jou

08:54 uur naar (het hof begrijpt dat bedoeld wordt: van) [telefoonnummer 2] : Oké is goode.

(...)

Ik, verbalisant, zag dat op 23 juli 2018 om 17:24 uur en 17:26 een SMS-bericht binnenkomt van
Lycamobile met de inhoud: ‘Welkom in België. Gevolgd door een uitleg over de kosten van gebruik van
het mobiele netwerk in België.

Ik, verbalisant, zag in de tijdlijn van 25 juli 2018 dat er Whatsapp-berichtenverkeer was tussen
telefoonnummer [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] . In dat gesprek wordt duidelijk dat er
wordt afgesproken. Hieronder wordt een deel van het berichtenverkeer weergegeven gezien vanuit
het telefoonnummer [telefoonnummer 1] .

(...)

11:55 uur naar [telefoonnummer 2] : Zie je strx dan

11:55 uur van [telefoonnummer 2] : Ja

(...)

Ik verbalisant zag dat op 25 juli om 21:42 uur drie keer cookies van ‘lance.citymeshinternet.be’ op het
nummer [telefoonnummer 1] binnenkomen. (..) Ik zag dat dit webadres behoorde bij een bedrijf dat
wireless hotspots aanbiedt. Ik zag op deze website een knop dekking (...) Ik zag dat deze hotspots
enkel in België aanwezig waren.

[…]

18. De (leugenachtige) verklaring van verdachte afgelegd bij de rechter-commissaris d.d. 1
augustus 2018 (dossierpagina 190), inhoudende:

Ik ben op 25 juli (hof: 2018) met de trein en bus van [plaats] naar [plaats] gegaan.(...)

Dat is de dag voordat ik ben aangehouden (hof: 26 juli 2018). Ik ben daar opgehaald in [plaats] door
[mededader] . Dat is de persoon bij wie ik in de auto zat toen ik werd aangehouden. Ik denk dat dat
rond kwart voor 12, 12 uur was.

19. De (leugenachtige) verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 10 augustus 2018
(dossierpagina 179), inhoudende:

Opmerking verbalisant: Je hebt bij de rechter-commissaris verklaard dat je omstreeks kwart voor 12,
12 uur in [plaats] bent opgehaald door [mededader] en dat [mededader] de persoon was bij wie je in
de auto zat toen je werd aangehouden.

Vraag verbalisant: Klopt dit?

Antwoord verdachte: Ja.

Vraag verbalisant: Bedoel je dan kwart voor 12 of 12 uur in de middag of in de nacht?

Antwoord verdachte: In de avond, net voor de nacht.”

7. Het hof heeft over de bewezenverklaring van het onder 2 primair tenlastegelegde overwogen:

“Voorts heeft de raadsman vrijspraak bepleit van de onder feit 2 primair ten laste gelegde diefstal te



[plaats] in België. Hij heeft daartoe aangevoerd - zakelijk weergegeven - dat er geen wettig en
overtuigend bewijs aanwezig is om de aanwezigheid en de rol van de verdachte bij de diefstal te
bewijzen.

Het hof overweegt als volgt.

[…]

Feit 2 primair

Het hof stelt op grond van de gebezigde bewijsmiddelen vast dat op 26 juli 2018, omstreeks 01.00
uur, in de Renault Clio waarin verdachte en [mededader] zich bevinden, een aantal voorwerpen
worden aangetroffen die kort daarvoor (ná 20.30 uur de avond daaraan voorafgaand) zijn gestolen
uit [B] aan de [a-straat 1] te [plaats] te België. Het betreft hier onder andere een trouwring met
daarin de namen van aangever [aangever] en zijn vrouw [aangeefster] alsmede een
muntendispenser. De Renault Clio van [mededader] wordt, zo blijkt uit de camerabeelden, op 25 juli
2018, om 23.26.42 uur gezien in de buurt van de brasserie.

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep alle betrokkenheid bij deze diefstal ontkend en
verklaard dat hij die dag niet in België is geweest. Bij de rechter-commissaris en de politie heeft
verdachte verklaard dat hij op 25 juli 2018 tussen 23.45 uur en 24.00 uur door [mededader] in
[plaats] met zijn auto is opgehaald. Uit informatie van de ANWB-routeplanner (een bron die algemeen
toegankelijk is via het internet) volgt dat voor de autorit tussen het [plein 2] te [plaats] (de locatie
waar de auto van [mededader] het laatst gezien is en [plaats] circa 43 minuten (48,5 km) staat. Dat
betekent dat, nu de auto van [mededader] om 23.26.42 uur op het [plein 2] in [plaats] is gezien, die
auto niet eerder dan omstreeks 00.10 uur in [plaats] kon zijn.

Naar het oordeel van het hof moet echter ook rekening worden gehouden met enige tijd die benodigd
is voor het rijden van het [plein 2] naar de brasserie en voor de uitvoering van diefstal uit de
brasserie. Het hof acht het immers aannemelijk dat de diefstal uit de brasserie heeft plaatsgevonden
nádat de auto is gezien op het [plein 2] , nu de auto daar voor het laatst is gezien op camerabeelden
van de politiezone Damme/ Knokke-Heist en dit nabij de brasserie is, terwijl in de auto van
[mededader] gestolen goederen uit de brasserie zijn aangetroffen. Gerekend vanaf 23.26.42 uur moet
dus allereerst enige tijd in aanmerking worden genomen die benodigd is voor het rijden vanaf het
[plein 2] naar de brasserie en voor de uitvoering van de diefstal uit de brasserie. Vervolgens dient
rekening te worden gehouden met de duur van een autorit vanaf het adres van de brasserie, de [a-
straat 1] in [plaats] , naar [plaats] . Volgens informatie van de ANWB-routeplanner duurt die autorit
circa 44 minuten (49,3 km). Het voorgaande betekent dat [mededader] niet in staat moet worden
geacht om verdachte tussen 23.45 uur en 24.00 uur op te halen in [plaats] . Nu de verklaring van
verdachte ten aanzien van het moment van ophalen door [mededader] wordt tegengesproken door
de informatie uit de ANWB routeplanner, moet deze verklaring worden bestempeld als leugenachtig en
afgelegd met de bedoeling om de waarheid te bemantelen. Het hof doet deze verklaring meewerken
aan het bewijs van het tenlastegelegde.

Het hof acht het onder 2 primair ten laste gelegde diefstal in vereniging wettig en overtuigend
bewezen. De beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten
en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge samenhang
beschouwd.

Het verweer van de raadsman wordt verworpen.”

Het middel is in het bijzonder gericht tegen het gebruik voor het bewijs van twee verklaringen van de
verdachte die door het hof als leugenachtig zijn aangemerkt. De steller van het middel gaat ervan uit
dat er voor het overige onvoldoende bewijs is dat de verdachte als medepleger bij de onder 2 primair
tenlastegelegde diefstal te [plaats] betrokken is geweest, zoals het hof bewezen heeft verklaard.1

9. Het hof heeft – kennelijk met betrekking tot de betrokkenheid van de verdachte bij de diefstal in
[plaats] – als bewijsmiddel 18 en 19 twee (leugenachtige) verklaringen van de verdachte gebruikt. In
deze verklaringen geeft de verdachte aan dat hij op 25 juli 2018 – de dag voordat hij samen met de
medeverdachte is aangehouden – met de trein en bus van [plaats] naar [plaats] is gegaan, dat hij



daar is opgehaald door de medeverdachte, en dat hij denkt dat dat rond kwart voor 12, 12 uur was
(bewijsmiddel 18). Ook geeft de verdachte aan dat hij daarmee heeft bedoeld: kwart voor 12 of 12
uur in de avond, net voor de nacht (bewijsmiddel 19).

10. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld.2 Anders dan een
ongeloofwaardig geachte verklaring, mag een verklaring van de verdachte die naar het oordeel van de
rechter kennelijk leugenachtig is en is afgelegd om de waarheid te bemantelen, voor het bewijs
worden gebruikt. Het oordeel dat de verklaring leugenachtig is, zal dan wel voldoende grondslag
moeten vinden in vastgestelde feiten en omstandigheden, vervat in een of meer andere voor het
bewijs gebruikte bewijsmiddelen.3 De kennelijke leugenachtigheid moet blijken uit andere
bewijsmiddelen die niet zijn terug te voeren op verklaringen van de verdachte.4 Daarnaast geldt dat
de omstandigheid dat de verdachte heeft geweigerd te verklaren, niet mede ten grondslag kan
worden gelegd aan het oordeel dat de voor het bewijs gebruikte verklaring van de verdachte
kennelijk leugenachtig is en is afgelegd om de waarheid te bemantelen.5 In geval van betwisting dat
de verdachte opzet had op het afleggen van een valse verklaring, kan een nadere motivering voor het
gebruik van de verklaring voor het bewijs nodig zijn.

11. In de onderhavige zaak heeft het hof in zijn bewijsoverweging het navolgende ten grondslag
gelegd aan zijn oordeel dat de verklaring van de verdachte, inhoudende dat hij op 25 juli 2018 tussen
23.45 uur en 24.00 uur door de medeverdachte in [plaats] met zijn auto is opgehaald, leugenachtig is
en is afgelegd om de waarheid te bemantelen:

(i) de auto van de medeverdachte is om 23.26.42 uur voor het laatst gezien op het [plein 2] in [plaats]
;

(ii) uit informatie van de ANWB-routeplanner (een bron die algemeen toegankelijk is via het internet)
volgt dat de autorit tussen het [plein 2] in [plaats] en [plaats] ongeveer 43 minuten (48,5 km) duurt;

(iii) uit het voorgaande leidt het hof af dat de auto niet eerder dan omstreeks 00.10 uur in [plaats] kon
zijn;

(iv) het hof acht het verder aannemelijk dat de diefstal uit de brasserie heeft plaatsgevonden nádat
de auto is gezien op het [plein 2] , nu de auto daar voor het laatst is gezien op camerabeelden van de
politiezone Damme/ Knokke-Heist en dit nabij de brasserie is, terwijl in de auto gestolen goederen uit
de brasserie zijn aangetroffen;

(v) op grond van hetgeen onder (iv) is overwogen, is het hof van oordeel dat ook rekening moet
worden gehouden met enige tijd die nodig is voor het rijden van het [plein 2] om 23.26.42 naar de
brasserie en voor de uitvoering van diefstal uit de brasserie, en er vervolgens rekening moet worden
gehouden met de duur van een autorit vanaf de brasserie ( [a-straat 1] in [plaats] ) naar [plaats] ;

(vi) volgens informatie van de ANWB-routeplanner duurt die autorit ongeveer 44 minuten (49,3 km),
zodat de medeverdachte de verdachte niet tussen 23.45 uur en 24.00 uur heeft kunnen ophalen in
[plaats] .

12. De steller van het middel klaagt terecht over de begrijpelijkheid van de onderdelen (iii) en (iv) van
de redenering van het hof. Wat betreft onderdeel (iii) geldt inderdaad dat niet is uit te sluiten dat de
auto harder heeft gereden dan de snelheid waarvan de ANWB-routeplanner is uitgegaan, zodat er –
mede gelet op de afstand – wel wat valt af te dingen op de (tussen)conclusie van het hof dat de auto
niet eerder dan circa 00.10 uur in [plaats] kon zijn. Belangrijker nog acht ik de klacht ten aanzien van
onderdeel (iv), waarin wordt uitgelegd waarom het hof het aannemelijk acht dat de inbraak zou zijn
gepleegd nádat de auto om 23.26.42 uur voor het laatst op de camerabeelden is gezien. Voor die
aannemelijkheid kan de door het hof genoemde zinsnede “terwijl in de auto gestolen goederen uit de
brasserie zijn aangetroffen” geen argument zijn: dat kan immers zowel het geval zijn als de inbraak
ervoor als dat die erna is gepleegd. Ook is niet zonder meer begrijpelijk waarom dat oordeel zou
voortvloeien uit het andere aangehaalde argument, namelijk dat “de auto daar voor het laatst is
gezien op camerabeelden van de politiezone Damme/ Knokke-Heist en dit nabij de brasserie is”.6

13. Gelet op het voorgaande is niet zonder meer begrijpelijk waarom het hof van oordeel is dat de
door de verdachte afgelegde verklaringen als kennelijk leugenachtig moeten worden aangemerkt. Dat
oordeel is naar mijn inzicht onvoldoende gemotiveerd, terwijl op grond van de bewijsoverweging van
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het hof niet zonder meer kan worden aangenomen dat het hof – ook los van de als kennelijk
leugenachtig aangemerkte verklaringen van de verdachte – tot een bewezenverklaring van het onder
2 primair tenlastegelegde zou zijn gekomen. Daarmee is de bewezenverklaring van het onder 2
primair tenlastegelegde onvoldoende gemotiveerd.

14. Het middel slaagt.

15. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

15. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de
beslissingen over het onder 2 primair tenlastegelegde en de strafoplegging, en tot terugwijzing van
de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw wordt
berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De rechtbank had de verdachte in eerste aanleg vrijgesproken van het onder 2 primair
tenlastegelegde en had hem veroordeeld wegens opzetheling, zoals subsidiair is tenlastegelegd.

Zie voor de voorwaarden voor het gebruik van kennelijk leugenachtige verklaringen voor het bewijs
ook de recente conclusie van mijn ambtgenoot Spronken van 10 mei 2022, ECLI:NL:PHR:2022:433,
onder 6.2.1-6.2.3.

HR 19 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8873, r.o. 4.5, HR 24 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2897, r.o.
3.4, HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9968, r.o. 4.2 en HR 21 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:467,
r.o. 6.2.

HR 24 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2897, r.o. 3.4, HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9968, r.o. 4.2
en HR 21 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:467, r.o. 6.2.

HR 19 maart 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0413, NJ 1996/540 m.nt. T.M. Schalken, r.o. 4.5, HR 3 juli
2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9968, r.o. 4.2. en HR 21 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:467, r.o. 6.2.

Ik teken daarbij aan dat ook niet zonder meer begrijpelijk is wat het effect is van het onder (v)
opgenomen onderdeel dat enige tijd nodig moet zijn geweest voor onder meer het rijden van het
[plein 2] naar de brasserie, nu het [plein 2] volgens Google Maps nagenoeg naast de brasserie ligt.
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2.2.1

2.1

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem -Leeuwarden van 29 januari
2020, nummer 21-005413-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft S.F.W. van ’t Hullenaar, advocaat te
Arnhem, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld.

Namens de benadeelde partij [slachtoffer] heeft C.W. Langereis, advocaat te Arnhem, een schriftuur
ingediend.

De schrifturen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

De raadsman van de verdachte heeft een verweerschrift ingediend.

De plaatsvervangend advocaat-generaal P.M. Frielink heeft geconcludeerd tot vernietiging van de
bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ArnhemLeeuwarden,
zittingsplaats Arnhem , teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en
afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt dat het hof in strijd met de tweede volzin van het tweede lid van artikel
359 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) niet in het bijzonder de redenen heeft
opgegeven waarom het is afgeweken van een door de verdediging naar voren gebracht
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over de betrouwbaarheid van de verklaringen van
[betrokkene 1] .

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 9 september 2015 te [plaats] openlijk, te weten op of aan de openbare weg, de [a-
straat] , in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer] en de auto van [slachtoffer]
, welk geweld bestond uit:

- het schoppen tegen het hoofd van die [slachtoffer] en

(nadat die [slachtoffer] op de grond is gevallen)

- het schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer] , en

- het slaan tegen het lichaam van die [slachtoffer] , en

- het springen op en trappen tegen en/of slaan op en/of tegen de auto van die [slachtoffer]
.”

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel dat namens de verdachte is voorgesteld



2.2.2 Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal aangifte (p. 71-72), voor zover inhoudende als verklaring van
aangever [slachtoffer] :

Ik doe aangifte van mishandeling en vernieling van mijn voertuig, een Audi met als kenteken
[kenteken] . Op 9 september 2015 omstreeks 22.00 uur liep ik met [betrokkene 1] uit de [A]
sportschool aan de [a-straat] in [plaats] . We stonden buiten te praten bij mijn auto, die
geparkeerd stond op ongeveer veertig meter afstand van de sportschool. Ik zag auto’s
komen aanrijden. Ik zag dat er zeven mensen uitstapten, waaronder een aantal mannen. Ik
zag dat een van de auto’s een witte Volkswagen Polo was. Ik zag dat die Polo mijn auto
blokkeerde. Ik hoorde kort daarna dat er klappen op mijn auto werden gegeven. Ik zag dat
iemand op mijn auto sprong en op het dak ging staan. Ik zag dat diegene in de richting van
mijn hoofd schopte en mij achter op mijn hoofd raakte. Tegelijkertijd zag ik dat de overige
mannen mij aanvielen en ik voelde dat ze mij sloegen tegen mijn hoofd.

2. Het proces-verbaal van verhoor aangever (p. 76-80), voor zover inhoudende als weergave
van het verhoor van de aangever:

V: Hoe ben je weggekomen? [Het hof begrijpt: van het ten laste gelegde geweld.]

A: Ik wilde in de richting van de sportschool vluchten, maar die weg was te lang. Ik ben toen
door een slootje gerend. Hierdoor was ik helemaal nat.

3. Het proces-verbaal van verhoor getuige (p. 82-83), voor zover inhoudende als verklaring
van [betrokkene 1] :

Ik ben vandaag, 9 september 2015, getuige geweest van een mishandeling van een kennis
van mij, met wie ik vandaag ben gaan trainen bij [A] aan de [a-straat] in [plaats] .
Omstreeks 22.40 uur liep ik samen met [slachtoffer] [het hof begrijpt: de aangever] naar
buiten om naar huis te gaan. Op de parkeerplaats zag ik een witte Polo aankomen. Deze
stopte voor onze auto, waardoor we niet weg konden. Uit de twee voertuigen stapten
ongeveer zeven mensen uit. Deze groep bestond onder meer uit [betrokkene 2] ,
[verdachte] en [betrokkene 3] [het hof begrijpt: [betrokkene 3] . Ik zag dat [betrokkene 3]
direct ruzie zocht met [slachtoffer] . Ik zag dat [verdachte] op de auto van [slachtoffer] klom.
Ik zag dat [verdachte] een ‘low kick’ gaf tegen het hoofd van [slachtoffer] . Ik zag dat
[slachtoffer] op de grond viel, waarna de mannen uit de groep [slachtoffer] bleven trappen
en slaan.

4. Het proces-verbaal van verhoor getuige (p. 84-90), voor zover inhoudende als verklaring
van [betrokkene 1] :

Na afloop van het geweld zijn we naar binnen gegaan bij de sportschool. 
[verdachte] schopte [slachtoffer] tegen zijn hoofd. Toen viel [slachtoffer] en daarna heeft hij
van meerdere personen klappen gehad, onder anderen van [betrokkene 3] [het hof begrijpt:
[betrokkene 3] ] en van [verdachte] . Iedereen schopte [slachtoffer] .

5. Het proces-verbaal van verhoor getuige, welk verhoor op 28 juni 2019 is verricht door de
raadsheer-commissaris in het gerechtshof Arnhem -Leeuwarden, voor zover inhoudende als
verklaring van [betrokkene 1] :

Het gaat vandaag over het incident dat heeft plaatsgevonden bij [A] .

Ik heb gezien dat [verdachte] op de auto sprong. Hij stond op het dak toen hij [slachtoffer]
trapte. Hij trapte hem tegen zijn achterhoofd.

U, raadsheer-commissaris, vraagt mij of ik kan vertellen wat er gebeurde toen de groep naar



ons toe kwam lopen. We werden door hen omsingeld. [betrokkene 3] [het hof begrijpt:
[betrokkene 3] ] kwam naar voren en begon te praten. Tijdens dat gesprek sprong
[verdachte] op de auto en vanaf dat moment is het geëscaleerd. U, raadsheer-commissaris,
vraagt mij of ik kan vertellen welke personen actief hebben meegedaan aan de mishandeling
van [slachtoffer] . Sowieso [betrokkene 2] [het hof begrijpt: [betrokkene 2] ], [verdachte] en
[betrokkene 3] . Ik heb [betrokkene 2] zien slaan en trappen. [betrokkene 3] heeft
[slachtoffer] gestompt, geslagen, geschopt en geduwd.

U vraagt mij hoe [slachtoffer] is gevlucht. Hij was eerst in een slootje gevallen en daarna is
hij de sportschool in gerend.

6. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door [verbalisant 1] (p. 91), voor zover
inhoudende:

Op 9 september 2015 omstreeks 22.33 uur heb ik een aangifte opgenomen betreffende
mishandeling van [slachtoffer] . Ik zag dat [slachtoffer] , op het moment waarop hij aangifte
deed, een zwelling had aan de rechterzijde van zijn gezicht, boven zijn jukbeen. Ik zag bij
[slachtoffer] ook twee kleine krasjes, op zijn neus en borst. Deze krasjes waren rood. Ik
hoorde dat [slachtoffer] zei dat hij last had van duizeligheid.

7. Het proces-verbaal sporenonderzoek, opgemaakt door [verbalisant 2] (p. 95-96), voor
zover inhoudende:

Op 10 september 2015 werd door mij een onderzoek verricht in verband met een
geweldsincident dat plaatsvond op 9 september 2015 tussen 22.00 uur en 22.33 uur. Ik ben
gegaan naar een sleepbedrijf in [plaats] . Daar stond gestald een Audi met als kenteken
[kenteken] . Ik zag deuken in de motorkap boven het linkervoorwiel. Ik zag schoenafdrukken
op de motorkap en het dak. Ik zag dat de linkerbuitenspiegel alleen nog aan een draad hing.

8. Het proces-verbaal van verhoor getuige (proces-verbaalnummer: PL0600-2015443102-
56), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 4] [het hof begrijpt: de moeder
van [betrokkene 1] ]:

U vertelt mij dat dit verhoor gaat over een voorval van 9 september 2015. Ik kan mij dit
voorval nog heel goed herinneren. Ik weet dat die dag geweld is gepleegd tegen
[betrokkene 1] en haar vriend [slachtoffer] . [betrokkene 1] vertelde mij dat zij van [A] kwam
en dat er geweld tegen haar is gebruikt. Gelijk nadat het gebeurd was, heeft [betrokkene 1]
mij gebeld. Zij vertelde mij wat er was gebeurd en was helemaal overstuur.

9. Het proces-verbaal van verhoor getuige (PL0600-2015443102-57), voor zover inhoudende
als verklaring van [betrokkene 5] [het hof begrijpt: een zus van [betrokkene 1] ]:

Ik weet dat dit verhoor gaat over het geweld dat is gepleegd tegen mijn zus [betrokkene 1]
en haar vriend [slachtoffer] . Op de bewuste avond was ik thuis op het adres [b-straat 1] in
[plaats] . Ik werd gebeld door mijn zus [betrokkene 1] . Zij klonk heel overstuur. Zij vertelde
mij dat zij en [slachtoffer] in elkaar waren geslagen. Ik was dus op het adres [b-straat 1] ,
waar ik toen woonde. In die woning woont ook [betrokkene 2] . Op 9 september 2015 was
ik ’s avonds thuis. Daar waren ook onder anderen [betrokkene 2] en [verdachte] , wiens
achternaam ik niet weet. Ongeveer een klein uurtje voordat ik [betrokkene 1] overstuur aan
de lijn kreeg, zag ik dat de jongens opstonden. Ik zag dat ze naar buiten liepen en in een
witte Volkswagen Polo stapten.

10. Het proces-verbaal van verhoor getuige (proces-verbaalnummer: PL0600-2015443102-
58), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 6] :



2.2.3

Mij wordt verteld dat ik word gehoord in verband met een geweldsincident dat heeft
plaatsgevonden op 9 september 2015 aan de [a-straat] in [plaats] . Hierover kan ik het
volgende vertellen. Ik werk bij [A] aan de [a-straat] in [plaats] . Ik zag dat een jongen kwam
binnenlopen. Hij was helemaal doorweekt. Ik zag dat zijn kleding helemaal nat was. Ik zag
ook dat hij bloed in zijn gezicht had. Die jongen vertelde mij dat hij en zijn vriendin buiten
door een groep jongens in elkaar waren geslagen. Hij vertelde dat hij was geslagen en dat
hij kon vluchten en daarbij in een sloot was gevallen. Die vriendin kwam iets later. Ik zag dat
zij helemaal overstuur was. Ze was aan het trillen en zag er bang uit. Ik zag ook dat hij
krassen in zijn gezicht had. Ik kon aan die jongen echt zien dat hij zich heeft moeten
verdedigen. Ik zag namelijk de krassen en bloed.”

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 in:

“1.

De rechtbank oordeelde op p. 4 van het vonnis onder meer dat voor een bewezenverklaring
van openlijk geweld niet van belang is het vaststellen van een individuele rolverdeling, maar
wel de vaststelling van een significante bijdrage en volgens de rechtbank heeft [verdachte]
een wezenlijke bijdrage aan het geweld geleverd. Ik vind dat oordeel van de rechtbank
onbegrijpelijk omdat wil je kunnen spreken van een significante bijdrage je wel zult moeten
weten waar die bijdrage min of meer uit heeft bestaan. Anders wordt het giswerk en dat kan
nu ook weer niet de bedoeling zijn. Maar met de zes verklaringen die er op dit moment
liggen (drie van [betrokkene 1] en drie van [slachtoffer] ) ontkomt u als rechter eigenlijk niet
aan gissen, want die verklaringen zijn zo ongeveer op ieder relevant onderdeel innerlijk
tegenstrijdig, en ook nog eens tegenstrijdig aan elkaar. Ik maak het wat concreter.

2.1.

Volgens [slachtoffer] in zijn eerste verklaring van 9 september 2015 zou [verdachte] bij het
incident betrokken zijn geweest, want hij noemt hem op p. 72 met naam en toenaam en
spreekt onder meer van een puntneus en van wallen onder de ogen (let op: hij heeft het
daar niet over een litteken en ook niet over een grote neus). Belangrijk is dat hij daar zegt
dat de ex-vriend van [betrokkene 1] , [betrokkene 2] , op zijn auto sprong, op het dak ging
staan en hem - [slachtoffer] - vanachter tegen het hoofd schopte. Dat was dus niet
[verdachte] . Verder zegt hij dat hij door de overige mannen ook zou zijn aangevallen, want
dat voelde hij, maar hij kon niet zien wie hem raakte omdat het donker was. Het zicht was
dus beperkt. Hij heeft het daar over twee vrouwen en vijf mannen.

Op 13 oktober 2015 zegt hij dat hij door zeven mannen is omsingeld, in plaats van vijf, en
zegt hij dat hij zag dat [verdachte] op zijn auto sprong en hem schopte en is dat niet langer
[betrokkene 2] . Achteraf, nadat [slachtoffer] door de RHC is ondervraagd, komt de aap uit
de mouw: hij heeft helemaal niet gezien wie er op de auto sprong en hem trapte (p. 3 RHC-
verhoor, 4e alinea); hij heeft het geconcludeerd zo zegt hij en [betrokkene 1] had het
volgens hem wel gezien. En als klap op de vuurpijl blijkt uit zijn RHC-verhoor dat hij de naam
[verdachte] helemaal niet kende maar dat hij de naam [verdachte] van [betrokkene 1] heeft
gehoord (p. 4 RHC-verhoor, 5e alinea).

2.2.

Als wij dan naar het verhoor van [betrokkene 1] bij de RHC kijken dan zien wij hoe op dit
punt de hazen gelopen hebben: [slachtoffer] heeft na het incident met [betrokkene 1]
overleg gehad. Hij gaf een beschrijving van de persoon die hem op zijn hoofd zou hebben
getrapt en dacht dat die [betrokkene 7] heette, maar d.m.v. het signalement wat
[slachtoffer] gaf over die persoon, te weten een grote neus en een litteken, corrigeerde
[betrokkene 1] hem en maakte hem wijs dat het ging om [verdachte] . En hiermee werd de
tweede verklaring van [slachtoffer] bij de politie op 13 oktober 2015 (p. 76 e.v.) geboren: het
was dus ineens [verdachte] die op zijn auto was gesprongen en hem tegen zijn hoofd



trapte.

3.

Wat schort er allemaal aan de ontstaansgeschiedenis van deze rechtstreekse beschuldiging
aan het adres van mijn cliënt op 13 oktober 2015 door [slachtoffer] in zijn tweede verhoor?
Ten eerste heeft [slachtoffer] toegegeven dat hij helemaal niet heeft gezien wie er op zijn
auto sprong en hem een trap gaf. Hij concludeerde dat, zegt hij, en na het verhoor van
[betrokkene 1] weten we dat zij hem dat gewoon in de mond heeft gelegd. Reeds daarom
kunnen de verklaringen van [slachtoffer] daar waar hij verklaart dat [verdachte] op zijn auto
is gesprongen en een trap heeft gegeven niet voor het bewijs worden gebruikt omdat die
onbetrouwbaar zijn. Het is hem in de mond gelegd, dan wel hij heeft op dit punt een
conclusie getrokken, maar het is linksom of rechtsom niet een eigen waarneming geweest
van hem.

Bovendien zou [slachtoffer] volgens [betrokkene 1] de personen " [betrokkene 7] " en "
[verdachte] " door elkaar hebben gehaald, maar dat is niet het geval geweest. [slachtoffer]
beschuldigde in zijn eerste verhoor namelijk niet [betrokkene 7] maar [betrokkene 2] van het
springen op de auto en het geven van de trap. En over de persoon van [betrokkene 2] kon
geen misverstand bestaan want die kende [slachtoffer] al als de exvriend van [betrokkene
1] door wie hij ook al eerder zou zijn bedreigd. Dus ook het excuus dat [slachtoffer]
[betrokkene 7] per ongeluk met [verdachte] heeft verwisseld kan ook afgeschoten worden.

Daarnaast speelt er nog iets anders. [betrokkene 1] geeft bij de RHC aan dat zij de man die
op de auto stond en een trap tegen het hoofd zou hebben gegeven heeft geïdentificeerd
door middel van het signalement dat [slachtoffer] van die persoon heeft gegeven, namelijk
een grote neus en een litteken, en dat was volgens haar [verdachte] ; echter in de
omschrijving van [verdachte] van [slachtoffer] in zijn aangifte (p. 72) spreekt [slachtoffer]
van een puntneus en niet van een grote neus en rept hij niet van een litteken. Derhalve is
de identificatie van de persoon die op de auto sprong door [betrokkene 1] op basis van het
door [slachtoffer] gegeven signalement ook onbetrouwbaar.

4.

Edelgrootachtbaar college, waaruit blijkt nu eigenlijk dat [verdachte] überhaupt ter plaatse
was en dan ook nog eens heeft meegevochten en wat heeft hij dan precies gedaan?
Hiervoor gaf ik al aan dat uit de verklaring van [slachtoffer] de aanwezigheid van [verdachte]
noch de betrokkenheid van [verdachte] op geen enkele wijze kan worden afgeleid. De enige
getuige die beweert dat [verdachte] erbij was is [betrokkene 1] en volgens haar zou
[verdachte] op de auto hebben gestaan en een trap tegen het hoofd van [slachtoffer]
hebben gegeven. Dat zegt zij namelijk met een zekere stelligheid bij de RHC (p. 3, alinea 4,
RHC-verhoor). Echter die stelligheid waarmee zij dat nu zei was de RHC ook al opgevallen en
hij confronteerde haar met haar veel minder stellige verklaring bij de politie waarin zij toen
nog aangaf dat zij "dacht" dat het [verdachte] was (zie p. 84). Wat mij betreft heeft zij dit
opvallende punt niet kunnen ophelderen. Zij wijt het namelijk aan angst die zij zou hebben
gehad, maar als dat echt zo was dan ligt het voor de hand dat zij helemaal geen namen zou
hebben genoemd.

Bovendien rijst nog een andere vraag: waarom heeft zij [slachtoffer] om een signalement
gevraagd van de persoon die op de auto zou zijn gesprongen (zie hiervoor), als zij het zelf
heeft gezien? Zoiets doe je enkel omdat je het of niet gezien hebt, of omdat je niet zeker
bent van wat je hebt gezien.

Dit alles betekent dat ook de verklaringen van [betrokkene 1] over het aandeel van
[verdachte] (net zoals ten aanzien van [slachtoffer] ) onvoldoende betrouwbaar zijn om tot
het bewijs te kunnen worden gebezigd.

5.
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Dat [verdachte] op dat dak van die auto heeft gestaan en tegen het hoofd van [slachtoffer]
heeft getrapt blijkt onvoldoende uit het bewijs; dat [verdachte] zich onder de andere
mannen heeft begeven en [slachtoffer] in dat verband heeft geslagen of geschopt blijkt ook
niet voldoende uit het bewijs. Dat heeft men niet goed kunnen waarnemen; daarvoor was
het te donker en ging het te snel. Dat [verdachte] anderszins een bijdrage aan enige vorm
van geweld heeft geleverd blijkt ook nergens uit. Vrijspraak moet volgen.

6.

Bovendien rijst nog de vraag, en daar rond ik mee af, of [verdachte] er überhaupt bij is
geweest. Uit de verklaringen van [slachtoffer] is dat - zoals ik zojuist aangaf - niet af te
leiden. In de kern genomen is het enkel [betrokkene 1] die dat beweert. Hier staat echter de
ontkenning van [verdachte] zelf tegenover (p. 125). Het is dus haar verhaal tegen dat van
hem en als we dan in ogenschouw nemen dat er tussen de betrokken personen
klaarblijkelijk allerlei narigheid in het verleden heeft gespeeld en er allerlei motieven kunnen
hebben gespeeld bij het afleggen van de verklaringen, die ook nog eens - ook voor wat
betreft [betrokkene 1] - aan alle kanten rammelen, dan zie ik niet in waarom haar verklaring
voorrang zou moeten krijgen boven die van mijn cliënt.

Conclusie: het bewijsmateriaal is onvoldoende betrouwbaar om een veroordeling tegen
[verdachte] op te baseren.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

“De raadsman heeft bepleit dat het hof de verdachte zal vrijspreken. Hiertoe is aangevoerd ‑
zakelijk weergegeven - dat de verklaringen van aangever [slachtoffer] en getuige
[betrokkene 1] onvoldoende geloofwaardig en betrouwbaar zijn om te kunnen dienen als
bewijsmiddel. Aangezien er onvoldoende bewijs is, behoort de verdachte te worden
vrijgesproken, aldus de raadsman.

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt hiertoe het volgende.

Aangever [slachtoffer]

Aangever [slachtoffer] is in totaal vier keren gehoord: drie keren door de politie en één keer
door de raadsheer-commissaris. Met de verdediging is het hof van oordeel dat de
verklaringen van de aangever tegenstrijdigheden bevatten. Zo heeft de aangever op 9
september 2015 verklaard dat [betrokkene 2] op zijn auto sprong, terwijl hij op 13 oktober
2015 heeft verklaard dat [verdachte] degene is die op zijn auto sprong. Ook heeft getuige
[betrokkene 1] over de aangever verklaard dat hij haar broertje regelmatig ten onrechte
ergens van beschuldigt. De voorliggende vraag is wat dit betekent voor de betrouwbaarheid
van de verklaringen van de aangever.

Het hof stelt voorop dat de omstandigheid dat verklaringen van een getuige op onderdelen
tegenstrijdig zijn, niet meebrengt dat alle onderdelen van die verklaringen onbetrouwbaar
zijn. Met betrekking tot de verklaringen van de aangever is het hof van oordeel dat deze
onbetrouwbaar zijn voor zover de aangever daarin bepaalde geweldshandelingen heeft
toegeschreven aan bepaalde personen. In zoverre heeft het hof de verklaringen dan ook
niet gebruikt voor het bewijs. Het hof acht de verklaringen van de aangever echter wel
betrouwbaar voor zover deze inhouden - kort gezegd - dat door een groep personen
bepaalde geweldshandelingen zijn verricht tegen hem en zijn auto. Hierbij neemt het hof in
aanmerking dat aangevers verklaringen op onderdelen worden ondersteund door:

- verklaringen van [betrokkene 1] ;

- bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] met betrekking tot het letsel bij de aangever;

- bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] met betrekking tot schade aan de auto van de
aangever en
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- de verklaring van getuige [betrokkene 6] , met betrekking tot de wijze waarop de aangever
zijn belagers is ontvlucht.

Concluderend is het hof van oordeel dat de verklaringen van de aangever, voor zover het hof
deze gebruikt voor het bewijs, betrouwbaar zijn.

Getuige [betrokkene 1]

Met betrekking tot de verklaringen van getuige [betrokkene 1] is het hof met de raadsman
van oordeel dat het opvallend is dat de getuige enerzijds op 10 september 2015 bij de
politie heeft verklaard dat haar broer [betrokkene 8] deel uitmaakte van de groep door wie
de aangever is aangevallen, en anderzijds op 1 december 2015 bij de politie heeft verklaard
dat die broer er niet bij was. Ter toelichting van deze tegenstrijdigheid heeft de getuige
verklaard dat zij aanvankelijk dacht dat haar broertje ter plaatse was omdat een gedeelte
van de geweldplegers kwam aanrijden in zijn auto (een witte Volkswagen Polo) en het haar
sterk leek dat hij zijn auto zou uitlenen voor dit doeleinde. Later heeft zij echter van haar
zus gehoord dat haar broer niet bij het incident aanwezig is geweest, aldus de getuige. In
het licht van deze toelichting ziet het hof in de besproken tegenstrijdigheid geen reden om
te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van de getuige, voor zover het hof
deze gebruikt voor het bewijs. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat de verklaringen over
de aanwezigheid van haar broer niet worden gebruikt voor het bewijs en dat deze
verklaringen, hoewel ze verband houden met het geweldsincident, niet direct betrekking
hebben op verdachtes betrokkenheid hierbij. Ook overigens ziet het hof geen reden om te
twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van getuige [betrokkene 1] , voor
zover deze verklaringen worden gebruikt voor het bewijs.”

De rechter die over de feiten oordeelt, beslist wat hij van het beschikbare bewijsmateriaal
betrouwbaar en bruikbaar vindt en aan welk bewijsmateriaal hij geen waarde toekent. De
feitenrechter hoeft deze beslissingen over de selectie en waardering van het bewijsmateriaal niet
te motiveren. Dat is anders in een aantal specifieke gevallen, onder meer wanneer door of namens
de verdachte een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is ingenomen ten aanzien van het
gebruikte bewijsmateriaal. Hoe ver die motiveringsplicht gaat, hangt onder meer af van de inhoud
en indringendheid van de argumenten die zijn aangevoerd. Die motiveringsplicht gaat niet zo ver
dat bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op ieder detail van de
argumentatie moet worden ingegaan. (Vgl. HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130.)

De door het hof voor het bewijs gebruikte verklaringen van [betrokkene 1] bij de politie van 9
september 2015 (bewijsmiddel 3) en bij de raadsheer-commissaris van 28 juni 2019 (bewijsmiddel
5) houden in dat - anders dan in het verweer van de raadsman tot uitgangspunt is genomen -
[betrokkene 1] zelf heeft gezien dat de verdachte op de auto van de aangever sprong en dat de
verdachte de aangever tegen het hoofd trapte. Het hof heeft in reactie op dat verweer overwogen
dat het geen reden ziet om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van
[betrokkene 1] , voor zover deze verklaringen voor het bewijs zijn gebruikt. Daarmee vindt het
verweer afdoende weerlegging in de bewijsvoering. Het hof was, mede gelet op wat onder 2.3 is
vooropgesteld, niet gehouden tot een nadere motivering.

Het cassatiemiddel faalt.

Als cassatierechter onderzoekt de Hoge Raad alleen cassatiemiddelen (klachten) als in de wet
bedoeld. Dat geldt ook voor cassatiemiddelen als bedoeld in artikel 437 lid 3 Sv. Als zo’n
cassatiemiddel kan alleen gelden een stellige en duidelijke klacht over een rechtspunt betreffende
haar vordering. De schriftuur voldoet niet aan dit vereiste, zodat deze onbesproken moet blijven.

3 Beoordeling van de schriftuur die namens de benadeelde partij is ingediend

4 Beslissing



De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren M. Kuijer
en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 5 oktober 2021.
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 29 januari 2020 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens “openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en
goederen” veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een maand en
tot een taakstraf voor de duur van 120 uren1 met aftrek van voorarrest als bedoeld in art. 27 lid 1
Sr. Verder heeft het hof beslist op de vordering van de benadeelde partij en de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, een en ander als bepaald in het bestreden arrest.

Er bestaat samenhang met de zaken 20/00299 en 20/00315. In de eerste zaak zal ik vandaag
ook concluderen. Het in de laatstgenoemde zaak ingestelde beroep in cassatie is niet meer aan de
orde omdat het beroep is ingetrokken vóórdat de zaak voor de eerste keer ter terechtzitting van
de Hoge Raad zou worden behandeld.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. S.F.W. van 't Hullenaar, advocaat te
Arnhem, heeft één middel van cassatie voorgesteld. Mr. C.W. Langereis, advocaat te Arnhem, heeft
namens de benadeelde partij een schriftuur ingediend houdende één middel van cassatie.
Daartegen heeft mr. S.F.W. van ’t Hullenaar namens de verdachte nog een verweerschrift
ingezonden.

In het middel wordt geklaagd (i) dat het hof heeft verzuimd in het bijzonder de redenen op te
geven waarom het is afgeweken van door de verdediging naar voren gebrachte uitdrukkelijk
onderbouwde standpunten inzake de betrouwbaarheid van de belastende verklaring van
[betrokkene 1] en/of (ii) dat de verwerping van het verweer van de raadsman met betrekking tot
de bruikbaarheid voor het bewijs van de verklaring van [betrokkene 1] onbegrijpelijk is.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 9 september 2015 te Arnhem openlijk, te weten op of aan de openbare weg, de Tivolilaan,
in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer] en de auto van [slachtoffer] , welk geweld
bestond uit:

- het schoppen tegen het hoofd van die [slachtoffer] (nadat die [slachtoffer] op de grond is
gevallen)

- het slaan tegen het lichaam van die [slachtoffer] , en

- het springen op en trappen tegen en/of slaan op en/of tegen de auto van die [slachtoffer] ”

Deze bewezenverklaring berust op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal aangifte (p. 71-72), voor zover inhoudende als verklaring van
aangever [slachtoffer] :

Ik doe aangifte van mishandeling en vernieling van mijn voertuig, een Audi met als kenteken
[kenteken] . Op 9 september 2015 omstreeks 22.00 uur liep ik met [betrokkene 1] uit de Fit For
Free-sportschool aan de Tivolilaan in Arnhem. We stonden buiten te praten bij mijn auto, die
geparkeerd stond op ongeveer veertig meter afstand van de sportschool. Ik zag auto’s komen
aanrijden. Ik zag dat er zeven mensen uitstapten, waaronder een aantal mannen. Ik zag dat een
van de auto’s een witte Volkswagen Polo was. Ik zag dat die Polo mijn auto blokkeerde. Ik hoorde
kort daarna dat er klappen op mijn auto werden gegeven. Ik zag dat iemand op mijn auto sprong
en op het dak ging staan. Ik zag dat diegene in de richting van mijn hoofd schopte en mij achter

1 Het cassatieberoep

2 Het namens de verdachte ingediende middel



op mijn hoofd raakte. Tegelijkertijd zag ik dat de overige mannen mij aanvielen en ik voelde dat ze
mij sloegen tegen mijn hoofd.

2. Het proces-verbaal van verhoor aangever (p. 76-80), voor zover inhoudende als weergave
van het verhoor van de aangever:

V: Hoe ben je weggekomen? [Het hof begrijpt: van het ten laste gelegde geweld.]

A: Ik wilde in de richting van de sportschool vluchten, maar die weg was te lang. Ik ben toen door
een slootje gerend. Hierdoor was ik helemaal nat.

3. 3. Het proces-verbaal van verhoor getuige (p. 82-83), voor zover inhoudende als
verklaring van [betrokkene 1] :

4. Ik ben vandaag, 9 september 2015, getuige geweest van een mishandeling van een kennis van
mij, met wie ik vandaag ben gaan trainen bij Fit For Free aan de Tivolilaan in Arnhem. Omstreeks
22.40 uur liep ik samen met [slachtoffer] [het hof begrijpt: de aangever] naar buiten om naar huis
te gaan. Op de parkeerplaats zag ik een witte Polo aankomen. Deze stopte voor onze auto,
waardoor we niet weg konden. Uit de twee voertuigen stapten ongeveer zeven mensen uit. Deze
groep bestond onder meer uit [betrokkene 2] , [verdachte] en [betrokkene 3] [het hof begrijpt:
[betrokkene 3] ] [betrokkene 3] . Ik zag dat [betrokkene 3] direct ruzie zocht met [slachtoffer] . Ik
zag dat [verdachte] op de auto van [slachtoffer] klom. Ik zag dat [verdachte] een ‘low kick’ gaf
tegen het hoofd van [slachtoffer] . Ik zag dat [slachtoffer] op de grond viel, waarna de mannen uit
de groep [slachtoffer] bleven trappen en slaan.

5. 4. Het proces-verbaal van verhoor getuige (p. 84-90), voor zover inhoudende als
verklaring van [betrokkene 1] :

Na afloop van het geweld zijn we naar binnen gegaan bij de sportschool. [verdachte] schopte
[slachtoffer] tegen zijn hoofd. Toen viel [slachtoffer] en daarna heeft hij van meerdere personen
klappen gehad, onder anderen van [betrokkene 3] [het hof begrijpt: [betrokkene 3] ] en van
[verdachte] . Iedereen schopte [slachtoffer] .

5. Het proces-verbaal van verhoor getuige, welk verhoor op 28 juni 2019 is verricht door de
raadsheer-commissaris in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voor zover inhoudende als
verklaring van [betrokkene 1] :

Het gaat vandaag over het incident dat heeft plaatsgevonden bij Fit For Free.

Ik heb gezien dat [verdachte] op de auto sprong. Hij stond op het dak toen hij [slachtoffer] trapte.
Hij trapte hem tegen zijn achterhoofd.

U, raadsheer-commissaris, vraagt mij of ik kan vertellen wat er gebeurde toen de groep naars ons
toe kwam lopen. We werden door hen omsingeld. [betrokkene 3] [het hof begrijpt: [betrokkene 3]
] kwam naar voren en begon te praten. Tijdens dat gesprek sprong [verdachte] op de auto en
vanaf dat moment is het geëscaleerd. U, raadsheer-commissaris, vraagt mij of ik kan vertellen
welke personen actief hebben meegedaan aan de mishandeling van [slachtoffer] . Sowieso
[betrokkene 2] [het hof begrijpt: [betrokkene 2] ], [verdachte] en [betrokkene 3] . Ik heb
[betrokkene 2] zien slaan en trappen. [betrokkene 3] heeft [slachtoffer] gestompt, geslagen,
geschopt en geduwd.

U vraagt mij hoe [slachtoffer] is gevlucht. Hij was eerst in een slootje gevallen en daarna is hij de
sportschool in gerend.

6. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door [verbalisant 1] (p. 91), voor zover
inhoudende:

Op 9 september 2015 omstreeks 22.33 uur heb ik een aangifte opgenomen betreffende
mishandeling van [slachtoffer] . Ik zag dat [slachtoffer] , op het moment waarop hij aangifte deed,
een zwelling had aan de rechterzijde van zijn gezicht, boven zijn jukbeen. Ik zag bij [slachtoffer]
ook twee kleine krasjes, op zijn neus en borst. Deze krasjes waren rood. Ik hoorde dat
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[slachtoffer] zei dat hij last had van duizeligheid.

7. Het proces-verbaal sporenonderzoek, opgemaakt door [verbalisant 2] (p. 95-96), voor
zover inhoudende:

Op 10 september 2015 werd door mij een onderzoek verricht in verband een geweldsincident dat
plaatsvond op 9 september 2015 tussen 22.00 uur en 22.33 uur. Ik ben gegaan naar een
sleepbedrijf in Arnhem. Daar stond gestald een Audi met als kenteken [kenteken] . Ik zag deuken
in de motorkap boven het linkervoorwiel. Ik zag schoenafdrukken op de motorkap en het dak. Ik
zag dat de linkerbuitenspiegel alleen nog aan een draag hing.

8. Het proces-verbaal van verhoor getuige (proces-verbaalnummer: PL0600-2015443102-
56), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 4] [het hof begrijpt: de moeder
van [betrokkene 1] ]:

U vertelt mij dat dit verhoor gaat over een voorval van 9 september 2015. Ik kan mij dit voorval
nog heel goed herinneren. Ik weet dat die dag geweld is gepleegd tegen [betrokkene 1] en haar
vriend [slachtoffer] . [betrokkene 1] vertelde mij dat zij van Fit For Free kwam en dat er geweld
tegen haar is gebruikt. Gelijk nadat het gebeurd was, heeft [betrokkene 1] mij gebeld. Zij vertelde
mij wat er was gebeurd en was helemaal overstuur.

9. Het proces-verbaal van verhoor getuige (PL0600-2015443102-57), voor zover
inhoudende als verklaring van [betrokkene 5] [het hof begrijpt: een zus van [betrokkene 1] ]:

Ik weet dat dit verhoor gaat over het geweld dat is gepleegd tegen mijn zus [betrokkene 1] en
haar vriend [slachtoffer] . Op de bewuste avond was ik thuis op het adres [a-straat 1] in [plaats] .
Ik werd gebeld door mijn zus [betrokkene 1] . Zij klonk heel overstuur. Zij vertelde mij dat zij en
[slachtoffer] in elkaar waren geslagen. Ik was dus op het adres [a-straat 1] , waar ik toen
woonde. In die woning woont ook [betrokkene 2] . Op 9 september 2015 was ik ’s avonds thuis.
Daar waren ook onder anderen [betrokkene 2] en [verdachte] , wiens achternaam ik niet weet.
Ongeveer een klein uurtje voordat ik [betrokkene 1] overstuur aan de lijn kreeg, zag ik dat de
jongens opstonden. Ik zag dat ze naar buiten liepen en in een witte Volkswagen Polo stapten.

10. Het proces-Verbaal Van verhoor getuige (proces-verbaalnummer: PL0600-2015443102-
58), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 6] :

Mij wordt verteld dat ik word gehoord in verband met een geweldsincident dat heeft
plaatsgevonden op 9 september 2015 aan de Tivolilaan in Arnhem. Hierover kan ik het volgende
vertellen. Ik werk bij Fit For Free aan de Tivolilaan in Arnhem. Ik zag dat een jongen kwam
binnenlopen. Hij was helemaal doorweekt. Ik zag dat zijn kleding helemaal nat was. Ik zag ook
dat hij bloed in zijn gezicht had. Die jongen vertelde mij dat hij en zijn vriendin buiten door een
groep jongens in elkaar waren geslagen. Hij vertelde dat hij was geslagen en dat hij kon vluchten
en daarbij in een sloot was gevallen. Die vriendin kwam iets later. Ik zag dat zij helemaal overstuur
was. Ze was aan trillen en zag er bang uit. Ik zag ook dat hij krassen in zijn gezicht had. Ik kon
aan die jongen echt zien dat hij zich heeft moeten verdedigen. Ik zag namelijk de krassen en
bloed.”

Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2020 blijkt dat de
raadsman van de verdachte aldaar het woord tot verdediging heeft gevoerd overeenkomstig zijn
pleitnota. In deze pleitnota is te lezen:

“1.

De rechtbank oordeelde op p. 4 van het vonnis onder meer dat voor een bewezenverklaring van
openlijk geweld niet van belang is het vaststellen van een individuele rolverdeling, maar wel de
vaststelling van een significante bijdrage en volgens de rechtbank heeft [verdachte] een
wezenlijke bijdrage aan het geweld geleverd. Ik vind dat oordeel van de rechtbank onbegrijpelijk
omdat wil je kunnen spreken van een significante bijdrage je wel zult moeten weten waar die
bijdrage min of meer uit heeft bestaan. Anders wordt het giswerk en dat kan nu ook weer niet de
bedoeling zijn. Maar met de zes verklaringen die er op dit moment liggen (drie van [betrokkene 1]
en drie van [slachtoffer] ) ontkomt u als rechter eigenlijk niet aan gissen, want die verklaringen



zijn zo ongeveer op ieder relevant onderdeel innerlijk tegenstrijdig, en ook nog eens tegenstrijdig
aan elkaar. Ik maak het wat concreter.

2.1.

Volgens [slachtoffer] in zijn eerste verklaring van 9 september 2015 zou [verdachte] bij het
incident betrokken zijn geweest, want hij noemt hem op p. 72 met naam en toenaam en spreekt
onder meer van een puntneus en van wallen onder de ogen (let op: hij heeft het daar niet over
een litteken en ook niet over een grote neus). Belangrijk is dat hij daar zegt dat de ex-vriend van
[betrokkene 1] , [betrokkene 2] , op zijn auto sprong, op het dak ging staan en hem – [slachtoffer]
– vanachter tegen het hoofd schopte. Dat was dus niet [verdachte] . Verder zegt hij dat hij door
de overige mannen ook zou zijn aangevallen, want dat voelde hij, maar hij kon niet zien wie hem
raakte omdat het donker was. Het zicht was dus beperkt. Hij heeft het daar over twee vrouwen
en vijf mannen.

Op 13 oktober 2015 zegt hij dat hij door zeven mannen is omsingeld, in plaats van vijf, en zegt hij
dat hij zag dat [verdachte] op zijn auto sprong en hem schopte en is dat niet langer [betrokkene
2] . Achteraf, nadat [slachtoffer] door de RHC is ondervraagd, komt de aap uit de mouw: hij heeft
helemaal niet gezien wie er op de auto sprong en hem trapte (p. 3 RHC-verhoór, 4e alinea); hij
heeft het geconcludeerd zo zegt hij en [betrokkene 1] had het volgens hem wel gezien. En als
klap op de vuurpijl blijkt uit zijn RHC-verhoor dat hij de naam [verdachte] helemaal niet kende
maar dat hij de naam [verdachte] van [betrokkene 1] heeft gehoord (p. 4 RHC-verhoor, 5e alinea).

2.2.

Als wij dan naar het verhoor van [betrokkene 1] bij de RHC kijken dan zien wij hoe op dit punt de
hazen gelopen hebben: [slachtoffer] heeft na het incident met [betrokkene 1] overleg gehad. Hij
gaf een beschrijving

van de persoon die hem op zijn hoofd zou hebben getrapt en dacht dat die [betrokkene 7] heette,
maar d.m.v. het signalement wat [slachtoffer] gaf over die persoon, te weten een grote neus en
een litteken, corrigeerde [betrokkene 1] hem en maakte hem wijs dat het ging om [verdachte] . En
hiermee werd de tweede verklaring van [slachtoffer] bij de politie op 13 oktober 2015 (p. 76 e.v.)
geboren: het was dus ineens [verdachte] die op zijn auto was gesprongen en hem tegen zijn
hoofd trapte.

3.

Wat schort er allemaal aan de ontstaansgeschiedenis van deze rechtstreekse beschuldiging aan
het adres van mijn cliënt op 13 oktober 2015 door [slachtoffer] in zijn tweede verhoor? Ten eerste
heeft [slachtoffer] toegegeven dat hij helemaal niet heeft gezien wie er op zijn auto sprong en
hem een trap gaf. Hij concludeerde dat, zegt hij, en na het verhoor van [betrokkene 1] weten we
dat zij hem dat gewoon in de mond heeft gelegd. Reeds daarom kunnen de verklaringen van
[slachtoffer] daar waar hij verklaart dat [verdachte] op zijn auto is gesprongen en een trap heeft
gegeven niet voor het bewijs worden gebruikt omdat die onbetrouwbaar zijn. Het is hem in de
mond gelegd, dan wel hij heeft op dit punt een conclusie getrokken, maar het is linksom of
rechtsom niet een eigen waarneming geweest van hem.

Bovendien zou [slachtoffer] volgens [betrokkene 1] de personen " [betrokkene 7] " en "
[verdachte] " door elkaar hebben gehaald, maar dat is niet het geval geweest. [slachtoffer]
beschuldigde in zijn eerste verhoor namelijk niet [betrokkene 7] maar [betrokkene 2] van het
springen op de auto en het geven van de trap. En over de persoon van [betrokkene 2] kon geen
misverstand bestaan want die kende [slachtoffer] al als de ex-vriend van [betrokkene 1] door wie
hij ook al eerder zou zijn bedreigd. Dus ook het excuus dat [slachtoffer] [betrokkene 7] per
ongeluk met [verdachte] heeft verwisseld kan ook afgeschoten worden.

Daarnaast speelt er nog iets anders. [betrokkene 1] geeft bij de RHC aan dat zij de man die op de
auto stond en een trap tegen het hoofd zou hebben gegeven heeft geïdentificeerd door middel
van het signalement dat [slachtoffer] van die persoon heeft gegeven, namelijk een grote neus en
een litteken, en dat was volgens haar [verdachte] ; echter in de omschrijving van [verdachte] van
[slachtoffer] in zijn aangifte (p72) spreekt [slachtoffer] van een puntneus en niet van een grote
neus en rept hij niet van een litteken. Derhalve is de identificatie van de persoon die op de auto
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sprong door [betrokkene 1] op basis van het door [slachtoffer] gegeven signalement ook
onbetrouwbaar.

4.

Edelgrootachtbaar college, waaruit blijkt nu eigenlijk dat [verdachte] überhaupt ter plaatse was en
dan ook nog eens heeft meegevochten en wat heeft hij dan precies gedaan? Hiervoor gaf ik al aan
dat uit de verklaring van [slachtoffer] de aanwezigheid van [verdachte] noch de betrokkenheid van
[verdachte] op geen enkele wijze kan worden afgeleid. De enige getuige die beweert dat
[verdachte] erbij was is [betrokkene 1] en volgens haar zou [verdachte] op de auto hebben
gestaan en een trap tegen het hoofd van [slachtoffer] hebben gegeven. Dat zegt zij namelijk met
een zekere stelligheid bij de RHC (p. 3, alinea 4, RHC-verhoor). Echter die stelligheid waarmee zij
dat nu zei was de RHC ook al opgevallen en hij confronteerde haar met haar veel minder stellige
verklaring bij de politie waarin zij toen nog aangaf dat zij "dacht" dat het [verdachte] was (zie p.
84). Wat mij betreft heeft zij dit opvallende punt niet kunnen ophelderen. Zij wijdt het namelijk aan
angst die zij zou hebben gehad, maar als dat echt zo was dan ligt het voor de hand dat zij
helemaal geen namen zou hebben genoemd.

Bovendien rijst nog een andere vraag: waarom heeft zij [slachtoffer] om een signalement
gevraagd van de persoon die op de auto zou zijn gesprongen (zie hiervoor), als zij het zelf heeft
gezien? Zoiets doe je enkel omdat je het of niet gezien hebt, of omdat je niet zeker bent van wat
je hebt gezien.

Dit alles betekent dat ook de verklaringen van [betrokkene 1] over het aandeel van [verdachte]
(net zoals ten aanzien van [slachtoffer] ) onvoldoende betrouwbaar zijn om tot het bewijs te
kunnen worden gebezigd.

Dat [verdachte] op dat dak van die auto heeft gestaan en tegen het hoofd van [slachtoffer] heeft
getrapt blijkt onvoldoende uit het bewijs; dat [verdachte] zich onder de andere mannen heeft
begeven en [slachtoffer] in dat verband heeft geslagen of geschopt blijkt ook niet voldoende uit het
bewijs. Dat heeft men niet goed kunnen waarnemen; daarvoor het was het te donker en ging het te
snel. Dat [verdachte] anderszins een bijdrage aan enige vorm van geweld heeft geleverd blijkt ook
nergens uit. Vrijspraak moet volgen.

Bovendien rijst nog de vraag, en daar rond ik mee af, of [verdachte] er überhaupt bij is geweest. Uit
de verklaringen van [slachtoffer] is dat – zoals ik zojuist aangaf – niet af te leiden. In de kern
genomen is het enkel [betrokkene 1] die dat beweert. Hier staat echter de ontkenning van
[verdachte] zelf tegenover (p. 125). Het is dus haar verhaal tegen dat van hem en als we dan in
ogenschouw nemen dat er tussen de betrokken personen klaarblijkelijk allerlei narigheid in het
verleden heeft gespeeld en er allerlei motieven kunnen hebben gespeeld bij het afleggen van de
verklaringen, die ook nog eens – ook voor wat betreft [betrokkene 1] - aan alle kanten rammelen, dan
zie ik niet in waarom haar verklaring voorrang zou moeten krijgen boven die van mijn cliënt.

Conclusie: het bewijsmateriaal is onvoldoende betrouwbaar om een veroordeling tegen [verdachte]
op

te baseren.”

Het hof heeft dit verweer als volgt verworpen:

“De raadsman heeft bepleit dat het hof de verdachte zal vrijspreken. Hiertoe is aangevoerd -
zakelijk weergegeven - dat de verklaringen van aangever [slachtoffer] en getuige [betrokkene 1]
onvoldoende geloofwaardig en betrouwbaar zijn om te kunnen dienen als bewijsmiddel.
Aangezien er onvoldoende bewijs is, behoort de verdachte te worden vrijgesproken, aldus de

5.

6.
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raadsman.

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt hiertoe het volgende.

Aangever [slachtoffer]

Aangever [slachtoffer] is in totaal vier keren gehoord: drie keren door de politie en één keer door
de raadsheer-commissaris. Met de verdediging is het hof van oordeel dat de verklaringen van de
aangever tegenstrijdigheden bevatten. Zo heeft de aangever op 9 september 2015 verklaard dat
[betrokkene 2] op zijn auto sprong, terwijl hij op 13 oktober 2015 heeft verklaard dat [verdachte]
degene is die op zijn auto sprong. Ook heeft getuige [betrokkene 1] over de aangever verklaard
dat hij haar broertje regelmatig ten onrechte ergens van beschuldigt. De voorliggende vraag is
wat dit betekent voor de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangever.

Het hof stelt voorop dat de omstandigheid dat verklaringen van een getuige op onderdelen
tegenstrijdig zijn, niet meebrengt dat alle onderdelen van die verklaringen onbetrouwbaar zijn.
Met betrekking tot de verklaringen van de aangever is het hof van oordeel dat deze
onbetrouwbaar zijn voor zover de aangever daarin bepaalde geweldshandelingen heeft
toegeschreven aan bepaalde personen. In zoverre heeft het hof de verklaringen dan ook niet
gebruikt voor het bewijs. Het hof acht de verklaringen van de aangever echter wel betrouwbaar
voor zover deze inhouden - kort gezegd - dat door een groep personen bepaalde
geweldshandelingen zijn verricht tegen hem en zijn auto. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat
aangevers verklaringen op onderdelen worden ondersteund door:

- verklaringen van [betrokkene 1] ;

- bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] met betrekking tot het letsel bij de aangever;

- bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] met betrekking tot schade aan de auto van de

aangever en

- de verklaring van getuige [betrokkene 6] , met betrekking tot de wijze waarop de aangever

zijn belagers is ontvlucht.

Concluderend is het hof van oordeel dat de verklaringen van de aangever, voor zover het hof

deze gebruikt voor het bewijs, betrouwbaar zijn.

Getuige [betrokkene 1]

Met betrekking tot de verklaringen van getuige [betrokkene 1] is het hof met de raadsman van
oordeel dat het opvallend is dat de getuige enerzijds op 10 september 2015 bij de politie heeft
verklaard dat haar broer [betrokkene 8] deel uitmaakte van de groep door wie de aangever is
aangevallen, en anderzijds op 1 december 2015 bij de politie heeft verklaard dat die broer er niet
bij was. Ter toelichting van deze tegenstrijdigheid heeft de getuige verklaard dat zij aanvankelijk
dacht dat haar broertje ter plaatse was omdat een gedeelte van de geweldplegers kwam
aanrijden in zijn auto (een witte Volkswagen Polo) en het haar sterk leek dat hij zijn auto zou
uitlenen voor dit doeleinde. Later heeft zij echter van haar zus gehoord dat haar broer niet bij het
incident aanwezig is geweest, aldus de getuige. In het licht van deze toelichting ziet het hof in de
besproken tegenstrijdigheid geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de
verklaringen van de getuige, voor zover het hof deze gebruikt voor het bewijs. Hierbij neemt het
hof in aanmerking dat de verklaringen over de aanwezigheid van haar broer niet worden gebruikt
voor het bewijs en dat deze verklaringen, hoewel ze verband houden met het geweldsincident,
niet direct betrekking hebben op verdachtes betrokkenheid hierbij. Ook overigens ziet het hof
geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van getuige [betrokkene
1] , voor zover deze verklaringen worden gebruikt voor het bewijs.”

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het is voorbehouden aan de
rechter die over de feiten oordeelt om tot 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. Deze selectie en waardering behoeft – behoudens bijzondere
gevallen – geen motivering en kan in cassatie niet met vrucht worden bestreden. De invoering van
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art. 359 lid 2, tweede volzin, Sv heeft de vrijheid van de feitenrechter in dit opzicht niet aangetast,
zo benadrukt de Hoge Raad. Wel zal de rechter op grond van deze bepaling zijn beslissing(en) in
een aantal gevallen nader moeten motiveren, onder meer indien door de verdediging een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is ingenomen ten aanzien van de betrouwbaarheid van het
gebruikte bewijsmateriaal.2

De omvang van de motiveringsplicht die door een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt in het
leven wordt geroepen is in het algemeen niet goed in algemene regels uit te drukken. In dit
verband komt onder meer betekenis toe aan de aard van het onderwerp waarop het standpunt
betrekking heeft en aan de inhoud en indringendheid van de aangevoerde argumenten.3 De
motiveringsplicht gaat in elk geval niet zo ver dat bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt op ieder detail van de argumentatie moet worden ingegaan.4

Ik meen met de steller van het middel dat hetgeen door de raadsman bij pleidooi naar voren is
gebracht met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van de getuige [betrokkene
1] , moeilijk anders kan worden verstaan dan als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, dus
een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige
conclusie ten overstaan van het hof naar voren is gebracht. Het hof is van dit standpunt
afgeweken door de verklaringen van [betrokkene 1] voor het bewijs te bezigen.

De raadsman heeft over de door [betrokkene 1] afgelegde verklaringen aangevoerd dat en
waarom uit haar verklaringen niet kan worden afgeleid dat zij zelf heeft gezien dat de verdachte
degene was die op de auto stond en een trap tegen het hoofd van [slachtoffer] heeft gegeven,
maar dat zij dit heeft geconcludeerd naar aanleiding van een signalement dat door [slachtoffer]
was gegeven. De raadsman heeft er in dit verband op gewezen dat haar weergave van het
signalement niet overeenkomt met het daadwerkelijk door [slachtoffer] opgegeven signalement
van de persoon die op zijn auto stond en tegen zijn hoofd heeft getrapt. Daardoor zijn haar
verklaringen over het aandeel van de verdachte in de openlijke geweldpleging volgens de
raadsman onvoldoende betrouwbaar om tot het bewijs te kunnen worden gebezigd en dit raakt –
zo begrijp ik – ook de betrouwbaarheidswaarde van hetgeen zij heeft verklaard over de
aanwezigheid van de verdachte op de plaats delict (hetgeen de verdachte steeds heeft ontkend).

Het hof heeft gemeend in zijn arrest in afzonderlijke bewijsoverwegingen specifiek aandacht te
moeten besteden aan de gevoerde verweren. Kennelijk was het hof van oordeel dat in dit geval
niet kon worden volstaan met de benadering dat de verwerping van het uitdrukkelijk
onderbouwde standpunt ten aanzien van het bewijs geacht kon worden voldoende besloten te
liggen in de gebezigde bewijsmiddelen.5 Die weg kan ook niet in alle gevallen worden bewandeld.6

Ten aanzien van de door aangever [slachtoffer] afgelegde verklaring zet het hof omstandig
uiteen dat het zijn verklaring betrouwbaar acht en voor het bewijs bezigt voor zover deze gaat
over de tegen hem en zijn auto verrichte geweldshandelingen (en niet voor zover hij verdachte
van die handelingen heeft beschuldigd). Tegen deze heldere en goed gemotiveerde reactie op dit
onderdeel van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging wordt in cassatie niet
opgekomen. Dat zou ook kansloos zijn geweest.

Dat geldt niet voor hetgeen het hof heeft overwogen in verband met de verwerping van het
uitdrukkelijk onderbouwde standpunt over de onbetrouwbaarheid van de verklaring van de
getuige [betrokkene 1] . Daarop richt de steller van het middel zijn pijlen. In de hierop betrekking
hebbende bewijsoverweging geeft het hof immers geen reactie op hetgeen door de raadsman van
verzoeker is betoogd. Uit het aan de Hoge Raad ingezonden dossier van een medeverdachte –
namelijk het dossier met nummer 20/00315, in welke zaak het cassatieberoep tijdig is ingetrokken
– blijkt dat het hof met deze overweging in feite reageert op aspecten uit een
betrouwbaarheidsverweer dat in díe zaak is gevoerd door de raadsman van díe medeverdachte.
Waarom en/of waardoor die overweging ook in het tegen verzoeker gewezen arrest is
opgenomen, is niet duidelijk.7

Dat het hof in zijn arrest niet heeft kunnen en willen volstaan met een inhoudelijke reactie op
het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging die is beperkt tot de
onbetrouwbaarheid van de aangever, is niet verwonderlijk gelet op de wijze waarop de
verdediging een verband heeft gelegd niet alleen tussen de totstandkoming van de verklaring van
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de aangever en die van de getuige, maar (daarmee) ook over de inhoud van die beide
verklaringen. Doordat het hof in het tegen verzoeker gewezen arrest in feite alleen inhoudelijk
heeft gerespondeerd op het verweer dat de betrouwbaarheid van de verklaring van aangever
raakt en niet op hetgeen samenhangend is betoogd over de betrouwbaarheid van de verklaring
van de getuige, is de respons van het hof onevenwichtig en incompleet. Daarmee kan naar mijn
oordeel niet worden gezegd dat het hof (voldoende) redenen heeft opgegeven die hebben geleid
tot afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt ten aanzien van de getuige
[betrokkene 1] .8

Volledigheidshalve voeg ik hier nog aan toe dat in dit specifieke geval evenmin kan worden
gezegd dat dit onderdeel van het verweer zijn weerlegging vindt in de gebezigde bewijsmiddelen.
Dat zou wellicht nog een optie zijn geweest als de verklaring van de getuige [betrokkene 1] voor
het bewezenverklaarde van ondergeschikt belang zou zijn. Maar dat is niet het geval; deze
getuige is de enige die de verdachte op de plaats delict brengt.

Het middel klaagt dan ook terecht dat het hof in strijd met art. 359 lid 2 Sv heeft verzuimd in het
bijzonder de redenen op te geven waarom het is afgeweken van het door de verdediging naar
voren gebrachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunt inzake de betrouwbaarheid en/of
bruikbaarheid voor het bewijs van de belastende verklaring van getuige [betrokkene 1] .

Het middel slaagt.

In het middel wordt geklaagd dat het hof ten onrechte de vordering benadeelde partij deels heeft
afgewezen en deels niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Het hof heeft als volgt overwogen en beslist naar aanleiding van de vordering van de benadeelde
partij:

“De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering
tot schadevergoeding tot het bedrag van € 87.013,43. Deze vordering bestaat uit de volgende
onderdelen:

1. autoschade : €2.934,43

2. ketting : €3.880,-

3. telefoon : € 299,-

4. verlies arbeidsvermogen : € 64.400,-

5. verhuiskosten : € 7.500,-

6. immateriële schade : € 7.500,-

7. advocaatkosten : € 500,-

De rechtbank heeft de vordering toegewezen tot het bedrag van € 3.733,43 en afgewezen tot het
bedrag van € 11.380,-. Wat betreft het meer gevorderde is de benadeelde partij niet-ontvankelijk
verklaard in de vordering.

In hoger beroep heeft de benadeelde partij de volledige vordering gehandhaafd, waarbij – naar
het hof begrijpt – de gestelde schade in de vorm van het verlies van arbeidsvermogen is verlaagd
tot € 36.000,-. Dit brengt mee dat de vordering in totaal strekt tot schadevergoeding tot het
bedrag van € 58.613,43.

Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat de benadeelde partij rechtstreeks schade is toegebracht door het
bewezen verklaarde. Met betrekking tot de omvang van deze schade beslist en overweegt het hof
het volgende.

Autoschade

Het hof stelt vast dat door het bewezen verklaarde schade is ontstaan aan de auto van de

3 Het namens de benadeelde partij ingediende middel
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benadeelde partij. Ter onderbouwing van het gestelde schadebedrag (€ 2.934,43) heeft de
benadeelde partij een offerte van garage Reijmes ingediend. Naar het oordeel van het hof bevat
deze offerte een aantal punten waarvoor geldt dat niet is komen vast te staan dat deze
betrekking hebben op schade die is ontstaan door het bewezen verklaarde. Het hof zal de
omvang van de autoschade, voor zover veroorzaakt door het bewezen verklaarde, begroten door
deze te schatten en komt daarbij tot het bedrag van € 500,-. Wat betreft het meer gevorderde is
het hof van oordeel dat een goede beoordeling hiervan nader onderzoek zou vergen, waardoor
de vordering in zoverre een onevenredige belasting van het strafproces oplevert en het hof de
benadeelde partij in zoverre niet-ontvankelijk zal verklaren in de vordering.

Ketting en telefoon

Naar het oordeel van het hof is niet komen vast te staan dat de gestelde schade met betrekking
tot de gouden ketting en de telefoon (iPhone) is veroorzaakt door het bewezen verklaarde. Gelet
hierop zal het hof de vordering in zoverre afwijzen.

Verlies arbeidsvermogen (€ 36.000,-)

Het hof is van oordeel dat het over onvoldoende informatie beschikt om te kunnen begroten wat
de schade is die de benadeelde partij heeft geleden doordat zijn arbeidsvermogen door het
bewezen verklaarde is aangetast. Aangezien nader onderzoek hiernaar een onevenredige
belasting van het strafproces zou opleveren, zal het hof de benadeelde partij in zoverre niet-
ontvankelijk verklaren in de vordering.

Verhuiskosten (€ 7.500)

Naar het oordeel van het hof is niet komen vast te staan dat de benadeelde partij door het
bewezen verklaarde schade heeft geleden in de vorm van verhuiskosten. Rekening houdend met
de mogelijkheid dat nader onderzoek tot een ander oordeel zou leiden, is het hof van oordeel dat
de behandeling van de vordering in zoverre een onevenredige belasting van het strafproces
oplevert en zal het hof de benadeelde partij in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in de vordering.

Immateriële schade (€ 7.500)

Het hof is van oordeel dat € 1.000,- een billijke vergoeding is van de immateriële schade die de
benadeelde partij heeft geleden ten gevolge van het bewezen verklaarde. Daarbij neemt het hof
in aanmerking dat de benadeelde partij door het bewezen verklaarde lijdt aan angstklachten. Wat
betreft het meer gevorderde is het hof van oordeel dat een goede beoordeling hiervan nader
onderzoek zou vergen, waardoor de vordering in zoverre een onevenredige belasting van het
strafproces oplevert en het hof de benadeelde partij in zoverre niet-ontvankelijk zal verklaren in
de vordering.

Advocaatkosten (€ 500,-)

Het hof zal de benadeelde partij ten aanzien van dit onderdeel niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering, aangezien kosten van rechtsbijstand niet worden aangemerkt als rechtstreekse schade
(in de zin van art. 361, tweede lid, onder b), maar als proceskosten (als bedoeld in art. 532 Sv).”

Het middel klaagt zoals gezegd dat het hof “ten onrechte” de vordering benadeelde partij deels
heeft afgewezen en deels niet-ontvankelijk heeft verklaard. In zijn cassatieschriftuur geeft de
raadsman van de benadeelde partij per kostenpost (autoschade, verlies arbeidsvermogen,
verhuiskosten en immateriële schade) aan waarom de verdachte vindt dat hij recht heeft op
schadevergoeding voor die kostenposten.

Naar vaste jurisprudentie wordt slechts als cassatiemiddel in de zin der wet aangemerkt een
stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van
een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen.9 Met
de steller van het verweerschrift meen ik dat het in de schriftuur namens de benadeelde partij
naar voren gebrachte ‘middel’ grotendeels niet voldoet aan deze eis. Ten aanzien van de
kostenposten “autoschade”, “verlies arbeidsvermogen” en “verhuiskosten” wordt namelijk slechts
een korte feitelijke onderbouwing van de geleden schade aangegeven, die neerkomt op een
herhaling van de feitelijke stellingen die de benadeelde partij reeds bij de behandeling in hoger
beroep heeft ingenomen.10 Een dergelijke klacht kan niet worden aangemerkt als een
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cassatiemiddel in de zin der wet. Dit brengt mee dat het middel in zoverre onbesproken kan
blijven.

Wat betreft de kostenpost “immateriële schade” wordt in de cassatieschriftuur aangevoerd dat
het hof een bedrag van € 1000,- billijk vond en dat om een goede beoordeling te laten maken er
volgens het hof meer onderzoek nodig is en dat dit een onevenredige belasting van het
strafproces zou betekenen. De steller van het middel meent dat zowel door de arts van
[slachtoffer] als door [betrokkene 9] is vastgesteld dat [slachtoffer] PTSS heeft overgehouden aan
de traumatische gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en dat dit ook is geconstateerd door
de regiebehandelaar [betrokkene 10] . De steller van het middel meent dat, omdat de
deskundigen hierover al hebben geoordeeld, aanvullend onderzoek niet nodig is, waardoor
evenmin van een onevenredige belasting van het strafproces sprake is. Welwillend gelezen – het
middel klaagt immers slechts dat het hof “ten onrechte” de vordering benadeelde partij deels
heeft afgewezen en deels niet-ontvankelijk heeft verklaard – begrijp ik het middel zo dat wordt
geklaagd dat het oordeel van het hof in zoverre niet begrijpelijk, althans ontoereikend is
gemotiveerd.

Aangezien de steller van het middel echter niet aangeeft dat en waarom het oordeel van het hof
dat een bedrag van € 1000,- een billijke vergoeding is van de immateriële schade die de
benadeelde partij heeft geleden ten gevolge van het bewezenverklaarde feit onbegrijpelijk dan
wel ontoereikend is gemotiveerd, meen ik dat het middel ook in zoverre geen bespreking behoeft.

Het middel behoeft geen bespreking.

Het eerste middel slaagt. Het tweede middel behoeft geen bespreking.

Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.11

Deze conclusie strekt 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 procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

plv-AG

Het hof heeft verzuimd de duur van de vervangende hechtenis te bepalen.

Vgl. o.a. HR 21 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:780, NJ 2019/338, m.nt. Reijntjes.

Zie hierover ook A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 194-195.

Vgl. onder meer HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1072 en natuurlijk HR 11 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma.

Zoals bijvoorbeeld in HR 28 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX3864.

Zie bijvoorbeeld HR 4 maart 2008, ECLI:NL:HR:BC3748 en HR 26 september 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2490.

Mogelijk is er ongelukkig geknipt en geplakt.

Dat het hof de bewijsoverweging afsluit met de woorden “(o)ok overigens ziet het hof geen reden

4 Slotsom
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om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van getuige [betrokkene 1] , voor zover
deze verklaringen worden gebruikt voor het bewijs", maakt dat niet anders. Deze passage is immers
niet concreet.

Vgl. onder meer HR 2 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:AB7950, NJ 1999/739, m.nt. De Hullu (rov. 5) en
HR 28 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9754. Zie verder A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 179.

Vgl. HR 4 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5844 en HR 25 maart 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC3663, rov. 3.4.

Zoals in voetnoot 1 is vermeld heeft het hof verzuimd het aantal dagen vervangende hechtenis dat
behoort bij een taakstraf van 120 uur te bepalen. In de regel is dat 60 dagen. Indien de Hoge Raad
deze conclusie niet volgt en het arrest van het hof niet vernietigt, leent dat verzuim zich ófwel voor
een ambtshalve herstel door de Hoge Raad, ófwel voor een herstelarrest van het hof.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Motivering strafoplegging bij uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over de op te
leggen straf, art. 359.2 Sv. Vervaardigen van explosieven met oogmerk om
terroristische aanslag te plegen (art. 157 jo. 176a jo. 288a en 289a Sr) en
medeplegen poging tot overval op winkel (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr). 1. HR maakt
opmerkingen over betekenis van art. 359.2, tweede volzin, Sv voor motivering van
strafoplegging. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 jaren). Heeft hof in het
bijzonder de redenen opgegeven waarom het is afgeweken van een door
verdediging naar voren gebracht uos over strafoplegging (t.a.v. persoonlijke
omstandigheden van verdachte)?

Ad 1. HR stelt voorop dat in Nederlands strafrecht de feitenrechter beschikt over
ruime straftoemetingsvrijheid. In art. 359.5 en 359.6 Sv zijn enkele
motiveringsvoorschriften neergelegd die rechter ambtshalve bij de oplegging van
straf in acht moet nemen. Het in art. 359.2 Sv neergelegde motiveringsvoorschrift
heeft daarnaast zelfstandige betekenis. Dit voorschrift brengt met zich dat rechter
zijn beslissing over strafoplegging nader moet motiveren als die beslissing afwijkt
van uos van verdediging of OM. De straftoemetingsvrijheid stelt feitenrechter in
staat om bij beslissing over oplegging van straf a.b.i. art. 350 Sv, te komen tot
strafoplegging die is afgestemd op ernst van feit, persoon van verdachte en alle
overige betrokken belangen. De grote vrijheid die feitenrechter bij deze beslissing
heeft, brengt ook de verantwoordelijkheid van feitenrechter mee om inzicht te
bieden in de beweegredenen die in het concrete geval hebben geleid tot opgelegde
straf. In feitenrechtspraak bestaat in algemene zin ook ruim aandacht voor belang
van behoorlijke strafmotivering.

Aan de rechtspraak van HR ligt ten grondslag dat verantwoordelijkheid voor
inhoud en motivering van straftoemeting in het concrete geval in belangrijke mate bij
feitenrechter ligt. HR stelt zich daarom als cassatierechter terughoudend op bij
beantwoording van vraag of motivering van beslissing over straftoemeting
toereikend is. Waar het gaat om motiveringsverplichting van art. 359.2 Sv past
terughoudendheid van HR als cassatierechter bij eisen die in rechtspraak van HR in
het algemeen worden gesteld aan uos en invulling van responsieplicht van rechter
als hij afwijkt van zo’n standpunt. Van belang hierbij is i.h.b. HR:2006:AU9130. Zo
levert een algemeen verzoek tot matigen van straf o.b.v. persoonlijke
omstandigheden van verdachte niet uos op. Dat geldt ook voor enkele opsomming
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van factoren die bij strafoplegging in zaak van verdachte een rol zouden moeten
spelen en die zouden moeten leiden tot bepaalde soort of mate van straf. Van uos
kan wel sprake zijn als het gaat om een betoog waarin beargumenteerd wordt
aangevoerd waarom bepaalde specifieke omstandigheid of samenstel van
specifieke omstandigheden zou moeten leiden tot bepaalde soort of mate van straf
of waarom rechter daarvan juist zou moeten afzien. Rechter moet dan o.g.v. art.
359.2 Sv nader motiveren waarom hij tot van dat standpunt afwijkende beslissing
komt. In zo’n geval gaat het bij de controle in cassatie in de kern om niet meer dan
vraag of feitenrechter ervan blijk heeft gegeven dat acht is geslagen op uos en of
feitenrechter, gelet op strafmotivering als geheel, voldoende inzichtelijk heeft
gemaakt waarom de door verdediging voor standpunt aangevoerde gronden niet
opwogen tegen door hof genoemde gronden voor opgelegde straf.

Ad 2. Verdediging heeft bepleit dat bij veroordeling van verdachte straf wordt
opgelegd die gelijk is aan ondergaan voorarrest. Daarbij heeft raadsman gewezen
op persoon van verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder
gezondheidsproblemen die verdachte tijdens detentie heeft ondervonden en wijze
waarop hij zich op de toekomst richt. Uit ’s hofs strafmotivering blijkt dat hof bij
bepalen van straf acht heeft geslagen op dit verzoek van verdediging en op persoon
van verdachte. In motivering van strafoplegging heeft hof i.h.b. betrokken aard en
ernst van begane misdrijven en omstandigheid dat dergelijke misdrijven in
samenleving grote gevoelens van onrust en onveiligheid teweegbrengen. Daarnaast
heeft hof in nadeel van verdachte in aanmerking genomen dat verdachte, nadat hij
vrijkwam uit voorarrest in soortgelijke zaak, onmiddellijk weer is begonnen met
verzamelen van stoffen om bom te maken. Hof heeft met deze overwegingen
toereikend tot uitdrukking gebracht waarom niet kortere gevangenisstraf gelijk aan
voorarrest moest worden opgelegd en dat door verdediging voor standpunt
aangevoerde gronden niet opwogen tegen de door hof genoemde gronden voor
opgelegde straf.

Volgt verwerping. CAG: anders. Samenhang met 19/01393.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2022/1774 
SR-Updates.nl 2022-0139 
RvdW 2022/726 
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3.2.1

3.1

Datum 5 juli 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 maart
2019, nummer 21/001218-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

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

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest, maar uitsluitend voor wat betreft de strafoplegging en tot zodanige op art. 440 lid 2
gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

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).

Het cassatiemiddel klaagt dat het hof in strijd met artikel 359 lid 2, tweede volzin, van het
Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) niet in het bijzonder de redenen heeft opgegeven
waarom het is afgeweken van een door de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt over de strafoplegging.

Het hof heeft de verdachte wegens (kort gezegd) (i) poging tot afpersing in vereniging; (ii)
voorbereiding van het teweegbrengen van een ontploffing terwijl daarvan gevaar te duchten
is; (iii) voorbereiding van handelen in strijd met artikel 26 Wet Wapens en munitie met
terroristisch oogmerk en (iv) het voorhanden hebben van voorwerpen ter voorbereiding van
brandstichting/ontploffing en van doodslag en moord, met terroristisch oogmerk, veroordeeld
tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met toepassing van artikel 27 van het
Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel



3.2.2 Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 februari 2019 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:

“Nogmaals: over [verdachte]

77. Dit pleidooi is begonnen met de persoon van [verdachte]. Daar wil ik ook mee afsluiten.
Indien uw gerechtshof tot een veroordeling voor een of meer feiten komt, dan verzoek ik om,
gelet op zijn persoon en zijn persoonlijke omstandigheden, geen straf op te leggen die erop
neerkomt dat [verdachte] terug moet naar de gevangenis.

78. Voor bedreigingen is [verdachte] onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van vijf maanden. In die zaak heeft hij bijna acht maanden in voorarrest
gezeten, van 16 juni 2015 tot en met 9 februari 2016. Voor de zaken 26Austin en Primera is
[verdachte] in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie
jaren. Hij heeft voor die zaken van 27 april 2016 tot en met 4 juni 2018 in voorarrest
gezeten. Dat is ruim twee jaren, dus iets meer dan de tijd die hij met inachtneming van de
regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in detentie zou moeten doorbrengen bij
een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren. Feitelijk heeft [verdachte] zo'n vier
maanden meer gezeten dan op basis van de in eerste aanleg opgelegde straffen was
aangewezen.

79. Op 3 mei 2017 is [verdachte] in detentie geconfronteerd met een zwaar hartinfarct. Hij is
in de penitentiaire inrichting gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis in Den
Bosch. Daar kreeg hij een tweede hartaanval en moest hij opnieuw worden gereanimeerd.
Aan zijn toenmalige raadsvrouw, mr. Koers, is verteld dat [verdachte] het waarschijnlijk niet
zou overleven. Zij heeft toen, met hulp van de reclassering, in allerijl geprobeerd zijn
kinderen te bereiken, zodat in elk geval nog afscheid kon worden genomen.

80. [verdachte] heeft het wonderwel overleefd. Daarna heeft mr. Koers aan de advocaat-
generaal het verzoek voorgelegd om, met het oog op de wankele gezondheid van
[verdachte], het hoger beroep in te trekken. Ook ik heb dat verzoek voorgelegd aan het
openbaar ministerie, nadat ik de rechtsbijstand aan [verdachte] had overgenomen. Tot een
intrekking van dat hoger beroep is het evenwel niet gekomen, mede omdat de strafzaak
tegen [verdachte] naar het oordeel van het openbaar ministerie belangrijk kon (of: kan) zijn
voor de rechtsontwikkeling. Die beslissing heb ik te respecteren. Tegelijkertijd laat het
argument van de rechtsontwikkeling zien dat het in de strafzaak tegen [verdachte] niet
primair lijkt te gaan om de hoogte van de in eerste aanleg opgelegde straffen. Ik doe in dat
verband ook een beroep op de lijst met uitspraken in zogeheten terrorismezaken die ter
zitting van 12 maart 2018 aan uw gerechtshof zijn overgelegd. Uit die lijst kan bijvoorbeeld
worden opgemaakt dat in zaken waarin met een terroristisch oogmerk daadwerkelijk brand
is gesticht straffen zijn opgelegd die lager zijn dan de straf die [verdachte] voor de zaken
26Austin en Primera heeft gekregen. Bij die stand van zaken kan in redelijkheid niet worden
volgehouden dat [verdachte] thans een zwaardere straf verdient dan de tijd die hij reeds in
voorarrest heeft doorgebracht.

81. Daarbij betrek ik ook de tijd die inmiddels is verstreken sinds beide vonnissen van de
rechtbank. Het vonnis van de rechtbank in de zaak Doesburg dateert van bijna drie jaren
geleden, het vonnis van de rechtbank in de zaken 26Austin en Primera is bijna twee jaren
oud. Zeker in de zaak Doesburg is het recht op behandeling binnen een redelijke termijn dus
geschonden.

82. Tot slot is de inhoud van het reclasseringsrapport van 29 januari 2019 relevant. De
contacten met de reclasseringsmedewerkers zijn niet altijd gemakkelijk geweest, omdat
[verdachte] ook bij hen nadrukkelijk het stempel van terrorist proefde. Met zijn begeleidster
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van Neocura heeft [verdachte] daarentegen een goed contact. Bij haar kan hij zijn verhaal
kwijt. Zij benadert hem als een mens die zorg behoeft, als een man die zijn verhaal, zijn
zorgen en zijn verdriet wil delen.

83. Ondanks het soms stroeve contact met de reclassering heeft [verdachte] zich netjes aan
alle schorsingsvoorwaarden gehouden. Het reclasseringsrapport maakt duidelijk hoezeer de
hartproblemen van [verdachte] zijn leven bepalen. Zijn angst voor herhaling van hartfalen
maakt dat zijn leven is beperkt tot de nabije omgeving van zijn woning en dat hij voor vrijwel
elke stap buiten de deur moet worden begeleid door een medewerker van Neocura. Naar
het ziekenhuis, naar de huisarts, naar de revalidatie wordt [verdachte] steeds vergezeld.

84. [verdachte] heeft voorts gedemonstreerd echt met het verleden te willen breken. Tijdens
zijn detentie ontving hij een huwelijksaanzoek van [slachtoffer 4]. Nadat zijn voorlopige
hechtenis is geschorst, hebben [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] herhaaldelijk contact
gezocht. [verdachte] heeft daarop niet gereageerd en het een en ander direct gemeld aan
de reclassering. Hij beseft dat hij afstand van de familie [familienaam] moet houden en hij
heeft ook geen enkele behoefte om opnieuw met hen in contact te komen. Hij koestert
slechts de hoop op enig moment een band met [betrokkene 4] te kunnen opbouwen, als zijn
zoontje daaraan toe is en zelf die wens uit.

85. Concrete plannen voor de toekomst heeft [verdachte] nog niet. Angst voor nieuwe
hartproblemen en ook de stress die deze behandeling in hoger beroep oplevert, spelen hem
parten. Hij is dankbaar voor het feit dat hij inmiddels een goed contact heeft met zijn zoon
[betrokkene 5]. Hij denkt na over een opleiding tot tolk/vertaler, hij wil – als zijn medische
conditie dat toestaat en hij van de enkelband is verlost – zijn maatschappelijke
betrokkenheid tonen in activiteiten van een politieke partij.

86. [verdachte] wil het verleden achter zich laten. Hij heeft aangeboden om in gesprek te
gaan met de wijkagent die zich bedreigd heeft gevoeld. Van dat aanbod is geen gebruik
gemaakt. Hij had die wijkagent en daarmee een ieder willen laten zien dat van hem geen
rare acties meer zijn te verwachten en dus niet behoeft te worden gevreesd.

87. [verdachte] wil zich op de toekomst richten. Die toekomst zal met zijn hartproblemen niet
altijd gemakkelijk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hem zal lukken om met de nodige
steun van Neocura een goed, zinvol bestaan op te bouwen. Stap voor stap. Ik hoop van
harte dat uw gerechtshof hem dat toekomstperspectief niet zal ontnemen. [verdachte] is in
verschillende opzichten de laatste jaren meer dan genoeg gestraft.”

Het hof heeft de strafoplegging als volgt gemotiveerd:

“De advocaat-generaal heeft gevorderd een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met
aftrek van voorarrest.

De verdediging heeft verzocht om, indien het hof tot een bewezenverklaring komt, een straf
op te leggen die gelijk is aan het reeds door verdachte ondergane voorarrest.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de
persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verzamelen en voorhanden hebben van
stoffen waarmee hij een explosief kon maken. Uit het dossier blijkt dat verdachte om allerlei
redenen al geruime tijd bezig was met het vervaardigen van explosieven met het oogmerk
om een terroristische aanslag te plegen. Kennelijk was de verdachte voornemens om een
door hemzelf vervaardigd explosief te laten afgaan op een politiebureau of in/nabij een
bank. Het hof neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij een dergelijk ernstig misdrijf heeft
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willen plegen. Het hof acht het met name ernstig dat verdachte, nadat hij vrijkwam uit zijn
voorarrest in een soortgelijke zaak, direct weer is begonnen met het verzamelen van stoffen
om een bom te maken. Uit het dossier komt ook naar voren dat verdachte ISIS verheerlijkte
en dat hij contacten had met mensen die door de veiligheidsdiensten verdacht werden van
terrorisme.

Daarnaast heeft verdachte samen met een ander geprobeerd een winkel te overvallen.
Verdachte was medepleger en de destijds minderjarige mededader heeft de daadwerkelijke
overval uitgevoerd, terwijl verdachte op dat moment zelf ergens anders de afloop van de
overval afwachtte en contact hield via de telefoon met zijn vriendin die in de nabijheid stond
van de Primera op het moment van de overval. Het is een feit van algemene bekendheid dat
slachtoffers van dergelijke traumatische feiten nog lange tijd negatieve gevolgen daarvan
ondervinden, zoals angstgevoelen en gevoelens van onveiligheid.

Misdrijven als door verdachte gepleegd brengen ook in de samenleving grote gevoelens van
onrust en onveiligheid teweeg.

Alles afwegend is het hof van oordeel dat de door de advocaat-generaal gevorderde
gevangenisstraf van vier jaren passend en geboden is.”

Artikel 359 lid 2 Sv luidt:

“De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358, tweede en derde lid, zijn met
redenen omkleed. Het vonnis geeft, indien de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel
door de officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen
op die daartoe hebben geleid.”

Aan de beoordeling van het cassatiemiddel voorafgaande opmerkingen

In het Nederlandse strafrecht geldt dat de rechter die de zaak behandelt en op basis daarvan
over de feiten oordeelt (hierna: de feitenrechter), beschikt over een ruime straftoemetingsvrijheid.
Dat wil zeggen dat de feitenrechter binnen de grenzen die de wet stelt, vrij is in de keuze van de
op te leggen straf – waaronder ook is te verstaan de strafsoort – en in de keuze en de weging
van de factoren die hij daarvoor in de concrete zaak van belang acht. De beslissing over de
straftoemeting wordt in sterke mate bepaald door de omstandigheden van het geval en de
persoon van de verdachte. Mede gelet op de veelheid aan factoren die van belang (kunnen) zijn
bij de keuze van de strafsoort en het bepalen van de hoogte van de straf kan de feitenrechter
daarbij slechts tot op zekere hoogte inzicht verschaffen in en uitleg geven over de afwegingen die
ten grondslag liggen aan zijn straftoemetingsbeslissing.

In artikel 359 leden 5 en 6 Sv zijn enkele motiveringsvoorschriften neergelegd die de rechter
ambtshalve bij de oplegging van een straf in acht moet nemen. Het in artikel 359 lid 2 Sv
neergelegde motiveringsvoorschrift heeft daarnaast zelfstandige betekenis. Dit voorschrift
brengt met zich dat de rechter zijn beslissing over de strafoplegging nader moet motiveren
als die beslissing afwijkt van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt van de verdediging of
het openbaar ministerie.

De onder 3.4 genoemde straftoemetingsvrijheid stelt de feitenrechter in staat om bij de
beslissing over de oplegging van straf zoals bedoeld in artikel 350 Sv, te komen tot een
strafoplegging die is afgestemd op de ernst van het bewezenverklaarde feit, de persoon van
de verdachte en alle overige betrokken belangen. De grote vrijheid die de feitenrechter bij
deze beslissing heeft, brengt ook de verantwoordelijkheid van de feitenrechter mee om –
met het oog op de begrijpelijkheid en de aanvaardbaarheid van de strafoplegging en mede
in reactie op wat ter terechtzitting naar voren is gebracht over de strafoplegging – inzicht te
bieden in de beweegredenen die in het concrete geval hebben geleid tot de opgelegde straf.
In de feitenrechtspraak bestaat – gelet op diverse initiatieven die daartoe zijn ondernomen
– in algemene zin ook ruim aandacht voor het belang van een behoorlijke strafmotivering.

Aan de rechtspraak van de Hoge Raad ligt ten grondslag dat de verantwoordelijkheid voor
de inhoud en de motivering van de straftoemeting in het concrete geval in belangrijke mate
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bij de feitenrechter ligt. De Hoge Raad stelt zich daarom als cassatierechter terughoudend op
bij de beantwoording van de vraag of de motivering van de beslissing over de straftoemeting
toereikend is.

Waar het gaat om de motiveringsverplichting van de tweede volzin van artikel 359 lid 2 Sv
past de hiervoor genoemde terughoudendheid van de Hoge Raad als cassatierechter bij de
eisen die in de rechtspraak van de Hoge Raad in het algemeen worden gesteld aan het
uitdrukkelijk onderbouwde standpunt, en de invulling van de responsieplicht van de rechter
als hij afwijkt van zo’n standpunt. Van belang hierbij is in het bijzonder het arrest van 11
april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130. Zo levert een algemeen verzoek tot het matigen van
de straf op basis van persoonlijke omstandigheden van de verdachte niet een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt op. Dat geldt ook voor de enkele opsomming van factoren die bij de
strafoplegging in de zaak van de verdachte een rol zouden moeten spelen en die zouden
moeten leiden tot een bepaalde soort of mate van straf. 
Van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt kan wel sprake zijn als het gaat om een betoog
waarin beargumenteerd wordt aangevoerd waarom – gelet op de belangen die daarbij voor
de verdachte op het spel staan – een bepaalde specifieke omstandigheid of een samenstel
van specifieke omstandigheden zou moeten leiden tot een bepaalde soort of mate van straf,
of waarom de rechter daarvan juist zou moeten afzien. De rechter moet dan op grond van
artikel 359 lid 2, tweede volzin, Sv nader motiveren waarom hij tot een van dat standpunt
afwijkende beslissing komt. In zo’n geval gaat het bij de controle in cassatie in de kern om
niet meer dan de vraag of de feitenrechter ervan blijk heeft gegeven dat acht is geslagen op
het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt, en of de feitenrechter, gelet op de strafmotivering
als geheel, voldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom de door de verdediging voor zijn
standpunt aangevoerde gronden niet opwogen tegen de door het hof genoemde gronden
voor de opgelegde straf.

De beoordeling van de klacht

De verdediging heeft bij de behandeling van de zaak in hoger beroep bepleit dat bij een
veroordeling van de verdachte voor een of meer feiten een straf wordt opgelegd die gelijk is aan
het al door de verdachte ondergane voorarrest. Daarbij heeft de raadsman gewezen op de
persoon van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder de
gezondheidsproblemen die de verdachte tijdens detentie heeft ondervonden en de wijze waarop
hij zich op de toekomst richt. Uit de strafmotivering van het hof blijkt dat het hof bij het bepalen
van de straf acht heeft geslagen op dit verzoek van de verdediging en op de persoon van de
verdachte. In de motivering van de strafoplegging heeft het hof in het bijzonder betrokken de aard
en de ernst van de door de verdachte begane misdrijven en de omstandigheid dat dergelijke
misdrijven in de samenleving grote gevoelens van onrust en onveiligheid teweeg brengen.
Daarnaast heeft het hof in het nadeel van de verdachte in aanmerking genomen dat de verdachte,
nadat hij vrijkwam uit zijn voorarrest in een soortgelijke zaak, onmiddellijk weer is begonnen met
het verzamelen van stoffen om een bom te maken. Het hof heeft met deze overwegingen
toereikend tot uitdrukking gebracht waarom niet een kortere gevangenisstraf gelijk aan het
voorarrest moest worden opgelegd, en dat de door de verdediging voor zijn standpunt
aangevoerde gronden niet opwogen tegen de door het hof genoemde gronden voor de opgelegde
straf. Het cassatiemiddel faalt daarom.

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 vier jaren.

4 Beoordeling van het derde cassatiemiddel



De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

- vermindert deze in die zin dat deze drie jaren en acht maanden beloopt;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu 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 5 juli 2022.

5 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 6 maart 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens

- 1. subsidiair: “poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde
personen”;

- 2. eerste en tweede alternatief: “eendaadse samenloop van: voorbereiding van opzettelijk een
ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en
voorbereiding van opzettelijk een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan levensgevaar en
gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is”;

- 2. vierde alternatief: “voorbereiding van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet
wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel
83a van het Wetboek van Strafrecht”;

- 2. vijfde alternatief: “eendaadse samenloop van handelen met het oogmerk tot voorbereiding
van opzettelijk brandstichten/een ontploffing te weeg brengen met een terroristisch oogmerk,
voorbereiding van doodslag met een terroristisch oogmerk en voorbereiding van moord met een
terroristisch oogmerk”,

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek van de tijd
doorgebracht in voorarrest.

Er bestaat samenhang met de zaak 19/01393. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.

Het cassatieberoep is (beperkt) ingesteld namens de verdachte.1 Mr. A.A. Franken, advocaat te
Amsterdam, heeft drie middelen van cassatie voorgesteld die zich richten tegen het ongemotiveerd
afwijken van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ten aanzien van de betrouwbaarheid van
de verklaring van de medeverdachte, tegen de motivering van strafoplegging en de overschrijding
van de inzendtermijn.

Het middel klaagt dat het hof ongemotiveerd is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde feit, namelijk dat de door de
medeverdachte [slachtoffer 1] afgelegde verklaring wegens onbetrouwbaarheid niet voor het
bewijs had mogen worden gebruikt.

Ten laste van de verdachte heeft het hof onder 1 subsidiair bewezenverklaard dat:

“Hij op 26 april 2016 te Arnhem ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk
te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van een
hoeveelheid geld toebehorende aan de Primera (filiaal [a-straat] )

- met een pet op het hoofd en een sjaal voor zijn gezicht voornoemd Primera filiaal is
binnengelopen en heeft geroepen: “Dit is een overval” en

- (daarbij) aan die [slachtoffer 2] een mes heeft getoond en

- (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft geroepen “je geld, je geld” en

1 Het cassatieberoep

2 Het eerste middel
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- (vervolgens) bleef roepen “je geld, je geld” en

- daarbij met het heft van het mes met kracht op de toonbank sloeg (waarmee verdachte
(kennelijk) zijn echt kracht wilde bijzetten),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Op de terechtzitting in hoger beroep van 8 februari 2019 heeft de verdediging omtrent de
betrouwbaarheid van de verklaring van de medeverdachte tegenover het hof, volgens de
overgelegde pleitnota, het volgende naar voren gebracht (met weglating van voetnoten):

“De zaak Primera

60. Dat [slachtoffer 1] in de namiddag van 26 april 2016 heeft geprobeerd, onder bedreiging met
een mes, de Primera aan de [a-straat] in Arnhem te overvallen, staat niet ter discussie. Dat
[betrokkene 2] en [slachtoffer 3] op dat moment buiten de Primera stonden en dat [verdachte] op
dat moment niet ter plaatse was, is eveneens duidelijk. [verdachte] lag in bad, hopend dat zijn
herniaklachten daardoor zouden verminderen.

[…]

65. Bieden de verklaringen van met name [slachtoffer 1] en [betrokkene 2] betrouwbare
aanknopingspunten om [verdachte] inderdaad als dader - hetzij als medepleger hetzij als uitlokker
- aan te merken? Bestudering van die verklaringen leert in elk geval dat zij over zo'n beetje alle
relevante details verschillend verklaren. Eensluidend zijn zij slechts in hun pogingen om de schuld
zoveel mogelijk in de schoenen van [verdachte] te schuiven. Hiervoor is al opgemerkt dat
[verdachte] na de zaak Doesburg een dankbaar subject was om schuld aan toe te bedelen. Met
de voorgeschiedenis van [verdachte] verbaast het niet dat die geluiden zijn opgepikt.

66. [slachtoffer 1] heeft in zijn eerste verklaring gezegd dat hij niets met de poging tot overval op
de Primera te maken heeft. Hij heeft toen dus niet direct verteld door [verdachte] onder druk te
zijn gezet of te zijn bedreigd, om de overval te plegen. Pas nadat hij tijdens zijn tweede verhoor is
geconfronteerd met de nodige onderzoeksresultaten, heeft [slachtoffer 1] verklaard dat hem door
[verdachte] en [slachtoffer 3] is gevraagd een overval te plegen en dat hij door [verdachte] zou
zijn bedreigd met een mes en met een bom. [verdachte] en [slachtoffer 3] zouden hem ook
kledingstukken hebben gegeven. Het gesprek zou hebben plaatsgevonden in de keuken.

67. Volgens [betrokkene 2] vond het gesprek plaats in de woonkamer en zou het uitsluitend
[verdachte] zijn geweest die over een overval begon te spreken met [slachtoffer 1] . Later zou
haar door [slachtoffer 1] zijn verteld dat hij was bedreigd met een mes en dat hij van [verdachte]
en [slachtoffer 3] een jas en een shawl had gekregen. [betrokkene 2] heeft dus niet gesproken
over een dreiging met een bom. Ze heeft over de vermeende bedreiging met een mes ook niet
verklaard op basis van eigen waarneming: ze heeft dat verhaal gehoord van [slachtoffer 1] .

68. [slachtoffer 3] heeft op haar beurt verklaard dat op 26 april 2016 niet is gesproken over een
overval. Dat zou, in algemene zin, enkele dagen daarvoor zijn gebeurd. Zij heeft gezegd dat zij
degene is geweest die een shawl heeft gegeven. Opmerkelijk is toch ook dat zij heeft verklaard in
de penitentiaire inrichting De Hunnenberg te zijn aangesproken en bedreigd door [slachtoffer 1] .

69. De vraag is: kan in gemoede worden afgegaan op de verklaringen van [slachtoffer 1] en
[betrokkene 2] ? Ik aarzel niet om die vraag ontkennend te beantwoorden.

70. In de eerste plaats is het verhaal van [slachtoffer 1] dat [verdachte] met een bom zou hebben
gedreigd ongeloofwaardig. Zelfs zijn vriendin, [betrokkene 2] , heeft daarover niet gesproken. Dit
verhaal is een mooi voorbeeld van de wijze waarop de reputatie van [verdachte] , als de
"bomtasman" van Doesburg , kan worden misbruikt om de schuld in zijn schoenen te schuiven.

71. In de tweede plaats is het verhaal dat [verdachte] hem zou hebben bedreigd met een mes
niet geloofwaardig en wel om vier redenen. De eerste reden is dat [slachtoffer 1] weliswaar veel
jonger is dan [verdachte] , maar ook veel groter en sterker. Het is moeilijk voorstelbaar dat een
forse jongeman als [slachtoffer 1] zich laat bedreigen door een destijds door hernia geplaagde
man met een allerminst indrukwekkend postuur. De tweede reden is dat die bedreiging volgens
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1.1. De feiten

[slachtoffer 1] heeft plaatsgevonden nadat [betrokkene 2] en [slachtoffer 3] de woning hadden
verlaten. [slachtoffer 1] heeft de deur van die woning echter heel kort daarna achter zich dicht
getrokken en [verdachte] is na het vertrek van [betrokkene 2] en [slachtoffer 3] vrijwel direct in
bad gegaan. Wanneer zou [verdachte] dan met een mes moet hebben gedreigd? De derde reden
is objectief: [slachtoffer 1] is zelf naar de Primera gelopen en heeft geprobeerd die winkel te
overvallen. Hij had ervoor kunnen kiezen om geen overval te plegen, hij had ervoor kunnen kiezen
om naar de politie te gaan en hij had er desnoods voor kunnen kiezen om te vertrekken uit de
woning van [slachtoffer 3] en elders onderdak te vinden. Dat heeft hij allemaal niet gedaan. Het is
zijn eigen beslissing geweest om te proberen de Primera te overvallen. De vierde reden is:
[slachtoffer 1] had zelf een mes. Daarmee heeft hij de medewerker van de Primera bedreigd. Niet
[verdachte] , maar [slachtoffer 1] had een mes.

72. In de derde plaats bevestigen de beschikbare onderzoeksgegevens allerminst het beeld dat
[slachtoffer 1] onder druk is gezet om een overval te plegen. Hij heeft aanvankelijk ontkend en hij
heeft een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Die proceshouding draagt niet bij aan de overtuiging
dat zijn verhaal op waarheid is gebaseerd. Daar komt bij dat hij tijdens hun gezamenlijke detentie
in penitentiaire inrichting De Hunnenberg zich dreigend heeft opgesteld richting [slachtoffer 3] .
Ook die vaststelling draagt niet bij aan het beeld van een jongeman die onder druk is gezet - die
is bedreigd - om een overval te plegen.

73.In de vierde plaats moet worden vastgesteld dat [slachtoffer 1] en [betrokkene 2] pas zijn
aangehouden, enkele dagen nadat [verdachte] en [slachtoffer 3] zijn opgepakt. Zij hebben dus
tijd gehad om met elkaar - en eventueel met derden - te bespreken dat, als de nood aan de man
komt, de schuld altijd richting [verdachte] kan worden geschoven.

74.In de vijfde plaats wijs ik op de telefoongesprekken van [verdachte] en [slachtoffer 3] , op 26
april 2016, om 16.01 uur en 16.07 uur. In het eerste gesprek heeft [verdachte] gezegd dat [naam]
onderweg is. Laten we ervan uitgaan dat hij daarmee doelde op [slachtoffer 1] . Verder gaat het
gesprek vooral over pinnen. Op enkele meters van de Primera in de [a-straat] bevindt zich een
aantal geldautomaten. In het tweede gesprek heeft [slachtoffer 3] duidelijk gemaakt dat
[slachtoffer 1] binnen is en dat zij hem hard hoorde schreeuwen: "dit is een overval". De reactie
van [verdachte] is volgens mij veelzeggend: "foute boel nu, kom maar terug". Foute boel – dat is
toch niet de reactie van een man die juist daarvoor [slachtoffer 1] zou hebben aangezet tot een
overval.

75. Die telefoongesprekken bevestigen dus dat [verdachte] wist dat [slachtoffer 1] van plan was
een overval te plegen. Maar zijn reactie - "foute boel" - laat volgens mij ook zien dat hij niet als
medepleger of als uitlokker kan worden beschouwd.

76. Daarom verzoek ik om [verdachte] ook van dit feit vrij te spreken.”

Het hof heeft met betrekking tot het bewijs het volgende overwogen:

“Overweging met betrekking tot het bewijs

Op 26 april 2016 rond 16.07 uur is [slachtoffer 1] de Primera aan de [a-straat] in
Arnhem binnengelopen, terwijl hij een pet op zijn hoofd en een sjaal voor zijn gezicht had.
[slachtoffer 1] heeft toen geroepen ‘dit is een overval’ en ‘je geld, je geld’. Hij heeft daarbij
[slachtoffer 2] - die op dat moment aan het werk was - een mes getoond en hard met het heft van
het mes op de toonbank geslagen. Toen [slachtoffer 1] geen geld kreeg, is hij de Primera weer uit
gelopen.

[…]

1.4. Het oordeel van het hof

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt
aan medeplegen van afpersing. De rechtbank heeft hieromtrent het volgende overwogen:

1. Ten aanzien van feit 1



-

-
-
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“.. Niet ter discussie staat dat [slachtoffer 1] heeft geprobeerd [slachtoffer 2] , medewerkster van de
Primera, te dwingen geld af te geven. De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van
oordeel dat [slachtoffer 1] niet heeft getracht zelf het geld weg te nemen(diefstal) en zal verdachte dan
ook van het primair tenlastegelegde vrijspreken.

Ten aanzien van subsidiair

De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden, is of sprake is van medeplegen, dan wel uitlokking
van een poging tot afpersing. Hiertoe overweegt de rechtbank het volgende. [slachtoffer 1] heeft
verklaard dat verdachte en [slachtoffer 3] hem hebben gevraagd of hij een overval wilde plegen.
Verdachte heeft volgens [slachtoffer 1] bij hem daarop aangedrongen. Verdachte en [slachtoffer 3]
hebben hem kleding gegeven om de overval te plegen. Tevens heeft verdachte hem uitgelegd hoe hij
moest lopen, omdat hij de weg niet goed kende in Arnhem. [slachtoffer 1] moest aan verdachte met
een mes voordoen hoe hij de overval zou doen. Tevens heeft [slachtoffer 1] verklaard, dat verdachte
het geld wilde gebruiken om cocaïne en wapens te kopen. [betrokkene 2] (vriendin van [slachtoffer 1] )
heeft verklaard dat [slachtoffer 3] en verdachte het op 26 april 2016 hadden over een overval en dat
verdachte daarover begon tegen [slachtoffer 1] . Later zag zij, voordat [slachtoffer 1] de Primera inliep,
dat hij een sjaal van de zoon van verdachte en een zwarte jas van verdachte droeg.

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] en verdachte een keer hebben gesproken over het
plegen van een overval. Dit was het weekend voor de overval op de Primera. Verdachte heeft toen
gezegd "je moet nooit groot beginnen, altijd klein ”. In een telefoongesprek op dinsdag 26 april 2016 om
16:07 uur tussen verdachte (verdachte heeft erkend dit gesprek te hebben gevoerd) en [slachtoffer 3]
is het volgende gezegd:

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Ja, en?

[slachtoffer 3] : Hij is binnen.

[verdachte] : En en geld?

[slachtoffer 3] : Weet ik niet, hij is binnen. Ik weet het niet, ik hoorde hem schreeuwen buiten.

[verdachte] : Ja?

[slachtoffer 3] : Dat is een overval, ja echt hard. Is nog steeds binnen.

Het hof verenigt zich met de hiervoor weergegeven feitelijke vaststellingen van de rechtbank en
maakt deze tot de zijne.

Op grond van het onderzoek is komen vast te staan dat:

- verdachte heeft gesproken met [slachtoffer 1] over een overval;

- dat hij hem aanwijzingen heeft gegeven hoe hij moest lopen naar de Primera,

- dat hij hem kleding heeft gegeven die hij moest dragen tijdens de overval,

dat hij tijdens de overval contact heeft gehouden met [slachtoffer 3] die op dat moment zich had
op de Primera en
dat verdachte zou delen in de buit.
Hieruit leidt het hof af dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking en

dat de rol van verdachte bij de voorbereiding en de uitvoering van voldoende gewicht is geweest
om hem aan te merken als medepleger.”

De door het hof in de aanvulling op het arrest opgenomen bewijsmiddelen houden het volgende
in:

“Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde Voor zover in de hierna opgesomde
bewijsmiddelen wordt verwezen naar het proces-verbaal wordt hiermee verwezen naar het door
[verbalisant] , brigadier bij politie eenheid Oost Nederland, opgemaakte proces-verbaal,
zaaknummer BVH2015609860, onderzoek ON4RO16052 Loterij, gesloten op 2 juni 2016 te Velp en
in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke
bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het



doorgenummerde proces-verbaal (pag. 1 t/m 196), tenzij anders vermeld.

1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 29 e.v. van het proces-
verbaal, dossiernummer 2015609860) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van aangever [slachtoffer 2] namens Primera, afgelegd op 27 april 2016:

Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. Ik doe aangifte van poging
diefstal met geweld. Vandaag, dinsdag 27 (het hof begrijpt: 26) april 2016, omstreeks 16:04 uur
was ik werkzaam in de Primera, gelegen aan de [a-straat 1] te Arnhem. Ik stond achter de kassa
en had net een klant geholpen. Er kwam een jongen binnen gelopen welke ik als volgt kan
omschrijven:

- Jongen, ongeveer 24 jaar oud;

- Nederlands, blank;

- Sprak algemeen beschaafd Nederlands;

- Kort haar, kleur onbekend;

- Pet, zwart van kleur;

- Donkere dunne sjaal in zijn mond, welke hij sluitend was aan de achterzijde van zijn hoofd;

- Kleine ogen;

- Lengte tussen 1,80 meter en 1.85 meter;

-Rond gelaat;

- Zwarte jas;

- Zwarte broek

- Mes, type broodmes zonder kartels met een lemmet van ongeveer 30 centimeter en een donker
heft.

- (Dunne) handschoenen, zwart van kleur;

Hij kwam naar de middelste kassa gelopen.

Hij had het mes in zijn rechterhand.

Hij keek me aan en schreeuwde: “JE GELD, JE GELD!!!”

Op dat moment waren er meerdere klanten in de winkel, waarvan een aantal is weggerend.
Omdat ik niks deed sloeg hij meerdere malen met het heft hard op de toonbank. En weer
schreeuwde hij: “JE GELD, JE GELD!!” Ik bleef hem aan kijken maar gaf hem geen geld. Hij bleef me
aan kijken en ik had het gevoel dat hij begon te twijfelen.

Op dat moment is hij de winkel met een looppas verlaten. Ik weet niet welke kant hij de winkel is
uit gelopen. Ik denk dat de overval ongeveer drie minuten heeft geduurd.

Ineens herinner ik me dat hij bij binnenkomt schreeuwde: “DIT IS EEN OVERVAL!!”

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 185 t/m 193 van het
proces-verbaal, dossiernummer 2015609860) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [slachtoffer 1] :

[verdachte] (het hof: verdachte) en [slachtoffer 3] (het hof: [slachtoffer 3] ) hebben toen gevraagd
of ik een overval wilde doen. Ik wilde dat niet, maar [verdachte] heeft toen aangedrongen.
[slachtoffer 3] en [betrokkene 2] (het hof: [betrokkene 2] ) gingen toen naar buiten en ik heb mij
toen omgekleed. [verdachte] had mij nog bedreigd met een mes en hij zei dat ik het moest doen.
Hij zei nog dat als ik het niet zou doen, dat hij de hele boel op zou blazen. Hij had ook die bom,
dus daarom had ik die ook meegenomen. Ik heb dat dus uiteindelijk gedaan. Die jas die ik aan had
ligt als enige nog in dat huis. Die broek die ik aanhad, die is ook van [verdachte] . Hij zei dat dat
een broek uit de bajes was, waar hij mee kon trainen. Toen ik terug ben gekomen, heb ik alles uit
gedaan behalve die jas, die is bewaard. [slachtoffer 3] heeft toen alle kleding weggegooid. En dat
telefoongesprek, had hij het over [naam] . En dat was ik. Hij heeft verklaard dat hij het wist toen
hij sirenes hoorde, maar dat is niet waar. Hij wist het meteen, want die [naam] dat was ik.



V: Wil je ons vertellen hoe het van begin tot het eind gegaan is?

A: Ik was samen met [betrokkene 2] in de stad geweest en toen zijn we samen naar huis gegaan.
[verdachte] , [slachtoffer 3] , [betrokkene 3] , [betrokkene 2] en ik waren thuis. [betrokkene 2] en
ik waren in de keuken toen [verdachte] en [slachtoffer 3] dat aan ons vroegen. Ze hadden het al
eerder overlegd en toen vroeg, volgens mij, [slachtoffer 3] aan mij of ik een overval wilde plegen.

V: Hoe werd die vraag gesteld?

A: Ze hadden gewoon geld nodig en zo. [verdachte] zei nog dat hij dan coke kon halen en dat dan
kon verkopen zodat hij meer geld zou hebben. Er lag meer drugs in huis. Ook eerst cocaïne, maar
volgens mij was dat al weg. En volgens mij lag er nog heroïne in huis. Ik weet niet hoe dat er uit
ziet, maar dat hadden ze gezegd.

V: Hoe ging dat gesprek dan verder?

A: [verdachte] zei: “Je bent een Hollandse jongen dus als je gepakt wordt, dan krijg je alleen een
taakstraf. Want je hebt ook geen strafblad. Als je een Marokkaan was, dan moet je meteen 5 jaar
zitten.”

V: Wat heeft hij er nog meer over gezegd?

A: Dat hij cocaïne zou kopen als hij geld had, om dan weer te verkopen. Hij zei ook dat hij dan
wapens zou kopen.

V: En voor de overval? Nadat ze dat aan jou gevraagd hebben. Wie besluit hoe het moet gaan
gebeuren?

A: [slachtoffer 3] en [verdachte] . Zij hebben mij die kleren gegeven om die overval te doen. Zij
vroegen het en daarna gaven ze meteen die kleren. Ik denk dat ze het samen overlegd hebben
toen [betrokkene 2] en ik in de stad waren. Zij vertelden mij ook hoe ik moest lopen, want ik ken
het niet zo goed in Arnhem. [slachtoffer 3] is toen weggegaan. Ik moest dan een paar minuten
later weggaan.

V: Toen je naar binnen ging bij de Primera, hoe ging dat?

A: Ik ben naar binnen gegaan en ik heb geroepen “Overval, overval” en toen heb ik zo gedaan
met het mes. Ze wilden geen geld geven, dus toen ben ik eigenlijk meteen weer weggegaan.

V: Wat heb je gedaan met dat mes?

A: Ik had een zak bij me, een tas van Plus. En toen had ik gezegd dat ik geld wilde daarin, maar
die gaven ze niet. Dus toen ben ik weggegaan.

V: Maar wat deed je met het mes dan?

A: Daarmee sloeg ik op de balie.

3. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 50 t/m 51 van het
proces-verbaal, dossiernummer 2015609860) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [betrokkene 2] .

Ik ging met [betrokkene 3] het bed opmaken. [slachtoffer 3] had schone lakens gepakt. Toen ik dit
deed hoorde ik over de overval. [slachtoffer 3] en [verdachte] hadden het daarover. [verdachte]
begon erover tegenover [slachtoffer 1] . Toen ben ik naar de woonkamer gegaan en heb ruzie
gemaakt met [slachtoffer 1] . Ik had ook gedacht dat hij het daarom niet zou doen.

V: Hoe is het verder gegaan?

A: Ik ben toen met [slachtoffer 3] en [betrokkene 3] naar de ING-bank gegaan om te kijken of er
nog geld op de rekening stond. Toen wij terug liepen zijn wij naar televisies gaan kijken. Ik zag
toen iemand met een Barcelona petje om de hoek kijken. Ik zag meteen dat dit [slachtoffer 1]
was. Hij had het petje van mijn opa op. Verder droeg hij een donkere sjaal om zijn nek van een
zoon van [verdachte] en de zwarte jas van [verdachte] . Hij liep toen in een keer door naar binnen
en deed de sjaal voor zijn mond. Hij keek mij nog snel een keer aan, voordat hij naar binnen ging.
Ik zag dat hij de tranen in zijn ogen had staan. Ik zag aan hem dat hij het helemaal niet wou. Ik
hoorde hem toen roepen: “Dit is een overval, dit is een overval!”. Twee keer of drie keer riep hij
dit. Daarna zijn wij naar huis toe gelopen. Blijkbaar is hij ook meteen weg gegaan, want toen ik



thuis kwam was [slachtoffer 1] al thuis. Toen wij terug liepen naar huis belde [slachtoffer 3] nog
met [verdachte] . Zij zei tegen [verdachte] : ‘Hij is binnen bij de Primera. Hij heeft het wel gedaan.’
Toen wij thuis kwamen kreeg ik enorme ruzie met [slachtoffer 1] . Ik was helemaal overstuur. Ik
hoorde [slachtoffer 1] zeggen dat hij bedreigd was door [verdachte] en dat hij moest. Anders zou
[slachtoffer 1] doodgaan. Hij kreeg een mes op zijn keel. [slachtoffer 1] wist niet wie [verdachte]
was, hij kende hem haast niet. Ik geloofde [slachtoffer 1] meteen, want ik weet dat [verdachte]
een hele gevaarlijke man is en dat hij het zou doen.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 156-157 van het proces-
verbaal, dossiernummer 2015609860) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
verklaring van [slachtoffer 3] :

V: Wie vroeg aan [slachtoffer 1] om de overval te plegen?

A: [verdachte] en [slachtoffer 1] hadden het er een keer over samen. Ik heb toen gezegd dat ik
een kind heb rond lopen van twee en dat ze dan de keet niet meer in mochten. Ze moesten lachen
maar ik vond het geen grapje.

V: wat hebben zij besproken? Wat heb jij gehoord?

A: Dat ze een overval wilden plegen. Dat hebben [betrokkene 2] en ik gehoord. Ik heb hierover
ruzie gemaakt en [betrokkene 2] ook.

V: weetje nog wanneer ze dit gesprek hadden?

A: Vrijdag op zaterdag of zaterdag op zondag van het weekend voor de overval. Ik hoorde
[verdachte] zeggen: ‘je moet nooit groot beginnen, altijd klein”

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 61 van het proces-
verbaal, dossiernummer 2015609860) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
bevindingen telefoongesprek:

[telefoonnummer 1] sessienummer [001]

Op dinsdag 26 april 2016 om 16:01 uur belt [verdachte] , die op dat moment gebruik maakt van
het Nederlandse mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 1] , met [slachtoffer 3] , die op dat
moment gebruik maakt van het Nederlandse mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Het
gesprek is als volgt woordelijk uitgewerkt:

[verdachte] : Ah [naam] (fon) is onderweg.

[slachtoffer 3] : Ja ok wij lopen al VOORBIJ (het woord wordt geaccentueerd door [slachtoffer 3] )
de Primera, allang.

(...)

[verdachte] : Ik bel jou over vijf minuten.

[slachtoffer 3] : Vijf minuten ja.

[telefoonnummer 1] sessienummer [002]

Op dinsdag 26 april 2016 om 16:07 uur belt [verdachte] , die op dat moment gebruik maakt van
het Nederlandse mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 1] , met [slachtoffer 3] , die op dat
moment gebruik maakt van het Nederlandse mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Het
gesprek is als volgt woordelijk uitgewerkt:

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Ja, en?

[slachtoffer 3] : Hij is binnen.

[verdachte] : En en geld?

[slachtoffer 3] : Weet ik niet, hij is binnen. Ik weet het niet. Ik hoorde hem schreeuwen buiten.

[verdachte] : Ja? [slachtoffer 3] : Dit is een overval ja echt hard. Is nog steeds binnen.

[verdachte] ..ntv..

[slachtoffer 3] :..ntv.. loop hier half te janken man.

[verdachte] : ..ntv.. weetje foute boel nu.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

[slachtoffer 3] : Ja daarom zeg ik... ntv.. gedaan

NNvrouw op de achtergrond: Stop alstublieft ik wil naar huis

[verdachte] : Kom maar terug. Kom maar

[slachtoffer 3] : Ja is goed ja.

PRIMERA [a-straat 1] ARNHEM

Uit onderzoek binnen de politiesystemen blijkt dat er op 26 april 2016 om 16:07 uur een overval
wordt gemeld bij de Primera aan de [a-straat 1] te Arnhem.

6. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 8 februari 2018 voor
zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb inderdaad ‘ [naam] ’ gezegd. Dat is een Surinaams woord dat ik tijdens mijn detentie heb
geleerd. ‘ [naam] ; betekent ‘verhaal’ en [slachtoffer 1] is een verhalenman. Ik heb inderdaad
gezegd [naam] is onderweg’. Daar bedoelde ik dus [slachtoffer 1] , de verhalenman, mee.”

Om te beginnen merk ik op dat de verdediging niet met zoveel woorden heeft betoogd dat de
verklaring van [slachtoffer 1] moet worden uitgesloten van het bewijs. In essentie is enkel
aangevoerd dat de verklaring van [slachtoffer 1] niet uitblinkt in helderheid en is de vraag gesteld
of in gemoede kan worden afgegaan op deze verklaring (als ook op de verklaring van [betrokkene
2] ) met betrekking tot de betrokkenheid van de verdachte. Reeds om die reden acht ik het niet
onbegrijpelijk dat het hof de opmerkingen over de betrouwbaarheid van de verklaring van
[slachtoffer 1] kennelijk niet heeft opgevat als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt en daar
geen (nadere) overwegingen aan heeft gewijd.

Daarnaast ligt in het bestreden arrest besloten dat de verklaring van getuige [slachtoffer 1]
voldoende steun vindt in andere bewijsmiddelen, te weten de verklaring van [slachtoffer 3] ,
[betrokkene 2] en het op 26 september 2016 gevoerde telefoongesprek tussen [slachtoffer 3] en
de verdachte. Deze bewijsmiddelen houden in de kern – zoals vastgesteld door het hof – in dat
door de verdachte met [slachtoffer 1] is gesproken over een overval, de verdachte hem
aanwijzingen heeft gegeven hoe hij naar de Primera moest lopen, hem ook kleding heeft gegeven
die hij tijdens de overval moest dragen en dat door de verdachte tijdens de overval contact is
gehouden met [slachtoffer 3] , die op dat moment zicht had op de Primera.

Dat oordeel acht ik, mede tegen de achtergrond van de vrije selectie en waardering van de
feitenrechter, niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het tweede middel bevat de klacht dat het hof ten onrechte heeft nagelaten de redenen aan te
geven op grond waarvan het is afgeweken van het door de verdediging naar voren gebrachte
uitdrukkelijk onderbouwde standpunt, inhoudend dat zou moeten worden volstaan met een straf
gelijk aan de reeds ondergane voorlopige hechtenis.

De raadsman van de verdachte heeft blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in
hoger beroep gehechte pleitnotities met betrekking tot de strafoplegging het volgende
aangevoerd:

“Nogmaals: over [verdachte]

77. Dit pleidooi is begonnen met de persoon van [verdachte] . Daar wil ik ook mee afsluiten. Indien
uw gerechtshof tot een veroordeling voor een of meer feiten komt, dan verzoek ik om, gelet op
zijn persoon en zijn persoonlijke omstandigheden, geen straf op te leggen die erop neerkomt dat
[verdachte] terug moet naar de gevangenis.

78. Voor bedreigingen is [verdachte] onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de
duur van vijf maanden. In die zaak heeft hij bijna acht maanden in voorarrest gezeten, van 16 juni
2015 tot en met 9 februari 2016. Voor de zaken 26Austin en Primera is [verdachte] in eerste
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aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren. Hij heeft voor die zaken
van 27 april 2016 tot en met juni 2018 in voorarrest gezeten. Dat is ruim twee jaren, dus iets meer
dan de tijd die hij met inachtneming van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in
detentie zou moeten doorbrengen bij een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren. Feitelijk
heeft [verdachte] zo'n vier maanden meer gezeten dan op basis van de in eerste aanleg
opgelegde straffen was aangewezen.

79. Op 3 mei 2017 is [verdachte] in detentie geconfronteerd met een zwaar hartinfarct. Hij is in de
penitentiaire inrichting gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis in Den Bosch. Daar
kreeg hij een tweede hartaanval en moest hij opnieuw worden gereanimeerd. Aan zijn toenmalige
raadsvrouw, mr. Koers, is verteld dat [verdachte] het waarschijnlijk niet zou overleven. Zij heeft
toen, met hulp van de reclassering, in allerijl geprobeerd zijn kinderen te bereiken, zodat in elk
geval nog afscheid kon worden genomen.

80. [verdachte] heeft het wonderwel overleefd. Daarna heeft mr. Koers aan de advocaat-generaal
het verzoek voorgelegd om, met het oog op de wankele gezondheid van [verdachte] , het hoger
beroep in te trekken. Ook ik heb dat verzoek voorgelegd aan het openbaar ministerie, nadat ik de
rechtsbijstand aan [verdachte] had overgenomen. Tot een intrekking van dat hoger beroep is het
evenwel niet gekomen, mede omdat de strafzaak tegen [verdachte] naar het oordeel van het
openbaar ministerie belangrijk kon (of: kan) zijn voor de rechtsontwikkeling. Die beslissing heb ik
te respecteren. Tegelijkertijd laat het argument van de rechtsontwikkeling zien dat het in de
strafzaak tegen [verdachte] niet primair lijkt te gaan om de hoogte van de in eerste aanleg
opgelegde straffen. Ik doe in dat verband ook een beroep op de lijst met uitspraken in zogeheten
terrorismezaken die ter zitting van 12 maart 2018 aan uw gerechtshof zijn overgelegd. Uit die lijst
kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat in zaken waarin met een terroristisch oogmerk
daadwerkelijk brand is gesticht straffen zijn opgelegd die lager zijn dan de straf die [verdachte]
voor de zaken 26Austin en Primera heeft gekregen. Bij die stand van zaken kan in redelijkheid niet
worden volgehouden dat [verdachte] thans een zwaardere straf verdient dan de tijd die hij reeds
in voorarrest heeft doorgebracht.

81. Daarbij betrek ik ook de tijd die inmiddels is verstreken sinds beide vonnissen van de
rechtbank. Het vonnis van de rechtbank in de zaak Doesburg dateert van bijna drie jaren geleden,
het vonnis van de rechtbank in de zaken 26Austin en Primera is bijna twee jaren oud. Zeker in de
zaak Doesburg is het recht op behandeling binnen een redelijke termijn dus geschonden.

82.Tot slot is de inhoud van het reclasseringsrapport van 29 januari 2019 relevant. De contacten
met de reclasseringsmedewerkers zijn niet altijd gemakkelijk geweest, omdat [verdachte] ook bij
hen nadrukkelijk het stempel van terrorist proefde. Met zijn begeleidster van Neocura heeft
[verdachte] daarentegen een goed contact. Bij haar kan hij zijn verhaal kwijt. Zij benadert hem als
een mens die zorg behoeft, als een man die zijn verhaal, zijn zorgen en zijn verdriet wil delen.

83.Ondanks het soms stroeve contact met de reclassering heeft [verdachte] zich netjes aan alle
schorsingsvoorwaarden gehouden. Het reclasseringsrapport maakt duidelijk hoezeer de
hartproblemen van [verdachte] zijn leven bepalen. Zijn angst voor herhaling van hartfalen maakt
dat zijn leven is beperkt tot de nabije omgeving van zijn woning en dat hij voor vrijwel elke stap
buiten de deur moet worden begeleid door een medewerker van Neocura. Naar het ziekenhuis,
naar de huisarts, naar de revalidatie wordt [verdachte] steeds vergezeld.

84. [verdachte] heeft voorts gedemonstreerd echt met het verleden te willen breken. Tijdens zijn
detentie ontving hij een huwelijksaanzoek van [slachtoffer 4] . Nadat zijn voorlopige hechtenis is
geschorst, hebben [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] herhaaldelijk contact gezocht. [verdachte]
heeft daarop niet gereageerd en het een en ander direct gemeld aan de reclassering. Hij beseft
dat hij afstand van de familie [familienaam] moet houden en hij heeft ook geen enkele behoefte
om opnieuw met hen in contact te komen. Hij koestert slechts de hoop op enig moment een band '
met [betrokkene 4] te kunnen opbouwen, als zijn zoontje daaraan toe is en zelf die wens uit.

85. Concrete plannen voor de toekomst heeft [verdachte] nog niet. Angst voor nieuwe
hartproblemen en ook de stress die deze behandeling in hoger beroep oplevert, spelen hem
parten. Hij is dankbaar voor het feit dat hij inmiddels een goed contact heeft met zijn zoon
[betrokkene 5] . Hij denkt na over een opleiding tot tolk/vertaler, hij wil - als zijn medische conditie
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dat toestaat en hij van de enkelband is verlost - zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen in
activiteiten van een politieke partij.

86. [verdachte] wil het verleden achter zich laten. Hij heeft aangeboden om in gesprek te gaan
met de wijkagent die zich bedreigd heeft gevoeld. Van dat aanbod is geen gebruik gemaakt. Hij
had die wijkagent en daarmee een ieder willen laten zien dat van hem geen rare acties meer zijn
te verwachten en dus niet behoeft te worden gevreesd.

87. [verdachte] wil zich op de toekomst richten. Die toekomst zal met zijn hartproblemen niet altijd
gemakkelijk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hem zal lukken om met de nodige steun van
Neocura een goed, zinvol bestaan op te bouwen. Stap voor stap. Ik hoop van harte dat uw
gerechtshof hem dat toekomstperspectief niet zal ontnemen. [verdachte] is in verschillende
opzichten de laatste jaren meer dan genoeg gestraft.”

De rechtbank Gelderland heeft in eerste aanleg de verdachte ter zake van feit 1 subsidiair en feit
2 onder het 1e en 2e ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie
jaren. Het hof heeft met betrekking tot de op te leggen straf het volgende overwogen:

“(…)

De verdediging heeft verzocht om, indien het hof tot een bewezenverklaring komt, een straf op te
leggen die gelijk is aan de reeds door verdachte ondergane voorarrest.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon
van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verzamelen en voorhanden hebben van stoffen
waarmee hij een explosief kon maken. Uit het dossier blijkt dat verdachte om allerlei redenen al
geruime tijd bezig was met het vervaardigen van explosieven met het oogmerk om een
terroristische aanslag te plegen. Kennelijk was de verdachte voornemens om een door hemzelf
vervaardigd explosief te laten afgaan op een politiebureau of in/nabij een bank. Het hof neemt het
verdachte zeer kwalijk dat hij een dergelijk ernstig misdrijf heeft willen plegen. Het hof acht het
met name ernstig dat verdachte, nadat hij vrijkwam uit zijn voorarrest in een soortgelijke zaak,
direct weer is begonnen met het verzamelen van stoffen om een bom te maken. Uit het dossier
komt ook naar voren dat verdachte ISIS verheerlijkte en dat hij contacten had met mensen die
door de veiligheidsdiensten verdacht werden van terrorisme.

Daarnaast heeft verdachte samen met een ander geprobeerd een winkel te overvallen. Verdachte
was medepleger en de destijds minderjarige mededader heeft de daadwerkelijke overval
uitgevoerd, terwijl verdachte op dat moment zelf ergens anders de afloop van de overval
afwachtte en contact hield via de telefoon met zijn vriendin die in de nabijheid stond van de
Primera op het moment van de overval. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers
van dergelijke traumatische feiten nog lange tijd negatieve gevolgen daarvan ondervinden, zoals
angstgevoelen en gevoelens van onveiligheid.

Misdrijven als door verdachte gepleegd brengen ook in de samenleving grote gevoelens van
onrust en onveiligheid teweeg. Alles afwegend is het hof van oordeel dat de door de advocaat-
generaal gevorderde gevangenisstraf van vier jaren passend en geboden is.”

Art. 359 lid 2 Sv verplicht de rechter de oplegde straf nader te motiveren wanneer wordt
afgeweken van een door of namens de verdachte ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt.
Niet elke opmerking hoeft als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt te worden aangemerkt.
Daarvoor moet sprake zijn van een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en
voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het hof naar voren is gebracht.2 Of
sprake is van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (en dus of de beslissing op grond van art.
359 lid 2 Sv nader moet worden gemotiveerd), hangt daarnaast af van de aard van het aan de
orde gestelde onderwerp en ook de inhoud en de indringendheid van de aangevoerde
argumenten.3

Volgens de steller van het middel heeft het hof ten onrechte nagelaten in het bijzonder de
redenen aan te geven op grond waarvan het hof is afgeweken van het door de verdediging naar
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voren gebrachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunt. Namens de verdachte is verzocht om, gelet
op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, geen straf op te leggen die erop neerkomt
dat de verdachte terug zou moeten naar de gevangenis.4 Daarbij is verzocht om rekening te
houden met de reeds ondergane voorlopige hechtenis door de verdachte in onderhavige zaak en
de samenhangende zaak (19/01393), welke zaken gelijktijdig door het hof zijn behandeld.5 Verder
is – kort gezegd – aangevoerd dat de verdachte in detentie twee keer achter elkaar is getroffen
door een zwaar hartinfarct, hij veel angst heeft voor nieuwe hartproblemen en dat zijn leven op
dit moment hierdoor wordt beheerst. Het contact met de reclassering verloopt weliswaar stroef,
maar de verdachte heeft wel een goed contact met zijn begeleider van Neocura en heeft zich aan
alle schorsingsvoorwaarden gehouden. De verdachte wil met het verleden breken en zich richten
op zijn toekomst.

Hetgeen door de raadsman van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd
met betrekking tot de op te leggen straf moet mijns inziens worden beschouwd als een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt.6 Het hof is daarvan in zijn arrest afgeweken en de vraag is of
het hof dat voldoende heeft gemotiveerd, omdat het hof in de overwegingen die betrekking
hebben op de strafoplegging niet is ingegaan op de door de verdediging naar voren gebrachte
feiten en omstandigheden.7

Het is bekend dat de Hoge Raad zich bij de beoordeling van motiveringsklachten over de
straftoemeting terughoudend opstelt.8 Diverse ambtgenoten hebben de afgelopen jaren pogingen
gedaan om de Hoge Raad te bewegen de eisen aan de strafmotivering wat verder aan te
scherpen.9 Pogingen die (helaas) vruchteloos zijn gebleken. Soms verschilt het oordeel van de
Hoge Raad over de vraag of een bepaald verweer wel had moeten worden opgevat als
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt met het oordeel dat de AG daarover heeft. In andere gevallen
wordt het cassatieberoep op de voet van art. 81 RO afgedaan. Ik geef een aantal voorbeelden.

De zaak die ten grondslag lag aan het arrest van 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:642, NJ
2015/225, m.nt. Vellinga-Schootstra vertoont enige gelijkenis met onderhavige zaak. Ook in die
zaak was door de verdediging verzocht om geen langere vrijheidsstraf op te leggen dan door de
verdachte in voorarrest reeds was ondergaan. Daartoe was onder meer gewezen op het
tijdsverloop, de duur en de zwaarte van het voorarrest in verband met de gezondheidstoestand
van de verdachte – die zwaar longpatiënt was – en overige omstandigheden rondom de straf,
waaronder de vreemdelingenrechtelijke consequenties. De verdediging was van mening dat de
verdachte al “dubbel en dwars” was gestraft. Het hof legde niettemin aan de verdachte een
gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden op gelet op de aard en ernst van de gepleegde
feiten en de daarmee aan de slachtoffers berokkende schade alsmede gelet op de
omstandigheden dat de verdachte reeds vele malen voor vermogensdelicten was veroordeeld.
Door het hof was in het geheel niet gereageerd op het verweer van de verdediging. (Toenmalig)
AG Bleichrodt kwam dan ook tot de conclusie dat onder die omstandigheden in de strafmotivering
geen antwoord kon worden gevonden op hetgeen was aangevoerd. Hij merkte daarover op: “het
hof had naar mijn mening in geval van afwijking van het standpunt van de verdediging de
oplegging van een vrijheidsbenemende straf die de duur van het voorarrest te boven gaat
uitvoeriger en meer toegesneden op de omstandigheden van de verdachte moeten motiveren en
daarmee op de argumentatie van de verdediging moeten ingaan” en ook dat hij zich daarbij
realiseerde dat “geen al te hoge eisen mogen worden gesteld aan de responsieplicht in gevallen
waarin de feitenrechter een ruime mate van vrijheid toekomt, zoals het geval is bij de beslissing
over de straftoemeting”. De Hoge Raad oordeelde anders en overwoog onder meer dat “kennelijk
en niet onbegrijpelijk het Hof het aangevoerde enkel [heeft] opgevat als een algemeen verzoek
tot matigen van de straf op basis van persoonlijke omstandigheden. Het Hof behoefde de
waardering van de bij de strafoplegging in aanmerking genomen factoren, waaronder de
persoonlijke omstandigheden, niet (nader) te motiveren”.

In zijn conclusie voorafgaande aan het arrest van de Hoge Raad van 20 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1119 heeft Bleichrodt nogmaals aandacht gevraagd voor de terughoudende
opstelling van de Hoge Raad met betrekking de beoordeling van straftoemetingsverweren in
relatie tot de responsieplicht van de rechter zoals neergelegd in art. 359 lid 2 Sv. Hij concludeerde
dat een andere benadering door de Hoge Raad goede papieren heeft en bracht daarbij het
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volgende naar voren (met weglating van voetnoten):

“Met de introductie van art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv is de responsieplicht van de rechter
geaccentueerd, ook als het gaat om standpunten die de strafoplegging betreffen. Art. 359,
tweede lid, tweede volzin, Sv past in een ontwikkeling naar een meer contradictoire
procesvoering, waarbij de rechter in voorkomende gevallen motiveert waarom hij afwijkt van een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat een partij in het geding naar voren heeft gebracht. Bij
deze ontwikkeling past ook het uitgangspunt van het voortbouwend appel en de daarbij
behorende concentratie van de appelrechter op de bezwaren die de partijen tegen het vonnis in
eerste aanleg hebben aangevoerd. De straftoemetingsvrijheid als zodanig wordt bovendien door
een aanscherping van de motiveringsplicht niet ingeperkt. De motiveringsplicht betreft veeleer de
verantwoording van het gebruik van de straftoemetingsvrijheid. Gelet op het voorafgaande, zie ik
voor een zeer restrictieve benadering van de responsieplicht ten aanzien van
straftoemetingsverweren geen goede gronden.”

De Hoge Raad deed de zaak af op de voet van art. 81 RO.

Ook mijn ambtgenoot Paridaens heeft in haar conclusie voorafgaande aan HR 20 november
2018, ECLI:NL:HR:2018:2148 nog eens aandacht gevraagd voor het belang van een goede
strafmotivering.10 Na aanhaling van de vruchteloze pogingen van (toenmalig) AG Bleichrodt en AG
Harteveld wees zij op het jaarverslag van de Hoge Raad van het jaar 2015. In dat jaarverslag viel
te lezen dat terecht aandacht was gevraagd “voor het belang van de keuze om al dan niet een
meer op de zaak en/of op het pleidooi toegespitste strafmaatoverweging op te nemen, maar dat
het de feitenrechter is die de belangrijke verantwoordelijkheid draagt te beoordelen in welke
specifieke gevallen het wenselijk is de verdachte, eventuele slachtoffers en/of het algemeen
publiek met een op de zaak toegespitste strafmaatoverweging inzicht te geven in de bijzondere
redenen van de straf”. Paridaens merkte vervolgens op dat het aan de feitenrechter is om de
handschoen verder op te pakken en om de gemaakte keuze met betrekking tot de oplegging van
de straf naast juridisch correct ook maatschappelijk helder en aanvaardbaar te verantwoorden.

Hoewel ik mij realiseer dat er slechts een heel geringe kans is de Hoge Raad te bewegen tot
een indringendere toets als het om de motivering van de verwerping van een strafmaatverweer
gaat, wil ik nogmaals het belang van een dergelijke motivering aan de orde stellen.

Het hof heeft aan de verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van vier jaren.
Daartoe heeft het hof overwogen dat de strafoplegging in overeenstemming is met de aard en de
ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op
de persoon van de verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken. Verder heeft het hof overwogen dat misdrijven als door verdachte gepleegd ook in de
samenleving grote gevoelens van onrust en onveiligheid teweeg brengen en dat het hof alles
afwegend van oordeel is dat de door de advocaat-generaal gevorderde gevangenisstraf van vier
jaren passend en geboden is.”

Het hof heeft dus slechts in algemene (en standaard) bewoordingen gereageerd op hetgeen
namens de verdachte is aangevoerd. Aan de feiten en omstandigheden die daarbij naar voren zijn
gebracht, heeft het hof echter geen enkele inhoudelijke motivering gewijd.

Door de steller van het middel is aangevoerd dat het hof ten minste enkele woorden had
kunnen besteden aan de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte:

“Het gerechtshof had moeten uitleggen waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk
onderbouwde standpunt dat in deze zaak over de strafoplegging is verwoord. Daarmee zou het
hebben voldaan aan een in de wet verankerde motiveringsverplichting. Motivering in dit geval is
bovendien en vooral een kwestie van fatsoen en humaniteit. Het gerechtshof had moeten
uitleggen waarom het voorbij is gegaan aan het standpunt dat de persoonlijke omstandigheden
van verzoeker meebrengen dat hij door het ondergane voorarrest al meer dan voldoende is
gestraft en dat moet worden voorkomen dat de strafoplegging tot gevolg heeft dat verzoeker
terug moet naar de gevangenis. Het gerechtshof had ten minste enkele woorden kunnen
besteden aan de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verzoeker. Door dat na te
laten, heeft het gerechtshof de strafoplegging niet naar de eisen der wet met redenen omkleed
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Ik kan de frustratie die hieruit spreekt invoelen. Naar mijn mening heeft de steller van het middel
ook inhoudelijk gelijk dat het hof iets uit te leggen had. Met name de bijzondere persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, waaronder de ernstige hartproblemen waarmee de verdachte
tijdens zijn voorlopige hechtenis is geconfronteerd en waarmee hij kennelijk nog steeds kampt,
hadden mijns inziens moeten nopen tot een nadere motivering. Dat het hof, zonder in te gaan op
het strafmaatverweer, de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf van drie jaren, met nog een
jaar verhoogt acht ik in strijd met de strekking van art. 359 lid 2 Sv. Daarom concludeer ik dat het
middel slaagt, ook al wijzen, in het licht van de huidige rechtspraak, alle pijlen in de
tegenovergestelde richting. De feitenrechter heeft een grote mate van vrijheid in de
sanctiebepaling. Maar net als mijn ambtgenoten eerder hebben gedaan, wil ik toch nogmaals het
belang van niet alleen een juridisch correcte, maar ook van een maatschappelijk heldere en op de
verdachte toegespitste stafmotivering benadrukken. Daar voeg ik aan toe dat een dergelijke
motivering ook bijdraagt aan de legitimiteit en aanvaardbaarheid van de straf voor de verdachte.
Naar mijn mening heeft de Hoge Raad daarin een belangrijke rol, door het niet voldoen aan die
motiveringsplicht te sanctioneren.

Het middel slaagt.

Het middel bevat de klacht dat sprake is van overschrijding van de inzendtermijn in cassatiefase.

Als het tweede middel slaagt behoeft het derde middel geen bespreking meer. Het tijdsverloop
kan immers bij de nieuwe behandeling van de zaak door het gerechtshof aan de orde worden
gesteld.

Indien de Hoge Raad van oordeel is dat het tweede middel niet slaagt geldt het volgende.
Namens de verdachte is op 15 maart 2019 beroep in cassatie ingesteld. De stukken van het
geding zijn op 4 juni 2021 bij de griffie van de Hoge Raad binnengekomen. De klacht houdt in dat
de stukken niet tijdig, te weten binnen acht maanden na het instellen van beroep in cassatie naar
de griffie van de Hoge Raad zijn gezonden, zodat de redelijke termijn als gewaarborgd in art. 6
EVRM is geschonden. Het middel klaagt daarover terecht. De inzendtermijn is met ruim 18
maanden overschreden. Daarbij merk ik op dat ook de termijn van zestien maanden sinds het
instellen van het cassatieberoep is overschreden, zodat het eerstgenoemde verzuim niet meer
valt te repareren met een voortvarende afdoening door de Hoge Raad.11 Dit betekent dat de
schending dient te leiden tot een vermindering van de straf die de Hoge Raad gepast zal
voorkomen.

Het middel slaagt.

Het eerste middel faalt en kan worden afgedaan met de aan art. 81 lid 1 RO ontleende
motivering. Het tweede en het derde middel slagen.

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

Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend voor wat betreft
de strafoplegging en tot zodanige op art. 440 lid 2 gebaseerde beslissing als de Hoge Raad
gepast zal voorkomen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

4 Het derde middel

5 Conclusie
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Uit de cassatieakte van 15 maart 2019 blijkt dat het cassatieberoep niet is ingesteld tegen het
oordeel van het hof over het onder 3 ten laste gelegde feit, de vrijspraak voor het onder 1 primair ten
laste gelegde feit en de nietigverklaring van de dagvaarding voor het onder 2, derde alternatief ten
laste gelegde feit.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393, m.nt. Buruma.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393, m.nt. Buruma en ook A.J.A. van Dorst,
Cassatie in strafzaken, Deventer: Kluwer 2018, p. 195.

De voorlopige hechtenis is door het hof op 4 juni 2018 met ingang van 11 juni 2018 geschorst.

Volgens de berekening van de raadsman in het schorsingsverzoek van de voorlopige hechtenis d.d. 4
juni 2018 i heeft de verdachte in beide samenhangende zaken in totaal 2 jaar en 10 maanden in
voorlopige hechtenis doorgebracht..

Zie bijvoorbeeld HR 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:635, NJ 2015/227, m.nt. Vellinga-Schootstra.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393, m.nt. Buruma.

Zie hierover conclusies van mijn ambtgenoot Bleichrodt van 30 september 2014,
ECLI:NL:PHR:2014:2378 en het daarop volgende arrest HR 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:642, NJ
2015/225, m.nt. Vellinga-Schootstra.

Ik wijs daarbij met name op de in de vorige voetnoot genoemde conclusie van mijn ambtgenoot
Bleichrodt van 30 september 2014, ECLI:PHR:2014:2378 onder 22, 23 en 26. Zie ook de conclusies
voorafgaand aan HR 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:635, NJ 2016/227, m.nt. Vellinga-Schootstra. De
verdachte verbleef in een kliniek, was druk bezig met zijn behandeling en kon om die reden (volgens
de verdediging geen werkstraf uitvoeren, verzoek was daarom om aan de verdachte een
voorwaardelijke straf dan wel lagere taakstraf op te leggen; HR 17 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:637,
NJ 2016/226, m.nt. Vellinga-Schootstra. Door de verdediging werd verzocht om te volstaan met een
geheel voorwaardelijke straf gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. HR 17 maart
2015, ECLI:NL:HR:2015:642, NJ 2015/225, m.nt. Vellinga-Schootstra. Verzocht werd de verdachte een
straf op te leggen die niet een langere vrijheidsbeneming meebrengt dan hij reeds had ondergaan, nu
de verdachte al elf maanden in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, hij daarna vier maanden in
vreemdelingenbewaring is gehouden waarna hij is uitgezet naar Marokko en dat de detentie hem
bijzonder zwaar is gevallen wegens medische problemen.

Ik verwijs daarbij naar randnummer 18 en de daarbij aangehaalde literatuur in de conclusie van 2
oktober 2018, ECLI:PHR:2018:1067.

HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, m.nt. Mevis.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Strafbepaling ex art. 423.4 Sv. Na veroordeling in eerste aanleg t.z.v. medeplegen
poging tot inbraak en (zaak A), poging tot zware mishandeling (zaak B) en
aanwezig hebben van GHB (zaak C) tot gevangenisstraf van 5 maanden, zijn in
hoger beroep enkel zaken B en C aan de orde, heeft hof straf voor zaak A bepaald
op gevangenisstraf van 3 weken en heeft hof verdachte t.z.v. zaken B en C
veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Kon hof bij
strafbepaling voor zaak A oordelen dat geen ruimte bestaat om tot andere
strafmodaliteit te komen dan eerder opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf?
Indien bij samenloop van feiten het h.b. niet is gericht tegen vonnis als geheel maar
slechts tegen een of meer van die feiten, zal hof (i.g.v. vernietiging t.a.v.
sanctieoplegging) o.g.v. art. 423.4 Sv voor de niet aan zijn oordeel onderworpen
feiten de sanctie moeten ‘bepalen’. Dit betekent dat hof moet bepalen welk
gedeelte van hoofdstraf en/of bijkomende straf(fen) en/of maatregel(en) geacht
moet(en) worden door eerste rechter te zijn opgelegd t.a.v. feit dat of feiten die niet
aan ‘s hofs oordeel is/zijn onderworpen. Het staat hof niet vrij daarbij
omstandigheden te betrekken die in e.a. niet aan de orde zijn geweest (vgl.
HR:2010:BK3202). Het staat hof wel vrij bij toepassing van art. 423.4 Sv een
andere strafsoort toe te passen dan waartoe verdachte in e.a. is veroordeeld (vgl.
HR:1962:125). Hof heeft miskend wat hiervoor is vooropgesteld

Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. strafbepaling t.z.v. zaak A en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0036 
NJB 2022/470 
RvdW 2022/220 
NJ 2022/82 

Uitspraak
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3.1

Nummer 20/01252

Datum 8 februari 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 maart
2020, nummer 21-003200-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C. Grijsen, advocaat te Almere, 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 de uitspraak van
het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissing over het bepalen van de sanctie, tot terugwijzing
van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw
wordt berecht en afgedaan, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

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).

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat bij het bepalen van de straf als
bedoeld in artikel 423 lid 4 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), geen ruimte bestaat
om tot een andere strafmodaliteit te komen dan de eerder opgelegde onvoorwaardelijke
gevangenisstraf.

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel



3.2

3.3

Het arrest van het hof houdt, voor zover voor de beoordeling van het cassatiemiddel van belang,
het volgende in:

“De omvang van het hoger beroep

In de appelakte van 5 juni 2018 is vermeld dat het hoger beroep zich uitdrukkelijk niet richt tegen
het vonnis voor zover dat is gewezen in de gevoegd behandelde strafzaak met parketnummer 05-
034789-18. Het hoger beroep richt zich derhalve uitsluitend tegen voormeld vonnis voor zover
daarin is beslist over de aan verdachte onder de parketnummers 05-102758-17 en 05-179186-17
verweten feiten.

Nu het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld, betekent het voorgaande dat de
beslissing in het vonnis waarvan beroep ten aanzien van het onder parketnummer 05-034789-18
bewezenverklaarde feit onherroepelijk is. Het hof dient daarom - gelet op het bepaalde in artikel
423, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering - voor dat bewezenverklaarde feit wel
opnieuw de hoofdstraf te bepalen.

(...)

Bepaling van de hoofdstraf op grond van het bepaalde in art. 423, vierde lid, Sv.

Nu het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk wordt vernietigd en daarbij één hoofdstraf werd
opgelegd bij samenloop van meerdere misdrijven, moet het hof op grond van het bepaalde in
artikel 423, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, opnieuw de hoofdstraf bepalen voor
het bij dat vonnis onder parketnummer 05-034789-18 bewezenverklaarde feit. Onder dit
parketnummer heeft de politierechter bewezen verklaard dat verdachte zich - kort gezegd -
schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van een poging tot inbraak. De politierechter heeft
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden (met aftrek van voorarrest) opgelegd voor
dit bewezenverklaarde feit en het onder parketnummer 05-102758-17 primair en parketnummer
05-179186-17 bewezenverklaarde tezamen.

Gelet op het bepaalde in voornoemd artikel dient het hof te beslissen welk gedeelte van deze
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden geacht moet worden door de politierechter te
zijn opgelegd ter zake van het onder parketnummer 05-034789-18 bewezenverklaarde feit. Het
hof mag bij het bepalen van die straf geen omstandigheden betrekken die in eerste aanleg niet
aan de orde zijn geweest. Er bestaat ook geen ruimte voor de keuze van een andere
strafmodaliteit of een voorwaardelijke gevangenisstraf wanneer de eerste rechter, zoals in dit
geval, uitsluitend een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft opgelegd. Het hof kan het voorstel
van de advocaat-generaal om te bepalen dat de politierechter een voorwaardelijke
gevangenisstraf van 2 maanden heeft opgelegd voor het feit dat in hoger beroep niet meer aan
de orde is, daarom niet volgen. In alle redelijkheid bepaalt het hof, gelet op het voorgaande, de
straf van het niet aan het hof voorgelegde feit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de
duur van drie weken.

(...)

BESLISSING

Het hof:

(...)

Bepaalt op grond van artikel 423, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering de straf van het
in de zaak met parketnummer 05-034789-18 door de rechtbank bewezenverklaarde en thans
onherroepelijke feit op: een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) weken.”

Artikel 423 lid 4 Sv luidt:

“Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is uitgesproken en het hooger beroep
slechts ingesteld is ten aanzien van een of meer dier feiten, wordt, in geval van vernietiging ten
aanzien van de straf, bij het arrest de straf voor het andere feit of de andere feiten bepaald.”



3.4

3.5

3.6

Indien bij samenloop van feiten het hoger beroep niet is gericht tegen het vonnis als geheel, maar
slechts tegen een of meer van die feiten, zal het hof - in geval van vernietiging ten aanzien van de
sanctieoplegging - op grond van artikel 423 lid 4 Sv voor de niet aan zijn oordeel onderworpen
feiten de sanctie moeten ‘bepalen’. Dit betekent dat het hof moet bepalen welk gedeelte van de
hoofdstraf en/of bijkomende straf(fen) en/of maatregel(en) geacht moet(en) worden door de
eerste rechter te zijn opgelegd ter zake van het feit dat of de feiten die niet aan het oordeel van
het hof is/zijn onderworpen. Het staat het hof niet vrij daarbij omstandigheden te betrekken die in
eerste aanleg niet aan de orde zijn geweest. (Vgl. HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3202.)
Het staat het hof wel vrij bij de toepassing van artikel 423 lid 4 Sv een andere strafsoort toe te
passen dan waartoe de verdachte in eerste aanleg is veroordeeld (vgl. HR 4 december 1962,
ECLI:NL:HR:1962:125).

Door te oordelen dat in het kader van de strafbepaling, als bedoeld artikel 423 lid 4 Sv, “geen
ruimte [bestaat] voor de keuze van een andere strafmodaliteit of een voorwaardelijke
gevangenisstraf wanneer de eerste rechter, zoals in dit geval, uitsluitend een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf heeft opgelegd”, heeft het hof miskend wat onder 3.4 is vooropgesteld.

Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de strafbepaling ter zake van het
onder parketnummer 05-034789-18 bewezenverklaarde;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak ten aanzien daarvan
opnieuw wordt berecht en afgedaan;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren
E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 februari 2022.

4 Beslissing
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1.  De verdachte is bij arrest van 19 maart 2020 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens in de zaak met parketnummer 05-102758-17 primair “poging tot
zware mishandeling” en in de zaak met parketnummer 05-179186-17 “opzettelijk handelen in strijd
met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod” veroordeeld tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van twee jaren,
met aftrek van voorarrest. Het hof heeft daarbij de proeftijd als vermeld in het vonnis van de
politierechter in de rechtbank Gelderland van 18 oktober 2017 in de zaak met parketnummer 05-
800107-17 verlengd met een termijn van één jaar en de straf van het in de zaak met
parketnummer 05-034789-18 door de rechtbank bewezenverklaarde en inmiddels onherroepelijke
feit bepaald op een gevangenisstraf voor de duur van drie weken.

2.  Namens de verdachte heeft mr. C. Grijsen, advocaat te Almere, twee middelen van cassatie
voorgesteld.

3. Het eerste middel heeft betrekking op de zaak met parketnummer 05-179186-17, waarin de
verdachte is veroordeeld vanwege bezit van GHB. Het middel houdt in dat het hof ontoereikend heeft
gereageerd op een verweer strekkende tot bewijsuitsluiting of strafvermindering vanwege
vormverzuimen bij (i) de staandehouding, (ii) de vordering tot uitlevering en (iii) de aanhouding buiten
heterdaad.

4. Voor een goed begrip van het middel schets ik eerst de gang van zaken zoals die blijkt uit de
bewijsvoering. De verdachte zit op de bijrijdersstoel wanneer de verbalisanten, belast met
noodsurveillance, de bestuurder van de auto een stopteken geven. Een van de verbalisanten vordert
daarna de bestuurder inzage van zijn rijbewijs en vraagt de verdachte zijn identiteitsbewijs. Omdat
de verdachte, naar het oordeel van verbalisant [verbalisant 1] , de hele tijd zeer onrustig om zich
heen beweegt met zowel zijn armen als zijn benen, erg transpireert en verwijde pupillen heeft,
vorderen de verbalisanten de uitlevering van alle wapens en verdovende middelen. Vervolgens haalt
de verdachte uit een tasje onder de bijrijdersstoel een flesje met het opschrift “Karvan Cevitam”,
overhandigt dit aan de verbalisanten en zegt daarbij dat in het flesje GHB zit. De verdachte wordt op
dat moment niet aangehouden, omdat de insluiting van de verdachte op dat moment, naar het
oordeel van verbalisant [verbalisant 1] , onwenselijk is vanwege zijn zeer grote afhankelijkheid van
GHB. Enkele dagen later wordt de verdachte alsnog aangehouden in zijn woning.

5. Met betrekking tot (i) de staandehouding, (ii) de vordering tot uitlevering en (iii) de aanhouding
buiten heterdaad, wordt achtereenvolgens door de steller van het middel – zakelijk weergegeven –
het volgende aangevoerd.

(i) Met betrekking tot de staandehouding zijn er drie klachten. Ten eerste is het hof niet ingegaan op
het standpunt dat deze zaak op een belangrijk punt afwijkt van de uitspraak van de Hoge Raad over
de dynamische verkeerscontrole. Uit die uitspraak volgt dat uit het door verbalisanten vragen naar
een rijbewijs of kentekenbewijs kan worden afgeleid dat zij gebruik maakten van in de WVW 1994
neergelegde controlebevoegdheden “wanneer door de politie wordt gesteld dat zij gebruik hebben
gemaakt van de in de WVW neergelegde controlebevoegdheden” en niet indien “zoals in de
onderhavige zaak, door verbalisanten geen tekst en uitleg wordt gegeven over de wettelijke
grondslag waarop hun handelen in een specifiek geval rust”. Ten tweede heeft het hof ten onrechte
als maatstaf gehanteerd dat “voldoende aannemelijk” is dat het stopteken is gegeven ter controle
van de Wegenverkeerswet: het hof had moeten vaststellen dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Ten
derde heeft het hof geoordeeld dat de verdachte, voor zover al van een vormverzuim sprake zou zijn,
niet in zijn belangen is geschaad, omdat het stopteken en de staandehouding waren gericht tot de
bestuurder. Ook de verdachte is echter om zijn legitimatiebewijs gevraagd, zoals ter terechtzitting bij
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pleidooi is aangevoerd.

(ii) Met betrekking tot de vordering tot uitlevering heeft het hof het redelijke vermoeden van schuld op
een onjuiste of onbegrijpelijke wijze geconstrueerd, door daarbij de algemene ervaringsregel te
introduceren dat wanneer iemand onder invloed van verboden verdovende middelen is ook
aannemelijk is dat diegene deze bij zich heeft. Uit feiten en omstandigheden zelf dient een redelijk
vermoeden van schuld te kunnen worden geconstrueerd, zonder dat daaraan aannames ten
grondslag liggen.

(iii) Met betrekking tot de aanhouding buiten heterdaad heeft het hof ten onrechte de stelling
verworpen dat voor een op heterdaad ontdekt feit geen aanhouding buiten heterdaad mag volgen.
Uit de bewoordingen van art. 54 Sv volgt immers dat aanhouding buiten heterdaad kan plaatsvinden
“buiten het geval van ontdekking op heterdaad”. In een zaak zoals deze, waarin ten tijde van het op
heterdaad ontdekken van het feit is afgezien van aanhouding, kan dan ook later geen aanhouding
buiten heterdaad plaatsvinden.

6. Voordat ik deze klachten bespreek, geef ik de bewezenverklaring en de bewijsmiddelen weer.
Daarna volgen het verweer waarop het middel betrekking heeft en de verwerping ervan door het hof.

7. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“hij op 1 augustus te Renkum opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 27 milliliter van een
materiaal bevattende Gamma-Hydroxy-Boterzuur (GHB), zijnde Gamma-Hydroxy-Boterzuur (GHB), een
middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.”

8. Deze bewezenverklaring berust op de volgende bewijsmiddelen:

“4. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 5 maart 2020 voor zover
inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 1 augustus 2017 heb ik GHB aanwezig gehad in Renkum. De GHB zat in een flesje van Karvan
Cevitam.

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal) (als bijlage op p. 4 en 5 van het proces-
verbaal, genummerd PL0600-2017357228) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas
van verbalisanten:

Op 1 augustus 2017 waren wij, verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] , belast met een
noodhulpsurveillance binnen de gemeente Renkum. Ter hoogte van de kruising tussen de Meester van
Damweg en de St. Josephweg zagen wij een auto rijden. Wij gaven de bestuurder van deze auto een
stopteken. Ik, [verbalisant 1] , zag dat de bijrijder in dit betrokken voertuig de mij ambtshalve
bekende [verdachte] was, geboren op [geboortedatum] 1981 te [geboorteplaats] . Wij zagen dat
[verdachte] de hele tijd zeer onrustig om zich heen bewoog met zowel zijn armen als zijn benen.
Tevens zagen wij dat hij erg transpireerde en verwijde pupillen had. Deze gedragingen deden ons
vermoeden dat [verdachte] onder invloed was van middelen zoals genoemd in de Opiumwet.
Vervolgens vorderde ik, [verbalisant 1] , aan [verdachte] de uitlevering van alle wapens en/of drugs
zoals genoemd in lijst I en II van de Opiumwet. Wij hoorden dat [verdachte] zei: “Goed, ik heb nog
wel wat.” Wij zagen dat [verdachte] een blauwkleurige schoudertas onder de bijrijdersstoel vandaan
pakte en een klein flesje met het opschrift “Karvan Cevitam” overhandigde. Ik vroeg aan [verdachte]
wat de inhoud van het flesje was. Wij hoorden hem zeggen dat er GHB in het flesje zat.

6. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 10 van het proces-verbaal,
genummerd PL0600-2017357228) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van
verbalisant:

Ik, verbalisant [verbalisant 1] , was belast met onderzoek naar het bezit van de harddrug GHB van
verdachte [verdachte] . Tijdens dit onderzoek verzocht ik aan een collega en taakaccenthouder
“Drugs” om de inhoud van het in beslag genomen flesje met het opschrift “Karvan Cevitam” te-testen
voor de mogelijke aanwezigheid van stoffen genoemd op lijst I van de Opiumwet.

Wij zagen dat deze indicatieve test een positief resultaat weergaf voor de stof GHB.



7. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 21 e.v. van het proces-
verbaal, genummerd PL0600-2017357228) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas
van verbalisanten:

Op 30 augustus 2017 werd door de afdeling Forensische Opsporing een onderzoek ingesteld in
verband met een vermoedelijke overtreding van de Opiumwet.

Door ons werd het volgende waargenomen en bevonden.

Omschrijving verpakking: flesje Karvan Cevitam.

Inhoud verpakking: blauwe transparante stroperige vloeistof.

Hoeveelheid vloeistof: 27 milliliter.

Inhoud getest met: MMC GHB Test.

Uitslag test: Positief GHB.

Verschijningsvorm/

strafbaarheidstelling: De kleur-reactietest is een indicatie dat het testmateriaal GHB (Gamma-Hydroxy-
Boterzuur) bevat. GHB staat vermeld op de lijst I van de Opiumwet.”

9. De verdediging heeft ter terechtzitting van het hof van 5 maart 2020, volgens de overgelegde
pleitnota, het volgende verweer gevoerd (met weglating van voetnoten):

“Ik ga u verzoeken cliënt van dit feit vrij te spreken. Naar mijn mening zijn er in het
opsporingsonderzoek dat heeft geleid tot de vondst van de GHB ernstige vormverzuimen begaan, die
in dit geval tot bewijsuitsluiting zouden moeten leiden.

Staandehouding onrechtmatig

Om te beginnen stelt de verdediging zich op het standpunt dat de staandehouding onrechtmatig is.
De kern van het probleem is gelegen in het feit dat het proces-verbaal van bevindingen van 1
augustus 2017 niet duidelijk maakt waarom de verbalisanten een stopteken gaven. Het proces-
verbaal vermeldt daar niets over. Weliswaar controleren de verbalisanten na de staandehouding het
rijbewijs van de bestuurder, niet zijnde cliënt, maar of deze controle nu de reden was voor de
staandehouding, of dat dit toch verband hield met een mogelijke verdenking, blijkt niet uit dit proces-
verbaal.

Dit maakt dan ook dat deze situatie feitelijk anders is dan de feiten in de zaak van de Dynamische
Verkeerscontrole. In die zaak overwoog de Hoge Raad:

‘Het Hof heeft vastgesteld dat de verbalisanten de verdachte een stopteken hebben gegeven "teneinde een
verkeerscontrole uit te voeren" en dat de verbalisanten aan de verdachte de inzage in diens rijbewijs en in
de kentekenpapieren van het voertuig hebben gevorderd.’

Het was in die zaak was dus duidelijk dat de verdachte was stopgezet in het kader van een
verkeerscontrole. Omdat de controlebevoegdheden in dat geval dus mede waren uitgeoefend ter
controle op de naleving van de Wegenverkeerswet, keurde de Hoge Raad de gang van zaken in die

Goed: medicamenten/hulpmiddelen, verdovende middelen (GHB), SIN AAKU7691NL.
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zaak goed.

Wezenlijk verschil tussen de Dynamische Verkeerscontrole en de zaak van cliënt, is dat in de zaak van
cliënt juist niet duidelijk is of de verbalisanten een stopteken hebben gegeven teneinde een
verkeerscontrole uit te voeren, of dat zij dit met een andere reden deden. In deze zaak hebben de
verbalisanten namelijk een stopteken gegeven, waarna ze zowel inzage in het rijbewijs hebben
gevorderd, als een strafrechtelijk onderzoek hebben ingesteld naar een mogelijk strafbaar feit.

Client is geen bestuurder, maar bijrijder van de auto. Veel andere redenen dan dat hij ambtshalve
bekend is bij de verbalisanten blijken er niet te zijn als hem om zijn legitimatiebewijs wordt gevraagd.
Nu uit het proces-verbaal niet kan worden opgemaakt dat dit ook verband hield met een
verkeerscontrole, hou ik het ervoor dat in dit geval sprake was van een staandehouding op grond van
artikel 52 Sv, waarvoor een redelijk vermoeden van schuld vereist is. Nu ten tijde van de
staandehouding in zijn geheel geen sprake was van een verdenking, en zeker niet voldoende,
concreet, is de staandehouding onrechtmatig. Dit levert op een onherstelbare normschending in de
opsporing; een vormverzuim. Op de consequenties die dit zou moeten hebben voor het hierdoor
verkregen bewijs, kom ik terug.

Vordering uitlevering onrechtmatig

Niet alleen de staandehouding, ook de “vordering tot uitlevering van wapens en/of drugs” (kennelijk)
mede gebaseerd op grond van artikel 9 lid 3 Opiumwet acht ik onrechtmatig. Daarvoor is vereist dat
ten minste sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit uit de Wet Wapens en Munitie
en de Opiumwet.

Het enkele feit echter dat cliënt onrustig oogde, transpireerde en verwijdde pupillen had en dat hij
mogelijk onder invloed zou zijn van verdovende middelen, vormt op zichzelf nog geen redelijk
vermoeden dat hij dus ook verdovende middelen met zich voert. Dit levert geen redelijk vermoeden op
van een strafbaar feit uit de Opiumwet. Er zijn meer feiten en omstandigheden nodig die een dergelijk
vermoeden rechtvaardigen.

Nu verdere bevindingen ontbreken waarmee dit vermoeden zou kunnen worden onderbouwd, was er
onvoldoende basis voor het doen van een vordering tot uitlevering. Deze vordering had dan ook nooit
gedaan mogen worden en ook dit levert een onherstelbaar vormverzuim op.

Aanhouding buiten heterdaad

Na de vordering tot uitlevering en de vondst van het flesje ‘Karvan Cevitam’ gebeurt er nog iets
opvallends. [verdachte] wordt niet op heterdaad aangehouden omdat gezien zijn hoge GHB
afhankelijkheid insluiting onwenselijk was. Verbalisant [verbalisant 1] deelt cliënt mee dat hij mogelijk
op een later moment dan nog een ontbiedingsbrief voor verhoor krijgt op zijn huisadres. Een
mededeling van een verbalisant waar cliënt op mag vertrouwen.

Maar het loopt anders; enkele dagen later, op 4 september 2017 wordt cliënt buiten heterdaad
aangehouden voor dit feit. Zijn woning wordt met dat doel zonder zijn toestemming binnengetreden.
In de situatie van [verdachte] met betrekking tot zijn verslaving en aan de stand van het dossier en
het onderzoek is inmiddels nog niets veranderd.

Ik meen dat cliënt onder deze omstandigheden niet buiten heterdaad voor dit feit had mogen worden
aangehouden. Zoals ik welbekend veronderstel zijn op grond van art. 53 en 54 Sv twee soorten
aanhouding mogelijk; aanhouding op heterdaad en aanhouding buiten heterdaad. De letterlijke tekst
van art. 54 Sv luidt dat ‘Buiten het geval van ontdekking op heterdaad’ een opsporingsambtenaar
bevoegd is om op bevel van een officier van justitie een verdachte aan te houden. Daar leid ik uit af
dat dit niet geldt voor de situatie dat sprake is van ontdekking op heterdaad. Client had dus niet
buiten heterdaad mogen worden aangehouden voor een feit dat op heterdaad is ontdekt.

Zeker in dit geval is cliënt feitelijk medegedeeld door een politieagent dat hij niet zal worden
aangehouden. Het is in ieder geval in strijd met het vertrouwensbeginsel om vervolgens toch op een
later moment en op een veel ingrijpendere manier cliënt alsnog aan te houden door zijn huis binnen te
vallen. Ook wat betreft de aanhouding van cliënt is er dus sprake van een niet meer te herstellen
vormverzuim.

Sanctionering vormverzuim



Daarmee is sprake van drie vormverzuimen (als bedoeld in artikel 359a Sv) die, alleen al vanwege het
structurelere karakter in dit geval en de opeenstapeling daarvan, niet zonder consequenties kunnen
blijven. Er is sprake van een schending van een belangrijk rechtsbeginsel, namelijk dat de overheid
niet zonder verdenking dwangmiddelen mag toepassen tegen een burger en dit beginsel is ook
aanzienlijke mate geschonden. Cliënt is immers niet alleen staande gehouden maar, later ook buiten
heterdaad aangehouden. De verdediging stelt zich dan ook op het standpunt dat in dit geval
bewijsuitsluiting als sanctie passend en geboden is.

Ter ondersteuning van dit standpunt wijs ik uw hof ten eerste op het belang van het geschonden
voorschrift / de geschonden voorschriften. Dit belang is gelegen in de bescherming van de rechten van
cliënt als individuele burger, dat hij niet zomaar zonder verdenking kan worden staande gehouden en
dat hij niet zonder redelijk vermoeden van aanwezigheid wordt geconfronteerd met een dergelijke
vordering. Voor het maken van een inbreuk op de persoonlijke vrijheid en het privéleven van cliënt is
een grondslag nodig – een verdenking – en die verdenking bestond op dat moment niet. Als de
grenzen op dit vlak vervagen en worden overschreden, in dit geval zelfs herhaaldelijk, kan dit leiden
tot al te lichtvaardige en willekeurige schending van de privacy van burgers.

Het verzuim is ernstig, omdat er dwangmiddelen zijn toegepast die achterwege hadden moeten
blijven: eerst de staandehouding, daarna de vordering tot uitlevering en uiteindelijk is cliënt zelfs
buiten heterdaad aangehouden als gevolg van deze vormverzuimen. Zeker het doen van een
vordering tot uitlevering is ingrijpend, omdat de wet (uitgaande van een redelijk vermoeden van
schuld) in principe ook verplicht tot het voldoen aan die vordering. De keuzevrijheid en het recht om
zichzelf niet te belasten (voortvloeiend uit art. 6 EVRM; recht op een eerlijk proces) is daarmee in
belangrijke mate geschonden.

Het nadeel voor cliënt zit eveneens in de toepassing van dwangmiddelen, want als gevolg van de
staandehouding en vordering tot uitlevering hebben de verbalisanten zijn woning betreden en is hij
als gezegd buiten heterdaad aangehouden. Hij is van zijn vrijheid beroofd zonder dat hiervoor een
gerechtvaardigde titel bestond. Zou de politie zich aan de regels hebben gehouden, dan was dit nooit
gebeurd.

Alles afwegend is wat mij betreft maar een sanctie passend en dat is bewijsuitsluiting van al het
bewijs dat is vergaard als gevolg van de verzuimen. Dit betekent dat zowel het aantreffen van de
GHB, als de daaropvolgende verklaring van cliënt van het bewijs, alsmede de verklaring die na zijn
moeten worden uitgesloten. Daarna blijft onvoldoende bewijs over dat cliënt drugs voorhanden heeft
gehad, zodat ik u verzoek cliënt vrij te spreken.

Subsidiair verzoek ik u de vormverzuimen te sanctioneren met strafvermindering.”

10. Het hof heeft in zijn uitspraak het verweer als volgt verworpen:

“Het hof is van oordeel dat het namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van
het onder parketnummer 05-179186-17 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.

In het bijzonder overweegt het hof - grotendeels met de politierechter - als volgt.

Op 1 augustus 2017 gaven de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] een stopteken aan de
bestuurder van een auto. Verdachte zat als bijrijder in deze auto. Vervolgens heeft verbalisant
[verbalisant 1] op grond van de Wegenverkeerswet inzage van het rijbewijs van de bestuurder,
[betrokkene 1] , gevorderd. Gelet op het feit dat de inzage van dit rijbewijs direct na het geven van
het stopteken is gevorderd, is het naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk dat het
stopteken is gegeven ter controle van de Wegenverkeerswet. Anders dan de raadsvrouw heeft
betoogd, is daarom geen sprake van een onrechtmatige staandehouding. Volledigheidshalve
overweegt het hof nog dat het stopteken en de staandehouding waren gericht tegen [betrokkene 1] ,
de bestuurder van de auto. Ook al zou er sprake zijn geweest van een vormverzuim - wat naar het
oordeel van het hof niet zo is - dan is verdachte hierdoor niet in enig belang geschaad.

Uit het relaas van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] blijkt verder dat zij hebben



geconstateerd dat [betrokkene 1] en verdachte allebei antecedenten hadden op het gebied van
overtreding van de Opiumwet. Daarnaast zagen zij dat verdachte tijdens de controle de hele tijd zeer
onrustig om zich heen bewoog met zijn armen en benen, dat hij erg transpireerde en dat hij verwijde
pupillen had. Gelet op deze omstandigheden hadden de verbalisanten het vermoeden dat verdachte
onder invloed was van verboden verdovende middelen. Naar het oordeel van het hof was dit
vermoeden op basis van dit gedrag van verdachte gerechtvaardigd. Daarnaast is het hof van oordeel
dat het aannemelijk is dat iemand verboden verdovende middelen bij zich heeft op het moment dat
ook aannemelijk is dat iemand onder invloed is van dergelijke middelen. Gelet op de hiervoor
genoemde feiten en omstandigheden - in onderling verband en samenhang bezien - bestond er
voldoende grond voor de verbalisanten om uitlevering van drugs te vorderen op grond van het
bepaalde in artikel 9, derde lid, van de Opiumwet. Van een vormverzuim is daarom geen sprake.

Volgens de raadsvrouw was de aanhouding van verdachte buiten heterdaad onrechtmatig omdat het
niet is toegestaan om een verdachte buiten heterdaad aan te houden voor een op heterdaad ontdekt
strafbaar feit. Deze stelling van de raadsvrouw vindt geen steun in het recht. Van strijd met het
vertrouwensbeginsel door verdachte later alsnog aan te houden voor het aanwezig hebben van GHB
is naar het oordeel van het hof ook geen sprake. De raadsvrouw heeft hiertoe aangevoerd dat aan
verdachte zou zijn medegedeeld dat hij niet zal worden aangehouden voor dit strafbare feit. Het hof
stelt echter vast dat door verbalisant [verbalisant 1] op 1 augustus 2017 uitsluitend aan verdachte is
medegedeeld dat hij niet op heterdaad zou worden aangehouden omdat insluiting van verdachte op
dat moment onwenselijk zou zijn vanwege zijn zeer grote afhankelijkheid van GHB. Door de
verbalisanten is geenszins het vertrouwen gewekt dat verdachte op een later moment niet alsnog zou
worden aangehouden.

Het hof concludeert dat er geen vormen zijn verzuimd in het voorbereidend onderzoek. Daarom
bestaat er geen aanleiding om over te gaan tot bewijsuitsluiting.”

De staandehouding

11. Het middel bevat drie klachten over de verwerping door het hof van het verweer dat vormen zijn
verzuimd bij de staandehouding van de verdachte. De klachten gaan eraan voorbij dat het hof heeft
vastgesteld dat een stopteken is gegeven aan de bestuurder van de auto en dus niet aan de
verdachte die zich als bijrijder in de auto bevond, zodat de verdachte sowieso niet in enig belang is
geschaad. Dit oordeel draagt zelfstandig de verwerping van het verweer dat bij de staandehouding
van de verdachte vormen zijn verzuimd. In dit oordeel ligt namelijk besloten dat de verdachte niet is
staande gehouden. Hieraan doet niet af dat ter terechtzitting is aangevoerd dat de verdachte zijn
identiteitsbewijs heeft moeten laten zien omdat de bevoegdheid daarvoor berust op art. 2 Wet op de
identificatieplicht en hieruit niet volgt dat de verdachte is staande gehouden.

12. De klachten zijn ongegrond.

De vordering tot uitlevering

13. Met betrekking tot het vormverzuim dat zou zijn begaan bij de vordering tot uitlevering wordt
aangevoerd dat het hof heeft geoordeeld dat een redelijk vermoeden van schuld bestond omdat de
verdachte antecedenten had op het gebied van de Opiumwet en het vermoeden bestond dat hij
onder invloed van verdovende middelen was. Volgens de steller van het middel heeft het hof het
redelijke vermoeden van schuld op een onjuiste of onbegrijpelijke wijze geconstrueerd, door daarbij
de algemene ervaringsregel te introduceren dat wanneer iemand onder invloed van verboden
verdovende middelen is ook aannemelijk is dat diegene deze bij zich heeft. Uit feiten en
omstandigheden zelf dient een redelijk vermoeden van schuld te kunnen worden geconstrueerd,
zonder dat daaraan aannames ten grondslag liggen. Tegen de aanname van het hof wordt in de
schriftuur ingebracht “dat veel mensen die verdovende middelen gebruiken er bewust voor kiezen om



dit in de beslotenheid van hun woning te doen. Het buiten de woning meevoeren van verdovende
middelen levert immers risico op dat deze worden ontdekt.”

14. Bij de beoordeling van de klacht is van belang dat bij het construeren van een redelijk vermoeden
van schuld aan een strafbaar feit zowel de ambtshalve kennis van opsporingsambtenaren als feiten
van algemene bekendheid mogen worden meegewogen.1

15. Het is goed mogelijk dat “veel mensen die verdovende middelen gebruiken er bewust voor kiezen
om dit in de beslotenheid van hun woning te doen”, maar dit sluit bepaald niet uit dat er ook veel
mensen zijn die verdovende middelen gebruiken en deze buiten de beslotenheid van hun woning bij
zich dragen. Het oordeel van het hof dat de verbalisanten ten aanzien van een ambtshalve bekende
drugsgebruiker die onder invloed lijkt te zijn en die buiten de beslotenheid van zijn woning, te weten
in een auto, is aangetroffen, konden uitgaan van een redelijk vermoeden van drugsbezit, is naar het
mij voorkomt daarmee niet onbegrijpelijk.

16. De klacht is ongegrond.

De aanhouding buiten heterdaad

17. Met betrekking tot de aanhouding buiten heterdaad wordt aangevoerd dat het hof ten onrechte
de stelling heeft verworpen dat voor een op heterdaad ontdekt feit geen aanhouding buiten
heterdaad mag volgen. Uit de bewoordingen van art. 54 Sv volgt immers dat aanhouding buiten
heterdaad kan plaatsvinden “buiten het geval van ontdekking op heterdaad”. Volgens de steller van
het middel kan in een zaak zoals deze, waarin ten tijde van het op heterdaad ontdekken van het feit
wordt afgezien van aanhouding, dan ook geen aanhouding buiten heterdaad meer plaatsvinden. Met
een beroep op de wetssystematiek die volgt uit art. 53 en 54 Sv in onderlinge samenhang bezien, zou
volgens de steller van het middel geen ruimte bestaan een verdachte ten aanzien van een feit dat op
heterdaad is ontdekt, later alsnog buiten heterdaad aan te houden.

18. Art. 53, eerste lid, Sv luidt:

“In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit is een ieder bevoegd de verdachte aan
te houden.”

19. Art. 54, eerste lid, Sv luidt:

“Buiten het geval van ontdekking op heterdaad is de opsporingsambtenaar op bevel van de officier
van justitie bevoegd de verdachte van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, aan
te houden teneinde hem ten spoedigste voor te geleiden aan de hulpofficier van justitie of de officier
van justitie.”

20. Het begrip ‘ontdekking op heterdaad’ wordt in art. 128 Sv als volgt gedefinieerd:

“1. Ontdekking op heeter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het
begaan wordt of terstond nadat het begaan is.

2. Het geval van ontdekking op heeter daad wordt niet langer aanwezig geacht dan kort na het feit
dier ontdekking.”

21. Naar het mij voorkomt, is de klacht gebaseerd op een verkeerde rechtsopvatting. Uit art. 53,
eerste lid, Sv en art. 54, eerste lid, Sv in onderlinge samenhang bezien, volgt immers slechts dat de
mogelijkheid om een verdachte aan te houden buiten de situatie waarin (nog) sprake is van
ontdekking op heterdaad aan meer voorwaarden is gebonden dan de aanhouding bij ontdekking op
heterdaad. Niet is aangevoerd dat niet aan die voorwaarden was voldaan toen de verdachte geruime
tijd na de ontdekking op heterdaad in zijn woning werd aangehouden.

22. De klacht is ongegrond.

Slotsom



23. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

24. Het tweede middel bevat de klacht dat het hof art. 423, vierde lid, Sv onjuist heeft toegepast.
Volgens de steller van het middel heeft het hof ten onrechte overwogen dat bij toepassing van art.
423, vierde lid, Sv geen ruimte is voor de keuze van een andere strafmodaliteit. Volgens de steller van
het middel heeft het hof zichzelf ten onrechte de ruimte ontzegd tot een andere strafmodaliteit te
komen en is dat in deze zaak problematisch, omdat uit de overwegingen van het hof blijkt dat het hof
aan de verdachte geen onvoorwaardelijke straf had willen opleggen.

25. Het hof heeft in zijn uitspraak het volgende overwogen met betrekking tot de strafoplegging:

“Nu het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk wordt vernietigd en daarbij één hoofdstraf werd opgelegd
bij samenloop van meerdere misdrijven, moet het hof op grond van het bepaalde in artikel 423, vierde
lid, van het Wetboek van Strafvordering, opnieuw de hoofdstraf bepalen voor het bij dat vonnis onder
parketnummer 05-034789-18 bewezenverklaarde feit. Onder dit parketnummer heeft de politierechter
bewezen verklaard dat verdachte zich - kort gezegd - schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen
van een poging tot inbraak. De politierechter heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5
maanden (met aftrek van voorarrest) opgelegd voor dit bewezenverklaarde feit en het onder
parketnummer 05-102758-17 primair en parketnummer 05-179186-17 bewezenverklaarde tezamen.

Gelet op het bepaalde in voornoemd artikel dient het hof te beslissen welk gedeelte van deze
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden geacht moet worden door de politierechter te zijn
opgelegd ter zake van het onder parketnummer 05-034789-18 bewezenverklaarde feit. Het hof mag
bij het bepalen van die straf geen omstandigheden betrekken die in eerste aanleg niet aan de orde
zijn geweest. Er bestaat ook geen ruimte voor de keuze van een andere strafmodaliteit of een
voorwaardelijke gevangenisstraf wanneer de eerste rechter, zoals in dit geval, uitsluitend een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft opgelegd. Het hof kan het voorstel van de advocaat-
generaal om te bepalen dat de politierechter een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden
heeft opgelegd voor het feit dat in hoger beroep niet meer aan de orde is, daarom niet volgen. In alle
redelijkheid bepaalt het hof, gelet op het voorgaande, de straf van het niet aan het hof voorgelegde
feit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie weken.”

26. Art. 423, vierde lid, Sv luidt:

“Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is uitgesproken en het hooger beroep
slechts ingesteld is ten aanzien van een of meer dier feiten, wordt, in geval van vernietiging ten
aanzien van de straf, bij het arrest de straf voor het andere feit of de andere feiten bepaald.”

27. In de schriftuur wordt een beroep gedaan op een uitspraak van de Hoge Raad van 4 december
1962, waarin wordt ingegaan op de toepassing van art. 423, vierde lid, Sv. In die uitspraak heeft de
Hoge Raad het volgende overwogen:

“dat aan het middel ten grondslag ligt de stelling dat het den appèlrechter bij toepassing van
evengenoemd voorschrift niet vrijstaat een andere soort van straf op te leggen dan die, waartoe
aanvankelijk in eersten aanleg werd veroordeeld;

dat deze stelling, tot welker aanvaarding de tekst van art. 423 vierde lid niet dwingt, — ook niet
voorzover die tekst bezigt het begrip „bepalen" — geenszins geschraagd wordt door de geschiedenis
der totstandkoming dezer wettelijke bepaling;

dat immers in de van Regeringswege gegeven toelichting op het tweede lid van het huidige art. 476
Sv. (oorspronkelijk Regeringsontwerp, art. 451) het navolgende werd betoogd:

„Wanneer tengevolge van samenloop van meerdere feiten één hoofdstraf is opgelegd, is niet uit te
maken welk deel dier straf voor elk dier feiten komt.

Wordt nu herziening gevraagd en toegelaten voor al die feiten, dan zal de toepassing van het in het
eerste lid nedergelegde beginsel geen moeilijkheden opleveren. Anders is het, indien herziening wordt
gevraagd t.a.v. slechts één dier feiten en deze gegrond wordt bevonden. Dan zal straf voor het ander

Het tweede middel



of de andere feiten noodzakelijk opnieuw moeten worden bepaald. Gewoonlijk zal daartoe de rechter
er mede kunnen volstaan, de aanvankelijk opgelegde hoofdstraf tot zeker beloop te verminderen.
Doch het is ook zeer wel denkbaar, dat hij in de gegrondheid der aangevraagde herziening ter zake
van het ene feit reden vindt om voor het andere feit of de andere feiten straf van een andere soort
dan de oorspronkelijke hoofdstraf toe te passen. Een en ander is aan zijn beleid overgelaten”.2

28. De rechter is bij het bepalen van een andere straf als bedoeld in art. 423, vierde lid, Sv
vanzelfsprekend aan bepaalde grenzen gebonden. Mijn voormalig ambtgenoot Wortel heeft zich in dit
verband in 2007 op het standpunt gesteld dat een andersoortige straf in elk geval geen zwaardere
mag zijn; de rechter in hoger beroep dient binnen de buitengrenzen te blijven die de eerste rechter
heeft getrokken.3 Verder heeft de Hoge Raad in zijn uitspraak van 18 september 1989 bepaald dat het
de rechter in hoger beroep niet vrijstaat om bij toepassing van het vierde lid van art. 423 Sv in een
geval waar de cumulatie van straffen uitsluitend de hoofdstraf betreft, voor het niet aan zijn oordeel
onderworpen feit een (andere) bijkomende straf op te leggen dan waartoe de verdachte in eerste
aanleg werd veroordeeld.4

29. Vervolgens heeft de Hoge Raad in zijn uitspraak van 2 februari 2010 het volgende overwogen:

“Indien bij samenloop van feiten niet tegen het vonnis in zijn geheel maar slechts tegen een of meer
van die feiten hoger beroep is ingesteld, zal het hof - in geval van vernietiging ten aanzien van de
sanctieoplegging - op de voet van art. 423, vierde lid, Sv voor de niet aan zijn oordeel onderworpen
feiten de sanctie moeten "bepalen". Dit betekent dat het hof moet beslissen welk gedeelte van de
hoofdstraf en/of bijkomende straf(fen) en/of maatregel(en) geacht moet(en) worden door de eerste
rechter te zijn opgelegd ter zake van het feit dat of de feiten die niet aan het oordeel van het hof
is/zijn onderworpen. Het staat het hof niet vrij daarbij omstandigheden te betrekken die in eerste
aanleg niet aan de orde zijn geweest.”5

30. Mijn ambtgenoot Keulen heeft in zijn conclusie van 19 november 2019 de vraag opgeworpen of de
Hoge Raad met deze uitspraak van 2010 afstand heeft willen nemen van de gekozen benadering in de
uitspraak van 1962. Hij merkt in dat verband het volgende op:

“13. Deze beslissing van Uw Raad [gedoeld wordt op het arrest van de Hoge Raad van 4 december
1962, D.P.] vindt een sterke basis in de wetsgeschiedenis, maar komt ook overigens gelukkig voor. Zij
spoort met latere rechtspraak van Uw Raad in zoverre daarin telkens centraal heeft gestaan dat het
gerechtshof niet van de eigen opvattingen omtrent de strafwaardigheid van de buiten het hoger
beroep gehouden feiten dient uit te gaan, maar zich dient af te vragen wat de rechtbank zou hebben
opgelegd voor die feiten. Wel staat het arrest uit 1962 op gespannen voet met de in HR 2 februari
2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3202, NJ 2010/87 gekozen bewoordingen, in zoverre daar gesproken wordt
over ‘beslissen welk gedeelte van de hoofdstraf en/of bijkomende straf(fen) en/of maatregel(en)
geacht moet(en) worden door de eerste rechter te zijn opgelegd ter zake van het feit dat of de feiten
die niet aan het oordeel van het hof is/zijn onderworpen’.

14. Het is niet geheel duidelijk of Uw Raad met de keuze voor deze formulering afstand heeft willen
nemen van de benadering in het arrest uit 1962. In het arrest uit 2010 wordt niet aan het arrest uit
1962 gerefereerd. In de conclusie van A-G Hofstee wel, maar daarbij wordt niet in twijfel getrokken
dat in de omstandigheden als in dat arrest aan de orde waren een andere hoofdstraf mocht worden
bepaald. In het arrest uit 2010 ging het er vooral om dat het hof nieuwe omstandigheden bij het
bepalen van de straf had betrokken en de door de rechtbank opgelegde terbeschikkingstelling niet
had overgenomen. Dat kan aanleiding hebben gegeven tot de gekozen formulering, waarin ook de
maatregel voorkomt. Denkbaar lijkt al met al ook dat de in het arrest uit 2010 gebezigde
bewoordingen zijn gekozen in aansluiting op de betreffende casus, en dat Uw Raad daarmee niet
terug heeft willen komen op het arrest uit 1962. In die benadering staat centraal of de beslissing de
noodzaak meebrengt de hoofdstraf, bijkomende straf of maatregel opnieuw te bepalen.”6

31. In een latere uitspraak van 11 februari 2020 heeft de Hoge Raad de bewoordingen uit de
uitspraak van 2 februari 2010 herhaald: bij het bepalen van de sanctie als bedoeld in art. 423, vierde
lid, Sv bepaalt het hof slechts welk gedeelte van de hoofdstraf en/of bijkomende straf(fen) en/of



maatregelen geacht moet(en) worden door de eerste rechter te zijn opgelegd ter zake van het feit
dat of de feiten die niet aan het oordeel van het hof is/zijn onderworpen.7 Uit zijn annotatie bij deze
uitspraak blijkt dat N. Jörg van oordeel is dat de Hoge Raad hiermee geen afstand heeft genomen van
zijn uitspraak uit 1962. Onder verwijzing naar de memorie van toelichting bij de regeling van de
herziening in het wetboek van 1926 en voormelde uitspraak van de Hoge Raad uit 1962, merkt hij op
dat de Raad geen bezwaar heeft tegen het bepalen van een andere hoofdstraf dan in eerste aanleg
opgelegd. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat de rechter in eerste aanleg mogelijk een
andere hoofdstraf zou hebben opgelegd indien hij was vrijgesproken van het feit dat in appel wordt
behandeld.

32. Met name gelet op de wetsgeschiedenis waarop de uitspraak van de Hoge Raad van 1962 is
gebaseerd, ga ook ik ervan uit dat deze uitspraak niet vanwege latere rechtspraak als achterhaald
moet worden beschouwd. Ik neem daarbij aan dat de Hoge Raad met zijn uitspraak van 2010 niet
heeft willen uitsluiten dat de rechter in hoger beroep een minder zware strafmodaliteit bepaalt indien
hij van oordeel is dat de rechter in eerste aanleg die sanctie zou hebben opgelegd als het uitsluitend
zou zijn gegaan om het feit dat in hoger beroep niet langer aan het oordeel van het hof is
onderworpen.

33. Dit brengt vervolgens mee dat het hof in de onderhavige zaak naar mijn oordeel een verkeerde
maatstaf heeft aangelegd door te stellen dat geen ruimte bestaat “voor de keuze van een andere
strafmodaliteit of een voorwaardelijke gevangenisstraf wanneer de eerste rechter, zoals in dit geval,
uitsluitend een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft opgelegd”. Het hof had, gelet op de
omstandigheden en de aard en de ernst van het feit, kunnen bepalen dat voor het in de zaak met
parketnummer 05-034789-18 bewezenverklaarde een voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd.
Dit moet leiden tot vernietiging van de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de
beslissing over het bepalen van de sanctie.8

34. Het middel slaagt.

35. Het eerste middel faalt en kan worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende
motivering. Het tweede middel slaagt.

36. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

37. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de
beslissing over het bepalen van de sanctie, tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw wordt berecht en afgedaan, en tot
verwerping van het beroep voor het overige.

De procureur-generaal
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2.1

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 10 december 2020,
nummer 23-003318-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft P.H.L.M. Souren, advocaat te
Amsterdam, 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 vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot zodanige op artikel 440 Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat volstaan kan worden met de enkele
constatering dat een overschrijding van 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
(hierna: EVRM) heeft plaatsgevonden.

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 november 2020
heeft de raadsman van de verdachte daar het volgende aangevoerd:

“Indien het tot een strafoplegging komt, heeft de advocaat-generaal gelijk met betrekking
tot de overschrijding van de redelijke termijn.”

De op die terechtzitting overgelegde vordering van de advocaat-generaal bij het hof,
waarnaar de raadsman verwijst, houdt onder meer het volgende in met betrekking tot de
redelijke termijn:

“Tijdsverloop 3 jaar en 2 mnd, desondanks geen compensatie, want te vorderen taakstraf <
100 uur.”

In de bestreden uitspraak heeft het hof met betrekking tot de berechting binnen een
redelijke termijn het volgende overwogen:

“Het hof heeft acht geslagen op de omstandigheid dat in deze zaak de redelijke termijn als
bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden (EVRM) in hoger beroep is overschreden met één jaar en twee
maanden.

Het hof stelt evenwel vast dat de procedure als geheel een periode van drie jaren en vijf
maanden heeft bestreken en dat - uitgaande van de redelijke termijn van twee jaren per

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.3

instantie - de totale termijn van vier jaren niet is overschreden, zodat het hof volstaat met
de enkele constatering van de overschrijding in hoger beroep.”

Bij de beoordeling van de vraag of de behandeling van de zaak binnen de redelijke termijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM heeft plaatsgevonden, moeten het tijdsverloop tijdens de eerste
aanleg en dat tijdens het hoger beroep afzonderlijk worden beoordeeld. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat de behandeling van de zaak op de zitting dient te zijn afgerond met in eerste
aanleg een einduitspraak binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is
aangevangen, en dat in de fase van het hoger beroep een einduitspraak wordt gedaan binnen
twee jaar nadat het rechtsmiddel is ingesteld, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. In
gevallen waarin de verdachte in verband met de zaak in voorlopige hechtenis verkeert en/of het
strafrecht voor jeugdigen is toegepast, moet de zaak in eerste aanleg en in hoger beroep telkens
binnen zestien maanden worden afgedaan, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. 
Indien wordt geoordeeld dat de redelijke termijn in eerste aanleg of in hoger beroep is
overschreden, wordt die overschrijding in de regel gecompenseerd door strafvermindering. Maar
het staat de rechter vrij - na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen en
omstandigheden, waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn - te volstaan met
het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden. Voor het volstaan met dat oordeel kan onder
meer aanleiding bestaan als sprake is van een beperkte overschrijding van de redelijke termijn in
eerste aanleg of in hoger beroep, en de berechting in feitelijke aanleg - dat wil zeggen: in eerste
aanleg én in hoger beroep - is afgerond binnen het totaal van de voor elk van die procesfasen
geldende termijnen. (Vgl. HR 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:197.)

Het hof heeft het tijdsverloop van de behandeling van de zaak in hoger beroep afzonderlijk
onderzocht en vastgesteld dat de redelijke termijn in die fase is overschreden met één jaar
en twee maanden. In zoverre heeft het hof het onder 2.3 weergegeven beoordelingskader
niet miskend.

Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat de overschrijding van de redelijke termijn in hoger
beroep geen aanleiding geeft tot strafvermindering, omdat de totale berechting in feitelijke
aanleg is afgerond binnen vier jaren. Dat oordeel is niet zonder meer begrijpelijk, nu de
overschrijding in hoger beroep één jaar en twee maanden en dus niet ‘beperkt’ was en het
hof geen bijzondere omstandigheden heeft benoemd die rechtvaardigen dat wordt volstaan
met het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden.

Dit leidt echter niet tot cassatie. Immers, ook als het hof tot uitgangspunt had genomen dat
de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep niet beperkt was, had het bij de
beantwoording van de vraag of in dit geval kon worden volstaan met het oordeel dat de
redelijke termijn is overschreden, mede de aard en de hoogte van de op te leggen straf als
relevante omstandigheden in aanmerking mogen nemen. Gelet op de duur van de opgelegde
taakstraf van 90 uren en in het licht van het verhandelde ter terechtzitting, zoals
weergegeven onder 2.2.1 en 2.2.2, had dan kunnen worden volstaan met het oordeel dat er
geen aanleiding was voor compensatie in de vorm van strafvermindering. De verdachte heeft
daarom onvoldoende belang bij cassatie.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 22 maart 2022.

3 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 10 december 2020 door het gerechtshof Amsterdam wegens “poging
tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de
plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak”, veroordeeld tot een taakstraf voor
de duur van 90 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 45 dagen hechtenis, met
aftrek van het voorarrest.

2.  Namens de verdachte heeft mr. P.H.L.M. Souren, advocaat te Amsterdam, één middel van cassatie
voorgesteld.

3.  Het middel klaagt dat in strijd met art. 6, eerste lid, EVRM in hoger beroep geen behandeling van
de strafzaak van de verdachte heeft plaatsgevonden binnen een redelijke termijn, althans dat
hieraan door het hof geen rechtsgevolg is verbonden.

4. In het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 november 2020 is, voor zover
hier van belang, het volgende opgenomen:

“De advocaat-generaal voert het woord aan de hand van het op schrift gestelde requisitoir en leest
de vordering voor. Deze worden aan het gerechtshof overgelegd en in het dossier gevoegd.

De raadsman voert het woord tot verdediging. Hij voert het volgende aan:

[…]

Indien het tot een strafoplegging komt, heeft de advocaat-generaal gelijk met betrekking tot de
overschrijding van de redelijke termijn.”

5. De door de advocaat-generaal overgelegde vordering houdt met betrekking tot (de (overschrijding
van) de redelijke termijn het volgende in:

“RT? VEHB+ 21 sept. 2017. Vermoedelijke datum arrest: 10 dec. 2020. Tijdsverloop 3 jaar en 2 mnd,
desondanks geen compensatie, want te vorderen taakstraf < 100 uur.”

6. Het hof heeft in de bestreden uitspraak, voor zover hier van belang, het volgende overwogen:

“De raadsman heeft verzocht bij een eventuele strafoplegging, rekening te houden met de
overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

(…)

Het hof heeft acht geslagen op de omstandigheid dat in deze zaak de redelijke termijn als bedoeld in
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) in hoger beroep is overschreden met één jaar en twee maanden. Het hof stelt
evenwel vast dat de procedure als geheel een periode van drie jaren en vijf maanden heeft bestreken
en dat - uitgaande van de redelijke termijn van twee jaren per instantie - de totale termijn van vier
jaren niet is overschreden, zodat het hof volstaat met de enkele constatering van de overschrijding in
hoger beroep.”

7. Uit het voorgaande blijkt dat de zaak in hoger beroep is behandeld in aanwezigheid van de
raadsman en dat het hof diens nogal schrale opmerking dat de advocaat-generaal gelijk heeft wat
betreft de overschrijding van de redelijke termijn kennelijk opgevat als een responsiewaardig verweer
(mogelijk een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt in de zin van de tweede volzin van het tweede lid
van art. 359 Sv) dat over de overschrijding van de redelijke termijn naar voren is gebracht.1 De vraag
of in deze zaak materieel inderdaad sprake is van zo een gevoerd verweer kan naar het mij voorkomt
in cassatie achterwege blijven. Als ik Van Dorst goed begrijp pleegt de Hoge Raad “zich op dat punt



neer te leggen bij de uitleg die de feitenrechter heeft gegeven aan wat op de terechtzitting is
aangevoerd”, waaraan de auteur nog toevoegt: “Wat dat betreft is er geen onderscheid tussen
standpunten in de zin van art. 359 lid 2 Sv en verweren in de zin van art. 358 lid 3 Sv Sv”.2

8. Ik meen derhalve dat het middel voor bespreking in aanmerking komt. Vooropgesteld moet dan
worden dat het – aan vaste rechtspraak van de Hoge ontleende– beoordelingskader er als volgt
uitziet.3Het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn kan door de cassatierechter
slechts in beperkte mate worden getoetst, in die zin dat de Hoge Raad alleen kan onderzoeken of het
oordeel niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk is in het licht van alle
omstandigheden van het geval. Van onbegrijpelijkheid zal overigens niet licht sprake zijn omdat een
dergelijk oordeel sterk verweven pleegt te zijn met waarderingen van feitelijke aard die zich
onttrekken aan een beoordeling door de cassatierechter. Ook het rechtsgevolg dat de feitenrechter
heeft verbonden aan de door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn kan slechts op
zijn begrijpelijkheid worden getoetst. Bij deze toetsing geldt als uitgangspunt dat de feitenrechter
ambtshalve dient te onderzoeken of sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Als ter
terechtzitting door of namens de verdachte ter zake verweer is gevoerd, dient de rechter op een
zodanig verweer een gemotiveerde beslissing te geven.4

9. Bij de berechting van de zaak is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in de regel sprake van
een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM indien de
behandeling van de zaak ter terechtzitting niet binnen twee jaren na de aanvang van de redelijke
termijn respectievelijk het instellen van het rechtsmiddel is afgerond met een einduitspraak, tenzij
sprake is van bijzondere omstandigheden die een langere behandelingsduur rechtvaardigen.5 Dat is
het uitgangspunt. Verkeert de verdachte in verband met de zaak in voorlopige hechtenis, dan behoort
het geding in de regel met een einduitspraak te zijn afgerond binnen zestien maanden na de aanvang
van de redelijke termijn respectievelijk het instellen van het rechtsmiddel. Die situatie doet zich in
deze zaak niet voor, zodat kan worden uitgegaan van (kort gezegd) telkens een termijn van twee
jaren.

10. Bij de beoordeling van de vraag of de behandeling van de zaak binnen de redelijke termijn heeft
plaatsgevonden, moet het tijdsverloop tijdens de eerste aanleg en dat tijdens het hoger beroep
afzonderlijk worden beoordeeld. Indien wordt geoordeeld dat de redelijke termijn in eerste aanleg of
in hoger beroep is overschreden, wordt die overschrijding in de regel gecompenseerd door
strafvermindering. Het staat de rechter echter vrij om – na afweging van alle daartoe in aanmerking te
nemen belangen en omstandigheden, waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn
– te volstaan met het oordeel dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is
overschreden. Voor het volstaan met dat oordeel kan onder meer aanleiding bestaan als sprake is van
een beperkte overschrijding van de redelijke termijn in eerste aanleg of in hoger beroep, en de
berechting in feitelijke aanleg – dat wil zeggen: in eerste aanleg én in hoger beroep – is afgerond
binnen het totaal van de voor elk van die procesfasen geldende termijnen.

11. In de bestreden uitspraak heeft het hof het tijdsverloop van de behandeling van de zaak in eerste
aanleg en in hoger beroep afzonderlijk onderzocht en heeft het vastgesteld dat de redelijke termijn in
hoger beroep is overschreden met één jaar en twee maanden. In zoverre heeft het hof het
beoordelingskader zoals hiervoor weergegeven niet miskend. Dat het hof echter volstaat met de
enkele constatering van de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep omdat “de totale
termijn van vier jaren niet is overschreden”, is gelet op zijn vaststelling dat sprake is van
overschrijding van de redelijke termijn in de fase van hoger beroep met één jaar en twee maanden
niet zonder meer begrijpelijk in het licht van het hier toepasselijke beoordelingskader. Daarbij moet
immers worden bedacht dat de redelijke termijn per procesfase dient te worden bezien en dat de
overschrijding van de redelijke termijn in beginsel dient te worden gecompenseerd door vermindering
van de straf die zou zijn opgelegd indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Bijzondere
omstandigheden die een vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden in dit geval zouden
kunnen rechtvaardigen, heeft het hof in zijn motivering niet betrokken. Uit dit een en ander volgt dat
het oordeel van het hof ten aanzien van de overschrijding van de redelijke termijn niet toereikend is
gemotiveerd.



3.6.1. De vermindering van de straf onderscheidenlijk het ontnemingsbedrag is afhankelijk van de
mate waarin de redelijke termijn is overschreden. Daarbij hanteert de Hoge Raad de volgende
uitgangspunten.

3.2. De Hoge Raad oordeelt in volle omvang over de eventuele overschrijding van de redelijke termijn
(mede) als gevolg van het tijdsverloop nà de uitspraak waartegen beroep in cassatie is ingesteld.

3.23. Het staat de rechter overigens vrij om - na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen
belangen en omstandigheden, waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn - te
volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM; de Hoge Raad
wijst in dit verband op de hiervoor onder 3.6 vermelde gevallen.”

12. Het middel is in zoverre terecht voorgesteld.

13. Daarmee zeg ik niet dat vernietiging van de uitspraak van het hof en terugwijzing van de zaak
naar het hof moet volgen. In het onderhavige geval dient namelijk nog het volgende te worden
opgemerkt over het rechtsgevolg van de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

14. De algemene uitgangspunten en regels die in HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, NJ
2000/721, m.nt. De Hullu (en HR 9 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9372, NJ 2001/307, m.nt. De
Hullu) zijn geformuleerd over de inbreuk op het in art. 6, eerste lid, EVRM gewaarborgde recht van de
verdachte op behandeling van zijn strafzaak (respectievelijk ontnemingszaak) binnen een redelijke
termijn en het rechtsgevolg dat aan een vastgestelde inbreuk op dat recht dient te worden
verbonden, zijn nadien verfijnd en aangescherpt, en uiteindelijk samengevat in HR 17 juni 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, m.nt. Mevis (het overzichtsarrest). In dat arrest heeft de
Hoge Raad onder meer het volgende uiteengezet:

“Toetsing door de Hoge Raad als feitenrechter

[…]

[…]

C. Geen vermindering wordt toegepast indien het gaat om een geheel voorwaardelijke straf
en evenmin indien het gaat om een straf waarvan het onvoorwaardelijk gedeelte minder
beloopt dan:

- een maand in geval van een gevangenisstraf of hechtenis;

- honderd uren in geval van een taakstraf;

- € 1.000, - in geval van een geldboete.

[…]

Toetsing door de Hoge Raad als cassatierechter

[…]

Rechtsgevolgen van overschrijding van de redelijke termijn

[…]

15. In het arrest van 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558 heeft de Hoge Raad – met verwijzing
naar HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358 – in algemene zin overwogen dat
het stelsel van vuistregels – kort gezegd – inhoudt “dat in zaken die zijn geëindigd met de
oplegging van een betrekkelijk geringe straf, wordt volstaan met de enkele vaststelling dat
inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM, terwijl in overige gevallen de betreffende
verdragsschending in de regel wordt gecompenseerd door vermindering van de duur van de
opgelegde vrijheidsstraf of taakstraf, dan wel de hoogte van de opgelegde geldboete of
ontnemingsmaatregel”.

16. Aan de verdachte is door het hof enkel een taakstraf van 90 uren opgelegd. Deze duur is
minder dan de 100 uur, die de Hoge Raad als feitenrechter als omslagpunt in de vorenbedoelde zin
hanteert. Toetst de Hoge Raad – zoals in het onderhavige geval – als cassatierechter, dan gaat hij
op dit punt kennelijk van hetzelfde schema uit. In het overzichtsarrest van 17 juni 2008 merkt de
Hoge Raad immers op dat het de feitenrechter vrijstaat om – na afweging van alle daartoe in
aanmerking te nemen belangen en omstandigheden – te volstaan met de enkele vaststelling dat
inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM, waarbij hij wijst op de (in dat arrest) onder 3.6
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genoemde gevallen, waaronder, zo vul ik aan, die ‘van’ 3.6.1 onder C. En in het arrest van 17 april
2018 zegt de Hoge Raad in algemene zin (onder meer) dat in zaken die zijn geëindigd met de
oplegging van een betrekkelijk geringe straf, volstaan wordt met de enkele vaststelling dat
inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM.

17. Op grond van het voorgaande meen ik dan ook dat de Hoge Raad de voorliggende zaak om
doelmatigheidsredenen zelf kan afdoen door te oordelen dat – gelet op de beperkte duur van de
opgelegde taakstraf – kan worden volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op
art. 6, eerste lid, EVRM.

18. Hoewel het middel terecht is voorgesteld, verandert met dát oordeel van de Hoge Raad het
eindresultaat niet voor de verdachte, maar wel de grond waarop het oordeel berust.

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

20. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot zodanige op art. 440
Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Zie voor een voorbeeld waarin het hof de opmerking van de raadsman over de redelijke termijn in
hoger beroep kennelijk niet had opgevat als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt als bedoeld in
art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv: HR 18 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:33. De Hoge Raad achtte
dit oordeel van het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigen en evenmin onbegrijpelijk.

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 196 (zie over de verweren
ook p. 193).

Zie onder meer: HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, m.nt. Mevis: HR 17 april
2018, ECLI:NL:HR:2018:558, NJ 2019/82, m.nt. Mevis; HR 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:197, NJ
2021/70; HR 13 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:491; HR 14 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1875.

In cassatie kan niet met vrucht worden geklaagd over de overschrijding van de redelijke termijn als
gevolg van het tijdsverloop voor de bestreden uitspraak wanneer de zaak in laatste feitelijke aanleg
in tegenwoordigheid van de verdachte en/of diens raadsman is behandeld en ter terechtzitting een
dergelijk verweer niet is gevoerd. In dat geval moet worden aangenomen dat de verdachte niet
langer dan redelijk is onder de dreiging van een (verdere) strafvervolging heeft geleefd. Vgl. HR 3
oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309 (rov. 3.9), HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ
2008/358, m.nt. Mevis (rov. 3.9), HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1094 (rov. 3.3) en HR 24
december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1947 (rov. 3.2).

Voorbeelden daarvan zijn het doen van verzoeken door de verdediging die leiden tot vertraging in de
afdoening van de zaak en de mate van voortvarendheid die in het onderzoek ter terechtzitting is
betracht. Zie in verband met dat laatste evenwel ook HR 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1558.

AG
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Voorhanden hebben wapens en munitie, aangetroffen in doorzochte auto van
verdachte (art. 26.1 WWM). Verweer dat doorzoeking van auto onrechtmatig
heeft plaatsgevonden, omdat voor die doorzoeking door verdachte geen
toestemming was verleend. Heeft verdachte rechtsgeldig toestemming gegeven
voor doorzoeken van zijn auto? HR stelt juridisch kader voorop over het verrichten
van onderzoekshandelingen op grond van toestemming en wijst daartoe eerst op
eerdere rechtspraak (HR:1996:ZD0484 en HR:2012:BY5315). HR zet uiteen dat
toestemming vrijwillig en ondubbelzinnig moet worden verleend door betrokkene,
die voldoende geïnformeerd moet zijn. HR wijst daarbij o.m. op jurisprudentie van
het EHRM over ‘waivers’ en overweegt dat uit rechtspraak van EHRM over art. 8
EVRM niet kan worden afgeleid dat van ‘informed consent’ slechts sprake kan zijn
als opsporingsambtenaar de betrokkene expliciet heeft gewezen op mogelijkheid
om toestemming te weigeren en op mogelijke gevolgen van verlenen dan wel
weigeren van die toestemming. Wel volgt uit die rechtspraak dat naarmate
inmenging in persoonlijke levenssfeer zwaarder zal zijn (bijvoorbeeld als sprake is
van doorzoeking niet van auto maar van een woning) strengere eisen moeten
worden gesteld aan totstandkoming van toestemming op grond waarvan
onderzoekshandeling plaatsvindt. Betreffend p-v moet vermelden op welke manier
betrokkene toestemming heeft verleend voor verrichten van bepaalde
onderzoekshandeling. HR merkt nog op dat het niet aan rechter is om specifieke
vormvereisten te ontwikkelen m.b.t. verrichten van strafvorderlijk onderzoek o.g.v.
daartoe verleende toestemming. ’s Hofs oordeel houdt in dat, gelet op bevindingen
die zijn opgenomen in p-v’s van betrokken opsporingsambtenaren en verklaringen
die deze opsporingsambtenaren tegenover RC hebben afgelegd, verdachte vrijwillig
en ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor doorzoeking van zijn voertuig
en niet alleen voor kijken in auto. Dat oordeel getuigt gelet op wat hiervoor is
vooropgesteld niet van een onjuiste rechtsopvatting en is in het licht van wat door
verdediging is aangevoerd niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping. CAG: terechte klacht maar geen belang bij cassatie, omdat
schending van art. 8 EVRM in beginsel niet tot bewijsuitsluiting leidt en
onvoldoende is aangevoerd waarom dit i.c. anders zou zijn.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0117 

ECLI:NL:HR:2022:825
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Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/01415

Datum 7 juni 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 29 maart 2021,
nummer 20-000452-20, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft P. van de Kerkhof, advocaat te Tilburg,
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 door het hof van het verweer dat de doorzoeking
van de auto van de verdachte onrechtmatig heeft plaatsgevonden omdat voor die doorzoeking
door de verdachte geen toestemming was verleend.

Bewezenverklaring, bewijsvoering en beoordeling door het hof van het gevoerde verweer

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.2.2

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1. hij op 4 december 2018 te Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk, een vuurwapen van
categorie III, te weten een (centraalvuur) pistool (van het Belgische merk FN), van het
kaliber 6.35 mm, voorhanden heeft gehad;

2. hij op 4 december 2018 te Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk, munitie van

categorie III, te weten een aantal (centraalvuur) patronen van het kaliber 6,35 mm

(voorzien van een cilindrische messing huls met een lengte van 15,3 mm)

voorhanden heeft gehad.”

De bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 december 2018
(dossierpagina’s 10 en 11), voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant
1] en [verbalisant 2] :

(dossierpagina 10)

Op 4 december 2018 waren wij belast met autosurveillance. Wij zagen dat de Opel Astra
afslag 37 (Waalwijk) nam en vervolgens de N261 richting Tilburg op reed. Ik, [verbalisant 2] ,
gaf de Opel Astra een volgteken. Wij zagen dat de Opel Astra hieraan voldeed. Wij hebben
de Opel Astra stilgehouden op de Bevrijdingsweg te Sprang-Capelle. Ik vroeg de bestuurder
naar een geldig rij- en kentekenbewijs. Ik zag dat de bestuurder een Nederlands rijbewijs
pakte en deze aan mij gaf, ik zag hierop de volgende gegevens staan:

[verdachte] , [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats] .

Ik zag dat de bijrijder een identiteitskaart aan mij gaf met de volgende gegevens:

[betrokkene 1] .

Wij hoorden via de portofoon dat [verdachte] in de politiesystemen bekend stond als code
vier, dit betekent vuurwapengevaarlijk. Wij hoorden dat [verdachte] in 2013 was
aangehouden ter zake van het bezit van een vuurwapen.

Ik, [verbalisant 1] , vroeg aan [verdachte] : “Heb je nu strafbare zaken bij je? Denk aan
wapens.”

(dossierpagina 11)

Ik hoorde [verdachte] zeggen: “Nee, dat is echt verleden tijd. Kijk maar in mijn auto.”

Ik zag dat [verdachte] naar zijn auto liep. Ik zag dat hij alle portieren inclusief kofferbak
opende en zei: “Kijk maar.” Ik vertelde aan [verdachte] dat wij zijn voertuig gingen
doorzoeken. Ik hoorde dat [verdachte] hiervoor toestemming gaf. Ik, [verbalisant 1] , gaf
mijn bevindingen door aan verbalisant [verbalisant 3] . Verbalisant [verbalisant 3] deed de
doorzoeking in de Opel Astra. Wij hoorden van verbalisant [verbalisant 3] dat hij een
verborgen ruimte met daarin een vuurwapen had aangetroffen in de Opel Astra.

2. Het op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 december 2018
(dossierpagina’s 12 en 13), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 3]
:

(dossierpagina 12)

Op dinsdag 4 december 2018 omstreeks 00.34 uur hoorde ik portofonisch dat collega’s een
voertuig wilden gaan controleren. Ik hoorde dat zij het voertuig met kenteken [kenteken]
staande hadden gehouden op de Bevrijdingsweg te Sprang-Capelle. Ik hoorde nadat ik klaar
was met de controle van de technische staat van het voertuig collega [verbalisant 1] vragen
aan de bestuurder of er nog strafbare zaken in het voertuig lagen. Ik hoorde dat collega



2.3.1

2.3.2

[verbalisant 1] daarna vroeg of de bestuurder toestemming wilde geven aan vrijwillige
doorzoeking van zijn voertuig. Ik hoorde dat de bestuurder antwoordde dat dit geen
probleem was.

DOORZOEKING VOERTUIG [kenteken] :

Ik keek naar de achterbank en zag dat deze omhoog stond. Ik klopte vervolgens met mijn
hand op de achterkant van de rechter achterleuning en voelde dat de achterplaat van deze
achterbank van metaal was gemaakt. Ik weet dat dit ongebruikelijk is. Ik scheen vervolgens
met een zaklamp langs de zijkant van de achterbank nadat ik deze had ontgrendeld en naar
beneden had neergeklapt. Ik zag vervolgens dat er helemaal bovenaan de achterzijde van
de achterplaat een scharnier tussen het bankdeel en de achterplaat was bevestigd. Ik heb
vervolgens aan de andere zijde van het scharnier hard getrokken en merkte dat ik een
sluiting opentrok. Ik zag vervolgens dat de volledige achterplaat van de achterbank
scharnierde. Ik zag daarna direct een klein kaliber vuurwapen liggen in een daar gecreëerde
ruimte van de achterbank. Ik heb vervolgens gewacht op een collega die het vuurwapen
veilig heeft kunnen stellen op sporen. Ik zag dat deze collega nadat hij ter plaatse was
gekomen, het wapen ontlaadde.

(dossierpagina’s 12 en 13)

Ik zag dat hij een patroonhouder uit het wapen haalde en dat deze patroonhouder gevuld
was met munitie.”

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het volgende verweer gevoerd:

“Het is een herhaling van standpunten zoals naar voren gebracht in eerste aanleg. Er is
sprake van een onrechtmatige doorzoeking van de auto. Er was geen redelijk vermoeden en
er was geen toestemming gegeven voor de doorzoeking. De verbalisanten hebben
gerelateerd dat het voertuig op basis van door mijn cliënt gegeven toestemming is
doorzocht, maar het is maar de vraag of mijn cliënt inderdaad toestemming heeft gegeven.
De verdediging is van mening dat het niet klip en klaar is dat mijn cliënt toestemming heeft
gegeven. “Kijk maar”, heeft mijn cliënt meteen gezegd. Dit volgt uit het proces-verbaal van
bevindingen, zoals weergegeven op dossierpagina 11. “We mochten kijken”, hebben de
verbalisanten verklaard, en dan had het, volgens de verbalisanten, cliënt duidelijk moeten
zijn, omdat hij de portieren en de kofferbak heeft opengegooid, dat hij toestemming gaf voor
de doorzoeking. De verbalisanten hebben verklaard: “we zeggen altijd dat het gaat om een
doorzoeking”. Maar wat is er precies gezegd? Beide verbalisanten geven aan dat ze dat niet
meer weten; het had hem, mijn cliënt, duidelijk moeten zijn. Voor wat betreft de gemaakte
opmerking van een van de verbalisanten dat het allemaal vrij snel ging, merk ik het volgende
op. De verdediging wijst op een uitspraak van het Europees Hof, waarbij ook een agent had
verklaard dat het allemaal heel snel ging en waarin dit als onvoldoende is aangemerkt om
van toestemming te kunnen spreken. Er moet sprake zijn van ondubbelzinnige toestemming.
“Kijk maar met je flashlights”, heeft mijn cliënt gezegd. Dat is geen ondubbelzinnige en
uitdrukkelijke toestemming voor een doorzoeking.”

Het hof heeft dit verweer verworpen en daartoe het volgende overwogen:

“Ten aanzien van het verweer van de verdediging dat de doorzoeking van de auto van de
verdachte onrechtmatig is geweest, overweegt het hof het navolgende.

De verdachte is op 4 december 2018 door verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] ,
die belast waren met autosurveillance, staande gehouden. Via de portofoon hoorden de
verbalisanten dat de verdachte vuurwapengevaarlijk was. Verbalisant [verbalisant 1] heeft
hem gevraagd naar de eventuele aanwezigheid van strafbare zaken, waaronder wapens. De
verdachte heeft daarop de portieren van zijn auto en de kofferbak geopend, en daarbij
gezegd: “Kijk maar”.
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Verbalisant [verbalisant 1] heeft gerelateerd dat hij de verdachte vervolgens heeft
medegedeeld dat zij het voertuig gingen doorzoeken, waarna de verdachte daar
toestemming voor heeft gegeven.

Verbalisant [verbalisant 1] heeft zijn eerdere bevindingen, zoals opgenomen in het proces-
verbaal, ten overstaan van de rechter-commissaris bevestigd, waarbij hij aanvullend heeft
opgemerkt dat:

 hij weet dat er een verschil is tussen doorzoeken en kijken;

 hij het idee had dat de bestuurder (het hof begrijpt: de verdachte) begreep wat er aan de
hand was, en

 hij geen teken heeft gekregen van de verdachte dat hij het niet wilde.

Verbalisant [verbalisant 3] , die de doorzoeking heeft verricht, heeft gerelateerd dat hij
hoorde dat verbalisant [verbalisant 1] aan de verdachte vroeg of hij toestemming wilde
geven voor een vrijwillige doorzoeking van zijn voertuig. De verdachte heeft daarop
geantwoord dat dat geen probleem was, aldus verbalisant [verbalisant 3] . Ten overstaan
van de rechter-commissaris heeft hij verklaard dat het woord ‘doorzoeking’ is gebruikt,
waarna de verdachte toestemming heeft gegeven. Hij had de indruk dat de verdachte het
begreep, mede omdat hij met armgebaren wuifde dat de verbalisanten hun gang mochten
gaan.

De verdachte heeft tijdens zijn verhoor bij de politie verklaard dat hij de verbalisanten
weliswaar toestemming heeft gegeven in de auto te kijken, maar dat hij geen toestemming
heeft gegeven de auto te doorzoeken. De verdachte heeft deze verklaring ter terechtzitting
in hoger beroep herhaald.

In hetgeen door de verdediging is aangevoerd ziet het hof geen reden te twijfelen aan de
door verbalisanten opgemaakte processen-verbaal, te meer niet nu deze op ambtsbelofte
zijn opgemaakt en eveneens onder het verband van de belofte door hen ten overstaan van
de rechter-commissaris zijn bevestigd. Uit die processen-verbaal volgt dat aan de verdachte
is gevraagd om toestemming voor een doorzoeking van de auto en dat verdachte die
toestemming uitdrukkelijk heeft verleend. Niet aannemelijk is geworden dat verdachte de
strekking van de vraag niet heeft begrepen. Het hof hecht dan ook geen geloof aan de
verklaring van verdachte dat hij geen toestemming heeft gegeven de auto te doorzoeken.

Het hof is derhalve van oordeel dat de doorzoeking van de auto van de verdachte niet
onrechtmatig is geweest en bezigt voornoemde processen-verbaal voor het bewijs.

Het hof verwerpt mitsdien het verweer.”

Juridisch kader over het verrichten van onderzoekshandelingen op grond van toestemming

Het is opsporingsambtenaren toegestaan om onderzoekshandelingen die de persoonlijke
levenssfeer (kunnen) aantasten, zoals het doorzoeken van een ruimte, te verrichten op
grond van toestemming die daartoe is verleend door de persoon aan wie het grondrecht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer toekomt (hierna ook: de betrokkene). Er hoeft
dan niet te worden voldaan aan de eisen die in de wet worden gesteld aan het verrichten
van zo’n onderzoekshandeling, bijvoorbeeld het vereiste dat een redelijk vermoeden van
schuld bestaat. (Vgl. HR 11 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0484 en HR 20 december 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BY5315.)

Deze toestemming moet vrijwillig en ondubbelzinnig worden verleend door de betrokkene,
die voldoende geïnformeerd moet zijn. Daarbij moet voor de betrokkene duidelijk zijn voor
welke onderzoekshandeling toestemming wordt verleend. Dat sprake is van toestemming
kan blijken uit de verklaringen en/of de gedragingen van de betrokkene. Als zich feiten en
omstandigheden voordoen die met zich brengen dat de betrokken burger niet in vrijheid zijn



2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5

wil heeft kunnen bepalen over het verlenen van de toestemming, is van vrijwillige
medewerking geen sprake. 
Het staat de betrokkene vrij om de verleende toestemming in te trekken, ook nadat een
aanvang is gemaakt met het onderzoek waarvoor toestemming is gegeven. Vanaf het
moment van die intrekking moet de betreffende onderzoekshandeling worden gestaakt,
tenzij dat onderzoek op een andere grondslag kan worden voortgezet.

In de rechtspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens (hierna: EHRM) wordt
als algemeen uitgangspunt gehanteerd dat “a waiver of a right guaranteed by the
Convention is not valid unless it has been given in full knowledge of the facts, that is to say
on the basis of informed consent and without constraint (...). In addition, a waiver must be
attended by minimum safeguards commensurate with its importance (...) and once invoked,
must not only be voluntary, but must also constitute a knowing and intelligent relinquishment
of a right”.1Verder wordt in die rechtspraak tot uitgangspunt genomen dat geen inbreuk op
artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) plaatsvindt als het verrichten van een
onderzoekshandeling zoals een doorzoeking, plaatsvindt op grond van daartoe verleende
toestemming, mits er is voorzien in “adequate and effective safeguards against abuse”.2

Uit de rechtspraak van het EHRM over artikel 8 EVRM kan niet worden afgeleid dat van
‘informed consent’ slechts sprake kan zijn als de opsporingsambtenaar de betrokkene
expliciet heeft gewezen op de mogelijkheid om de toestemming te weigeren en op de
mogelijke gevolgen van het verlenen dan wel weigeren van die toestemming.3 Wel volgt uit
die rechtspraak dat naarmate de inmenging in de persoonlijke levenssfeer zwaarder zal zijn
– bijvoorbeeld als sprake is van een doorzoeking niet van een auto, maar van een woning –
strengere eisen moeten worden gesteld aan de totstandkoming van de toestemming op
grond waarvan de onderzoekshandeling plaatsvindt. Het onder 2.4.1 en 2.4.2 geschetste
kader strookt met deze rechtspraak van het EHRM.

Het Wetboek van Strafvordering kent geen nadere algemene regels met betrekking tot het
verrichten van opsporingshandelingen op grond van vrijwillige medewerking, bijvoorbeeld
waar het gaat om het voorafgaand aan het vragen van de toestemming verstrekken van
informatie of het intrekken van de verleende toestemming. Alleen ten aanzien van specifieke
situaties worden in de wet nadere voorwaarden gesteld aan de gevallen waarin om
vrijwillige medewerking mag worden gevraagd, en aan de wijze waarop toestemming wordt
gevraagd. In het bijzonder kan hierbij worden gewezen op de regeling van artikel 151a lid 1
en 195a lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) in samenhang met artikel 2
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. 
Wel geldt in het algemeen dat bij het verrichten van opsporingsonderzoek op grond van
toestemming de opsporingsambtenaar proces-verbaal moet opmaken van wat door hem tot
opsporing is verricht (artikel 152 lid 1 Sv). Het betreffende proces-verbaal moet dan
vermelden op welke manier door de betrokkene toestemming is verleend voor het verrichten
van een bepaalde onderzoekshandeling.

Opmerking verdient nog dat in de thans voorliggende voorstellen voor de modernisering van
het Wetboek van Strafvordering diverse voorschriften zijn opgenomen over het verrichten
van strafvorderlijk onderzoek op grond van daartoe verleende toestemming.4 Nu dit initiatief
is genomen om de huidige wettelijke regeling aan te passen en aan te vullen, is het niet aan
de rechter om, in aanvulling op de onder 2.4.2 genoemde uitgangspunten, specifieke
vormvereisten te ontwikkelen met betrekking tot het verrichten van strafvorderlijk onderzoek
op grond van daartoe verleende toestemming.

Beoordeling van de klacht

Het oordeel van het hof houdt in dat, gelet op de bevindingen die zijn opgenomen in de
processen-verbaal van de betrokken opsporingsambtenaren (bewijsmiddelen 1 en 2) en de
verklaringen die deze opsporingsambtenaren tegenover de rechter-commissaris hebben afgelegd,
de verdachte vrijwillig en ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor een doorzoeking van
zijn voertuig en niet alleen voor het kijken in de auto. Dat oordeel getuigt, gelet op wat onder 2.4
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is vooropgesteld, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is, ook in het licht van wat door de
verdediging is aangevoerd, niet onbegrijpelijk.

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 A.L.J. van
Strien, M.J. Borgers, M. Kuijer en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 2022.

EHRM 18 mei 2017, nr. 40927/05 (Bože/Letland), § 69.

EHRM 28 juli 2009, nr. 47709/99 (Rachwalki en Ferenc/Polen), § 70.

In relatie tot de rechten die worden beschermd door artikel 6 EVRM, kan dit anders liggen. Zo kan
het doen van afstand van het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor in
beginsel alleen worden aangenomen als de verdachte tevoren een raadsman heeft kunnen
consulteren om daarmee advies te kunnen krijgen over zijn rechtspositie. Vgl. onder meer EHRM 24
september 2009, nr. 7025/04 (Pishchalnikov/Russia), § 77-79.

Gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/30/ambtelijke-versie-
juli-2020-wetsvoorstel-wetboek-van-strafvordering.

3 Beslissing
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

T.N.B.M. Spronken

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 29 maart 2021 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens
onder feit 1 “handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit
begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III” en onder feit 2 “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.

Het gaat in deze zaak om het volgende. De verdachte is als bestuurder van een auto
aangehouden door twee verbalisanten. Hij stond gesignaleerd als vuurwapengevaarlijk. Een van
de verbalisanten vroeg hem daarom of hij “strafbare zaken” zoals wapens bij zich had. De
verdachte heeft daarop geantwoord: “nee, dat is echt verleden tijd. Kijk maar in mijn auto” en
heeft toen alle portieren en de kofferbak geopend. Op de vraag of de verdachte toestemming
wilde geven voor vrijwillige doorzoeking van zijn voertuig antwoordde hij vervolgens dat dit geen
probleem was. In een verborgen ruimte in de auto zijn toen een doorgeladen vuurwapen en
munitie aangetroffen. Namens de verdachte is ter terechtzitting (onder meer) aangevoerd dat
geen sprake was van een ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming tot doorzoeking. Het hof
heeft dit onrechtmatigheidsverweer verworpen.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. P. van de Kerkhof, advocaat te Tilburg,
heeft één middel van cassatie voorgesteld dat inhoudt dat het hof het verweer dat sprake was
van een onrechtmatige doorzoeking ten onrechte, althans ontoereikend en/of onvoldoende
gemotiveerd, heeft verworpen.

De bewezenverklaring van het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie steunt onder
meer op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 december 2018
(dossierpagina’s 10 en 11), voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] :

(dossierpagina 10)

Op 4 december 2018 waren wij belast met autosurveillance. Wij zagen dat de Opel Astra afslag 37
(Waalwijk) nam en vervolgens de N261 richting Tilburg op reed. Ik, [verbalisant 2] , gaf de Opel
Astra een volgteken. Wij zagen dat de Opel Astra hieraan voldeed. Wij hebben de Opel Astra
stilgehouden op de Bevrijdingsweg te Sprang-Capelle. Ik vroeg de bestuurder naar een geldig rij-
en kentekenbewijs. Ik zag dat de bestuurder een Nederlands rijbewijs pakte en deze aan mij gaf,
ik zag hierop de volgende gegevens staan:

[verdachte] , [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats] .

Ik zag dat de bijrijder een identiteitskaart aan mij gaf met de volgende gegevens:

1 Het cassatieberoep

2 Het arrest en het verhandelde ter terechtzitting bij het hof



2.2.

[betrokkene 1] .

Wij hoorden via de portofoon dat [verdachte] in de politiesystemen bekend stond als code vier, dit
betekent vuurwapengevaarlijk. Wij hoorden dat [verdachte] in 2013 was aangehouden ter zake
van het bezit van een vuurwapen.

Ik, [verbalisant 1] , vroeg aan [verdachte] : “Heb je nu strafbare zaken bij je? Denk aan wapens.”

(dossierpagina 11)

Ik hoorde [verdachte] zeggen: “Nee, dat is echt verleden tijd. Kijk maar in mijn auto.” Ik zag dat
[verdachte] naar zijn auto liep. Ik zag dat hij alle portieren inclusief kofferbak opende en zei: “Kijk
maar.” Ik vertelde aan [verdachte] dat wij zijn voertuig gingen doorzoeken. Ik hoorde dat
[verdachte] hiervoor toestemming gaf. Ik, [verbalisant 1] , gaf mijn bevindingen door aan
verbalisant [verbalisant 3] . Verbalisant [verbalisant 3] deed de doorzoeking in de Opel Astra. Wij
hoorden van verbalisant [verbalisant 3] dat hij een verborgen ruimte met daarin een vuurwapen
had aangetroffen in de Opel Astra.

2. Het op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 december 2018
(dossierpagina’s 12 en 13), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 3] :

dossierpagina 12)

Op dinsdag 4 december 2018 omstreeks 00.34 uur hoorde ik portofonisch dat collega’s een
voertuig wilden gaan controleren. Ik hoorde dat zij het voertuig met kenteken [kenteken] staande
hadden gehouden op de Bevrijdingsweg te Sprang-Capelle. Ik hoorde nadat ik klaar was met de
controle van de technische staat van het voertuig collega [verbalisant 1] vragen aan de
bestuurder of er nog strafbare zaken in het voertuig lagen. Ik hoorde dat collega [verbalisant 1]
daarna vroeg of de bestuurder toestemming wilde geven aan vrijwillige doorzoeking van zijn
voertuig. Ik hoorde dat de bestuurder antwoordde dat dit geen probleem was.

DOORZOEKING VOERTUIG [kenteken] :

Ik keek naar de achterbank en zag dat deze omhoog stond. Ik klopte vervolgens met mijn hand op
de achterkant van de rechter achterleuning en voelde dat de achterplaat van deze achterbank van
metaal was gemaakt. Ik weet dat dit ongebruikelijk is. Ik scheen vervolgens met een zaklamp
langs de zijkant van de achterbank nadat ik deze had ontgrendeld en naar beneden had
neergeklapt. Ik zag vervolgens dat er helemaal bovenaan de achterzijde van de achterplaat een
scharnier tussen het bankdeel en de achterplaat was bevestigd. Ik heb vervolgens aan de andere
zijde van het scharnier hard getrokken en merkte dat ik een sluiting opentrok. Ik zag vervolgens
dat de volledige achterplaat van de achterbank scharnierde. Ik zag daarna direct een klein kaliber
vuurwapen liggen in een daar gecreëerde ruimte van de achterbank. Ik heb vervolgens gewacht
op een collega die het vuurwapen veilig heeft kunnen stellen op sporen. Ik zag dat deze collega
nadat hij ter plaatse was gekomen, het wapen ontlaadde.

dossierpagina’s 12 en 13)

Ik zag dat hij een patroonhouder uit het wapen haalde en dat deze patroonhouder

gevuld was met munitie.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting bij het hof van 15 maart 2021 houdt – voor zover van
belang – het volgende in:

“Op vragen van de voorzitter omtrent het tenlastegelegde verklaart de verdachte als volgt:

De politie heeft niet gevraagd of ze de auto mochten doorzoeken. Ik heb gezegd dat zij mochten
kijken, maar niet meer dan dat. Om te doorzoeken hebben zij papieren nodig. Ik heb gezegd:
“Jullie mogen kijken met jullie flashlights, maar niet verder doorzoeken”. Toen een verbalisant
verder ging dan kijken en aan de metalen plaat aan de achterkant van de achterbank voelde,
werd ik apart gehouden. Ik heb daarvan niets gezegd. Ik kan geen antwoord geven op uw vraag
of het mijn vuurwapen was. Het was mijn auto, althans de auto van mijn moeder. Mijn moeder
heeft niets met het vuurwapen te maken. Ik leen die auto wel eens en ik leen de auto ook wel aan
vrienden uit. Ik wist niets van de verborgen ruimte in de auto.



2.3.

U, voorzitter, houdt mij voor dat de bijrijder, [betrokkene 1] , heeft gezegd dat de auto van mij is
en dat hij, [betrokkene 1] , van niets weet, dat er in de auto in een gecreëerde ruimte een
vuurwapen met munitie is aangetroffen en dat ik heb verklaard dat de bijrijder van niets weet.
Daarnaast geeft u aan dat de verbalisanten zijn gehoord bij de rechter-commissaris, waarbij is
voorgehouden dat slechts toestemming zou zijn gegeven om alleen maar te kijken, waarop
verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 3] hebben verklaard dat het volgens hen anders is
gegaan. Ik heb aangegeven dat de verbalisanten mochten kijken, maar niet mochten doorzoeken.
Ik weet wat het verschil is. Ik ben eerder veroordeeld en heb dit toen ook meegemaakt. Ik weet
dat ze niet mogen doorzoeken. Daarvoor hebben ze een bevel nodig.

(…)

De raadsman voert het woord tot verdediging als volgt:

Het is een herhaling van standpunten zoals naar voren gebracht in eerste aanleg. Er is sprake van
een onrechtmatige doorzoeking van de auto. Er was geen redelijk vermoeden en er was geen
toestemming gegeven voor de doorzoeking. De verbalisanten hebben gerelateerd dat het voertuig
op basis van door mijn cliënt gegeven toestemming is doorzocht, maar het is maar de vraag of
mijn cliënt inderdaad toestemming heeft gegeven. De verdediging is van mening dat het niet klip
en klaar is dat mijn cliënt toestemming heeft gegeven. “Kijk maar”, heeft mijn cliënt meteen
gezegd. Dit volgt uit het proces-verbaal van bevindingen, zoals weergegeven op dossierpagina
11. “We mochten kijken”, hebben de verbalisanten verklaard, en dan had het, volgens de
verbalisanten, cliënt duidelijk moeten zijn, omdat hij de portieren en de kofferbak heeft
opengegooid, dat hij toestemming gaf voor de doorzoeking.

De verbalisanten hebben verklaard: “we zeggen altijd dat het gaat om een doorzoeking”. Maar
wat is er precies gezegd? Beide verbalisanten geven aan dat ze dat niet meer weten; het had
hem, mijn cliënt, duidelijk moeten zijn. Voor wat betreft de gemaakte opmerking van een van de
verbalisanten dat het allemaal vrij snel ging, merk ik het volgende op. De verdediging wijst op een
uitspraak van het Europees Hof, waarbij ook een agent had verklaard dat het allemaal heel snel
ging en waarin dit als onvoldoende is aangemerkt om van toestemming te kunnen spreken. Er
moet sprake zijn van ondubbelzinnige toestemming. “Kijk maar met je flashlights”, heeft mijn cliënt
gezegd. Dat is geen ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor een doorzoeking. De
criteria zijn als volgt: er is sprake van schending van een belangrijke rechtsregel en mijn cliënt is in
zijn persoonlijke levenssfeer aangetast. Het is raar dat iemand aan de kant wordt gezet. Het is
helemaal geen verkeerscontrole, dat was gewoon een smoes. En dan gaat men steeds een stap
verder. Het gaat om normhandhaving, burgers mogen niet zomaar aan controles worden
onderworpen. Datzelfde is het geval bij etnisch profileren. Naar mijn mening dient bewijsuitsluiting
te volgen. Er blijft dan niets over, waarna vrijspraak dient te volgen.

(…)

Ik wil een nuance aanbrengen. Het is niet zo dat etnisch profileren hier het verzuim is. Het gaat
om normhandhaving in het algemeen. Het wordt allemaal maar goed gevonden. Er dient een
streep te worden getrokken.”

Het hof heeft het onrechtmatigheidsverweer bij arrest als volgt samengevat en verworpen (met
weglating van voetnoten):

“Verweer van de verdediging strekkende tot vrijspraak

De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte zal worden
vrijgesproken van hetgeen is tenlastegelegd.

Daartoe is het navolgende aangevoerd.

1. Primair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat de doorzoeking van het voertuig
van de verdachte onrechtmatig is geweest. Dit verzuim dient te leiden tot bewijsuitsluiting van het



aangetroffen wapen en de aangetroffen munitie. Bij gebrek aan voldoende ander wettig en
overtuigend bewijs dient de verdachte te worden vrijgesproken.

(…)

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Bewijsoverweging ad 1

Ten aanzien van het verweer van de verdediging dat de doorzoeking van de auto van de
verdachte onrechtmatig is geweest, overweegt het hof het navolgende.

De verdachte is op 4 december 2018 door verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] , die
belast waren met autosurveillance, staande gehouden. Via de portofoon hoorden de verbalisanten
dat de verdachte vuurwapengevaarlijk was. Verbalisant [verbalisant 1] heeft hem gevraagd naar
de eventuele aanwezigheid van strafbare zaken, waaronder wapens. De verdachte heeft daarop
de portieren van zijn auto en de kofferbak geopend, en daarbij gezegd: “Kijk maar”.

Verbalisant [verbalisant 1] heeft gerelateerd dat hij de verdachte vervolgens heeft medegedeeld
dat zij het voertuig gingen doorzoeken, waarna de verdachte daar toestemming voor heeft
gegeven. Verbalisant [verbalisant 1] heeft zijn eerdere bevindingen, zoals opgenomen in het
proces-verbaal, ten overstaan van de rechter-commissaris bevestigd, waarbij hij aanvullend heeft
opgemerkt dat:

- hij weet dat er een verschil is tussen doorzoeken en kijken;

- hij het idee had dat de bestuurder (het hof begrijpt: de verdachte) begreep wat er aan de hand
was, en

- hij geen teken heeft gekregen van de verdachte dat hij het niet wilde.

Verbalisant [verbalisant 3] , die de doorzoeking heeft verricht, heeft gerelateerd dat hij hoorde dat
verbalisant [verbalisant 1] aan de verdachte vroeg of hij toestemming wilde geven voor een
vrijwillige doorzoeking van zijn voertuig. De verdachte heeft daarop geantwoord dat dat geen
probleem was, aldus verbalisant [verbalisant 3] . Ten overstaan van de rechter-commissaris heeft
hij verklaard dat het woord ‘doorzoeking’ is gebruikt, waarna de verdachte toestemming heeft
gegeven. Hij had de indruk dat de verdachte het begreep, mede omdat hij met armgebaren wuifde
dat de verbalisanten hun gang mochten gaan.

De verdachte heeft tijdens zijn verhoor bij de politie verklaard dat hij de verbalisanten weliswaar
toestemming heeft gegeven in de auto te kijken, maar dat hij geen toestemming heeft gegeven de
auto te doorzoeken. De verdachte heeft deze verklaring ter terechtzitting in hoger beroep
herhaald.

In hetgeen door de verdediging is aangevoerd ziet het hof geen reden te twijfelen aan de door
verbalisanten opgemaakte processen-verbaal, te meer niet nu deze op ambtsbelofte zijn
opgemaakt en eveneens onder het verband van de belofte door hen ten overstaan van de
rechter-commissaris zijn bevestigd. Uit die processen-verbaal volgt dat aan de verdachte is
gevraagd om toestemming voor een doorzoeking van de auto en dat verdachte die toestemming
uitdrukkelijk heeft verleend. Niet aannemelijk is geworden dat verdachte de strekking van de
vraag niet heeft begrepen. Het hof hecht dan ook geen geloof aan de verklaring van verdachte dat
hij geen toestemming heeft gegeven de auto te doorzoeken.

Het hof is derhalve van oordeel dat de doorzoeking van de auto van de verdachte niet
onrechtmatig is geweest en bezigt voornoemde processen-verbaal voor het bewijs.

Het hof verwerpt mitsdien het verweer.”
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In het middel wordt gesteld dat het hof het verweer met betrekking tot de onrechtmatige
doorzoeking ten onrechte althans ontoereikend en/of onvoldoende gemotiveerd heeft verworpen.
Dat verweer is in feitelijke aanleg in overwegende mate toegespitst op het feitelijke twistpunt
over wat de verdachte ten opzichte van de opsporingsambtenaren nu precies heeft geantwoord.
Daarbij is gesteld dat de verdachte alleen heeft gezegd dat de opsporingsambtenaren in de auto
mochten kijken en dat hij geen ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven de auto te
doorzoeken. Verder heeft de raadsman gewezen op “een uitspraak van het Europees Hof, waarbij
ook een agent had verklaard dat het allemaal heel snel ging en waarin dit als onvoldoende is
aangemerkt om van toestemming te kunnen spreken”. Uit het proces-verbaal van de zitting kan
niet worden opgemaakt of de raadsman heeft gezegd welke uitspraak hij precies bedoelde, maar
uit het proces-verbaal van de zitting in eerste aanleg maak ik op dat hij daar toen het arrest Bože
heeft genoemd.1 De raadsman heeft bepleit dat vanwege het ontbreken van een rechtsgeldige
toestemming bewijsuitsluiting en dus vrijspraak moest volgen.

Het hof heeft dit verweer verworpen omdat de verbalisanten (die ook bij de rechter-commissaris
zijn gehoord) hebben gerelateerd dat aan de verdachte is gevraagd of hij toestemming wilde
geven voor een vrijwillige doorzoeking van zijn voertuig en dat de verdachte hierop heeft
geantwoord dat dit geen probleem was. Het hof zag geen reden om aan de op ambtsbelofte
opgemaakte processen-verbaal te twijfelen en uit deze processen-verbaal afgeleid dat aan de
verdachte is gevraagd om toestemming voor een doorzoeking van de auto en dat de verdachte
die toestemming uitdrukkelijk heeft verleend. Ook is volgens het hof niet aannemelijk geworden
dat de verdachte de strekking van de vraag niet heeft begrepen.

In cassatie wordt de door de verdachte gegeven feitelijke toestemming voor de doorzoeking van
de auto niet meer betwist. De klacht is dat het hof het verweer van de verdediging dat de
verdachte niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig vrijwillig toestemming heeft gegeven niet had
mogen verwerpen met de enkele overweging dat uit de processen-verbaal is gebleken dat de
verdachte toestemming heeft gegeven voor het doorzoeken van de auto. De steller van het middel
voert daarbij – onder verwijzing naar het arrest HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:11432 en de
daaraan voorafgaande conclusie van mijn hand3 – aan dat voor het doen van afstand van privacy-
rechten als gewaarborgd in art. 8 EVRM geldt dat vast moet staan dat de betrokkene op de
hoogte is van het feit dat hij die rechten heeft, dat het voor hem duidelijk moet zijn waarvan hij
precies afstand doet en dat die afstandsverklaring uitdrukkelijk plaatsvindt en ondubbelzinnig is.
Kort gezegd wordt betoogd dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan het vereiste van
informed consent.

De steller van het middel stelt zich op het standpunt dat daarom sprake is van een onherstelbaar
vormverzuim ex art. 359a Sv, hetgeen had moeten leiden tot bewijsuitsluiting dan wel
strafvermindering, zodat het belang in cassatie gegeven is. Dat laatste, of het belang in cassatie is
gegeven, vraag ik mij echter af. Het verweer dat ten overstaan van het hof is gevoerd was wel erg
summier onderbouwd. Aangevoerd is dat geen ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming
voor de doorzoeking is gegeven waardoor de verdachte is aangetast in zijn persoonlijke
levenssfeer en dat in het kader van “normhandhaving in het algemeen”, bewijsuitsluiting moet
volgen. Het mogelijke rechtsgevolg van strafvermindering is daarbij niet genoemd. Zoals de steller
van het middel ook erkent is het vaste jurisprudentie dat een niet-gerechtvaardigde inbreuk op
art. 8 lid 1 EVRM op zichzelf niet tot bewijsuitsluiting leidt, als daarmee niet tevens het recht op
een eerlijk proces als gewaarborgd in art. 6 lid 1 EVRM is geschonden. Op schending van het recht
op een eerlijke proces is geen beroep gedaan. Voor bewijsuitsluiting bij een schending van art. 8
EVRM ligt de lat erg hoog.4 Dit is pas aan de orde bij 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.5 Dat hiervan sprake is, is in hoger beroep onvoldoende onderbouwd.6 Zelfs als het
oordeel van het hof dat rechtsgeldig toestemming is gegeven onbegrijpelijk zou zijn, valt niet in te
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zien welk rechtens te respecteren belang de verdachte bij zijn klacht in cassatie heeft. Het is
immers niet aannemelijk dat een hernieuwde behandeling tot een andere uitkomst voor de
verdachte zal leiden.7

De reden waarom ik desalniettemin op het middel wil ingaan, is dat een beroep wordt gedaan op
het arrest HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:11438, en mijn daaraan voorafgaande conclusie9 en de
casus die ten grondslag ligt aan onderhavige zaak daartoe uitnodigt. In de conclusie voorafgaand
aan het arrest van 9 juli 2019 ben ik, ondanks mijn constatering dat ook in die zaak het belang bij
cassatie vanwege de hierboven vermelde omstandigheden niet evident was, ingegaan op de
mede aan de Straatsburgse jurisprudentie te ontlenen rechtsbeschermende waarborgen van het
recht op persoonlijke levenssfeer van een (nog) niet verdachte burger en de mogelijke lacunes
daarin in de Nederlandse strafrechtspleging. Uit de overwegingen van de Hoge Raad in het
daaropvolgende arrest zou kunnen worden afgeleid dat de informatie van de
opsporingsambtenaren bij het vragen van toestemming, namelijk dat de betrokkene de
toestemming kan weigeren, deel uitmaakt van het normatieve kader waaraan het vragen van
toestemming dient te voldoen.10 Dat vormt voor mij de aanleiding hier nog een keer op terug te
komen, omdat de onderhavige zaak juist op dat punt verschilt met de zaak die ten grondslag lag
aan het arrest van 9 juli 2019.

Het arrest van 9 juli 2019 had betrekking op een man van Albanese nationaliteit die met zijn auto
aan de kant van de weg was gezet door twee opsporingsambtenaren. Zij communiceerden met
hem in de Engelse taal in combinatie met gebarentaal. De opsporingsambtenaren hadden de
verdachte meegedeeld dat in dat gebied veel vuurwapens en drugs omloop waren en gevraagd of
hij zoiets bij zich had, waarop de (toen nog niet) verdachte ontkennend antwoordde en het portier
van zijn auto had geopend. Vervolgens vroegen de opsporingsambtenaren of zij zijn auto mochten
doorzoeken met de vraag “can I search your car, you can say no if you don’t want to”. De
opsporingsambtenaren verklaarden dat de verdachte hier toestemming voor had gegeven (“of
course”). De verdachte stelde dat hij, omdat hij de Engelse taal onvoldoende machtig was, het
verzoek van de opsporingsambtenaren niet goed had begrepen en dat hij geen rechtsgeldige
toestemming had gegeven. Bij de doorzoeking van de auto werd 36 kilo cocaïne aangetroffen.

Het ging in deze zaak, net als in de onderhavige, niet zozeer om de vraag of er feitelijk
toestemming was gegeven, maar met welke nadere rechtsbeschermende waarborgen een
dergelijke toestemming moet zijn omkleed om te kunnen spreken van afstand van recht en met
name van een informed consent. In mijn conclusie heb ik mij op het standpunt gesteld dat de
huidige Nederlandse rechtspraktijk hierin tekortschiet11 en dat uit de jurisprudentie van het EHRM
volgt dat, ook bij inbreuken op rechten die voortvloeien uit art. 8 EVRM, een betrokkene moet zijn
geïnformeerd over zijn recht toestemming te weigeren als daarom van overheidswege wordt
gevraagd en over de consequenties als hij al dan niet instemt. Ik heb bepleit dat indien niet aan
deze voorwaarden is voldaan, niet kan worden aangenomen dat er rechtsgeldig afstand van recht
is gedaan en de Hoge Raad uitgenodigd een aanzet te geven tot een normatief kader waarmee
het vragen van toestemming zou moeten worden omgeven. De Hoge Raad heeft in zijn arrest
daarop als volgt overwogen:

“4.3. Blijkens hetgeen hiervoor onder 4.2 is weergegeven, heeft het Hof geoordeeld dat de
verdachte toestemming heeft gegeven tot het doorzoeken van zijn auto en daarin aanwezige
tassen. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en, ook in het licht van hetgeen namens de verdachte
over het ontbreken van "bewuste en vrijwillige toestemming" is aangevoerd, toereikend
gemotiveerd. Daarbij neemt de Hoge Raad mede in aanmerking hetgeen het Hof met betrekking
tot de verleende toestemming heeft vastgesteld over de door de verdachte gebruikte
bewoordingen en zijn gedragingen, en over de omstandigheid dat de verdachte voorafgaand aan
de door hem gegeven toestemming door de verbalisanten is gewezen op het doel van die
doorzoeking en de mogelijkheid om van het verlenen van toestemming af te zien.

Bij dat oordeel heeft het Hof klaarblijkelijk betrokken dat de communicatie door de verbalisanten
met de verdachte op zodanige wijze is verlopen dat een en ander voor de verdachte voldoende
duidelijk was.”

Een algemeen normatief kader heeft de Hoge Raad hiermee niet gegeven, maar ik meen hier wel
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een aantal relevante omstandigheden uit te kunnen afleiden, namelijk:

(i) de gebruikte bewoordingen en gedragingen waarmee de toestemming is gegeven,

(ii) dat de verdachte is gewezen op het doel van de doorzoeking en

(iii) op de mogelijkheid om van het verlenen van toestemming af te zien.

Het pijnpunt in de onderhavige zaak zit bij de laatstgenoemde factor, die ook uit de Straatsburgse
jurisprudentie als voorwaarde kan worden afgeleid. Ik zal hier niet volledig herhalen wat ik in mijn
eerdere conclusie12 aangaande de rechtspraak van het EHRM heb geschreven, maar volsta met
een verwijzing naar een tweetal overwegingen van het EHRM in de zaak Bože13:

“69. Given that the police officers had entered and inspected the applicant’s home on the basis of
his consent, the Government in substance argued that the applicant had waived his right to
benefit from any procedural safeguards established under domestic law. The Court notes in this
regard that a waiver of a right guaranteed by the Convention is not valid unless it has been given
in full knowledge of the facts, that is to say on the basis of informed consent and without
constraint (see D.H. and Others v. the Czech Republic [GC], no. 57325/00, § 202, ECHR 2007-IV).
In addition, a waiver must be attended by minimum safeguards commensurate with its importance
(see Dvorski v. Croatia [GC], no. 25703/11, § 100, ECHR 2015) and once invoked, must not only be
voluntary, but must also constitute a knowing and intelligent relinquishment of a right
(Pishchalnikov v. Russia, no. 7025/04, § 77, 24 September 2009). The Court considers that the
same principle is to be applied also in this case.

70. Even accepting that the applicant had indeed consented to the inspection (see paragraph 7
above), there is no information that the applicant was informed of his rights to refuse the police
officers access to his apartment and of the consequences of consent to the inspection.”

In onderhavige zaak heeft het hof weliswaar vastgesteld in welke bewoordingen er
toestemming aan de (toen nog niet) verdachte is gevraagd en wat het doel van het vragen van
die toestemming was, maar het hof heeft niet vastgesteld of de verdachte is gewezen op de
mogelijkheid om van het verlenen van toestemming af te zien. De door het hof vastgestelde
omstandigheid dat de verbalisant heeft verklaard dat hij geen teken van de verdachte heeft
gekregen dat hij geen toestemming voor de doorzoeking wilde geven, is mijns inziens hiervoor
niet toereikend. Van een burger die een dwangmiddel ondergaat van een opsporingsambtenaar,
kan immers niet veel meer worden verwacht dan dat hij lijdzaam afwacht, als hij niet weet dat hij
zijn toestemming ook mag weigeren. Ook de verklaring van de verbalisant dat hij het idee had dat
de verdachte begreep wat er aan de hand was, volstaat niet voor een rechtsgeldige toestemming.

Dat brengt mij tot de conclusie dat afgezet tegen de lat die de Hoge Raad in zijn arrest van 9 juli
2019 lijkt te hebben gelegd, het kennelijke oordeel van het hof dat de verdachte rechtsgeldig
toestemming heeft gegeven en dat de doorzoeking dus niet onrechtmatig is geweest,
ontoereikend is gemotiveerd.

Hoewel ik er nog steeds van overtuigd ben dat uit de rechtspraak van het EHRM voortvloeit dat
een burger – ook bij een doorzoeking van zijn auto – moet zijn geïnformeerd over zijn recht
toestemming te weigeren én over de consequenties als hij al dan niet instemt, meen dat
onderhavige zaak genoeg aanleiding vormt een oordeel van de Hoge Raad te ontlokken over de
betekenis van zijn arrest van 9 juli 2019, met name over de vraag of de gevraagde toestemming in
onderhavige zaak voldoet aan de eis die de Hoge Raad in dat arrest wél lijkt te stellen, namelijk
dat de betrokkene erop moet worden gewezen dat hij toestemming kan weigeren.

Zoals hiervoor onder 3.4. opgemerkt kan het middel echter niet tot cassatie leiden.

Het middel is tevergeefs voorgesteld.

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.

4 Conclusie
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EHRM 18 mei 2017, Bože tegen Letland, appl.nr. 40927/05.

HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1143, NJ 2019/351, m.nt. Kooijmans.

ECLI:NL:PHR:2019:242.

Zie Corstens/Borgers & Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, tiende druk, Deventer: Wolters
Kluwer 2021, p. 883-887.

HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308, m.nt. Keulen, rov. 2.4.2. Ook het EHRM
verplicht bij schending van art. 8 EVRM niet tot bewijsuitsluiting of enige andere strafrechtelijke
remedie, zie R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken, Deventer:
Kluwer 2014, p. 34-35.

Vgl. mijn conclusie ECLI:NL:PHR:2019:242 onder 5.6.

HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1143, NJ 2019/351, m.nt. Kooijmans.

ECLI:NL:PHR:2019:242, zie met name onder 5.7.1-5.7.12.

Zie ook de annotatie van Kooijmans bij dit arrest (NJ 2019/351), waarin hij schrijft dat de Hoge Raad
mijn suggesties ten dele heeft gevolgd.

Waarbij ik er volledigheidshalve op wijs dat in de laatste ambtelijke versie van boek II van het
wetboek van strafvordering in kader van Modernisering Strafvordering nog steeds dezelfde bepaling
staat opgenomen als ik heb genoemd in mijn vorige conclusie, nu onder art. 2.7.14: ‘1. Een
opsporingsambtenaar die met toestemming van de bewoner ter inbeslagneming een woning wenst te
doorzoeken, legitimeert zich en vraagt voorafgaand aan de doorzoeking toestemming aan de
bewoner nadat hij deze op het doel van de doorzoeking en de gevolgen van zijn toestemming heeft
gewezen. De toestemming moet uitdrukkelijk schriftelijk zijn verleend. 2. Indien de toestemming voor
de doorzoeking door de bewoner wordt ingetrokken, wordt de doorzoeking direct gestaakt.’ Voor
zover ik heb kunnen nagaan is geen vergelijkbare bepaling voor doorzoeking van voertuigen is
opgenomen.

ECLI:NL:PHR:2019:242, onder 5.7.7.-5.7.8.

EHRM 18 mei 2017, Bože tegen Letland, nr. 40927/05. Dit is voor zover ik heb kunnen nagaan de
meest recente zaak van het EHRM. Latere uitspraken heb ik niet kunnen vinden.
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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 18 maart 2021,
nummer 20-003433-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

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 een cassatiemiddel voorgesteld. De
schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande
hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat de verdachte wapens voorhanden
heeft gehad als bedoeld in artikel 26 Wet wapens en munitie (hierna: WWM). Meer in het bijzonder
klaagt het cassatiemiddel over het oordeel van het hof dat de verdachte zich bewust is geweest
van de aanwezigheid van die wapens.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij:

“in de periode van 18 april 2018 tot en met 27 april 2018 te [plaats], twee wapens van
categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een hagelgeweer van het
merk Edgard Grimard - Liege, kaliber .12, en een kogelgeweer van het merk Voere Kufstein,
kaliber .243, zijnde vuurwapens in de vorm van hagel- en kogelgeweren voorhanden heeft
gehad.”

De bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 april 2018 (p. 93-95 van het

politiedossier), voor zover inhoudende als relaas van eigen waarneming(en) en/of
bevinding(en) van de verbalisanten [verbalisant 1] en/of [verbalisant 2]:

Op 27 april 2018 zijn wij, verbalisanten, ter plaatse gegaan naar het perceel aan de [a-
straat 1] te [plaats].

Om 15:20 uur opende de officier van justitie de doorzoeking van de schuur op het adres aan
de [a-straat 1] te [plaats].

De schuur was geheel vrij gelegen van de woning. De schuur werd door ons onderverdeeld
in de volgende ruimtes:

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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Ruimte A: Begane grond, garage

Ruimte B: Begane grond, keukenruimte

Ruimte C: Eerste verdieping

Tijdens de doorzoeking werden de volgende goederen aangetroffen:

Ruimte A:

Een dubbelloops hagelgeweer, kaliber 12, aangetroffen staand tegen de zijmuur van de
garageruimte.

Ruimte C:

Een onbekend .243 kaliber kogelgeweer aangetroffen door collega [verbalisant 3]. Wapen
gevonden op de eerste verdieping achter het tweede schot in de linker muur, gezien vanaf
binnenkomst.

(...)

3. Het proces-verbaal van verhoor d.d. 28 april 2018 (pagina 28-36 van het politiedossier),
voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte [verdachte]:

V: Op welk adres sta je ingeschreven?

A: [a-straat 1] te [plaats].

V: Op welk adres woon en verblijf je?

A: Op dat adres.

V: Wat voor woning is dat?

A: Dit is een vrijstaand huis.

(...)

V: Wanneer kwam jij in de schuur?

A: Ik ben gisteren in de schuur geweest en ben daarvoor een week op vakantie geweest.

V: Voordat je op vakantie ging, wanneer ben je toen nog in de schuur geweest?

A: Ja, dat weet ik niet precies. Ik kom regelmatig in de schuur.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

“De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat de verdachte moet
worden vrijgesproken van het onder 2. ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd – zakelijk
weergegeven – dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte de
onderhavige vuurwapens voorhanden heeft gehad in de zin van de Wet wapens en munitie
omdat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust is geweest van de
(waarschijnlijke) aanwezigheid van de wapens en evenmin dat het niet anders kan zijn dan
dat hij zulke bewustheid heeft gehad.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof stelt voorop dat voor een veroordeling ter zake van het voorhanden hebben van
wapens in de zin van artikel 26 van de Wet wapens en munitie naast de aanwezigheid van
de wapens, een meer of mindere mate van bewustheid bij de verdachte omtrent de
aanwezigheid van dat/die wapen(s) en een zekere beschikkingsmacht van de verdachte
over het/de wapen(s) is vereist. 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. Daartoe dient de algemene ervaringsregel dat de eigenaar en
gebruiker van een schuur bij zijn woning, behoudens aanwijzingen van het tegendeel,
geacht moet worden weet te hebben van hetgeen zich daarin bevindt. Deze algemene
ervaringsregel is, anders dan de raadsman heeft betoogd, door de Hoge Raad nog niet
verlaten en derhalve nog steeds toepasselijk.

De door de verdediging naar voren gebrachte contra-indicaties, te weten: de grote omvang
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van het perceel van verdachte en de schuur alsmede het feit dat ook anderen dan verdachte
toegang tot de schuur hadden, acht het hof onvoldoende om voormelde ervaringsregel
buiten toepassing te laten. Het is op zich aannemelijk dat er meerdere mensen toegang tot
de schuur hebben gehad, maar niet dat een ander of anderen een dergelijke combinatie van
goederen zoals die in de schuur is aangetroffen, daar heeft/hebben achtergelaten. Immers,
het gaat niet alleen om voormelde wapens, maar zijn er nog veel meer goederen van
twijfelachtige herkomst aangetroffen, zoals een kogelwerend vest, een kogel, een (hennep)
knipmachine, een centrifuge met hennepgruis, vier nieuwe navigatiesystemen van het merk
Tomtom, een geldtelmachine en 50 onbedrukte kentekenplaten (zie proces-verbaal van
bevindingen, p. 93-94). Zonder verdere uitleg en/of bevestiging uit andere bron, die dus
achterwege is/zijn gebleven, acht het hof het niet plausibel dat iemand een enorm
afbreukrisico voor lief neemt door wapens en een aanzienlijke hoeveelheid andere dubieuze
voorwerpen bij een ander persoon achter te laten zonder die ander omtrent de aard van
deze voorwerpen in te lichten. Een dergelijke handelwijze bergt immers licht het risico in zich
dat deze persoon na ontdekking van de bij hem achtergelaten voorwerpen, zich daarvan
ontdoet of naar de politie stapt.

Al met al acht het hof het niet aannemelijk geworden dat een ander dan de verdachte voor
de aangetroffen wapens en voorwerpen verantwoordelijk is, zodat het tegen de
achtergrond van de hiervoor weergegeven algemene ervaringsregel niet anders kan zijn dan
dat de verdachte zich bewust was van de aanwezigheid van de wapens.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 18 maart 2021 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:

“7. De wapens zijn aangetroffen in een bijgebouw/schuur op het perceel van cliënt. Eén van
die wapens is achter een schot van een muur aangetroffen en dus buiten het zicht van
iemand die in de garage/schuur komt. Van het andere wapen was voor een zoekende
politieambtenaar een kolf zichtbaar (p.86).

8. Het perceel van cliënt heeft een oppervlakte van meer dan 2 hectare. Het bijgebouw staat
op meer dan 50 meter afstand van het woonhuis van cliënt en niet op slechts 20 meter
afstand zoals gesteld wordt (p.85). Ik verwijs u voor een overzichtsweergave van het
perceel van cliënt naar bijgevoegde satellietweergave via google (bijlage).

9. Er waren diverse 10 afstandsbedieningen van de buitenpoort in omloop. De zijpoort die
eveneens toegang gaf tot het perceel was altijd open. O.a zijn echtgenoot, moeder, vader,
broertje, zusje en de werkploeg van het bedrijf waren in het bezit van een
afstandsbediening. De schuur stond vaak open en er lagen diverse sleutels van de schuur op
verschillende plaatsen (bij de deur op de lamp en bij de carport p. 30). Daarnaast was cliënt
de schuur aan het verbouwen waardoor er veel werkvolk over de vloer kwam.

(...)

17. Cliënt ontkent wetenschap. Cliënt is voordat de wapens werden aangetroffen een week
op vakantie geweest. Het moment dat hij voor zijn vakantie ging nog in de schuur is
geweest kan hij zich niet herinneren.

18. In het onderhavige zaak is niet vast te stellen dat alleen cliënt toegang tot de schuur
had en hij die ruimte als enige gebruikte. Integendeel, er zijn tal van personen die toegang
hadden tot de schuur en deze ruimte ook gebruikte.

19. De woning op het perceel is van zijn vader. Hij huurt het huis van zijn vader. Het betreft
een fors perceel in het buitengebied.

20. Niet gesteld kan worden dat cliënt zich bewust had moeten zijn van de (waarschijnlijke)
aanwezigheid van het wapen. Evenmin dat het niet anders kan zijn dan dat hij zulke
bewustheid heeft gehad. Vrijspraak.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 18 maart 2021 bevat verder de
volgende verklaring van de verdachte:
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“Ik was op vakantie in Spanje en kwam op 27 april 2018 terug en toen stond mijn huis in
brand. Ik huur dat huis van mijn vader. Vervolgens krijg ik dit voorgeschoteld. Ik heb geen
vijanden. Ik heb een transportbedrijf met 40 man personeel. Er was wel sprake van
brandstichting. Ik kan niet bedenken wat de aanleiding daarvoor is geweest. Ik slaap er
slecht van. Het klopt dat het perceel waarop mijn huis staat omheind is. In de omheining zit
een poort die meestal open is. Je kunt vanaf de achterkant door de poort het hele perceel
betreden. Mijn familieleden en sommige vrienden hebben ook een afstandsbediening van de
poort. Niemand van die mensen heeft wapens. Over mijn familie wil ik het liever niet hebben.
Ik weet niet van wie de aangetroffen wapens zijn. Ik zit hier nu en zij weten van niets. U
houdt mij voor dat in de rechtspraak over dit soort gevallen doorgaans de algemene
ervaringsregel wordt gehanteerd dat de eigenaar c.q. gebruiker van een pand weet heeft
van hetgeen zich daarin bevindt, behoudens aanwijzingen voor het tegendeel. U houdt mij
voor dat ik tot nu toe weinig concrete aanwijzingen voor het tegendeel heb aangedragen. Ik
huur het huis en we hebben daar geen duidelijke afspraken over gemaakt. De wapens lagen
er nog niet toen ik er kwam wonen en de schuur ging bouwen. Ze moeten er daarna op een
bepaald moment terecht zijn gekomen. In mijn familie zegt iedereen dat die wapens niet van
hen zijn. U houdt mij voor dat het u onwaarschijnlijk voorkomt dat het een van de
bouwvakkers is geweest. Dat denk ik ook niet. Het kan natuurlijk dat iemand die spullen
daar moedwillig heeft neergezet om mij te belasten. Ze hebben immers ook mijn huis in
brand gestoken. Ik weet niet wat zij daarmee zouden kunnen bereiken. Het heeft inderdaad
geen gevolgen gehad voor mijn bedrijf, dat draait gewoon door. Nogmaals, ik heb geen
vijanden. U houdt mij voor dat dan de mogelijkheid resteert dat iemand anders die wapens
daar tijdens mijn vakantie heeft neergelegd, bijvoorbeeld om ze even tijdelijk te stallen,
maar is vergeten om ze weg te halen. Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. U vraagt mij of
het in dat geval voor de hand ligt dat iemand 1 wapen in het zicht legt en de ander achter
een schot verstopt. Ik heb geen idee. U houdt mij verder voor dat er niet alleen maar
wapens, maar ook nog andere goederen in mijn schuur zijn aangetroffen waarbij je serieuze
vraagtekens kunt zetten, zoals een kogelwerend vest, hennep, nieuwe navigatiesystemen
en 50 onbedrukte kentekenplaten. Van die voorwerpen weet ik ook niets. U vraagt mij of het
plausibel is dat iemand een dergelijke combinatie van voorwerpen bij iemand anders
neerlegt zonder deze daarover in te lichten. Dat weet ik niet. U houdt mij voor dat dit een
groot afbreukrisico in zich bergt, omdat die persoon het risico neemt dat de eigenaar op die
spullen stuit en zich ervan ontdoet. Ik weet echt van niets.”

In zijn arrest van 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504 heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen:

“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 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).”

Het hof heeft vastgesteld dat in de schuur die bij de woning van de verdachte hoort, twee wapens
zijn aangetroffen. Het hof heeft geoordeeld dat het niet anders kan dan dat de verdachte bewust
die wapens aanwezig heeft gehad. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte
de gebruiker is van die bij zijn woning behorende schuur. Verder heeft het hof in zijn oordeel
betrokken dat het weliswaar aannemelijk is dat meerdere mensen toegang tot de schuur hebben
gehad, maar dat het niet aannemelijk is dat een ander buiten medeweten van de verdachte
wapens, in combinatie met een aanzienlijke hoeveelheid andere dubieuze voorwerpen, in de
schuur heeft achtergelaten, gelet op het risico dat bij het achterlaten van dergelijke voorwerpen
bij een persoon zonder die erin te kennen, die persoon na ontdekking van de voorwerpen zich
daarvan ontdoet of naar de politie stapt. Dit oordeel is echter niet zonder meer begrijpelijk, in het
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bijzonder gelet op wat daarover door of namens de verdachte is aangevoerd en in aanmerking
genomen dat het hof voor het bewijs de verklaring van de verdachte heeft gebruikt dat hij de
week voorafgaand aan de doorzoeking op vakantie is geweest.

Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, opdat de zaak opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 24 mei 2022.

3 Beslissing
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

hierna: de verdachte.

I. Inleiding

1. Bij mondeling arrest van 18 maart 2021 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch zich verenigd
met het beroepen vonnis van de politierechter in de rechtbank Oost-Brabant van 11 november
2019 en de gronden waarop dat vonnis berust, met dien verstande dat het hof de inhoud van de
door de politierechter voor het bewijs gebezigde bewijsmiddelen heeft uitgewerkt en
bewijsoverwegingen heeft toegevoegd. Dit brengt mee dat de verdachte wegens “handelen in
strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met
betrekking tot een wapen van categorie III”, is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur
van twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, en een taakstraf voor de
duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis (met aftrek van het voorarrest).1

2. Namens de verdachte hebben mr. R.J. Baumgardt, mr. P. van Dongen en mr. S. van den Akker,
allen advocaat te Rotterdam, een middel van cassatie voorgesteld.

II. Het middel

3. Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het voorhanden hebben van wapens. De
pijlen zijn met name gericht op het oordeel van het hof dat het niet aannemelijk geworden acht
dat een ander dan de verdachte voor de aangetroffen wapens (en andere voorwerpen)
verantwoordelijk is. Ter onderbouwing van de klacht dat dit oordeel niet zonder meer begrijpelijk
is, wijzen de stellers van het middel er op dat door en namens de verdachte is aangevoerd dat hij
in het buitenland verbleef op het moment waarop de wapens (en andere voorwerpen) in zijn
schuur werden aangetroffen “en zich dus in die periode ook niet het risico voordeed dat verdachte
de voorwerpen zou kunnen ontdekken en na ontdekking van de bij hem achtergelaten
voorwerpen, zich daarvan zou ontdoen of naar de politie zou stappen”.

III. De bewezenverklaring en bewijsvoering

4. Ten laste van de verdachte heeft het hof – door het mondelinge vonnis van de politierechter in
de rechtbank Oost-Brabant van 11 november 2019 te bevestigen – bewezenverklaard dat hij:

“in de periode van 18 april 2018 tot en met 27 april 2018 te [plaats] , twee

wapens van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een hagelgeweer van
het merk Edgard Crimard - Liege, kaliber .12, en een kogelgeweer van het merk Voere Kufstein,
kaliber .243, zijnde vuurwapens in de vorm van hagel- en kogelgeweren voorhanden heeft
gehad.”

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 april 2018 (p. 93-95 van het politiedossier), voor
zover inhoudende als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van de verbalisanten
[verbalisant 1] en/of [verbalisant 2] :

Op 27 april 2018 zijn wij, verbalisanten, ter plaatse gegaan naar het perceel aan de [a-straat 1] te
[plaats] .

Om 15:20 uur opende de officier van justitie de doorzoeking van de schuur op het adres aan de
[a-straat 1] te [plaats] .

De schuur was geheel vrij gelegen van de woning. De schuur werd door ons onderverdeeld in de
volgende ruimtes:

Ruimte A: Begane grond, garage



Ruimte B: Begane grond, keukenruimte

Ruimte C: Eerste verdieping

Tijdens de doorzoeking werden de volgende goederen aangetroffen:

Ruimte A:

Een dubbelloops hagelgeweer, kaliber 12, aangetroffen staand tegen de zijmuur van de
garageruimte.

Ruimte C:

Een onbekend .243 kaliber kogelgeweer aangetroffen door collega [verbalisant 3] . Wapen
gevonden op de eerste verdieping achter het tweede schot in de linker muur, gezien vanaf
binnenkomst.

2. Het proces-verbaal van bevindingen (onderzoek wapen) d.d. 19 oktober 2019 (p. 129-133 van
het politiedossier), voor zover inhoudende als relaas van eigen waarneming(en) en/of
bevinding(en) van de verbalisant [verbalisant 4]

De op vrijdag 27 april 2018 in beslaggenomen voorwerpen betreffen de volgende goederen:

Volgnummer 1

Goednummer: PL2100-2018080591-1344194

Object: Vuurwapen (Geweer)

kaliber: .12

Bijzonderheden: Dubbelloops hagelgeweer

Volgnummer 2

Goednummer PL2100-2018080591-1344195

Object: Vuurwapen (Geweer)

Kaliber: . 243

Op 17 oktober 2018 werden door mij, verbalisant, opgeleid en bevoegd tot het juridisch
omschrijven van (vuur)wapens en munitie, de genoemde voorwerpen nader onderzocht, werd het
volgende bevonden en waargenomen:

Volgnummer 1, goednummer PL2100-2018080591-1344194:

Het op vrijdag 27 april 2018 in beslaggenomen voorwerp voorzien van goednummer PL2100-
2018080591-1344194, betreft een vuurwapen, te weten een dubbelloops hagelgeweer
Superpose van het merk Edgard Grimard - Liege, gemaakt in Italië van het kaliber 12.

Het is een voorwerp bestemd om projectielen door een loop af te schieten, waarvan de werking
berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige
reactie.

Derhalve is dit hagelgeweer een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3, gelet op artikel 2, lid 1
categorie III onder 1 van de Wet wapens en munitie. Het vuurwapen valt niet onder categorie II,
sub 2, 3 of 6 van de Wet Wapens en Munitie.

Het op 27 april 2018 in beslaggenomen voorwerp voorzien van goednummer PL2100-2018080591-
1344195, betreft een vuurwapen, te weten een enkelloops kogelgeweer met grendel van het
merk Voere Kufstein, model StLf3, gemaakt in Oostenrijk, kaliber .243.

Het is een voorwerp bestemd om projectielen door een loop af te schieten, waarvan de werking
berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige
reactie.

Derhalve is dit enkelloops kogelgeweer een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3, gelet op
artikel 2, lid 1 categorie III onder 1 van de Wet wapens en munitie.

Het vuurwapen valt niet onder categorie II, sub 2, 3 of 6 van de Wet Wapens en Munitie.

3. Het proces-verbaal van verhoor d.d. 28 april 2018 (pagina 28-36 van het politiedossier), voor
zover inhoudende als verklaring van de verdachte [verdachte] :



V: Op welk adres sta je ingeschreven?

A: [a-straat 1] te [plaats] .

V: Op welk adres woon en verblijf je?

A: Op dat adres.

V: Wat voor woning is dat?

A: Dit is een vrijstaand huis.

(...)

V: Wanneer kwam jij in de schuur?

A: Ik ben gisteren in de schuur geweest en ben daarvoor een week op vakantie geweest.

V: Voordat je op vakantie ging, wanneer ben je toen nog in de schuur geweest?

A: Ja, dat weet ik niet precies. Ik kom regelmatig in de schuur.”

6. De bewijsoverwegingen van het hof houden het volgende in:

“I.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat de verdachte moet worden
vrijgesproken van het onder 2. ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd -zakelijk weergegeven-
dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte de onderhavige
vuurwapens voorhanden heeft gehad in de zin van de Wet wapens en munitie omdat niet kan
worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust is geweest van de (waarschijnlijke)
aanwezigheid van de wapens en evenmin dat het niet anders kan zijn dan dat hij zulke
bewustheid heeft gehad.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof stelt voorop dat voor een veroordeling ter zake van het voorhanden hebben van wapens
in de zin van artikel 26 van de Wet wapens en munitie naast de aanwezigheid van de wapens,
een meer of mindere mate van bewustheid bij de verdachte omtrent de aanwezigheid, van dat/die
wapen(s) en een zekere beschikkingsmacht van de verdachte over het/de wapen(s) is vereist.
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. Daartoe dient de
algemene ervaringsregel dat de eigenaar en gebruiker van een schuur bij zijn woning, behoudens
aanwijzingen van het tegendeel, geacht moet worden weet te hebben van hetgeen zich daarin
bevindt. Deze algemene ervaringsregel is, anders dan de raadsman heeft betoogd, door de Hoge
Raad nog niet verlaten en derhalve nog steeds toepasselijk.

De door de verdediging naar voren gebrachte contra-indicaties, te weten: de grote omvang van
het perceel van verdachte en de schuur alsmede het feit dat ook anderen dan verdachte toegang
tot de schuur hadden, acht het hof onvoldoende om voormelde ervaringsregel buiten toepassing
te laten. Het is op zich aannemelijk dat er meerdere mensen toegang tot de schuur hebben
gehad, maar niet dat een ander of anderen een dergelijke combinatie van goederen zoals die in
de schuur is aangetroffen, daar heeft/hebben achtergelaten. Immers, het gaat niet alleen om
voormelde wapens, maar zijn er nog veel meer goederen van twijfelachtige herkomst
aangetroffen, zoals een kogelwerend vest, een kogel, een (hennep) knipmachine, een centrifuge
met hennepgruis, vier nieuwe navigatiesystemen van het merk Tomtom, een geldtelmachine en 50
onbedrukte kentekenplaten (zie proces-verbaal van bevindingen, p. 93-94). Zonder verdere uitleg
en/of bevestiging uit andere bron, die dus achterwege is/zijn gebleven, acht het hof het niet
plausibel dat iemand een enorm afbreukrisico voor lief neemt door wapens en een aanzienlijke
hoeveelheid andere dubieuze voorwerpen bij een ander persoon achter te laten zonder die ander
omtrent de aard van deze voorwerpen in te lichten. Een dergelijke handelwijze bergt immers licht
het risico in zich dat deze persoon na ontdekking van de bij hem achtergelaten voorwerpen, zich
daarvan ontdoet of naar de politie stapt.

Al met al acht het hof het niet aannemelijk geworden dat een ander dan de verdachte voor de
aangetroffen wapens en voorwerpen verantwoordelijk is, zodat het tegen de achtergrond van de



hiervoor weergegeven algemene ervaringsregel niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich
bewust was van de aanwezigheid van de wapens.

Gelet op het vorenoverwogene, behoeft het verder geen betoog dat de verdachte tevens over de
wapens kon beschikken.

Het hof verwerpt het verweer.

Op grond daarvan acht het hof, met de politierechter, wettig en overtuigend bewezen dat de
verdachte de onderhavige vuurwapens voorhanden heeft gehad in de zin van artikel 26, eerste
lid, van de Wet wapens en munitie.”

IV. De verklaring van de verdachte en het namens hem gevoerde verweer

7. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 18 maart 2021 heeft de
verdachte op vragen van de voorzitter als volgt verklaard:

“Ik was op vakantie in Spanje en kwam op 27 april 2018 terug en toen stond mijn huis in brand. Ik
huur dat huis van mijn vader. Vervolgens krijg ik dit voorgeschoteld. Ik heb geen vijanden. Ik heb
een transportbedrijf met 40 man personeel. Er was wel sprake van brandstichting. Ik kan niet
bedenken wat de aanleiding daarvoor is geweest. Ik slaap er slecht van.

Het klopt dat het perceel waarop mijn huis staat omheind is. In de omheining zit een poort die
meestal open is. Je kunt vanaf de achterkant door de poort het hele perceel betreden. Mijn
familieleden en sommige vrienden hebben ook een afstandsbediening van de poort. Niemand van
die mensen heeft wapens. Over mijn familie wil ik het liever niet hebben. Ik weet niet van wie de
aangetroffen wapens zijn. Ik zit hier nu en zij weten van niets. U houdt mij voor dat in de
rechtspraak over dit soort gevallen doorgaans de algemene ervaringsregel wordt gehanteerd dat
de eigenaar c.q. gebruiker van een pand weet heeft van hetgeen zich daarin bevindt, behoudens
aanwijzingen voor het tegendeel. U houdt mij voor dat ik tot nu toe weinig concrete aanwijzingen
voor het tegendeel heb aangedragen.

Ik huur het huis en we hebben daar geen duidelijke afspraken over gemaakt. De wapens lagen er
nog niet toen ik er kwam wonen en de schuur ging bouwen. Ze moeten er daarna op een bepaald
moment terecht zijn gekomen. In mijn familie zegt iedereen dat die wapens niet van hen zijn. U
houdt mij voor dat het u onwaarschijnlijk voorkomt dat het een van de bouwvakkers is geweest.
Dat denk ik ook niet.

Het kan natuurlijk dat iemand die spullen daar moedwillig heeft neergezet om mij te belasten. Ze
hebben immers ook mijn huis in brand gestoken. Ik weet niet wat zij daarmee zouden kunnen
bereiken. Het heeft inderdaad geen gevolgen gehad voor mijn bedrijf, dat draait gewoon door.
Nogmaals, ik heb geen vijanden. U houdt mij voor dat dan de mogelijkheid resteert dat iemand
anders die wapens daar tijdens mijn vakantie heeft neergelegd, bijvoorbeeld om ze even tijdelijk
te stallen, maar is vergeten om ze weg te halen. Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. U vraagt
mij of het in dat geval voor de hand ligt dat iemand 1 wapen in het zicht legt en de ander achter
een schot verstopt. Ik heb geen idee. U houdt mij verder voor dat er niet alleen maar wapens,
maar ook nog andere goederen in mijn schuur zijn aangetroffen waarbij je serieuze vraagtekens
kunt zetten, zoals een kogelwerend vest, hennep, nieuwe navigatiesystemen en 50 onbedrukte
kentekenplaten. Van die voorwerpen weet ik ook niets. U vraagt mij of het plausibel is dat iemand
een dergelijke combinatie van voorwerpen bij iemand anders neerlegt zonder deze daarover in te
lichten. Dat weet ik niet. U houdt mij voor dat dit een groot afbreukrisico in zich bergt, omdat die
persoon het risico neemt dat de eigenaar op die spullen stuit en zich ervan ontdoet. Ik weet echt
van niets.

Die bus die in de schuur stond, is van de zaak. Die was helemaal niet gestolen.

Ik snap niet dat de kentekenplaten op die bus van een gestolen bus afkomstig bleken te zijn. We
hebben 25 bussen. Ik zal dan toch geen gestolen bus op mijn naam zetten?

Ik heb niet bij mijn personeel rondvraag gedaan of zij iets weten over die aangetroffen goederen.

Ik weet echt niets over de 2 geweren die bij mij zijn aangetroffen.”



8. Voorts blijkt uit dit proces-verbaal dat de raadsman van de verdachte het woord heeft gevoerd
overeenkomstig zijn aan het hof overgelegde en in het dossier gevoegde pleitnota. Deze pleitnota
houdt onder meer in:

“Feiten

6. Cliënt verklaart niet te hebben geweten van de aanwezigheid van de aangetroffen wapens. Hij
heeft inhoudelijk en gemotiveerd deze wetenschap betwist. In zijn verhoren bij de politie en ook
ter zitting in eerste aanleg.

7. De wapens zijn aangetroffen in een bijgebouw/schuur op het perceel van cliënt. Eén van die
wapens is achter een schot van een muur aangetroffen en dus buiten het zicht van iemand die in
de garage/schuur komt. Van het andere wapen was voor een zoekende politieambtenaar een kolf
zichtbaar (p.86).

8. Het perceel van cliënt heeft een oppervlakte van meer dan 2 hectare. Het bijgebouw staat op
meer dan 50 meter afstand van het woonhuis van cliënt en niet op slechts 20 meter afstand zoals
gesteld wordt (p.85). Ik verwijs u voor een overzichtsweergave van het perceel van cliënt naar
bijgevoegde satellietweergave via google (bijlage).

9. Er waren diverse 10 afstandsbedieningen van de buitenpoort in omloop. De zijpoort die
eveneens toegang gaf tot het perceel was altijd open. O.a zijn echtgenoot, moeder, vader,
broertje, zusje en de werkploeg van het bedrijf waren in het bezit van een afstandsbediening. De
schuur stond vaak open en er lagen diverse sleutels van de schuur op verschillende plaatsen (bij
de deur op de lamp en bij de carport p. 30). Daarnaast was cliënt de schuur aan het verbouwen
waardoor er veel werkvolk over de vloer kwam.

[…]

17. Cliënt ontkent wetenschap. Cliënt is voordat de wapens werden aangetroffen een week op
vakantie geweest. Het moment dat hij voor zijn vakantie ging nog in de schuur is geweest kan hij
zich niet herinneren.

18. In het onderhavige zaak is niet vast te stellen dat alleen cliënt toegang tot de schuur had en
hij die ruimte als enige gebruikte. Integendeel, er zijn tal van personen die toegang hadden tot de
schuur en deze ruimte ook gebruikte.

19. De woning op het perceel is van zijn vader. Hij huurt het huis van zijn vader. Het betreft een
fors perceel in het buitengebied.

20. Niet gesteld kan worden dat cliënt zich bewust had moeten zijn van de (waarschijnlijke)
aanwezigheid van het wapen. Evenmin dat het niet anders kan zijn dan dat hij zulke bewustheid
heeft gehad. Vrijspraak.”

V. Het juridisch kader

9. Art. 26, eerste lid, WWM luidt:

“Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben.”

10. Een veroordeling voor het voorhanden hebben van een wapen of munitie in de zin van dit
eerste lid vereist volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad – onder meer – een meerdere of
mindere mate van bewustheid van de aanwezigheid van die voorwerpen. In het arrest van 31
maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504, NJ 2020/251, m.nt. Sackers heeft de Hoge Raad daarover 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 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.2 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 niet voor het oordeel dat de verdachte dat wapen 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 van een ander in handen krijgt of wanneer
iemand onverwacht kennis krijgt van de aanwezigheid in zijn nabijheid van een wapen van een
ander, terwijl hij redelijkerwijs daarvan niet direct afstand kan nemen.”

11. Dat de verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van een wapen of
munitie zal door het hof in de bewijsvoering moeten worden vastgesteld. Voor een dergelijke
vaststelling kan een bewijsredenering worden gebruikt die inhoudt dat bij de verdachte sprake
was van de vereiste bewustheid van de aanwezigheid van een wapen of munitie, omdat het gelet
op de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat dit het geval was. Met
deze redenering kan de rechter tot uitdrukking brengen dat het wel zo moet zijn geweest dat de
verdachte de vereiste bewustheid daadwerkelijk heeft gehad. Minder dan daadwerkelijke
bewustheid bij de verdachte lijkt niet te volstaan.3 Maar, zo blijkt ook uit het voorafgaande, de
daadwerkelijke bewustheid van de verdachte behoeft niet direct uit de gebruikte bewijsmiddelen
te volgen. Voldoende kan ook zijn een gevolgtrekking van de rechter die is gebaseerd op de feiten
en omstandigheden die wel direct uit de bewijsvoering blijken.

12. Om duidelijker in beeld te krijgen hoe een toereikend gemotiveerde bewezenverklaring van
het voorhanden hebben van een (vuur)wapen of munitie er uit kan zien in een geval waarin de
bewustheid van de verdachte niet direct uit de bewijsvoering blijkt, bespreek ik hieronder
verschillende arresten van de Hoge Raad. Daarna licht ik vooral gevallen uit waarin deze
voorwerpen werden aangetroffen in of bij de woning die de verdachte (mede) bewoonde.

13. Een voor de hand liggend vertrekpunt is gelegen in HR 20 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP5992 (naar welk arrest de Hoge Raad verwijst in het hiervoor aangehaalde
arrest van 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504, NJ 2020/251, m.nt. Sackers). Uit de
bewijsoverweging van het hof in die zaak blijkt dat de verdachte over de in haar woning
aangetroffen vuurwapens (deels met munitie) geen verklaring heeft willen afleggen. Volgens de
Hoge Raad kon het hof, zoals het deed, uit de omstandigheden dat de wapens onder meer waren
aangetroffen onder een kussen van de bank in de woonkamer van de door de verdachte en de
medeverdachte bewoonde woning en onder het kussen van de medeverdachte in de gezamenlijke
slaapkamer, alsook dat in die slaapkamer een grote hoeveelheid munitie was aangetroffen,
afleiden dat de verdachte zich bewust was geweest van de aanwezigheid van die wapens en
munitie in de woning. Door in voormeld arrest van 31 maart 2020 te verwijzen naar het arrest uit
2011 bevestigt de Hoge Raad mijns inziens dat hij het oordeel van het hof van toen onverminderd
aanmerkt als een toelaatbare bewijsredenering met betrekking tot het voorhanden hebben van
wapens of munitie. Die – in de bewijsvoering van het hof besloten liggende – redenering valt naar
haar inhoud aldus te lezen, dat gelet op de plaatsen waar de wapens en munitie zijn aangetroffen
het niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich bewust is geweest van de aanwezigheid van
die voorwerpen in de gezamenlijke woning, zodat bewezen kan worden dat zij deze (tezamen met
haar partner) voorhanden heeft gehad.

14. Er zijn meer zaken aan te wijzen waarin de rechter (kennelijk) een bewijsredenering heeft
gebruikt bij de motivering van het bewezenverklaarde voorhanden hebben van wapens of munitie.
Niet al deze zaken doorstonden de cassatietoets. Ik bespreek eerst een aantal gevallen waarin
de tegen de motivering van de bewezenverklaring gerichte klachten naar het oordeel van de Hoge
Raad faalden. In HR 6 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD1123, NJ 1995/653 acht de Hoge Raad niet
onbegrijpelijk het kennelijk door het hof uit de bewijsmiddelen afgeleide oordeel dat de verdachte
zich bewust is geweest van de aanwezigheid van een pistool met munitie dat bij een huiszoeking
in zijn woning was aangetroffen in een (heup)pistooltas onder een buffetkast in de woonkamer.4



Deze uit de gebruikte bewijsmiddelen volgende feiten en omstandigheden met betrekking tot het
aantreffen van het vuurwapen kunnen, als ik het arrest juist interpreteer, de gevolgtrekking
dragen dat de verdachte van het aangetroffen vuurwapen weet had. Zij maken ten minste, in de
woorden van toenmalig advocaat-generaal Meijers, “uiterst onwaarschijnlijk dat de betrokkene er
niet van heeft geweten”.5 In HR 29 april 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0697, NJ 1997/665 luidt het
oordeel van het hof dat “de verdachte de wapens en de munitie voorhanden heeft gehad,
aangezien hij wetenschap moet hebben gehad van de aanwezigheid daarvan en daarover direct
heeft kunnen beschikken”. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk gelet op de uit
de bewijsmiddelen blijkende omstandigheid “dat de wapens en de munitie die zijn aangetroffen in
de slaapkamer van de woning waarin de verdachte en zijn vriendin reeds geruime tijd
samenwoonden waren verborgen in het nachtkastje, op de hemel van het bed, in de kledingkast
en tussen de kast en de muur van de slaapkamer”.6 Uit de verwerping van de cassatieklacht valt
op te maken dat de plaatsen waar, en de wijze waarop, de wapens en de munitie in de woning
van de betrokkenen zijn opgeborgen de gevolgtrekking kunnen dragen dat de verdachte zich
bewust is geweest van de aanwezigheid van deze voorwerpen. Ook in HR 14 juni 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1194, NJ 2016/286 doorstaat het oordeel van het hof dat de verdachte zich
bewust is geweest van de aanwezigheid van de wapens en munitie in zijn woning de
cassatietoets.7 Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit de bewijsvoering van het hof
blijkt dat i) in de woning van de verdachte en de medeverdachte wapens en munitie zijn
aangetroffen in een kluis in de slaapkamer, in de lade van de keukentafel en op een zolder van de
garage, en ii) het hof heeft geoordeeld dat onder deze omstandigheden van de verdachte een
redelijke verklaring mag worden gevergd voor het aantreffen van de wapens en munitie in zijn
woning, doch dat de verdachte daarvoor geen verklaring heeft gegeven. Ook hier vormen de
plekken waar de wapens en munitie zijn aangetroffen de grond voor de gevolgtrekking dat de
verdachte zich bewust is geweest van de aanwezigheid van deze voorwerpen. Aan de
begrijpelijkheid van deze gevolgtrekking draagt volgens de Hoge Raad bij het kennelijke oordeel
van het hof dat de verdachte geen redelijke verklaring heeft gegeven voor het aantreffen van de
wapens en munitie, terwijl zo een verklaring volgens het hof onder deze omstandigheden wel
mocht worden gevergd.

15. In de reeds besproken arresten heeft de verdachte telkens geen verklaring gegeven voor de
aanwezigheid van wapens en munitie in de woning die hij (mede) bewoonde. In HR 17 november
1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1403, NJ 1999/152 – en ook in de andere hierna te bespreken arresten
– is dat anders. De verdachte verklaart dat de in zijn woning aangetroffen stroomstootwapens er
niet lagen toen hij de dag vóór de huiszoeking de woning verliet, dat waarschijnlijk […] deze
wapens heeft achtergelaten aangezien hij wel vaker kwam en dat de achterdeur van de woning
open was. De Hoge Raad acht het kennelijke oordeel van het hof dat de door de verdachte
gestelde toedracht hoogst onwaarschijnlijk is ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.
Daarbij wijst de Hoge Raad erop dat het aangevoerde niet meer inhoudt dan de enkele, niet nader
gespecificeerde, bewering dat de stroomstootwapens waarschijnlijk door een zekere […] in de
woning zijn achtergelaten. In het niet-gepubliceerde arrest van HR 14 oktober 2003 met
zaaknummer 00840/03 verklaart de verdachte dat hij het in de garage aangetroffen kogelgeweer
nooit eerder heeft gezien, dat hij vóór het aantreffen van dit geweer weken lang niet in de garage
is geweest, dat zijn woning werd verbouwd en dat alles in die garage ‘in feite’ van hem, de
verdachte, is. Het hof vindt de verklaring van de verdachte dat het kogelgeweer daar door derden
is neergelegd niet aannemelijk. Het hof wijst erop dat i) het geweer was verpakt in een krant die
kort voor de wapenvondst is gedrukt zodat het geweer kennelijk kort tevoren in de garage is
neergelegd en ii) het geweer zich in de directe nabijheid bevond van voorwerpen voor een
drugslaboratorium en die voorwerpen volgens het hof aan de verdachte toebehoren. De Hoge
Raad oordeelt de verwerping van het verweer toereikend in het licht van de gebruikte
bewijsmiddelen en de overweging van het hof over de drugsgerelateerde voorwerpen. Gelet
daarop is niet onbegrijpelijk het oordeel van het hof dat de door verdachte gegeven verklaring
niet aannemelijk is geworden. De veroordeling van de verdachte vanwege het voorhanden
hebben van het geweer blijft dan ook in stand. Ook in de zaak van HR 12 oktober 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AQ8845 – waarin de Hoge Raad de middelen afdoet met de aan art. 81 RO



ontleende motivering – heeft de verdachte een verklaring afgelegd. Deze houdt – zo volgt uit de
parafrasering daarvan in randnummer 15 van de aan het arrest voorafgaande conclusie van
toenmalig advocaat-generaal Jörg – in dat hij niet wist dat de aangetroffen wapens in het door
hem bewoonde huis verstopt lagen en dat ze niet van hem zijn. Mijn voormalig ambtgenoot
signaleert dat uit de rechtspraak (tot dan toe) kan worden opgemaakt dat het enkele wijzen op
de mogelijkheid dat anderen de aangetroffen wapens hebben achtergelaten of verstopt niet een
voldoende verweer oplevert ter betwisting van de bewustheid van aanwezigheid van de
aangetroffen wapens.8 Jörg komt mede op basis van dit gegeven tot de volgende slotsom: “De
omstandigheid dat uit de bewijsmiddelen niet alleen blijkt dat er op diverse plekken in de woning
wapens, patroonhouders en munitie lagen verstopt, maar ook dat die verstopt lagen onder de
kussens van de zitbank en de matras van het bed waarop verzoeker afwisselend sliep; alsmede
dat verzoeker zijn medeverdachte tevens enige medebewoner een keer met een wapen had
gezien, maakt dat het hof deze verklaring zonder nadere motivering als een onaannemelijk
verhaal terzijde kon schuiven”. Kennelijk dacht de Hoge Raad er niet anders over. In de zaak die
heeft geleid tot HR 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:474, NJ 2019/164 verwerpt de Hoge Raad, met
een aan art. 81 RO ontleende afdoening, het middel waarin onder meer wordt geklaagd over de
motivering van het oordeel dat de verdachte zich van de in de door hem gehuurde woning
aanwezige wapens en munitie bewust was. Namens de verdachte wordt aangevoerd dat ook
anderen dan hij toegang hadden tot de woning en dat hij zich niet bewust is geweest van de
aanwezigheid van het automatische wapen en de munitie. Uit een zich in het dossier bevindende
verklaring van de verdachte blijkt echter, zo stelt het hof vast, dat de verdachte heeft verklaard de
woning van de verhuurder te huren onder de voorwaarde dat alleen hij, de verdachte, er gebruik
van kan maken zonder anderen. In aanmerking genomen dat in de door de verdachte gehuurde
woning tevens meer dan 4,5 miljoen euro aan contanten werd aangetroffen, gaat het hof ervan
uit dat de verdachte het wapen en de munitie kennelijk vanuit beveiligingsoogpunt voorhanden
heeft gehad. Het daarop gebaseerde oordeel van het hof dat de verdachte zich ook in meerdere
of mindere mate van de aanwezigheid van het wapen en de munitie bewust moet zijn geweest, is
volgens A-G Keulen – en kennelijk zo ook de Hoge Raad – niet onbegrijpelijk.9 Ook in HR 10
november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1737 verwerpt de Hoge Raad het tegen de veroordeling
vanwege het in de WWM bedoelde voorhanden hebben gericht cassatiemiddel met een aan art.
81 RO ontleende motivering. Naar het hof heeft vastgesteld zijn een wapen en munitie
aangetroffen in de kledingkast in de slaapkamer van de verdachte naast zijn paspoort en werden
de slaapkamer en dat deel van de kast door de verdachte gebruikt. De verklaring van een broer
van de verdachte dat hij zonder medeweten van de verdachte het wapen en de munitie in de kast
had gelegd, wordt door het hof als ongeloofwaardig terzijde geschoven. A-G Keulen concludeert
dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de verdachte het wapen en de munitie
voorhanden heeft gehad.10 Gelet op de wijze van afdoening van deze zaak volgt de Hoge Raad
deze slotsom kennelijk.

16. In de arresten die hierboven de revue passeerden, kwam de Hoge Raad telkens tot
verwerping van de tegen de bewezenverklaring van het voorhanden hebben van wapens en
munitie aangevoerde klachten. Nu volgen enkele zaken waarin de bedoelde klachten naar het
oordeel van de Hoge Raad slagen, te beginnen met HR 26 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1169,
NJ 1999/537, m.nt. Schalken. Het hof heeft blijkens de gebezigde bewijsmiddelen vastgesteld dat
bij een huiszoeking in de woning van de verdachte in zijn slaapkamer in een kledingkast een
blauw colbert is aangetroffen, met daarin een gas-alarmrevolver met zes patronen. Het verweer
van de verdachte luidt dat hij niet wist dat deze wapens in zijn huis lagen, dat het blauwe
colbertjasje niet van hem is en dat hij ook niet wist dat zijn zoon zich met wapens bezighoudt.
Gelet op dit verweer acht de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk het kennelijk op de
gebezigde bewijsmiddelen gebaseerde oordeel dat sprake is geweest van een meer of mindere
mate van bewustheid bij de verdachte omtrent de aanwezigheid van dat gasrevolver en de
munitie.11 In HR 7 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN2370, NJ 2010/682 komt de Hoge Raad tot
vernietiging van de uitspraak van het hof, omdat de gebruikte bewijsvoering de juistheid niet
weerlegt van de verklaring van de verdachte dat ook anderen dan hijzelf de sleutel hadden van de
door de verdachte gehuurde opslagbox waar het vuurwapen en de munitie zijn aangetroffen. Om



die reden – althans zo versta ik het arrest – is niet zonder meer begrijpelijk het oordeel dat de
verdachte het wapen en de munitie voorhanden heeft gehad aangezien hij daarover kon
beschikken. In HR 25 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN4133 komt de Hoge Raad eveneens tot
een vernietiging met een verwijzing naar de door de verdachte afgelegde verklaring. Vastgesteld
is dat een wapen met munitie is aangetroffen in de afzuigkap in de keuken van een woning en dat
de verdachte heeft verklaard wel eens een wapen te hebben gehad. Omdat is aangevoerd dat de
verdachte er niet van op de hoogte was dat het aangetroffen wapen in de afzuigkap was
verstopt, had het hof zijn kennelijk op de bewijsmiddelen gebaseerde oordeel dat de verdachte
zich in meer of mindere mate bewust was van de aanwezigheid van dat wapen nader moeten
motiveren, aldus de Hoge Raad. Bij dit oordeel van de Hoge Raad is mogelijk van belang geweest
dat uit de bewijsvoering van het hof niet direct valt af te leiden of alleen de verdachte (en niet ook
iemand anders nog) de woning bewoonde waarin het wapen was aangetroffen.12 Ook HR 14 juni
2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3804, NJ 2011/287 biedt een voorbeeld van een vernietiging. In deze
zaak blijkt uit de bewijsvoering dat een gaspistool is aangetroffen in een kast in het kantoor van
de rijwielhandel waarvan de verdachte eigenaar is. Namens de verdachte wordt aangevoerd dat
hij geen weet had van de aanwezigheid van het wapen en dat diverse personen toegang hadden
tot de plek waar het wapen is aangetroffen, ook op momenten waarop de verdachte daar niet
aanwezig was. Het hof overweegt dat gelet op de plaats waar het wapen is aangetroffen en de
intensieve betrokkenheid van de verdachte bij de bedrijfsvoering – waar regelmatig gebruik van
de kantoorruimte onderdeel van moet zijn (geweest) – van de vereiste bewustheid van de
aanwezigheid van het wapen bij de verdachte sprake is. Dat oordeel acht de Hoge Raad niet
zonder meer begrijpelijk in het licht van het gevoerde verweer.13 In HR 23 april 2019,
ECLI:NL:HR:2019:679 wordt een rode tas met opdruk Dirk van den Broek aangetroffen in de
slaapkamer van de verdachte en zijn vriendin. In die tas zitten honderd patronen munitie. Het hof
stelt vast dat de verdachte moet hebben geweten dat deze tas zich in zijn slaapkamer bevond en
dat een eventueel scenario waarin zonder wetenschap van de verdachte een ander de tas met
munitie in zijn slaapkamer heeft geplaatst, als hoogst onwaarschijnlijk terzijde kan worden
geschoven, nu hiervoor nog geen begin van aannemelijkheid is gebleken. Voorts overweegt het
hof dat het op de weg van de verdachte had gelegen de inhoud van de tas te onderzoeken als
deze hem onbekend zou zijn voorgekomen. Op grond van deze overwegingen komt het hof tot
een veroordeling. De Hoge Raad vernietigt deze uitspraak echter, waarbij hij in het bijzonder in
aanmerking neemt dat de enkele omstandigheid dat de verdachte een onderzoek naar de inhoud
van de tas achterwege heeft gelaten, niet meebrengt dat de verdachte zich ook in meerdere of
mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van de (zich in die tas bevindende) munitie
en daarmee die munitie voorhanden heeft gehad.

17. Uit de hiervoor besproken arresten valt af te leiden dat in geval een vuurwapen14 wordt
aangetroffen in of bij de woning die de verdachte feitelijk (mede) bewoont, een bewezenverklaring
van het ‘voorhanden hebben’ toereikend kan zijn indien blijkens de bewijsvoering dat voorwerp is
aangetroffen op plaatsen waar de bewoner van de woning doorgaans toegang toe heeft. Maar
ook als niet direct uit de bewijsvoering blijkt dat de bewoner zich bewust was van de
aanwezigheid van het vuurwapen kan dat worden vastgesteld met de bewijsredenering dat, gelet
op de plaatsen in of bij de woning waar dit wapen is aangetroffen, en de wijze waarop het is
opgeborgen/verborgen, het niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich van de aanwezigheid
daarvan daadwerkelijk bewust is geweest.15 Een dergelijke bewijsredenering zal (onder die
omstandigheden) veelal niet onbegrijpelijk zijn wanneer de verdachte zich in stilzwijgen hult en
geen verklaring aflegt over het in of bij de woning aangetroffen vuurwapen16, dan wel daarvoor
geen redelijke verklaring geeft. Het ontbreken van een redelijke verklaring kan zijn gelegen in een
blote ontkenning, maar ook in de niet nader gespecificeerde en louter speculatieve bewering dat
het vuurwapen door een ander of anderen in of bij zijn woning is neergelegd. Dat zo een
ongespecificeerde en speculatieve verklaring van de verdachte door de feitenrechter als niet
aannemelijk terzijde kan worden geschoven, blijkt wel uit de in randnummer 15 besproken
voorbeelden.17

18. Het oordeel dat de door de verdachte gegeven verklaring als niet aannemelijk terzijde kan
worden geschoven, verdient in beginsel wel nadere motivering. De feitenrechter doet er goed aan



in die motivering concreet te benoemen welke vastgestelde feiten en omstandigheden hij betrekt
bij het oordeel dat de verdachte daadwerkelijk wist van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het
aangetroffen vuurwapen. Uiteraard kan de rechter daarin ook aangeven waarom, gelet op de
vastgestelde feiten en omstandigheden, de door de verdachte gegeven verklaring niet een
toereikende, met de bewezenverklaring onverenigbare, mogelijkheid openlaat dat de verdachte
zich niet bewust is geweest van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het vuurwapen in of bij zijn
woning.18 Wordt een nader gespecificeerde, niet louter speculatieve, verklaring van de verdachte
zonder een op de concrete omstandigheden van het geval toegespitste motivering als niet
aannemelijk terzijde geschoven, dan komt vernietiging van de uitspraak in cassatie in beeld. Dat
meen ik althans te kunnen afleiden uit de hiervoor in randnummer 16 besproken rechtspraak.

19. Dat een nader gespecificeerde, niet louter speculatieve, verklaring van de verdachte de
noodzaak tot een nader gemotiveerde bewijsredenering doet ontstaan, acht ik wenselijk. Niet valt
immers uit te sluiten dat de verdachte door het geven van een dergelijke verklaring heeft gedaan
wat nodig kan worden geacht op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid in dezen voor de
weerlegging van het schuldvermoeden (de schijn die zich tegen hem of haar keert).19 Zou de
rechter in een dergelijk geval de gegeven verklaring van de verdachte ongemotiveerd als niet
aannemelijk terzijde kunnen schuiven, dan zou dat tot de misplaatste gedachte kunnen leiden dat
het aan de verdachte is om zijn onschuld te bewijzen met betrekking tot het voorhanden hebben
van het in of bij zijn woning aangetroffen vuurwapen. Met het oog op de in verdrag en wet
verankerde onschuldpresumptie acht ik het van belang dat deze indruk niet wordt gewekt.

VI. De bespreking van het middel

20. Ik keer terug naar de voorliggende zaak. Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen heeft het hof
de volgende feiten en omstandigheden vastgesteld. De verdachte woont en verblijft in een
vrijstaande woning gelegen op het perceel met het adres [a-straat 1] te [plaats] . Bij een
doorzoeking wordt op de begane grond van een, zich op het perceel bevindende en vrij van de
woning gelegen, schuur staand tegen een zijmuur een dubbelloops hagelgeweer aangetroffen en
op de eerste verdieping van de schuur achter het tweede schot in de linker muur een enkelloops
kogelgeweer. Op 28 april 2018 verklaart de verdachte tegenover de politie dat i) hij de dag ervoor
(dus op 27 april) in de schuur is geweest, ii) hij daarvoor een week op vakantie was, iii) hij niet
meer precies weet wanneer hij, voordat hij op vakantie ging, nog in de schuur is geweest, en iv)
hij regelmatig in de schuur komt. Deze vaststellingen van het hof worden door de stellers van het
middel niet bestreden.

21. Het hof heeft verder onder meer overwogen dat in de schuur niet alleen vuurwapens zijn
aangetroffen, maar ook andere goederen van twijfelachtige herkomst, zoals een kogelwerend
vest, een kogel, een (hennep) knipmachine, een centrifuge met hennepgruis, vier nieuwe
navigatiesystemen van het merk Tomtom, een geldtelmachine en vijftig onbedrukte
kentekenplaten.20 Tegen deze door het hof gebezigde overweging zijn in cassatie geen klachten
gericht.

22. Mede op grond daarvan heeft het hof geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat een
ander dan de verdachte voor de aangetroffen wapens en voorwerpen verantwoordelijk is, zodat
het, tegen de achtergrond van de algemene ervaringsregel dat de eigenaar en gebruiker van een
schuur bij zijn woning, behoudens aanwijzingen van het tegendeel, geacht moet worden weet te
hebben van hetgeen zich daarin bevindt, niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich bewust
was van de aanwezigheid van de wapens. Het hof heeft dit oordeel nader gemotiveerd met de
overweging dat het hof het, zonder verdere uitleg en/of bevestiging uit andere bron, die dus
achterwege is/zijn gebleven, niet plausibel acht dat iemand een enorm afbreukrisico voor lief
neemt door wapens en een aanzienlijke hoeveelheid andere dubieuze voorwerpen bij een ander
persoon achter te laten zonder die ander omtrent de aard van deze voorwerpen in te lichten.

23. Met de door het hof in zijn bewijsoverweging aangeduide omstandigheid dat de wapens zijn
aangetroffen in de schuur waarin nog meer dubieuze voorwerpen aanwezig waren, heeft het hof
klaarblijkelijk gereageerd op hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht, te weten dat i)
het perceel dat de verdachte bewoont en de daarop gelegen schuur een grote omvang hebben en



ii) ook anderen dan de verdachte toegang tot de schuur hadden. In reactie daarop heeft het hof
tot uitdrukking gebracht dat het niet aannemelijk is dat een ander zonder medeweten van de
verdachte de verschillende in de schuur aangetroffen goederen van twijfelachtige herkomst,
daaronder begrepen de wapens, in de schuur van de verdachte heeft geplaatst.

24. Naar het mij voorkomt is niet zonder meer begrijpelijk het mede op deze bewijsoverweging
gebaseerde oordeel van het hof dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich bewust
was van de aanwezigheid van de wapens. Daarbij wijs ik op de uit de bewijsmiddelen blijkende
omstandigheid dat de verdachte tegenover de politie heeft verklaard dat hij de week
voorafgaande aan de vondst van de wapens op vakantie was en op hetgeen hierover verder ter
terechtzitting door en namens de verdachte is aangevoerd. De verdachte heeft ter terechtzitting
namelijk verklaard dat hij na een vakantie in Spanje op 27 april 2018 terugkwam, dat zijn huis
toen in brand stond, dat sprake was van brandstichting, dat hij echt niet weet van wie de
aangetroffen wapens zijn, dat de wapens op een bepaald moment in de schuur terecht zijn
gekomen, dat het natuurlijk kan dat iemand die spullen daar moedwillig heeft neergezet om hem
te belasten aangezien ze ook zijn huis in brand hebben gestoken, dat ook een mogelijkheid is dat
iemand anders de wapens tijdens zijn vakantie in de schuur heeft neergelegd om ze even tijdelijk
te stallen, en dat hij ook niets weet van het in de schuur aangetroffen kogelwerende vest, de
hennep, de nieuwe navigatiesystemen en de vijftig onbedrukte kentekenplaten.

25. Hoewel elementen van deze door de verdachte gegeven verklaring niet gespecificeerd zijn,
geldt dat zeker niet voor alle onderdelen. Wat betreft de aangevoerde omstandigheid dat de
verdachte voorafgaand aan de vondst van de vuurwapens (en andere ‘dubieuze voorwerpen’) in
de schuur een week op vakantie in Spanje was, is de verklaring naar het mij voorkomt voldoende
concreet en niet speculatief. Door op deze – ook uit de bewijsmiddelen blijkende – omstandigheid
niet nader in te gaan, heeft het hof met zijn bewijsvoering de met de bewezenverklaring
onverenigbare mogelijkheid opengelaten dat de verdachte zich niet bewust is geweest van de
(waarschijnlijke) aanwezigheid van de wapens in zijn schuur, indien deze daar zonder zijn
medeweten eerst tijdens zijn vakantie zijn neergezet. Dat het hof – kort gezegd – niet plausibel
heeft geacht dat een ander die vuurwapens zonder medeweten van de verdachte in de schuur
heeft geplaatst, omdat een dergelijke handelwijze licht het risico in zich bergt dat de verdachte na
ontdekking van de bij hem achtergelaten voorwerpen zich daarvan zou ontdoen of naar de politie
zou stappen, leidt niet tot een ander oordeel. De stellers van het middel hebben namelijk een
sterk punt met hun constatering dat het door het hof genoemde (afbreuk)risico zich gedurende de
vakantie van de verdachte voorafgaande aan de vondst van de wapens in de schuur niet
(noodzakelijkerwijs) voordeed, aangezien de verdachte gedurende zijn vakantie niet zelf in de
schuur aanwezig kon zijn. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, had het hof het kennelijk door
hem als onverminderd aanwezig geachte (afbreuk)risico dus niet kunnen betrekken bij het oordeel
dat niet aannemelijk is dat een ander dan de verdachte voor de aangetroffen wapens en
voorwerpen verantwoordelijk is.21 Daarbij wijs ik er op dat namens de verdachte ter terechtzitting
ook op concrete omstandigheden is gewezen waaruit zou kunnen blijken dat anderen dan de
verdachte de gelegenheid kunnen hebben gehad om de wapens (en de andere aangetroffen
voorwerpen van twijfelachtige herkomst) zonder medeweten van de verdachte in de schuur te
plaatsen.22 Zo is namelijk óók aangevoerd dat de echtgenoot van de verdachte, zijn moeder, zijn
vader – van wie de verdachte de woning huurde –, zijn broertje, zijn zusje en de werkploeg van
het bedrijf in het bezit waren van een afstandsbediening van de buitenpoort die toegang gaf tot
het perceel waarop de schuur is gelegen, de schuur vaak open stond, er diverse sleutels van de
schuur op verschillende plaatsen op het perceel lagen en er veel werkvolk over de vloer kwam
omdat de verdachte de schuur aan het verbouwen was.

26. Gelet op het voorafgaande, ben ik van oordeel dat een nadere motivering was vereist voor het
als niet aannemelijk terzijde schuiven van hetgeen door en namens de verdachte is aangevoerd.
Dat brengt mee dat het oordeel van het hof dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich
bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van de in de schuur aangetroffen wapens niet
zonder meer begrijpelijk is, waardoor de bewezenverklaring ontoereikend is gemotiveerd voor
zover inhoudende dat de verdachte de wapens ‘voorhanden heeft gehad’.
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VII. Slotsom

27. Het middel slaagt.

28. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de
bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

29. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de
zaak naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De schriftuur bevat geen klacht die betrekking heeft op de samenloop(regeling). Dat punt laat ik
daarom rusten.

In dezelfde zin HR 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:507, NJ 2020/253, m.nt. Sackers en (wat betreft
het voorhanden hebben als bedoeld in art. 13, eerste lid, WWM) HR 31 maart 2020,
ECLI:NL:HR:2020:510, NJ 2020/252, m.nt. Sackers.

Dit valt af te leiden uit HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6138, NJ 2010/86 (het niet goed
bekijken of in een voor een vliegreis mee te voeren tas nog wapens aanwezig zijn – wat evenals bij
drugs wellicht geboden geacht kan worden – leidt nog niet tot de conclusie dat de verdachte zich
bewust is geweest van de zich in die tas bevindende wapens) en HR 23 april 2019,
ECLI:NL:HR:2019:679 (het achterwege laten van onderzoek naar de inhoud van een tas in de
slaapkamer van de verdachte en zijn vriendin rechtvaardigt nog niet het oordeel dat de verdachte zich
in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de zich in die tas bevindende munitie). Zie over
de situatie dat iemand zich niet daadwerkelijk bewust was van de aanwezigheid van wapens of
munitie, maar dat wel had moeten zijn (met verdere bronverwijzingen): T.M. de Groot & W. Albers, ‘Het
‘voorhanden hebben’ in de zin van de Wet wapens en munitie: een nadere duiding van de vereiste
bewustheid van en beschikkingsmacht over het wapen’, DD 2020/65, p. 865 en 872-873, de conclusie
van advocaat-generaal Vegter vóór HR 21 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1945, NJ 2022/95 en de
noot van J.M. Reijntjes onder dit arrest.

Daarbij wijst de Hoge Raad erop dat het hof door het bezigen van de bewijsmiddelen kennelijk en
niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat sprake is geweest van het opzettelijk verbergen van een
geladen wapen.

Zie randnummer 3 van zijn aan het arrest van de Hoge Raad voorafgaande conclusie.

De hier geciteerde overwegingen zijn niet opgenomen in het deel van het arrest dat in de NJ is
verschenen. Het arrest is (nog) niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

In haar aan dit arrest voorafgaande conclusie komt A-G Spronken overigens wel tot de slotsom dat
het middel slaagt, in de kern omdat volgens haar op grond van de gebezigde bewijsmiddelen niet kan
worden uitgesloten “dat bijvoorbeeld de medeverdachte de wapens en munitie zonder medeweten
van de verdachte in de woning heeft verborgen, terwijl het hof evenmin heeft gemotiveerd waarom
het die mogelijkheid kennelijk niet aannemelijk heeft geacht” (haar randnummer 4.6).

Zie randnummer 14 van zijn conclusie, ECLI:NL:PHR:2004:AQ8845.

Zie zijn aan het arrest voorafgaande conclusie (ECLI:NL:PHR:2019:132), in het bijzonder
randnummers 37-40.

Zie zijn aan het arrest voorafgaande conclusie (ECLI:NL:PHR:2020:1042), in het bijzonder
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randnummers 12-14.

In zijn aan dit arrest voorafgaande conclusie (randnummers 10-11) komt voormalig A-G Jörg er
overigens met verwijzing naar het hiervoor in randnummer 14 besproken arrest van HR 6 juni 1995,
ECLI:NL:HR:1995:ZD1123, NJ 1995/653 toe dat het tegen de bewezenverklaring van het voorhanden
hebben als bedoeld in de WWM gerichte middel dient te falen, omdat niet onbegrijpelijk is het
kennelijke oordeel van het hof dat “het niet anders kan of verzoeker is zich – in rechtens voldoende
mate – bewust geweest van de aanwezigheid van het verbodene”.

Voormalig A-G Machielse stelt in zijn aan het arrest voorafgaande conclusie (randnummer 11.5) dat
noch in feitelijke aanleg noch in cassatie is betwist dat de verdachte met zijn vriendin in deze woning
verbleef, maar een voor de motivering van het bewezenverklaarde relevante vaststelling kan ik niet
lezen in de afwezigheid van betwisting van een feit dat niet direct uit de bewijsmiddelen blijkt.

Eenzelfde slotsom is te vinden in HR 11 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4507. In deze zaak
blijkt uit de bewijsmiddelen dat wapens zijn aangetroffen in een kapperszaak die de verdachte samen
met haar ex-man heeft, maar heeft het hof geen nadere bewijsoverweging opgenomen. Daardoor
blijft de juistheid in het midden van het gevoerde verweer dat de verdachte niet wist van de
aanwezigheid van de wapens, omdat deze door een ander en zonder haar instemming in de
afgesloten meterkast in de kapperszaak zouden zijn verstopt. HR 28 augustus 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX3828 sluit aan bij de hiervoor in de voetnoot en hoofdtekst besproken arresten
uit 2011 en 2012. Ook in dit arrest komt de Hoge Raad tot vernietiging omdat het kennelijke oordeel
van het hof dat sprake is geweest van een meer of mindere mate van bewustheid bij de verdachte
omtrent de aanwezigheid van voormelde wapens en munitie niet zonder meer begrijpelijk is in het
licht van hetgeen is aangevoerd. In deze zaak – waarin een nadere bewijsoverweging van het hof
met betrekking tot het voorhanden hebben ontbreekt – wordt namens de verdachte aangevoerd dat
de verdachte niet wist van de wapens en munitie die zijn aangetroffen in de berging van de woning
die door hem wordt gehuurd, dat hij die woning samen met zijn partner bewoont, dat er geen
belastende technische sporen op de wapens en munitie zijn aangetroffen die in de richting van de
verdachte wijzen, dat de wapens en munitie niet in het zicht lagen, dat de partner van de verdachte
en zijn gasten veelal buiten zijn aanwezigheid in de woning en ook in die berging verbleven, er meer
sleutels van het pand en de berging in omloop zijn, en ook de werkster over een sleutel van de
berging beschikt.

Gezien de bewezenverklaring beperk ik mij verder tot een vuurwapen, maar dat neemt niet weg dat
het navolgende evenzeer geldt voor munitie.

Zie in dit kader de in randnummer 14 besproken arresten en verder de in andere randnummers
aangehaalde arresten van HR 12 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8845, HR 20 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP5992 en HR 10 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1737.

Zie hierover de in randnummers 13 en 14 aangehaalde uitspraken.

Ik wijs in dit verband in het bijzonder op HR 17 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1403, NJ
1999/152 en HR 12 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8845.

Denk aan een door of namens de verdachte gevoerd zogenoemd Meer en Vaart-verweer. Vgl.
hierover T.M. de Groot & W. Albers, ‘Het ‘voorhanden hebben' in de zin van de Wet wapens en munitie:
een nadere duiding van de vereiste bewustheid van en beschikkingsmacht over het wapen’, DD
2020/65, p. 868-869 en meer in het algemeen over dergelijke verweren G.J.M. Corstens, Het
Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, tiende druk, Deventer: Wolters
Kluwer 2021, p. 917-919.

Zie over die eigen verantwoordelijkheid (buiten het kader van het voorhanden hebben van
wapens/munitie) J. de Hullu, Materieel strafrecht, achtste druk, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 279.
Als ik het goed zie, lijkt De Hullu overigens wel hogere eisen te stellen aan de door de verdachte
gegeven verklaring. Hij schrijft (nog steeds op p. 279): “En wanneer algemene ervaringsregels en
algemene normen voor criteriumfiguren bij het bewijs van opzet en schuld belangrijk zijn, dan bepaalt
een duidelijke, goed gemotiveerde en gespecificeerde ontkenning van opzet of schuld door de
verdachte mede de vereisten voor de bewijsmotivering.”

Anders dan in het hiervoor in randnummer 15 besproken (niet gepubliceerde) arrest van 14 oktober
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2003 het geval was, heeft het hof hier niet vastgesteld dat de andere ‘dubieuze voorwerpen’ waar de
wapens nabij zijn aangetroffen, aan de verdachte toebehoren. Het hof heeft evenmin vastgesteld,
zoals wel het geval was in het eveneens in randnummer 15 besproken arrest van 2 april 2019, dat de
verdachte wist van de aanwezigheid van deze goederen, zodat de wetenschap van de aanwezigheid
van deze ‘dubieuze voorwerpen’ betrokken kan worden bij de bewijsredenering dat het niet anders
kan zijn dat de verdachte ook wist van de aanwezigheid van de wapens.

Zou de overweging van het hof zo moeten worden verstaan dat het daarmee tot uitdrukking heeft
gebracht dat het zonder nadere uitleg van de verdachte ook niet plausibel acht dat een ander zonder
medeweten van de verdachte tijdens zijn afwezigheid/vakantie de bedoelde voorwerpen in de schuur
heeft geplaatst, dan had het hof dit naar mijn oordeel uitdrukkelijk(er) moeten opschrijven.

In het licht van een verklaring of verweer met de strekking dat anderen dan de verdachte toegang
hadden tot de plek waar de wapens zijn aangetroffen, kan de motivering van een bewezenverklaring
van voorhanden hebben van wapens/munitie ontoereikend worden geacht. Dat is met name het
geval, zo leid ik af uit de hiervoor in randnummer 16 besproken jurisprudentie, als het – zoals ook in
de voorliggende zaak aan de orde is – een ruimte (in of bij een woning) betreft die niet
noodzakelijkerwijs door de verdachte alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt. Zie met name HR 14
juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3804, NJ 2011/287, HR 28 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX3828
en HR 11 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4507.
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Wet van 22 juni 2022 tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering ter bevordering van 
innovatie van verschillende onderwerpen in het 
kader van de modernisering van het Wetboek 
van Strafvordering (Innovatiewet 
Strafvordering) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het 

huidige Wetboek van Strafvordering te wijzigen ter bevordering van 
innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de moderni-
sering van het Wetboek van Strafvordering; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Titel X van het vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering komt te 
luiden: 

TITEL X. INNOVATIE VAN VERSCHILLENDE ONDERWERPEN  

EERSTE AFDELING. PREJUDICIËLE PROCEDURE BIJ DE HOGE RAAD  

Artikel 553  

1. De rechter kan ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie 
of op verzoek van een betrokken procespartij de Hoge Raad een rechts-
vraag stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing, 
indien een antwoord op deze vraag nodig is om te beslissen en aan de 
beantwoording van deze vraag bijzonder gewicht kan worden toegekend, 
gelet op het met de vraag gemoeide zaaksoverstijgend belang. 

2. Voordat de rechter de vraag stelt, worden de betrokken procespartijen 
in de gelegenheid gesteld een standpunt in te nemen over het voornemen 
om een vraag te stellen, alsmede over de inhoud van de te stellen vraag. 

3. De beslissing waarbij de vraag wordt gesteld, vermeldt de relevante 
feitelijke en juridische context en de standpunten die door de betrokken 
procespartijen zijn ingenomen. Tevens bevat de beslissing een motivering 
dat met de beantwoording van de vraag wordt voldaan aan het eerste lid. 
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4. De griffier stelt de beslissing zo spoedig mogelijk ter kennis van de 
Hoge Raad. 

Artikel 554  

1. Tenzij de Hoge Raad, gehoord de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad, meteen beslist om af te zien van beantwoording van de vraag, stelt 
hij het openbaar ministerie en de raadsman of advocaat van de betrokken 
procespartij in de gelegenheid om opmerkingen te maken. 

2. De Hoge Raad kan bepalen dat ook derden, door tussenkomst van 
een advocaat, binnen een daartoe te bepalen termijn in de gelegenheid 
worden gesteld om opmerkingen te maken. De aankondiging hiervan 
geschiedt op een door de Hoge Raad te bepalen wijze. 

3. Na het verstrijken van de termijn voor het maken van opmerkingen, 
neemt de procureur-generaal bij de Hoge Raad conclusie. Het openbaar 
ministerie en de raadsman of advocaat van de betrokken procespartij 
kunnen nadat zij in kennis zijn gesteld van de conclusie hun opmerkingen 
daarbij aan de Hoge Raad ter kennis brengen. 

4. De griffier van de Hoge Raad stelt de betrokken procespartijen in 
kennis van de ingekomen opmerkingen van de overige betrokken 
procespartijen en derden, alsmede van de conclusie van de procureur-
generaal. 

5. De Hoge Raad bepaalt binnen welke termijn en op welke wijze de 
processtukken en opmerkingen aan de Hoge Raad worden verstrekt. 

Artikel 555  

1. Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad conclusie heeft 
genomen, bepaalt de Hoge Raad de dag waarop hij zal beslissen. 

2. De Hoge Raad ziet af van beantwoording indien hij oordeelt dat de 
vraag zich niet voor beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing 
leent of de vraag van onvoldoende gewicht is om beantwoording te 
rechtvaardigen. De Hoge Raad kan zich bij de vermelding van de gronden 
van zijn beslissing beperken tot dit oordeel. 

3. Indien het antwoord op de vraag, nadat deze is gesteld, niet meer 
nodig is voor de beslissing van de rechter kan de Hoge Raad, indien hem 
dat geraden voorkomt, de vraag desondanks beantwoorden. 

4. De griffier van de Hoge Raad stelt de rechter die de vraag heeft 
gesteld en de betrokken procespartijen in kennis van de beslissing. De 
griffier van de Hoge Raad stelt de rechter die de vraag heeft gesteld 
eveneens in kennis van de conclusie van de procureur-generaal en de in 
artikel 554, vierde lid, bedoelde opmerkingen. 

5. Tenzij het antwoord op de vraag niet meer nodig is om te beslissen, 
beslist de rechter, nadat hij de betrokken procespartijen in de gelegenheid 
heeft gesteld zich over de uitspraak van de Hoge Raad een standpunt in te 
nemen, met inachtneming van deze uitspraak. 

TWEEDE AFDELING. VASTLEGGEN EN KENNISNEMEN VAN GEGEVENS 
NA INBESLAGNEMING  

Artikel 556  

1. 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, kan de officier van justitie, na een daartoe verkregen machtiging van 
de rechter-commissaris, na inbeslagneming van een geautomatiseerd 
werk, in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporings-
ambtenaar kennisneemt van gegevens of gegevens vastlegt die 
gedurende een periode van drie dagen na inbeslagneming zijn 
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opgeslagen op het geautomatiseerd werk. De officier van justitie kan dit 
bevel geven tot uiterlijk drie dagen na de inbeslagneming. 

2. De officier van justitie kan, ook in het geval hij in de drie dagen na de 
inbeslagneming van het geautomatiseerd werk nog geen bevel heeft 
gegeven, na een daartoe verkregen machtiging van de rechter-
commissaris en indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, 
bevelen dat een opsporingsambtenaar kennisneemt van gegevens of 
gegevens vastlegt die gedurende een periode van ten hoogste drie 
maanden na de inbeslagneming zijn opgeslagen op het geautomatiseerd 
werk. 

3. Het bevel, bedoeld in het tweede lid, kan na een daartoe verkregen 
machtiging van de rechter-commissaris en indien het belang van het 
onderzoek dit dringend vordert, telkens verlengd worden door de officier 
van justitie voor een periode van ten hoogste drie maanden, tot een 
periode van in totaal zes maanden. 

4. Het bevel is schriftelijk en vermeldt:
a. het strafbaar feit en indien bekend de naam of anders een zo 

nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, 

bedoeld in het eerste lid zijn vervuld;
c. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de 

gebruiker van het inbeslaggenomen geautomatiseerd werk;
d. het soort geautomatiseerd werk;
e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en
f. de geldigheidsduur van het bevel. 
5. Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden gegeven. 

De officier van justitie stelt in dat geval het bevel binnen drie dagen op 
schrift. 

6. De machtiging van de rechter-commissaris wordt op vordering van 
de officier van justitie verleend en is schriftelijk. Bij dringende noodzaak 
kan de machtiging mondeling worden gegeven. De rechter-commissaris 
stelt in dat geval de machtiging binnen drie dagen op schrift. 

7. De artikelen 125k, 125l en 125n zijn van overeenkomstige toepassing. 
8. Het bevel van de officier van justitie wordt beëindigd indien het 

beslag van een geautomatiseerd werk wordt beëindigd op grond van 
artikel 116, eerste lid. 

Artikel 557  

1. 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, kan de officier van justitie, na een daartoe verkregen machtiging van 
de rechter-commissaris, na inbeslagneming van een geautomatiseerd 
werk, in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporings-
ambtenaar in een elders aanwezig geautomatiseerd werk onderzoek doet 
naar gegevens die ten tijde van de inbeslagneming waren opgeslagen of 
gedurende een periode van drie dagen na de inbeslagneming zijn 
opgeslagen op dat elders aanwezige geautomatiseerd werk en die 
redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan de dag te brengen. Worden 
dergelijke gegevens aangetroffen, dan kunnen zij worden vastgelegd. De 
officier van justitie kan dit bevel geven tot uiterlijk drie dagen na de 
inbeslagneming. 

2. De officier van justitie kan, ook in het geval hij in de drie dagen na de 
inbeslagneming van het geautomatiseerd werk nog geen bevel heeft 
gegeven, na een daartoe verkregen machtiging van de rechter-
commissaris en indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, 
bevelen dat een opsporingsambtenaar het onderzoek, bedoeld in het 
eerste lid, doet naar gegevens die ten tijde van de inbeslagneming waren 
opgeslagen of die gedurende een periode van ten hoogste drie maanden 
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na de inbeslagneming zijn opgeslagen op dat elders aanwezige geauto-
matiseerd werk. 

3. Het bevel, bedoeld in het tweede lid, kan na een daartoe verkregen 
machtiging van de rechter-commissaris en indien het belang van het 
onderzoek dit dringend vordert, door de officier van justitie telkens 
verlengd worden voor een periode van ten hoogste drie maanden, tot een 
periode van in totaal zes maanden. 

4. Het onderzoek naar gegevens in een elders aanwezig geautomati-
seerd werk reikt niet verder dan voor zover de gebruiker van het inbeslag-
genomen geautomatiseerd werk, met toestemming van de rechthebbende 
tot het elders aanwezige geautomatiseerd werk, daartoe toegang heeft. 

5. Artikel 556, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 558  

In geval een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk biometrisch is 
beveiligd of de gegevens biometrisch zijn versleuteld in de vorm van een 
vingerafdruk of een opname van de iris of het gezicht, kan de officier van 
justitie bevelen dat de opsporingsambtenaar deze beveiliging of versleu-
teling ongedaan maakt. De opsporingsambtenaar kan ter uitvoering van 
dat bevel tegen de wil van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij 
deze beveiliging of versleuteling ongedaan kan maken, de maatregelen 
treffen die daartoe redelijkerwijs noodzakelijk zijn. 

DERDE AFDELING. OPNAMEN VAN BEELD, GELUID OF BEELD EN GELUID 
ALS ONDERDEEL VAN DE VERSLAGLEGGING EN ALS WETTIG BEWIJS-
MIDDEL  

§ 1 Algemene bepaling  

Artikel 559  

Artikel 138c is niet van toepassing op een verkort proces-verbaal van de 
terechtzitting als bedoeld in deze afdeling. 

§ 2 Verslaglegging door opsporingsambtenaren  

Artikel 560  

1. In afwijking van artikel 152, eerste lid, kunnen opsporingsambtenaren 
het opmaken van proces-verbaal onder verantwoordelijkheid van het 
openbaar ministerie uitstellen indien op een opname van beeld, geluid, of 
beeld en geluid is vastgelegd wat door hen tot opsporing is verricht of 
bevonden. 

2. In geval het opmaken van proces-verbaal is uitgesteld, vermelden 
opsporingsambtenaren in een verkort proces-verbaal dat door hen tot 
opsporing is verricht of bevonden wat op de opname van beeld, geluid, of 
beeld en geluid is vastgelegd. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld over de inhoud van een verkort proces-verbaal. 

§ 3 Behandeling van de zaak door de rechtbank  

Artikel 561  

In aanvulling op artikel 258, tweede lid, kan de voorzitter van de 
rechtbank ter voorbereiding van de terechtzitting bevelen dat van hetgeen 
met toepassing van artikel 560 op een opname van beeld, geluid, of beeld 
en geluid is vastgelegd alsnog volledig proces-verbaal wordt opgemaakt. 
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Artikel 562  

De rechtbank kan bepalen dat van het onderzoek op de terechtzitting 
een opname van geluid of beeld en geluid wordt gemaakt. De voorzitter 
doet daarvan mededeling. 

Artikel 563  

Na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting kan de rechtbank 
bevelen dat van hetgeen met toepassing van artikel 560 op een opname 
van beeld, geluid, of beeld en geluid is vastgelegd alsnog volledig 
proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Artikel 564  

In geval van schorsing van het onderzoek op de terechtzitting overeen-
komstig artikel 281, eerste lid, kan, in afwijking van het vierde lid van dat 
artikel, bij instemming van de officier van justitie en de verdachte artikel 
566 worden toegepast. In dat geval wordt de opname van geluid of beeld 
en geluid voorafgaand aan de hervatting van het onderzoek bij de 
processtukken gevoegd. 

Artikel 565  

1. Artikel 301 is van overeenkomstige toepassing op opnamen van 
beeld, geluid of beeld en geluid, met dien verstande dat daar waar wordt 
gesproken van de voorlezing van stukken, daaronder wordt verstaan het 
vertonen of ten gehore brengen van die opnamen. 

2. Artikel 331, eerste lid, is van toepassing. 

Artikel 566  

1. In het geval een opname van geluid of beeld en geluid is gemaakt van 
het onderzoek op de terechtzitting, kan de voorzitter bepalen dat in 
afwijking van artikel 326 een verkort proces-verbaal van de terechtzitting 
wordt opgemaakt. In dat geval wordt de opname bij de processtukken 
gevoegd. 

2. Een verkort proces-verbaal van de terechtzitting bevat in ieder geval:
a. de namen van de rechters en van de griffier;
b. de uitspraken die niet in het vonnis zijn opgenomen;
c. aantekeningen waarvan opneming door de wet, anders dan door 

artikel 326, eerste en tweede lid, wordt verlangd; en
d. een summiere weergave van hetgeen op de terechtzitting is 

voorgevallen. 
3. In geval toepassing is gegeven aan het eerste lid is artikel 327a niet 

van toepassing. 
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 

gesteld over de inhoud van een verkort proces-verbaal van de terecht-
zitting. 

Artikel 567  

In aanvulling op artikel 339, eerste lid, wordt een opname van beeld, 
geluid, of beeld en geluid als wettig bewijsmiddel erkend. 
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§ 4 Behandeling van de zaak in hoger beroep door het gerechtshof  

Artikel 568  

Indien in eerste aanleg een verkort proces-verbaal van de terechtzitting 
overeenkomstig artikel 566 is opgemaakt kan de voorzitter van het 
gerechtshof ter voorbereiding van het onderzoek op de terechtzitting in 
hoger beroep aan de voorzitter van de rechtbank schriftelijk kennis geven 
dat alsnog een volledig proces-verbaal van het onderzoek op de terecht-
zitting in eerste aanleg moet worden opgemaakt dat aan de eisen van 
artikel 326 voldoet. De voorzitter van de rechtbank zorgt ervoor dat zo 
spoedig mogelijk aan dit verzoek wordt voldaan. 

Artikel 569  

1. In aanvulling op artikel 415 zijn de artikelen 561, 562, 563, 564, 565 en 
567 van overeenkomstige toepassing op het rechtsgeding voor het 
gerechtshof. Artikel 566 is van overeenkomstige toepassing op het 
rechtsgeding voor het gerechtshof tenzij beroep in cassatie is ingesteld. 

2. Ten aanzien van een opname van beeld, geluid, of beeld en geluid is 
artikel 417 van overeenkomstige toepassing. 

VIERDE AFDELING. BEVOEGDHEDEN VAN DE HULPOFFICIER VAN 
JUSTITIE  

Artikel 570  

1. De in de volgende artikelen genoemde bevoegdheden kunnen ook 
door de daartoe aangewezen hulpofficier van justitie worden uitgeoefend:

a. artikel 116, derde en vierde lid;
b. artikel 126nb;
c. artikel 126nd, met uitzondering van het zesde lid;
d. artikel 126ne, met uitzondering van het derde lid;
e. artikel 126ub;
f. artikel 126ud;
g. artikel 126ue, met uitzondering van het derde lid;
h. artikel 126zj;
i. artikel 126zl; en
j. artikel 126zm, met uitzondering van het derde lid. 
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

over de aanwijzing van een hulpofficier van justitie. 

VIJFDE AFDELING. MEDIATION NA AANVANG VAN HET ONDERZOEK OP 
DE TERECHTZITTING  

Artikel 571  

Onder mediation in een strafzaak wordt verstaan de bemiddeling tussen 
verdachte en slachtoffer onder begeleiding van een mediator, waarmee 
herstel wordt beoogd en waarbij afspraken voor herstel kunnen worden 
vastgelegd in een overeenkomst. Indien afspraken voor herstel zijn 
gemaakt houden de officier van justitie en de rechter hiermee rekening bij 
de behandeling van de strafzaak. 

Artikel 572  

1. Na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting kan de rechtbank, 
ambtshalve of op vordering van de officier van justitie, onderzoeken of de 
zaak in aanmerking komt voor mediation. 
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2. Bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, hoort de rechtbank de 
officier van justitie, de verdachte, het slachtoffer en de benadeelde partij, 
die op de terechtzitting aanwezig zijn. 

3. Indien de rechtbank van oordeel is dat de zaak in aanmerking komt 
voor mediation beveelt zij de schorsing van het onderzoek overeen-
komstig artikel 281 en bepaalt zij een termijn waarbinnen mediation wordt 
beproefd. 

Artikel 573  

1. Wanneer na de schorsing, bedoeld in artikel 572, derde lid, het 
onderzoek ter terechtzitting wordt hervat, onderzoekt de rechtbank de 
uitkomst van de mediation. 

2. Indien de mediation tot een positieve uitkomst heeft geleid en de 
rechtbank van oordeel is dat de zaak zonder verdere inhoudelijke 
behandeling kan worden beëindigd, kan zij verklaren dat de zaak is 
geëindigd, tenzij de officier van justitie voortzetting van het onderzoek 
vordert of de verdachte of diens raadsman voortzetting van het onderzoek 
verzoekt. De rechtbank kan aan de verklaring dat de zaak is geëindigd 
bepaalde voorwaarden verbinden en stelt daarbij een termijn waarbinnen 
aan de voorwaarden moet worden voldaan. Onder die voorwaarden 
worden steeds de bij de mediation gemaakte afspraken opgenomen. 

3. De artikelen uit dit wetboek die betrekking hebben op het onderzoek 
naar de ontvankelijkheid van de officier van justitie, bedoeld in artikel 348, 
alsmede de artikelen uit dit wetboek die betrekking hebben op de 
niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie als einduitspraak, bedoeld 
in artikel 349, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de verklaring dat de zaak is geëindigd, als bedoeld in het tweede lid. 

4. Na de uitspraak houdende een verklaring dat de zaak is geëindigd, als 
bedoeld in het tweede lid, kan de verdachte ter zake van hetzelfde feit niet 
opnieuw in rechte worden betrokken, behoudens in het geval van 
niet-naleving van de aan deze verklaring verbonden voorwaarden binnen 
de daarin bepaalde termijn. 

5. Het tweede tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing 
indien voor aanvang van de terechtzitting afspraken voor herstel zijn 
gemaakt. 

Artikel 574  

In aanvulling op artikel 359, vijfde lid, geeft het vonnis in het bijzonder 
rekenschap van de wijze waarop en de mate waarin bij het bepalen van 
een straf of maatregel rekening is gehouden met in het kader van 
mediation tot stand gekomen afspraken voor herstel. 

ZESDE AFDELING. TOEPASSING  

Artikel 575  

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een of 
meerdere artikelen van deze titel slechts worden toegepast in een of 
meerdere arrondissementen en ressorten. 

ARTIKEL II  

De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbe-
scherming zenden binnen twee jaar nadat een eerste onderdeel van deze 
wet in werking is getreden aan beide Kamers van de Staten-Generaal een 
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de 
praktijk. 
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ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden vastgesteld. 

ARTIKEL IV  

1. Titel X van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering 
vervalt drie jaar na inwerkingtreding van deze wet of van het eerste 
onderdeel van deze wet, tenzij voor die datum een voorstel van wet bij de 
Tweede Kamer is ingediend waarbij ten aanzien van Titel X of van een of 
meer afdelingen of artikelen daarvan anders wordt bepaald. 

2. Indien een voorstel van wet als bedoeld in het eerste lid wordt 
ingetrokken of indien een van de Kamers van de Staten Generaal tot het 
niet-aannemen van het voorstel van wet besluit, vervalt Titel X van het 
Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering. 

ARTIKEL V  

Deze wet wordt aangehaald als: Innovatiewet Strafvordering. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 juni 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
F.M. Weerwind 

Uitgegeven de zesde juli 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Veroordeling wegens het opzettelijk niet voldoen aan een vordering krachtens
artikel 19 van de Wet op de economische delicten gedaan door een
opsporingsambtenaar. Geslaagd beroep op het nemo tenetur-beginsel. Het hof is
van oordeel dat sprake is van een schending met het uit het eerste lid van artikel 6
van het EVRM voortvloeiende nemo tenetur-beginsel, nu verdachte tegen zijn wil,
zelf onder dwang de gevorderde gegevens – die eventueel later als bewijs gebruikt
kunnen worden – moest aanleveren aan de politie die hem in het kader van een
overtreding op grond van de Wet milieubeheer in het vizier had. Het hof is dan ook
van oordeel dat in dit specifieke geval toepassing van artikel 19, 26 en 1 onder ten
vijfde van de Wet op de economische delicten in strijd met artikel 6 van het EVRM
is. Derhalve zal het hof artikel 19 van de Wet op de economische delicten
overeenkomstig artikel 94 van de Grondwet buiten toepassing laten.
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TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de economische kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter
in de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 11 december 2020 met parketnummer
81-208386-19 in de strafzaak tegen:

ECLI:NL:GHARL:2022:1214

[verdachte] ,



geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1993,

wonende te [woonplaats] .

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 2
februari 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering,
het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na
voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, 
mr. S. Arts, naar voren is gebracht.

De economische politierechter in de rechtbank Midden-Nederland heeft bij vonnis van 11 december
2020, waartegen het hoger beroep is gericht, verdachte veroordeeld tot een geldboete van € 250,-
(subsidiair 5 dagen hechtenis), waarvan € 125,- (subsidiair 2 dagen hechtenis) voorwaardelijk, met
een proeftijd van twee jaren, wegens – kort gezegd – het overtreden van een voorschrift, gesteld bij
artikel 19 van de Wet op de economische delicten.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere beslissing ten aanzien
van de strafbaarheid van het feit komt en daarom opnieuw rechtdoen.

Het hoger beroep

Onderzoek van de zaak

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging



Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 22 december 2018 te [plaats] , althans in Nederland, opzettelijk niet heeft voldaan
aan een vordering krachtens artikel 19 van de Wet op de economische delicten, gedaan door een
hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, immers heeft hij, verdachte, niet de bij de
uitnodiging tot verhoor gevorderde gegevens ter inzage zijn overgelegd aan deze agent.

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

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde.

Standpunt verdediging

De raadsman zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het
tenlastegelegde. Hij heeft daartoe – kort gezegd – betoogd dat er onvoldoende wettig en
overtuigend bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen. De raadsman heeft hierbij
verwezen naar zijn appelschriftuur van 18 december 2020. De raadsman heeft in de eerste plaats –
kort gezegd – aangevoerd dat verdachte zich niet aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, nu
hij niet over de gevraagde gegevens beschikt. Daarnaast heeft de raadsman aangevoerd dat de
vordering niet duidelijk en concreet is wat betreft de bankafschriften/bankafschrijvingen.

Oordeel hof

Het hof acht het tenlastegelegde bewezen. Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde
verweer strekkende tot vrijspraak van het 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.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Bewezenverklaring



Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop
de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 22 december 2018 te [plaats] , althans in Nederland, opzettelijk niet heeft voldaan
aan een vordering krachtens artikel 19 van de Wet op de economische delicten, gedaan door een
hoofdagent van politie Eenheid Midden-Nederland, immers heeft hij, verdachte, niet de bij de
uitnodiging tot verhoor gevorderde gegevens ter inzage zijn overgelegd aan deze agent.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Kwalificatie naar Nederlands recht

Het bewezenverklaarde levert op:

opzettelijk niet voldoen aan een vordering krachtens artikel 19 van de Wet op de economische
delicten gedaan door een opsporingsambtenaar.

Buiten toepassing laten op grond van artikel 94 Grondwet

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft betoogd dat er geen sprake is van een schending van het nemo tenetur-
beginsel. Volgens de advocaat-generaal is de vordering gedaan op basis van een wettelijke
bevoegdheid waardoor zij de stukken mochten vorderen. De vordering is duidelijk en voldoende
gespecifieerd. Daarnaast is het bestaan van de verzochte stukken onafhankelijk van het wilsbesluit
van verdachte. Immers, de bestelgegevens en de facturen zijn correspondentie van het bedrijf in
Polen. Deze ontvangt verdachte onafhankelijk van zijn wil. De advocaat-generaal heeft in dit verband
gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 21 december 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL0666).

Standpunt verdediging

De raadsman zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van een schending van het nemo tenetur-
beginsel. Volgens de raadsman mocht de politie verdachte niet tegen zijn wil dwingen informatie te
verstrekken. De bestelgegevens en factuurgegevens zijn immers afhankelijk van de wil van verdachte.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde



Oordeel hof

Feiten en omstandigheden

Aan de hand van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting stelt het hof de volgende feiten en
omstandigheden vast.

Uit het landelijk onderzoek genaamd 26MCloud blijkt volgens het proces-verbaal van opsporing dat op
29 mei 2018 te 20.16 uur een postpakket met professioneel illegaal vuurwerk op naam van verdachte
is bezorgd op het adres [adres] te [plaats] . Op dit adres staat verdachte ook ingeschreven.
Vervolgens bleek vanuit het landelijke onderzoek genaamd Oorworm dat er vanaf het
bankrekeningnummer [rekeningnummer] op 15 mei 2018 een bedrag van € 395,50,- was overgemaakt
naar een bankrekeningnummer in Polen, welke op naam staat van [website] . [website] betreft een
webshop voor professioneel, voor particulieren verboden, vuurwerk. Verder blijkt uit het onderzoek
dat het hiervoor genoemde bankrekeningnummer op naam van verdachte staat. Naar aanleiding
hiervan wordt verdachte ervan verdacht dat hij een voorschrift, gesteld bij artikel 9.2.2.1 Wet
Milieubeheer, heeft overtreden.

Op 12 december 2018 ontvangt verdachte een ontbiedingsbrief. In deze brief wordt verdachte
verzocht om op 22 december 2018 om 09.00 uur te verschijnen in het politiebureau te [plaats] om als
verdachte te worden verhoord over het overtreden van een voorschrift, gesteld bij artikel 9.2.2.1 Wet
Milieubeheer. In de brief staat verder vermeld dat hij ervan wordt verdacht dat hij illegaal
(professioneel) vuurwerk heeft besteld via internet, dat de politie informatie heeft dat hij vuurwerk
heeft besteld bij " [website] " en dat de politie onder andere betalingsgegevens en afleverinformatie
heeft. Tevens wordt in de brief op grond van artikel 19 van de Wet op de economische delicten
gevorderd dat verdachte alle gegevens welke betrekking hebben op bestellen en ontvangen van
vuurwerk meeneemt naar het verhoor. Daaraan is toegevoegd dat hierbij wordt gedacht aan facturen
en bestelbevestigingen et cetera.

Op 22 december 2018 wordt verdachte bij de politie gehoord. Tijdens het verhoor vraagt verbalisant
[verbalisant] aan verdachte of hij de gevorderde gegevens bij zich heeft, waarop verdachte verklaart
dat hij dit heeft besproken met zijn advocaat en het – naar eigen zeggen – in het midden laat.
Verbalisant [verbalisant] heeft vervolgens verdachte op het feit verwezen dat het opzettelijk niet
voldoen aan deze vordering een overtreding oplevert van artikel 24a en artikel 26 van de Wet op de
Economische Delicten, waarna verdachte zich op zijn zwijgrecht heeft beroepen ten aanzien van de
vragen over deze vordering.

Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft verdachte verklaard dat hij tijdens het verhoor op 22
december 2018 veel dingen in het midden heeft gelaten, dan wel zich op zijn zwijgrecht heeft
beroepen, omdat zijn voormalige raadsman dit had geadviseerd. Verder verklaart verdachte dat hij
achteraf de vragen makkelijk had kunnen beantwoorden, omdat hij de gevraagde stukken niet had.
De betaal- en aflevergegevens waren al in handen van de politie. Ter terechtzitting in hoger beroep
heeft verdachte een overeenkomstige verklaring afgelegd.



Ter terechtzitting in hoger beroep op 2 februari 2022 heeft advocaat-generaal desgevraagd
medegedeeld dat het hierbij gaat om stukken die door de politie niet verkregen konden worden van
de Poolse leverancier van het vuurwerk, [website] .

Gelet op het voorgaande ziet het hof zich voor de vraag gesteld of de aan verdachte gerichte
vordering strekkende tot het meenemen van gegevens welke betrekking hebben op bestellen en
ontvangen van vuurwerk (zoals bestelgegevens en facturen) naar een verhoor in strijd is met het
nemo tenetur-beginsel.

Nemo tenetur-beginsel

Het uit het eerste lid van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna:
EVRM) voortvloeiende nemo tenetur-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 beginsel kan worden ingeroepen op het
moment dat er sprake is van een criminal charge. Een criminal charge bestaat vanaf het moment dat
een individu officieel ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij verdacht wordt van een strafbaar feit
of als de autoriteiten handelingen hebben verricht waardoor diens situatie substantially affected is.1 In
het arrest Saunders is door het Hof bepaald dat bewijs dat onder dwang of drukuitoefening is
verkregen én dat afhankelijk van de wil van de verdachte bestaat, niet mag worden gebruikt tijdens
een strafvervolging.2Materiaal dat door dwang wordt verkregen maar onafhankelijk van de wil
bestaat, valt niet onder de werking van het beginsel. Hierbij kan gedacht worden aan bloed, DNA,
documenten of iets dergelijks. Echter kan volgens de rechtspraak van het Hof ook de dwang tot het
uitleveren van documenten onder omstandigheden schending van het nemo tenetur-beginsel
opleveren bijvoorbeeld wanneer de autoriteiten niet kunnen uitsluiten dat de informatie in een (reeds
lopende) strafprocedure tegen een verdachte zou kunnen worden gebruikt of als de autoriteiten het
materiaal niet zelfstandig kunnen verkrijgen.3

Beoordeling

Het hof stelt ten eerste vast dat de verzochte gegevens als eventuele bewijsmiddelen ten behoeve
van een andere strafzaak waarin tegen verdachte op grond van de Wet milieubeheer verdenking
bestond, gebruikt kunnen worden. Immers, verdachte moest alle gegevens welke betrekking hebben
op bestellen en ontvangen van vuurwerk naar het verhoor meenemen, terwijl hij ervan werd verdacht
dat hij illegaal (professioneel) vuurwerk via internet kocht.

Het hof stelt ten tweede vast dat de gevorderde gegevens niet eigenmachtig door de politie konden
worden verkregen, nu – naar de advocaat-generaal heeft medegedeeld – het om gegevens gaat die
door de politie niet verkregen konden worden van de Poolse leverancier van het vuurwerk, [website] .

Gelet op het voorgaande, constateert het hof dat verkrijging van de gevorderde stukken, die niet door
de politie eigenmachtig konden worden verkregen, afhankelijk was van de wil van verdachte.
Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat de informatie die uit de verzochte stukken blijken in die
andere strafzaak tegen verdachte zou kunnen worden gebruikt. Door uitvoering te geven aan de
vordering zou verdachte dus kunnen meewerken aan het verkrijgen van belastend bewijs tegen hem.



Het hof is dan ook van oordeel dat sprake is van een schending met het uit het eerste lid van artikel 6
van het EVRM voortvloeiende nemo tenetur-beginsel, nu verdachte tegen zijn wil, zelf onder dwang de
gevorderde gegevens – die eventueel later als bewijs gebruikt kunnen worden – moest aanleveren
aan de politie die hem in het kader van een overtreding op grond van de Wet milieubeheer in het
vizier had.

Artikel 94 Grondwet bepaalt dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften geen
toepassing vinden, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen
van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Gelet op hetgeen hiervoor is
overwogen, is het hof van oordeel dat in dit specifieke geval toepassing van artikel 19, 26 en 1 onder
ten vijfde van de Wet op de economische delicten in strijd met artikel 6 van het EVRM is. Derhalve zal
het hof artikel 19 van de Wet op de economische delicten overeenkomstig artikel 94 van de Grondwet
buiten toepassing laten.

Nu het bewezen verklaarde geen strafbaar feit oplevert, dient de verdachte derhalve te worden
ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld, verklaart het
bewezenverklaarde niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Aldus gewezen door

mr. J.A.W. Lensing, voorzitter,

mr. W.M. Weerkamp en mr G. Voorhorst, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.B.T. Renes, griffier,

BESLISSING
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2

3

en op 16 februari 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.
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ECLI:NL:XX:2012:BW5997, NJB 2012/1306 (Chambaz/Zwitserland).
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Voorhanden hebben busjes pepperspray (art. 26.1 WWM) en valsheid in geschrift
m.b.t. uitkeringsformulieren en salarisspecificatie (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht
t.a.v. voorhanden hebben busjes pepperspray. Zijn busjes pepperspray bestemd
voor het treffen van personen met een giftige, verstikkende, weerloosmakende
en/of traanverwekkende stof? 2. Schending nemo tenetur-beginsel door aan
bewezenverklaring van valsheid in geschrift mede ten grondslag te leggen dat
verdachte ten onrechte geen melding heeft gemaakt van inkomsten uit strafbare
feiten? 3. Specialiteit in de zin van art. 55.2 Sr. Moet art. 227b Sr worden
aangemerkt als bijzondere strafbepaling t.o.v. art. 225.1 Sr?

Ad 1. Voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met een giftige,
verstikkende, weerloosmakende en/of traanverwekkende stof a.b.i. art. 2.1.II.6
WWM zijn voorwerpen die naar hun aard bestemd zijn voor het treffen van
personen met een dergelijke stof (vgl. t.a.v. art. 2.1.II.7 WWM,
HR:2009:BG7763). Opvatting dat uitsluitend sprake kan zijn van een voorwerp
a.b.i. art. 2.1.II.6 WWM als is vastgesteld dat het tlgd. voorwerp een giftige,
verstikkende, weerloosmakende en/of traanverwekkende stof bevat, is onjuist. Het
gaat er immers om of het een voorwerp betreft dat naar zijn aard bestemd is om
personen te treffen met een dergelijke stof. De enkele omstandigheid dat een
voorwerp mogelijk niet een zodanige stof bevat, brengt niet met zich dat die
bestemming ontbreekt. In aanmerking genomen dat uit de bewijsvoering volgt dat
op elk van de aangetroffen busjes was vermeld dat het “pepperspray/(Oleoresin)
Capsicum” betrof, en verdachte en zijn vrouw ieder hebben verklaard dat zij ter
bescherming deze busjes pepperspray voorhanden hadden, is de
bewezenverklaring toereikend gemotiveerd. Dat op een van de op 16-12-2011
aangetroffen busjes als houdbaarheidsdatum 31-12-2010 is vermeld, doet daaraan
niet af.

Ad 2. Blijkens de bewijsvoering heeft verdachte, toen hij aanspraak maakte op een
uitkering ex WWB, in de daarbij vereiste “inkomensverklaring WWB” telkens op
de vraag of hij inkomsten genoot als antwoord “Neen” opgegeven, terwijl
verdachte op dat moment wel inkomsten genoot, zodat de gegeven antwoorden in
strijd met de waarheid waren. De enkele omstandigheid dat hof in de bewijsvoering
daarbij tot uitdrukking heeft gebracht dat die inkomsten mede “inkomsten uit
criminele activiteiten en het witwassen van gelden” betroffen, brengt niet met zich
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dat het recht van verdachte om zichzelf niet te belasten van zijn betekenis is
ontdaan.

Ad 3. Opvatting dat strafbepaling van art. 227b Sr zich t.o.v. art. 225.1 Sr, waarop
het tlgd. is toegesneden, verhoudt als een bijzondere tot een algemene
strafbepaling, in die zin dat in een geval als het onderhavige uitsluitend art. 227b Sr
mag worden toegepast, is onjuist. Art. 227b Sr bevat niet alle bestanddelen van
art. 225.1 Sr, terwijl wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten bevat voor
opvatting dat art. 227b Sr niettemin moet worden beschouwd als een bijzondere
strafbepaling in de zin van art. 55.2 Sr.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0342 
RvdW 2021/1082 
NJ 2021/391 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/04784

Datum 2 november 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 26 oktober
2018, nummer 20/002677-14, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967,

hierna: de verdachte.



2.2.1

2.2.2

2.1

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 D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden
uitspraak doch uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering
daarvan naar de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de bewezenverklaring onder 2 ontoereikend is
gemotiveerd voor zover deze inhoudt dat de verdachte zes busjes “pepperspray (...) zijnde
voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met een giftige en/of verstikkende en/of
weerloosmakende en/of traanverwekkende stof” voorhanden heeft gehad.

Ten laste van de verdachte is overeenkomstig de tenlastelegging onder 2 bewezenverklaard
dat:

“hij op 16 december 2011 te [plaats] 6 busjes pepperspray (merk ProTect en/of Life Guard
KKS), zijnde voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met een giftige en/of
verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof van de categorie II,
onder 6, voorhanden heeft gehad.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal terechtzitting van het gerechtshof d.d. 12 oktober 2018, inhoudende
als verklaring van de verdachte:

(p. 2)

De ten laste gelegde busjes pepperspray heb ik op 16 december 2011 te [plaats]
voorhanden gehad.

2. Het ambtsedig proces-verbaal doorzoeking woning d.d. 16 december 2011 (pagina’s 30
tot en met 32 van het politiedossier A), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant
[verbalisant 1]:

Op 16 december 2011 werd op het adres [a-straat 1] in [plaats] een zoeking gedaan op
grond van de Wet wapens en munitie. Op het adres [a-straat 1] in [plaats] staan
ingeschreven:

[verdachte], [geboortedatum]-1967

[betrokkene 1], [geboortedatum]-1975

en drie kinderen.

In de woning werden de volgende goederen aangetroffen en in beslaggenomen:

- Op een fotolijst in de hal, naast de voordeur, lag bovenop een busje pepperspray.

- Bovenop de kledingkast in de slaapkamer van de bewoners [verdachte] en [betrokkene 1]
lagen in een doos twee busjes pepperspray, merk (het hof begrijpt mede in combinatie
gezien met de foto op p. 57) Pro tect.

- In de kast stond een handtas, met hierin twee bussen pepperspray, merk (het hof begrijpt
mede in combinatie gezien met de foto op p. 57) Pro tect.

- In de slaapkamer van zoon [betrokkene 2] een busje pepperspray, merk Life-Guard.

3. Het ambtsedig proces-verbaal onderzoek met betrekking tot de Wet wapens en munitie

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel



d.d. 23 januari 2012 (pagina’s 54 tot en met 63 van het politiedossier A), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 2]:

(pagina 54)

Mij werd als materiedeskundige werkzaam bij het Regionaal Bureau Wapens en Munitie een
onderzoek ingesteld naar diversen voorwerpen met betrekking tot de Wet wapens en
munitie. De wapens waren op 16 december 2011 aangetroffen en in beslaggenomen in de
woning aan de [a-straat 1] in [plaats].

In het onderzoek werd als verdachte aangemerkt:

[verdachte],

geboren [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats].

(pagina 57)

3. omschrijving goednummer 196665 en 196640

De voorwerpen betreffen vier spuitbusjes, met onder andere als opschrift: ProTect, Pfeffer-
Spray, “enthalt 3% Reizstoff Capsicum”.

Door mij werd met de busjes geschud waarbij mij bleek dat het busje (het hof begrijpt: de
busjes) kennelijk deels gevuld was (hof: waren). De voornoemde peppersprays werden
aangetroffen in de slaapkamer van verdachte [verdachte].

Gezien het bovenstaande en het feit dat de werkzame stof in zogenaamde pepperspray
“Oleoresin Capsicum” betreft, kan worden gesteld dat genoemd busje vermoedelijk een
voorwerp is, bestemd voor het treffen van personen met pepperspray, zijnde een giftige
en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende of soortgelijke stof.

Het genoemde voorwerp is een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie II, onder 6 van
de Wet Wapens en Munitie.

(pagina 58)

4. omschrijving goednummer 196657 en 196655

De voorwerpen betreffen twee spuitbusjes. Op de verpakking staat onder meer vermeld Life-
Guard KKS, Pfeffer-spray. Op de busjes stond onder andere vermeld Inhalt: 10% Oleoresin
Capsicum.

Door mij werd met de busjes geschud waarbij mij bleek dat het busje (het hof begrijpt: de
busjes) kennelijk deels gevuld was (hof: waren).

De voornoemde peppersprays werden aangetroffen: één in de slaapkamer van [betrokkene
2] en één in de hal bij de voordeur.

Gezien het bovenstaande en het feit dat de werkzame stof in zogenaamde pepperspray
“Oleoresin Capsicum” betreft, kan worden gesteld dat genoemd busje vermoedelijk een
voorwerp is, bestemd voor het treffen van personen met pepperspray, zijnde een giftige
en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende of soortgelijke stof.

Het genoemde voorwerp is een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie II, onder 6 van
de Wet Wapens en Munitie.

4. Het proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 14
augustus 2014, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 3)

Ik had wel busjes pepperspray. Ik had ze uit zelfbescherming omdat er in het verleden iets is
gebeurd.

5. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 december 2011 (pagina’s 71 tot en met



2.2.3.

2.3

76 van het politiedossier A), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [betrokkene
1]:

(pagina 75)

De pepperspray heb ik van mijn man gekregen zodat ik mijn kinderen kan beschermen.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“De raadsman heeft vrijspraak bepleit. Daartoe heeft hij aangevoerd dat niet is vastgesteld
dat de bij verdachte aangetroffen busjes daadwerkelijk pepperspray bevatten. Bovendien
was van twee busjes de houdbaarheidsdatum verstreken op het moment dat deze door de
politie werden aangetroffen, aldus de raadsman.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

In het politiedossier met registratienummer PL 1950-2011087811 bevindt zich op p. 54 e.v.
een proces-verbaal ‘onderzoek voorwerp met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie’ van
het Regionaal Bureau Wapens en Munitie dat is opgesteld door verbalisant [verbalisant 2],
materiedeskundige.

In dat proces-verbaal is op p. 59 gerelateerd dat op het busje met goednummer 196658 is
vermeld dat er CS-gas in zou zitten. Uit openbare bronnen op internet volgt dat CS-gas een
andere benaming is voor een traangas (met als werkzame bestanddeel ortho-
chloorbenzylideenmalononitril) niet zijnde pepperspray. Gelet op de tekst van de
tenlastelegging (het voorhanden hebben van busjes pepperspray) dient verdachte in
zoverre dan ook te worden vrijgesproken. Het verweer ten aanzien van de
houdbaarheidsdatum van het desbetreffende busje behoeft dan ook geen bespreking.

Van de overige zes aangetroffen busjes is in het proces-verbaal gerelateerd dat:

- op elk busje (in het Duits) was vermeld dat er pepperspray/(Oleoresin) Capsicum inzat;

- elk busje in ieder geval deels was gevuld;

- pepperspray een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of
traanverwekkende stof betreft;

- elk busje dient te worden aangemerkt als een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie
II, onder 6 van de Wet Wapens en Munitie.

Uit de verklaringen over de aangetroffen pepperspray van verdachte (‘Ik had wel busjes
pepperspray (...) Ik had ze uit zelfbescherming omdat er in het verleden iets is gebeurd’;
proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg op 14 augustus 2014, p. 3) en de
vrouw van verdachte (‘Die [pepperspray] heb ik van mijn man gekregen. Zodat ik mijn
kinderen kan beschermen’; p. 75 van genoemd politiedossier), leidt het hof af dat verdachte
en zijn vrouw er van uitgingen dat de busjes daadwerkelijk werkzame pepperspray
bevatten.

Dat op één van de zes busjes als houdbaarheidsdatum stond vermeld 31-12-2010 maakt
niet dat ten tijde van het aantreffen van dat busje op 16 december 2011 niet meer sprake
was van pepperspray met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of
traanverwekkende werking.

Gelet op het vorenstaande komt het hof tot de conclusie dat het (...) tenlastegelegde wettig
en overtuigend kan worden bewezen zoals hiervoor onder Bewezenverklaring vermeld.”

De tenlastelegging is toegesneden op artikel 26 lid 1 in verbinding met artikel 2 lid 1, categorie II
onder 6°, van de Wet Wapens en Munitie (hierna: WWM). Daarom moet worden aangenomen dat
de in de tenlastelegging en de bewezenverklaring voorkomende uitdrukking ‘voorwerpen bestemd
voor het treffen van personen met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of
traanverwekkende stof’ is gebruikt in de betekenis die deze uitdrukking heeft in artikel 2 lid 1,
categorie II onder 6°, WWM, namelijk dat de voorwerpen naar hun aard bestemd zijn voor het
treffen van personen met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of
traanverwekkende stof (vgl. ten aanzien van artikel 2 lid 1, categorie II onder 7°, WWM HR 17
februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7763).



2.4

2.5

2.6

3.2.1

3.2.2

3.1

Voor zover het cassatiemiddel berust op de opvatting dat uitsluitend sprake kan zijn van een
voorwerp als bedoeld in artikel 2 lid 1, categorie II onder 6°, WWM als is vastgesteld dat het
tenlastegelegde voorwerp een giftige, verstikkende, weerloosmakende en/of traanverwekkende
stof bevat, faalt het, omdat die opvatting onjuist is. Het gaat er immers om of het een voorwerp
betreft dat naar zijn aard bestemd is om personen te treffen met een giftige, verstikkende,
weerloosmakende en/of traanverwekkende stof. De enkele omstandigheid dat een voorwerp
mogelijk niet een zodanige stof bevat, brengt niet met zich dat die bestemming ontbreekt.

In aanmerking genomen dat uit de hiervoor onder 2.2 weergegeven bewijsvoering volgt dat op elk
van de aangetroffen busjes was vermeld dat het “pepperspray/(Oleoresin) Capsicum” betrof, en
de verdachte en zijn vrouw ieder hebben verklaard dat zij ter bescherming deze busjes
pepperspray voorhanden hadden, is de bewezenverklaring voor zover deze inhoudt dat de
verdachte zes “busjes pepperspray (...) zijnde voorwerpen bestemd voor het treffen van personen
met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof”
voorhanden heeft gehad, toereikend gemotiveerd. Dat op een van de op 16 december 2011
aangetroffen busjes als houdbaarheidsdatum 31 december 2010 is vermeld, doet daaraan niet af.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

Het cassatiemiddel klaagt allereerst dat het hof 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 heeft geschonden door aan de bewezenverklaring onder 9
mede ten grondslag te leggen dat de verdachte ten onrechte geen melding heeft gemaakt van
inkomsten uit strafbare feiten.

Ten laste van de verdachte is onder 9 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 23 september 2014 te [plaats] meermalen
uitkeringsformulieren WWB en eenmaal een salarisspecificatie, – elk zijnde een geschrift dat
bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – valselijk heeft opgemaakt of vervalst,
immers heeft verdachte telkens valselijk informatie in betreffende documenten opgenomen
die in strijd zijn met de waarheid en/of bewust bepaalde informatie omtrent zijn, verdachtes,
inkomsten en/of vermogen niet heeft vermeld, zulks telkens met het oogmerk om die
geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer het volgende bewijsmiddel:

“Het ambtsedig proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 juni 2014 (pagina’s 1-12 van het
politiedossier E, met bijlagen), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant
5]:

(p. 1)

Verdachte 1:

Naam: [verdachte]

Voornaam: [verdachte]

Geboren: te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967

Verdachte 2:

Naam: [betrokkene 1]

Voornaam: [betrokkene 1]

Geboren: te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975

(p. 3)

De jaren 2006 en 2007 hebben betrekking op de periode dat de verdachten een uitkering
ontvingen naar de norm gehuwden.

3 Beoordeling van het derde cassatiemiddel



(p. 8)

Inkomstenverklaringen WWB

Deze formulieren zijn bestemd om tot bewijs te dienen, dat geen andere werkzaamheden
werden verricht en geen andere inkomsten werden genoten, dan die welke eventueel
werden opgegeven op genoemde formulieren. Uit die formulieren blijkt dat zich geen
wijzigingen en/of omstandigheden hebben voorgedaan, welke eventueel van invloed kunnen
zijn op het uit te keren bedrag, immers wordt de grootte en/of het recht op uitkering bepaald
aan de hand van de gegevens, welke vermeld staan op die formulieren.

(p. 9)

Uitkering verdachte [verdachte] en verdachte [betrokkene 1]

Voor wat betreft de periode van 1 januari 2006 tot en met 3 december 2007 kan het
volgende gesteld worden:

Ten tijde van de aanvraag op 14 juni 2004 heeft verdachte [verdachte] en/of verdachte
[betrokkene 1] geen vermogen opgegeven.

Verdachte [verdachte] verklaart dat hij op 8 en 9 januari 2006 in het Holland Casino te Breda
een bedrag van € 45.000,00 of € 46.000,00 gewonnen heeft.

Op 1 januari 2006 gold een vrij te laten bescheiden eigen vermogen van € 10.360,00. Het
vrij te laten bescheiden eigen vermogen is hiermede met € 45.000,00 -/- € 10.360,00 = €
34.640,00 overschreden.

Deze inkomsten uit gokken hebben beide verdachten op geen enkele wijze opgegeven aan
de afdeling Sociale Zaken van de gemeente [plaats]. Ook niet op de door hen maandelijks
ingevulde, ondertekende en ingeleverde "inkomstenverklaring WWB”. Zij hebben bij vraag
nummer 9:

“Heeft u in deze periode inkomsten, vermogen of een uitkering anders dan die van Sociale
Zaken ontvangen? (bv. Loon, inkomsten als zelfstandige/freelancer, uit
kamerverhuur/kostganger, alimentatie/WW, AAW/WAO, ZW, pensioen, AOW, studiebeurs,
erfenis, loterij, stagevergoeding, verzekeringsuitkering etc.)”, beiden het vakje “Neen”
aangekruist.

Uit de opgestelde kasopstellingen door de financiële recherche van de politie Zeeland West-
Brabant blijkt, dat het gezin [verdachte]-[betrokkene 1] in de jaren 2006 en 2007 meer
hebben uitgegeven dan dat er besteedbaar was.

Van het hebben van criminele inkomsten en het witwassen van gelden hebben beide
verdachten op geen enkele wijze melding gemaakt aan de afdeling Sociale Zaken van de
gemeente [plaats]. Ook niet op de door hen maandelijks ingevulde, ondertekende en
ingeleverde “inkomstenverklaring WWB”.

Door het verzwijgen van de gokwinsten in het Holland Casino te Breda en de criminele
inkomsten en witwassen van gelden heeft de afdeling Sociale Zaken van de gemeente
[plaats] het recht op uitkering over de periode van 1 januari 2006 tot en met 3 december
2007 niet kunnen vaststellen.

Op grond van artikel 54 lid 3 Wet Werk en Bijstand (Wwb) is het recht op uitkering

met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken.

(p. 11)

PLEEGPLAATS:

Uit het onderzoek blijkt dat de genoemde formulieren zijn ingevuld en ondertekend te
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[plaats].

FRAUDEPERIODE

Blijkens het voornoemde onderzoek hebben verdachten [verdachte] en [betrokkene 1]
gedurende de periode 1 januari 2006 tot en met 3 december 2007 ingevolge de Wwb
vermoedelijk ten onrechte uitkering genoten. Op de gedurende deze periode ingeleverde
formulieren, totaal twintig (20) (hof: de betreffende formulieren zijn te vinden op p. 36-44,
46-49 en 51-57 van politiedossier E en zijn opgenomen als bijlage 3 bij deze aanvulling
bewijsmiddelen), zag ik, verbalisant, dat geen melding was gemaakt van het vermogen, dat
het vrij te laten bescheiden eigen vermogen overschreed en met betrekking tot het
verzwijgen van de inkomsten uit het gokken, inkomsten uit criminele activiteiten en het
witwassen van gelden.

BEREKENING SCHADEBEDRAG

Door de handelwijze van de verdachten [verdachte] en [betrokkene 1] is voor de gemeente
[plaats] over de periode van 1 januari 2006 tot en met 3 december 2007 een nadeel
ontstaan van totaal € 37.342,89 bruto.”

Blijkens de bewijsvoering heeft de verdachte, toen hij aanspraak maakte op een uitkering op
grond van de Wet werk en bijstand, in de daarbij vereiste “inkomensverklaring WWB” telkens op
de vraag of hij – kort gezegd – inkomsten genoot als antwoord “Neen” opgegeven, terwijl de
verdachte op dat moment wel inkomsten genoot, zodat de gegeven antwoorden in strijd met de
waarheid waren. Anders dan het cassatiemiddel betoogt, brengt de enkele omstandigheid dat het
hof in de bewijsvoering daarbij tot uitdrukking heeft gebracht dat die inkomsten mede “inkomsten
uit criminele activiteiten en het witwassen van gelden” betroffen, niet met zich dat het recht van
de verdachte om zichzelf niet te belasten van zijn betekenis is ontdaan.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

Het cassatiemiddel klaagt verder dat het hof toepassing heeft gegeven aan artikel 225 lid 1 van
het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), terwijl ten opzichte van die bepaling artikel 227b Sr als
een bijzondere strafbepaling in de zin van artikel 55 lid 2 Sr moet worden aangemerkt.

Voor de beoordeling van de klacht zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang.

- Artikel 55 lid 2 Sr:

“Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat,
komt deze alleen in aanmerking.”

- Artikel 225 lid 1 Sr:

“Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of
vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

- Artikel 227b Sr:

“Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting,
opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken
tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat
de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een
verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke
verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie.”

De klacht berust op de opvatting dat de strafbepaling van artikel 227b Sr zich ten opzichte van
artikel 225 lid 1 Sr, waarop het onder 9 tenlastegelegde is toegesneden, verhoudt als een
bijzondere tot een algemene strafbepaling, in die zin dat in een geval als het onderhavige
uitsluitend artikel 227b Sr mag worden toegepast. Deze opvatting is onjuist. Artikel 227b Sr bevat
niet alle bestanddelen van artikel 225 lid 1 Sr, terwijl de wetsgeschiedenis, zoals weergegeven in
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de conclusie van de advocaat-generaal onder 64 tot en met 66, geen aanknopingspunten bevat
voor de opvatting dat artikel 227b Sr niettemin moet worden beschouwd als een bijzondere
strafbepaling in de zin van artikel 55 lid 2 Sr.

Ook in zoverre faalt het cassatiemiddel.

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
EVRM is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien doet de Hoge Raad in deze zaak uitspraak nadat meer
dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Een en ander brengt mee
dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de opgelegde gevangenisstraf van dertig maanden.

De Hoge Raad heeft ook de overige 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:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

- vermindert deze in die zin dat deze 26 maanden beloopt;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 2 november 2021.

4 Beoordeling van het vierde cassatiemiddel

5 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

6 Beslissing



Instantie Parket bij de Hoge Raad
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Middelen klagen o.m. over motivering van oordeel hof dat in
woning van verdachte aangetroffen busjes pepperspray bevatten, dat hof voor de
bewezenverklaring van gewoontewitwassen gebruik heeft gemaakt van een
kasopstelling, dat hof het nemo tenetur-beginsel heeft geschonden door aan
bewezenverklaring van valsheid in geschrift ten grondslag te leggen dat de
verdachte ten onrechte geen melding heeft gemaakt van criminele inkomsten en van
het witwassen van gelden en dat art. 227b Sr zich tot art. 225 Sr verhoudt als
bijzondere strafbepaling in de zin van art. 55 lid 2 Sr. Conclusie strekt tot partiële
vernietiging en afdoening door HR.
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D.J.M.W. Paridaens

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967,

hierna: de verdachte.

Inleiding

1. De verdachte is bij arrest van 26 oktober 2018 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens 1.
“handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met
betrekking tot een vuurwapen van categorie III en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de
Wet wapens en munitie”, 2. “handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en
munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, meermalen gepleegd”, 4.
“opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod,
meermalen gepleegd”, 5. en 8. telkens “van het plegen van witwassen een gewoonte maken”, 6.
“medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven
verbod en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet
gegeven verbod” en 9. “valsheid in geschrift, meermalen gepleegd” veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden, met aftrek van voorarrest. Verder heeft het hof
beslissingen genomen over inbeslaggenomen goederen, zoals nader in het arrest omschreven.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mrs. R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S.
van den Akker, advocaten te Rotterdam, hebben vier middelen van cassatie voorgesteld.

Eerste middel

3. Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde, voor zover
inhoudende dat het zes busjes pepperspray betreft die zijn bestemd voor het treffen van personen
met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof,
onvoldoende met redenen is omkleed en de verwerping van een door de verdediging gevoerd
verweer strekkende tot vrijspraak ontoereikend is gemotiveerd en dat als gevolg hiervan ook de
bewezenverklaringen van de feiten 5 en 8 onvoldoende met redenen zijn omkleed nu de
bewijsmiddelen ten aanzien van feit 2 mede tot het bewijs van die feiten zijn gebezigd.

4. Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

“hij op 16 december 2011 te [plaats] 6 busjes pepperspray (merk ProTect en/of Life Guard KKS), zijnde
voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met een giftige en/of verstikkende en/of
weerloosmakende en/of traanverwekkende stof van de categorie II, onder 6, voorhanden heeft
gehad”.

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1.

Het proces-verbaal terechtzitting van het gerechtshof d.d. 12 oktober 2018, inhoudende als verklaring
van de verdachte:

(p. 2)

De ten laste gelegde busjes pepperspray heb ik op 16 december 2011 te [plaats] voorhanden gehad.

CONCLUSIE



2.

Het ambtsedig proces-verbaal doorzoeking woning d.d. 16 december 2011 (pagina’s 30 tot en met 32
van het politiedossier A), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 16 december 201 1 werd op het adres [a-straat 1] in [plaats] een zoeking gedaan op grond van
de Wet wapens en munitie.

Op het adres [a-straat 1] in [plaats] staan ingeschreven:

[verdachte] , […]

[betrokkene 1] , […]

en drie kinderen.

In de woning werden de volgende goederen aangetroffen en in beslaggenomen:

- Op een fotolijst in de hal, naast de voordeur, lag bovenop een busje pepperspray.

- Bovenop de kledingkast in de slaapkamer van de bewoners [verdachte] en [betrokkene 1] lagen in
een doos twee busjes pepperspray, merk (het hof begrijpt mede in combinatie gezien met de foto op
p. 57) Pro tect.

- In de kast stond een handtas, met hierin twee bussen pepperspray, merk (het hof begrijpt mede in
combinatie gezien met de foto op p. 57) Pro tect.

- In de slaapkamer van zoon [betrokkene 2] een busje pepperspray, merk Life-Guard.

3.

Het ambtsedig proces-verbaal onderzoek met betrekking tot de Wet wapens en munitie d.d. 23
januari 2012 (pagina’s 54 tot en met 63 van het politiedossier A), voor zover inhoudende als relaas
van verbalisant [verbalisant 2] :

(pagina 54)

Mij werd als materiedeskundige werkzaam bij het Regionaal Bureau Wapens en Munitie een
onderzoek ingesteld naar diversen voorwerpen met betrekking tot de Wet wapens en munitie. De
wapens waren op 16 december 2011 aangetroffen en in beslaggenomen in de woning aan de [a-
straat 1] in [plaats] .

In het onderzoek werd als verdachte aangemerkt:

[verdachte] ,

geboren […].

(pagina 57)

3. omschrijving goednummer 196665 en 196640

De voorwerpen betreffen vier spuitbusjes, met onder andere als opschrift: ProTect, Pfeffer-Spray,
“enthalt 3% Reizstoff Capsicum”.

Door mij werd met de busjes geschud waarbij mij bleek dat het busje (het hof begrijpt: de busjes)
kennelijk deels gevuld was (hof: waren).

De voornoemde peppersprays werden aangetroffen in de slaapkamer van verdachte [verdachte] .

Gezien het bovenstaande en het feit dat de werkzame stof in zogenaamde pepperspray “Oleoresin
Capsicum” betreft, kan worden gesteld dat genoemd busje vermoedelijk een voorwerp is, bestemd
voor het treffen van personen met pepperspray, zijnde een giftige en/of verstikkende en/of
weerloosmakende en/of traanverwekkende of soortgelijke stof.

Het genoemde voorwerp is een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie II, onder 6 van de Wet
Wapens en Munitie.
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4. omschrijving goednummer 196657 en 196655

De voorwerpen betreffen twee spuitbusjes. Op de verpakking staat onder meer vermeld Life-Guard
KKS, Pfeffer-spray. Op de busjes stond onder andere vermeld Inhalt: 10% Oleoresin Capsicum.



Door mij werd met de busjes geschud waarbij mij bleek dat het busje (het hof begrijpt: de busjes)
kennelijk deels gevuld was (hof: waren).

De voornoemde peppersprays werden aangetroffen: één in de slaapkamer van [betrokkene 2] en één
in de hal bij de voordeur.

Gezien het bovenstaande en het feit dat de werkzame stof in zogenaamde pepperspray “Oleoresin
Capsicum” betreft, kan worden gesteld dat genoemd busje vermoedelijk een voorwerp is, bestemd
voor het treffen van personen met pepperspray, zijnde een giftige en/of verstikkende en/of
weerloosmakende en/of traanverwekkende of soortgelijke stof.

Het genoemde voorwerp is een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie II, onder 6 van de Wet
Wapens en Munitie.

4.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 14 augustus
2014, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 3)

Ik had wel busjes pepperspray. Ik had ze uit zelfbescherming omdat er in het verleden iets is gebeurd.

5.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 december 2011 (pagina’s 71 tot en met 76 van het
politiedossier A), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [betrokkene 1] :
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De pepperspray heb ik van mijn man gekregen zodat ik mijn kinderen kan beschermen.”

6. Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 12 oktober 2018 heeft de
raadsman van de verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig zijn overgelegde en aan het
proces-verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer het volgende in:1

“Vanwege F2 (aanwezigheid 7 x CS-gas) het volgende. De vorige advocaat zei het ook al: behalve de
verpakking met daarop de tekst 'pfefferspray' of 'oleoresin capsicum' bevat het dossier geen andere
aanwijzing(en) dat het daadwerkelijk om CS-gas gaat.

Het Amsterdamse hof overwoog in een soortgelijke kwestie:

De omstandigheid dat op het onder de verdachte aangetroffen busje het woord “peppergas" is
geprint en dat het busje dient ter zelfbescherming, vormt naar het oordeel van het hof onvoldoende
bewijs voor de conclusie dat zich in het busje metterdaad pepperspray bevond. Het hof constateert
dat niet is gebleken dat onderzoek is gedaan naar de inhoud van het busje. Gelet op het
vorengaande is naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de
verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Op zich een heel logische conclusie.

“ Om maar eens een parallel te trekken met de twee in het dossier aangetroffen revolvers. Daar wordt
ook een onderzoek aan verricht dieper dan de oppervlakte, zo wordt onder andere gekeken of het
wapen geschikt is om projectielen door de loop af te schieten en inderdaad bleek dit -na onderzoek!-
niet mogelijk bij de revolver ME type 220 kaliber .22 lang knal. Zo zag de politie dat er in de loop een
gedeelte van een zogenaamde sper geplaatst was, het ronsel niet meer kon worden geopend, een
schroefdraad in de monding van de loop, een slechte uiterlijke staat, het niet functioneren en het
ontbreken van de hamer en de slagpin (pag. 56).

Voorts in onderhavig geval nog van belang:

- Er wordt nergens gerelateerd welke (combinatie(s)) van stoffen een ‘giftige, verstikkende,
weerloosmakende en traanverwekkende' uitwerking hebben en of de stoffen die op het etiket staan
een dergelijk potentieel in zich dragen;

- Het bruine busje als afgebeeld op pag. 57 had een houdbaarheidsdatum tot 31-12-2010, het busje
op pag. 59 een houdbaarheidsdatum tot 32(sic!)-12-2006. Dus 2 busjes van de 7 waren over datum,
op grond waarvan sowieso niet bewezen kan worden dat deze flesjes een potentieel hebben als



vorenomschreven.

- Op pag. 57, 58 en 59 wordt (in diverse taalkundige varianten) gesproken over 'een busje,
vermoedelijk een voorwerp bestemd voor het treffen van personen met peperspray .

- Op internet blijkt een levendige markt voor nep-pepperspray:

[…]

Mitsdien: vrijspraak voor F2.”

7. Het bestreden arrest bevat, na verbetering daarvan in de aanvulling op het verkorte arrest, de
volgende bewijsoverwegingen:

“De raadsman heeft vrijspraak bepleit. Daartoe heeft hij aangevoerd dat niet is vastgesteld dat de bij
verdachte aangetroffen busjes daadwerkelijk pepperspray bevatten. Bovendien was van twee busjes
de houdbaarheidsdatum verstreken op het moment dat deze door de politie werden aangetroffen,
aldus de raadsman.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

In het politiedossier met registratienummer PL1950-2011087811 bevindt zich op p. 54 e.v. een proces-
verbaal ‘onderzoek voorwerp met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie’ van het Regionaal Bureau
Wapens en Munitie dat is opgesteld door verbalisant [verbalisant 2] , materiedeskundige.

[…]

Van de overige zes aangetroffen busjes is in het proces-verbaal gerelateerd dat:

- op elk busje (in het Duits) was vermeld dat er pepperspray/(Oleoresin) Capsicum inzat;

- elk busje in ieder geval deels was gevuld;

- pepperspray een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof
betreft;

- elk busje dient te worden aangemerkt als een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie II, onder
6 van de Wet Wapens en Munitie.

Uit de verklaringen over de aangetroffen pepperspray van verdachte (‘Ik had wel busjes pepperspray
(...) Ik had ze uit zelfbescherming omdat er in het verleden iets is gebeurd’; proces-verbaal van de
terechtzitting in eerste aanleg op 14 augustus 2014, p. 3) en de vrouw van verdachte (‘Die
[pepperspray] heb ik van mijn man gekregen. Zodat ik mijn kinderen kan beschermen’; p. 75 van
genoemd politiedossier), leidt het hof af dat verdachte en zijn vrouw er van uitgingen dat de busjes
daadwerkelijk werkzame pepperspray bevatten.

Dat op één van de zes busjes als houdbaarheidsdatum stond vermeld 31-12-2010 maakt niet dat ten
tijde van het aantreffen van dat busje op 16 december 2011 niet meer sprake was van pepperspray
met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende werking.

Gelet op het vorenstaande komt het hof tot de conclusie dat het onder 2 tenlastegelegde wettig en
overtuigend kan worden bewezen zoals hiervoor onder Bewezenverklaring vermeld.”

8. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat het geen vaststaand gegeven is dat de opdruk van
etiketten op producten conform de waarheid betreffende de inhoud van het product is en dat niet is
gebleken dat nader onderzoek is gedaan naar de inhoud van de busjes, zodat de bewezenverklaring
onvoldoende met redenen is omkleed. Het middel stelt aldus naar de kern bezien de vraag aan de
orde of gekomen kan worden tot de bewezenverklaring dat een voorwerp bestemd is voor het treffen
van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen
indien geen onderzoek is gedaan naar de inhoud van dat voorwerp. Verder wordt geklaagd dat de
overweging van het hof, dat de omstandigheid dat de uiterste houdbaarheid van de inhoud van één
van de busjes met ongeveer één jaar is overschreden niet afdoet aan de vaststelling dat nog steeds
sprake is van de bewezenverklaarde giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en
soortgelijke stoffen onbegrijpelijk is, omdat – indien moet worden uit moet worden gegaan van de
omschrijving op het etiket – ook zal moeten worden aangenomen dat geen sprake meer is van een
dergelijke stof en niet kan worden gesteld dat de stof alsnog 'gebruiksklaar' zal kunnen worden
gemaakt.



9. Art. 2, eerste lid, WWM luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid
aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

[…]

Categorie II

[…]

6°.voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende,
traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen en van
vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen, bestemd voor het afschieten van munitie
met weerloosmakende of traanverwekkende stof;

[…]”

10. Sackers merkt over deze categorie wapens op dat de giftige, verstikkende, weerloosmakende,
traanverwekkende stoffen bijna altijd in een busje zitten en dat dit een probleem kan opleveren
indien de verdachte ontkent met de inhoud van het busje bekend te zijn geweest. Volgens Sackers is
dan niet onbelangrijk dat uit de bewijsmiddelen zekerheid over de inhoud van dat busje moet blijken,
zoals uit de tekst op een etiket. Ontbreekt een etiket of moet in redelijkheid worden getwijfeld of het
etiket betrekking heeft op de inhoud, dan kan niet zonder meer blijken dat het omhulsel een voorwerp
is dat een stof bevat die voldoet aan de in de wet vereiste bestemming, aldus Sackers.2

11. Voor zover het middel is gebaseerd op de veronderstelling dat het hof bij het vaststellen dat de
inhoud van de voorwerpen bestemd is voor het treffen van personen met giftige, verstikkende,
weeloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen uitsluitend is afgegaan op de vermelding
op de etiketten op die voorwerpen, mist het feitelijke grondslag. In deze zaak heeft het hof immers
vastgesteld dat op elk van de zes busjes was vermeld dat er pepperspray/(oleoresin) capsicum in zat,
dat de werkzame stof in pepperspray “Oleoresin Capsicum” betreft, dat pepperspray een giftige en/of
verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof betreft, dat elk van de busjes in
ieder geval deels was gevuld, dat de verdachte heeft verklaard dat hij busjes pepperspray had uit
zelfbescherming en dat de vrouw van de verdachte heeft verklaard dat zij de pepperspray van haar
man, de verdachte, heeft gekregen zodat zij haar kinderen kon beschermen.

12. Verder geldt dat de enkele omstandigheid dat de verdediging betwist dat een voorwerp is
bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende,
traanverwekkende en soortgelijke stoffen nog niet betekent dat voor de vaststelling dat het voorwerp
een dergelijke bestemming heeft, zonder meer is vereist dat de inhoud van het voorwerp is
onderzocht. In dat opzicht dringt een vergelijking met Opiumwetzaken zich op. Uit de rechtspraak van
de Hoge Raad komt immers naar voren dat het bewijs dat een stof een middel als bedoeld in de bij de
Opiumwet behorende lijst I of II betreft niet slechts kan bestaan uit een test van de betreffende stof,
maar ook kan bestaan uit bijvoorbeeld verklaringen van de verdachte of getuigen of andere
redengevende feiten en omstandigheden.3 Voor de vaststelling dat sprake is van een voorwerp
bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende,
traanverwekkende en soortgelijke stoffen is dat naar mijn mening niet anders. Ook die vaststelling
kan niet alleen berusten op een onderzoek van de inhoud van het voorwerp, maar ook op andere
redengevende feiten en omstandigheden.

13. In het licht van het voorgaande acht ik het oordeel van het hof dat de zes busjes pepperspray
bevatten en de busjes aldus zijn bestemd voor het treffen van personen met een giftige en/of
verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof niet onbegrijpelijk. Dat oordeel is
ook toereikend gemotiveerd.

14. Verder heeft het hof geoordeeld dat de omstandigheid dat op één van de zes busjes als
houdbaarheidsdatum stond vermeld 31 december 2010 niet maakt dat ten tijde van het aantreffen
van dat busje op 16 december 2011 niet meer sprake was van pepperspray met een giftige en/of
verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende werking. Daarin ligt als oordeel van het



hof besloten dat de omstandigheid dat de houdbaarheidsdatum was verstreken er niet aan afdoet dat
het betreffende busje pepperspray naar zijn aard bestemd was voor het treffen van personen met
een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof. Dat oordeel acht
ik niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat door het enkele verstrijken van de
houdbaarheidsdatum de bestemming van het busje niet wijzigt.

15. Daarmee concludeer ik dat de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde, voor zover
inhoudende dat het zes busjes pepperspray betreft die zijn bestemd voor het treffen van personen
met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof, voldoende
met redenen is omkleed. Dit heeft als bijkomend gevolg dat dit de motivering van bewezenverklaring
van de feiten 5 en 8 niet kan aantasten. Verder heeft het hof voldoende de redenen opgegeven
waarom het is afgeweken van het te dien aanzien ingenomen uitdrukkelijk onderbouwde standpunt
van de verdachte.

16. Het middel faalt.

Tweede middel

17. Het middel komt met twee klachten op tegen de bewezenverklaring van het onder 5 en 8
tenlastegelegde en de bewijsvoering.

18. Ten laste van de verdachte is onder 5 en 8 bewezenverklaard dat:

“5.

hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 16 december 2011 te [plaats] , althans in Nederland
en/of Zwitserland, telkens hoeveelheden geld heeft overgedragen en omgezet, althans telkens van
geld gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat bovenomschreven geld - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig was uit enig misdrijf, van welke handelingen verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

8.

hij in de periode van 17 december 2011 tot en met 23 september 2013, te [plaats] , althans in
Nederland, en/of Zwitserland telkens voorwerpen, te weten hoeveelheden geld, heeft overgedragen
en/of omgezet en/of van die voorwerpen gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat die voorwerpen -
onmiddellijk of middellijk — afkomstig waren uit enig misdrijf, van welke handelingen verdachte een
gewoonte heeft gemaakt”.

19. Deze bewezenverklaring steunt op dertien bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de aanvulling op
het bestreden arrest, alsmede op de door het hof gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van de
feiten 1, 2, 3, 4, 6 en 9 voor zover deze het bewezenverklaarde ondersteunen. De aanvulling
bewijsmiddelen houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“Ten aanzien van feit 5 en feit 8

[…]

7.

Het ambtsedig proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 mei 2013 (pagina’s 1074 tot en met 1078 van
het politiedossier B), voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 3] en
[verbalisant 4] :

Wij, verbalisanten, verklaren het volgende:

Algemeen

Bij de kasopstelling wordt getracht een reconstructie te maken van de financiële handel en wandel
van een verdachte; getracht wordt zijn portemonnee te reconstrueren: hoeveel geld kon er zijn en
welke betalingen zijn er geweest?

Uitgaande van het beginsaldo dat verdachte op een bepaald moment had, wordt onderzocht hoeveel
contant legaal geld hij heeft ontvangen. Samen geeft dat de financiële ruimte voor het doen van
uitgaven.

Daarna wordt bepaald hoeveel de verdachte contant heeft uitgegeven. Als de gedane contante



uitgaven en het aanwezige eindsaldo contant geld groter zijn dan het saldo van het beginsaldo en de
legale ontvangsten, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat verdachte blijkbaar nog een
andere bron van inkomsten heeft gehad.

Gezin [verdachte] - [betrokkene 1]

Ten behoeve van het onderzoek Nunhem is door ons een kasopstelling gemaakt van het gezin
[verdachte] - [betrokkene 1] over de periode 1 januari 2006 tot en met 16 december 2011.

Het gezin [verdachte] - [betrokkene 1] bestaat uit:

• [verdachte]

Man, geboren […]

• [betrokkene 1]

Vrouw, geboren […]

• [betrokkene 2]

Man, geboren […]

• [betrokkene 3]

Vrouw, geboren […]

• [betrokkene 4]

Vrouw, geboren […]

[verdachte] en [betrokkene 1] zijn op 4 april 2000 gehuwd.

Het gezin [verdachte] - [betrokkene 1] heeft in de periode 1 januari 2006 tot en met 16 december
2011 inkomsten genoten uit een WWB uitkering van de Gemeente [plaats] en uit de onderneming van
[verdachte] .

Daarnaast zijn uit het onderzoek geen andere inkomsten gebleken.

De onderneming van [verdachte] betreft een eenmanszaak met de handelsnaam [A] en is gestart op
11 februari 2008.

De onderneming heeft in 2011 geen omzet gerealiseerd.

Bij de zoeking in de woning van [verdachte] in december 2011 zijn administratieve bescheiden in
beslag genomen.

Onder de in beslag genomen administratieve bescheiden bevinden zich een groot aantal bescheiden
die duiden op een contante uitgave. Deze bescheiden zijn gebruikt voor de kasopstelling.

Kasopstelling gezin [verdachte]

periode 1 januari 2006 tot en met 16 december 2011

2006

Beginsaldo € 0,00

+ Contante omzet volgens administratie € 0,00

+ Kasopnames van bankrekening € 4.505,00

+ Kasopnames via credit card € 0,00

Beschikbaar voor contante uitgaven € 4.505,00

- uitgaven volgens administratie € 0,00

- uitgaven bonnen beslag € 20.048,65

- Storting eigen rekening € 3.100,00

- Ontbrekendevoeding € 4.251,26

Totaal contante uitgaven € 27.399,91

Verschil € 22.894,91-



2007

+ Contante omzet volgens administratie € 0,00

+ Kasopnames van bankrekening € 8.293,52

+ Kasopnames via credit card € 0,00

Beschikbaar voor contante uitgaven € 8.293,52

- uitgaven volgens administratie € 0,00

- uitgaven bonnen beslag € 18.193,45

- Storting eigen rekening € 8.370,00

- Ontbrekende voeding € 3.452,61

Totaal contante uitgaven € 30.016,06

Verschil € 21.722,54-

2008

+ Contante omzet volgens administratie € 716,57

+ Kasopnames van bankrekening € 20.319,87

+ Kasopnames via credit card € 7.044,24

Beschikbaar voor contante uitgaven € 28.080,68

- uitgaven volgens administratie € 2.031,55

- uitgaven bonnen beslag € 19.080,59

- Storting eigen rekening € 40.091,29

- Ontbrekendevoeding € 2.701,50

Totaal contante uitgaven € 63.904,93

Verschil € 35.824,25-

2009

+ Contante omzet volgens administratie € 420,29

+ Kasopnames van bankrekening € 15.838,50

+ Kasopnames via credit card € 0,00

Beschikbaar voor contante uitgaven € 16.258,79

- uitgaven volgens administratie € 149,65

- uitgaven bonnen beslag € 3.326,68

- Storting eigen rekening € 17.957,07

- Ontbrekende voeding € 2.554,97

Totaal contante uitgaven € 23.988,37

Verschil € 7.729,58-

2010

+ Contante omzet volgens administratie € 29.755,01

+ Kasopnames van bankrekening € 7.580,00



+ Kasopnames via credit card € 0,00

Beschikbaar voor contante uitgaven € 37.335,01

- uitgaven volgens administratie € 7.703,82

- uitgaven bonnen beslag € 9.978,00

- Storting eigen rekening € 35.940,00

- Ontbrekende voeding € 2.918,69

Totaal contante uitgaven € 56.540,51

Verschil € 19.205,50-

2011

+ Contante omzet volgens administratie € 0,00

+ Kasopnames van bankrekening € 17.280,00

+ Kasopnames via credit card € 9.405,29

Beschikbaar voor contante uitgaven € 26.685,29

- uitgaven volgens administratie € 0,00

- uitgaven bonnen beslag € 20.608,63

- Storting eigen rekening € 83.980,00

- Ontbrekende voeding € 1.712,15

- Verzonden via Western Union naar Quito Ecuador € 3.470,00

Totaal contante uitgaven € 109.770,78

Verschil € 83.085,49-

Totaal € 190.462,27

[…]

9.

Het ambtsedig rapport kasopstelling ex artikel 36e lid 2 Wetboek van Strafrecht d.d. 29 januari 2014
(pagina’s 0, 1, 5 en 6 van het politiedossier D), voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] :

Wij, verbalisanten, verklaren het volgende:

Algemeen

Bij de kasopstelling wordt getracht een reconstructie te maken van de financiële handel en wandel
van een verdachte; getracht wordt zijn portemonnee te reconstrueren: hoeveel geld kon er zijn en
welke betalingen zijn er geweest?

Uitgaande van het beginsaldo dat verdachte op een bepaald moment had, wordt onderzocht hoeveel
contant legaal geld hij heeft ontvangen. Samen geeft dat de financiële ruimte voor het doen van
uitgaven.

Daarna wordt bepaald hoeveel de verdachte contant heeft uitgegeven. Als de gedane contante
uitgaven en het aanwezige eindsaldo contant geld groter zijn dan het saldo van het beginsaldo en de
legale ontvangsten, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat verdachte blijkbaar nog een
andere bron van inkomsten heeft gehad.

Gezin [verdachte] - [betrokkene 1]



Eerder was ten behoeve van het onderzoek Nunhem al een kasopstelling gemaakt van het gezin
[verdachte] - [betrokkene 1] over de periode 1 januari 2006 tot en met 16 december 2011.

Na verder onderzoek en de uiteindelijke aanhouding van [verdachte] in september 2013 hebben er
onder meer doorzoekingen plaatsgevonden in de woning van het gezin [verdachte] aan de [a-straat
1] te [plaats] en in de door het gezin [verdachte] gebruikte auto’s.

Na onderzoek naar de legale inkomsten van het gezin [verdachte] , onderzoek bij financiële
instellingen, bevel uitlevering bij de boekhouder, rechtshulpverzoek aan Zwitserland en onderzoek van
het beslag is opnieuw een kasopstelling opgesteld. In de kasopstelling die is opgenomen in dit
rapport is het bedrag van de eerste kasopstelling opgenomen. De uitkomst van de in dit rapport
opgenomen kasopstelling is dus het saldo over de gehele periode van (hof: 1 januari) 2006 tot en met
september 2013.

Kasopstelling gezin [verdachte]

Overzicht eerste kasopstelling

periode (hof: 1 januari) 2006 tot en met 16 december 2011

Totale tekort € 190.462,27-

Aanvulling/correctie op jaren 2006 t/m 16 december 2011

+ Contante ontvangsten € 30.309,00

+ Correctie aanschaf boot € 7.500,00

+ Speelwinst casino € 46.000,00

- uitgaven volgens administratie € 25.458,05

- uitgaven bonnen beslag € 497,99

Verschil aanvullingen € 57.852,96

17 december 2011 t/m 31 december 2011

+ Contante omzet volgens administratie € 0,00

+ Kasopnames van bankrekening en credit card € 1.500,00

Beschikbaar voor contante uitgaven € 1.500,00

- uitgaven volgens administratie € 0,00

- uitgaven bonnen beslag € 0,00

- Storting eigen rekening € 3.560,00

Totaal contante uitgaven € 3.560,00

Verschil € 2.060,00-

2012

+ Contante omzet volgens administratie € 14.100,78

+ Kasopnames van bankrekening en credit card € 50.999,61

Beschikbaar voor contante uitgaven € 65.100,39

- uitgaven volgens administratie € 17.086,44

- uitgaven bonnen beslag € 79.483,49

- vergoeding voor Danny Mol € 2.000,00

- Storting eigen rekening € 73.825,00



Totaal contante uitgaven € 172.394,93

Verschil € 107.294,54-

2013

+ Contante omzet volgens administratie € 0,00

+ Kasopnames van bankrekening en credit card € 4.558,67

Beschikbaar voor contante uitgaven € 4.558,67

- uitgaven volgens administratie € 2.988,34

- uitgaven bonnen beslag € 51.737,70

- vergoeding voor Danny Mol € 2.000,00

- Storting eigen rekening € 26.170,00

- Storting Zwitserse rekening € 40.144,00

Totaal contante uitgaven € 123.040,04

Verschil € 118.481,37-

Periode 2006 t/m september 2013 totaal € 360.445,22-

Recapitulatie

Uit de kasopstelling van het gezin [verdachte] - [betrokkene 1] over de periode van 1 januari 2006 tot
en met september 2013 blijkt dat € 360.445 meer is uitgegeven dat uit legale bron is verkregen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit bedrag een minimum is. Alleen de uitgaven waarvan een bon is
aangetroffen konden worden meegenomen en in het voordeel van de verdachte zijn alle facturen, ook
degene waarover twijfels zijn, meegenomen als legale ontvangst.

[…]

12.

Het proces-verbaal terechtzitting van het gerechtshof d.d. 12 oktober 2018, inhoudende als

verklaring van de verdachte:

[…]

(p. 4-5)

De voorzitter houdt mij voor dat uit het dossier niet blijkt van inkomsten in 2009 maar wel van forse
uitgaven in dat jaar en dat bijvoorbeeld uit het proces-verbaal van bevindingen op p. 12-13 van het
dossier ‘Deelonderzoek witwassen’ blijkt dat ik op 5 februari 2009 100.000 Noorse Kronen omwissel
voor € 11.007,07 en dat ik een dag later 100.000 Zweedse Kronen omwissel voor € 9.250,47. De
voorzitter vraagt mij hoe ik aan die Noorse en Zweedse Kronen ben gekomen. Er staat me even niets
van bij hoe ik aan dat geld kwam. Ik ben in ieder geval nooit in die landen geweest.

De voorzitter houdt mij voor dat ik in 2012 geen aangifte heb gedaan voor de inkomstenbelasting,
maar dat uit het proces-verbaal van bevindingen op p. 35 e.v. van het dossier ‘Deelonderzoek
witwassen’ volgt dat ik in 2012 een aantal flinke contante stortingen heb gedaan op mijn
bankrekening, te weten op 4 april 2012 een bedrag van € 9.040,--, op 4 december 2012 € 9.000,--, op
6 december 2012 € 3.500,-- et cetera. De voorzitter houdt mij voor dat de zojuist genoemde
stortingen op 4 en 6 december 2012 in totaal 25 biljetten van € 500,- betroffen. Het zou kunnen dat ik
dergelijk geld meenam naar Nederland om daar te storten.

(p. 6)



De voorzitter houdt mij voor dat uit het dossier blijkt dat ik in de jaren 2006, 2008, 2009 auto’s
huurde, dat die huur duizenden euro’s kostte en dat ik in 2013 bijna continue auto’s huurde. De
voorzitter vraagt mij waarom ik zo vaak auto’s huurde. Omdat ik geen auto tot mijn beschikking had.

De voorzitter houdt mij voor dat ik in 2009 geen omzet gegenereerd zou hebben, maar dat ik wel
gedurende twee maanden een auto heb gehuurd voor € 2.650,--. Ik had die auto gehuurd.

De voorzitter houdt mij voor dat ik in 2013 onder meer een Volkswagen Touareg, een Audi Q5 en een
Volkswagen Golf heb gehuurd en de voorzitter vraagt mij waar ik die auto’s voor nodig had. Ik had
vervoer nodig om naar Zwitserland te rijden en dergelijke. [betrokkene 5] huurde de auto’s en ik
huurde weer bij hem. Ik betaalde [betrokkene 5] cash voor die huurauto’s.

[…]”

20. Verder bevat het bestreden arrest, na verbetering daarvan in de aanvulling op het verkorte arrest,
de volgende bewijsoverwegingen ten aanzien van de feiten 5 en

“De verdediging heeft bepleit dat verdachte van beide feiten dient te worden vrijgesproken omdat de
min of meer verifieerbare verklaring van verdachte over de herkomst van het geld door het openbaar
ministerie niet is gefalsificeerd. Het openbaar ministerie heeft volgens de verdediging geen goede
zoekslagen verricht op de pc’s.

Subsidiair heeft de verdediging naar voren gebracht dat verdachte van feit 5 dient te worden
vrijgesproken omdat de eventuele vaststelling dat verdachte heeft verzuimd (correct)
belastingaangifte te doen geen rol kan spelen bij de bewezenverklaring van witwassen nu dat
verzuim niet specifiek is ten laste gelegd.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit de pleitnota (punt 39) leidt het hof af dat de raadsman zich op het standpunt stelt dat verdachte
een alternatieve verklaring voor de herkomst van het geld heeft gegeven, waarnaar het openbaar
ministerie onderzoek had behoren te doen. De raadsman heeft echter niet duidelijk gemaakt op welke
alternatieve verklaring van verdachte hij dan doelt.

Voor zover de raadsman het oog heeft gehad op de facturen van [A] die verdachte van een in beslag
genomen laptop heeft gehaald (die als bijlage zijn gevoegd bij een proces-verbaal van de zitting in de
ontnemingszaak van 4 oktober 2017) en die nog niet bij de kasopstelling zouden zijn betrokken,
merkt het hof het volgende op. Op de lijst met facturen staan slechts tien facturen met een
totaalbedrag van circa € 10.000 euro die niet reeds bij de kasopstelling zijn meegenomen.

Niet is duidelijk geworden of de facturen hebben geleid tot contante ontvangsten. Vast staat in ieder
geval dat de facturen geen alternatieve verklaring bieden voor de herkomst van de € 360.445 aan
contante uitgaven die middels de kasopstelling zijn vastgesteld.

Ten aanzien van het subsidiaire verweer stelt het hof voorop dat - om te komen tot
bewezenverklaring van witwassen - vastgesteld dient te worden dat het voorwerp (in casu
hoeveelheden geld) uit misdrijf afkomstig is. Het bewuste misdrijf hoeft niet gespecificeerd te worden.
Uit de wetsgeschiedenis noch uit de jurisprudentie is een dergelijke eis af te leiden. Reeds daarom
faalt het tot vrijspraak strekkende verweer van de raadsman dat een eventueel fiscaal delict (doen
van onjuiste aangifte) van de verdachte had moeten worden gespecificeerd c.q. tenlastegelegd.

Het hof verwerpt de gevoerde verweren.”

21. De eerste klacht houdt in dat het hof ten onrechte ten behoeve van de bewezenverklaring van het
onder 5 en 8 tenlastegelegde gebruik heeft gemaakt van een kasopstelling, zodat de
bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed. Aan deze klacht is blijkens de toelichting op
het middel het volgende ten grondslag gelegd. Het openbaar ministerie heeft de beschuldiging van
het gewoontewitwassen onderbouwd door middel van een in de ontnemingsprocedure opgestelde
kasopstelling. Uit het verhandelde ter terechtzitting volgt dat de verdachte heeft getracht de
beschuldiging te weerspreken door middel van stukken in de administratie, die evenwel door het
openbaar ministerie in beslag waren genomen en daar gedeeltelijk in het ongerede waren geraakt.
Gelet op de omstandigheid dat de kasopstelling uitgaat van allerlei aannames en conclusies en
gebruikt kan worden in een ontnemingsprocedure, waarbij sprake is van een voor het openbaar



2.3.3. Indien de door het openbaar ministerie aangedragen feiten en omstandigheden een
vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf
afkomstig is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op
voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is.
De omstandigheid dat zo een verklaring van de verdachte mag worden verlangd, houdt niet in dat
het aan de verdachte is om aannemelijk te maken dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is.

ministerie en de rechter geldende verlichting van de bewijslast, heeft het hof ten onrechte ten
behoeve van de bewezenverklaring gebruik gemaakt van de betreffende kasopstelling, zodat de
bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed.

22. Voor zover de stellers van het middel aldus hebben willen klagen dat een eenvoudige
kasopstelling in strafzaken niet voor het bewijs zou mogen worden gebruikt, merk ik op dat de
eenvoudige kasopstelling een abstracte methode van berekening van het wederrechtelijk verkregen
voordeel betreft, waarbij (kort gezegd) het patroon van contante ontvangsten en contante uitgaven
voor de berekening van het voordeel tot uitgangspunt wordt genomen. Daartoe wordt eerst het
beginsaldo, het bedrag aan contant geld waarover de betrokkene beschikte bij aanvang van de
onderzoeksperiode, en het eindsaldo, het bedrag aan contant geld waarover de betrokkene beschikte
aan het einde van de onderzoeksperiode, vastgesteld. Vervolgens wordt, rekening houdend met het
begin- en eindsaldo, het verschil tussen de uitgaven en de legale ontvangsten berekend. Dat verschil
kan worden aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel.4

23. Zoals mijn ambtgenoot Bleichrodt opmerkte, moet de bewijsvoering in strafzaken waarin de
tenlastelegging op witwassen is toegesneden, worden onderscheiden van de schatting van het
wederrechtelijk verkregen voordeel in de ontnemingsprocedure.5 Daarmee is echter niet gezegd dat
een eenvoudige kasopstelling in een strafzaak niet gebezigd zou kunnen worden voor het bewijs van
witwassen. Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 23 april 2019, voor zover hier van belang,
het volgende:

“2.3. In zijn arrest van 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352 heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen:

‘2.3.2. Dat een voorwerp "afkomstig is uit enig misdrijf", kan, indien op grond van de beschikbare
bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin
bewezen worden geacht indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet
anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is daarbij aan het openbaar
ministerie bewijs aan te dragen van dergelijke feiten en omstandigheden.

Indien de verdachte voormelde verklaring geeft, ligt het op de weg van het openbaar ministerie
nader onderzoek te doen naar die verklaring. De rechter zal dan mede op basis van de resultaten
van dat onderzoek moeten beoordelen of ondanks de verklaring van de verdachte het witwassen
bewezen kan worden op de grond dat (het niet anders kan zijn dan dat) het voorwerp uit enig
misdrijf afkomstig is.

Indien een dergelijke verklaring uitblijft, mag de rechter die omstandigheid betrekken in zijn
overwegingen omtrent het bewijs.’

2.4. Blijkens de hiervoor onder 2.2 weergegeven bewijsvoering heeft het Hof - na bespreking van
de betwisting door de verdachte van een aantal contante uitgaven - geoordeeld dat de uitkomst
van de eenvoudige kasopstelling, waaruit een groot verschil van ongeveer € 55.000,- blijkt tussen
enerzijds de vastgestelde legale contante inkomsten en anderzijds de feitelijke contante uitgaven,
het vermoeden van witwassen rechtvaardigt en dat onder die omstandigheden van de verdachte
mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand onwaarschijnlijke
verklaring geeft dat genoemd verschil tussen legale inkomsten en feitelijke uitgaven niet van
misdrijf afkomstig is. Vervolgens heeft het Hof naar aanleiding van hetgeen door de verdachte is
aangevoerd, te weten dat hij aan het begin van de in de kasopstelling in aanmerking genomen
periode een groot bedrag aan contant spaargeld had, geoordeeld dat hieromtrent "geen begin
van aannemelijkheid" bestaat. Die oordelen geven, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.3 is
vooropgesteld, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn evenmin onbegrijpelijk. Voor



zover het middel daarover klaagt, is het tevergeefs voorgesteld.”6

24. Voor zover de stellers van het middel hebben willen betogen dat een eenvoudige kasopstelling
in strafzaken niet voor het bewijs zou mogen worden gebezigd, vindt dat betoog gelet op het
voorgaande geen steun in het recht.

25. Verder ligt in deze zaak in de bewijsoverwegingen van het hof als zijn oordeel besloten dat de
uitkomst van de eenvoudige kasopstelling, waaruit een verschil van ongeveer € 360.000,- blijkt
tussen enerzijds de vastgestelde legale contante inkomsten en anderzijds de feitelijke contante
uitgaven, het vermoeden van witwassen rechtvaardigt en dat onder die omstandigheden van de
verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand
onwaarschijnlijke verklaring geeft dat genoemd verschil tussen legale inkomsten en feitelijke
uitgaven niet van misdrijf afkomstig is. Het hof heeft vervolgens tot uitdrukking gebracht dat de
verdachte niet een dergelijke, door het hof aangeduid als alternatieve, verklaring heeft gegeven.

26. Deze wijze van toepassing van de eenvoudige kasopstelling in de bewijsvoering van
witwassen geeft gelet op het hiervoor aangehaalde arrest van 23 april 2019 geen blijk van een
onjuiste rechtsopvatting. Daarbij neem ik in aanmerking dat uit de bewijsvoering van het hof niet
volgt dat het hof ervan is uitgegaan dat uit de enkele uitkomst van een kasopstelling kan worden
afgeleid dat het verschil tussen uitgaven en ontvangsten afkomstig is uit misdrijf.7

27. Daarnaast stel ik vast dat in hoger beroep door de verdediging een verweer is gevoerd
strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging ten
aanzien van het onder 5 en 8 tenlastegelegde. Daartoe is aangevoerd dat het openbaar
ministerie verantwoordelijk is voor het zoekraken van een deel van de inbeslaggenomen
administratie van de verdachte en dat de verdediging de door de getuige [getuige] genoemde
documenten die betrekking hadden op de Zwitserse firma [B] niet heeft teruggezien in het
strafdossier. Dit verweer is door het hof uitvoerig gemotiveerd verworpen.

28. In dat kader heeft het hof onder meer overwogen dat de verdediging in hoger beroep heeft
verzocht om teruggave van de boekhouding van verdachte met als doel het aantonen van meer
legale inkomsten van verdachte dan waarvan in het witwasonderzoek is uitgegaan en dat deze
(contante) legale inkomsten (grotendeels) zouden moeten zijn gerealiseerd middels de
werkzaamheden van verdachte in de twee bedrijven die verdachte in de genoemde periode heeft
gerund, te weten [A] en [B] . Over andere inkomstenbronnen die zouden moeten blijken uit die
administratie heeft de verdediging ter zitting van 12 oktober 2018 niet gerept, aldus het hof.

29. Met betrekking tot [A] heeft het hof onder meer overwogen dat de verdediging geen inzage
heeft gehad in twee dozen administratie die op 28 december 2011 in de woning van de verdachte
in beslag zijn genomen. Het hof heeft verder vastgesteld dat stukken die zich in deze dozen
bevonden – bonnen/facturen en administratieve bescheiden met betrekking tot [A] over de jaren
2008-2010 – zijn meegenomen in de kasopstelling, dat er in het procesdossier geen melding
wordt gemaakt van overige gegevens betreffende [A] afkomstig uit de papieren bescheiden die
onder verdachte in beslag zijn genomen en dat de verdediging niet heeft duidelijk gemaakt welke
overige gegevens met betrekking tot [A] zich in die twee dozen zouden moeten bevinden
waarover de politie bij het opstellen van de kasopstelling niet heeft beschikt. Verder heeft het hof
overwogen dat stukken met betrekking tot (aan de fiscus opgegeven) inkomsten van verdachte uit
zijn werkzaamheden voor [A] over de jaren 2008-2011 zijn betrokken bij de kasopstelling en de
verdediging niet heeft aangegeven welke overige (inkomens)gegevens met betrekking tot [A] of
anderszins zich nog in de beslag genomen administratie, en meer in het bijzonder in genoemde
twee dozen, zouden bevinden.

Ten aanzien van [B] heeft het hof onder meer de verklaring van de verdachte over zijn
werkzaamheden voor [B] als ongeloofwaardig aangemerkt, geconcludeerd dat [B] in de periode 1
februari 2013 tot en met 23 september 2013 in het geheel niet operatief is geweest en dat er dus
ook geen betrouwbaar te achten boekhouding is geweest en geoordeeld dat de verdachte niet in
zijn verdediging is geschaad doordat de verdediging geen inzicht heeft gehad in bij [C] in beslag
genomen stukken betreffende [B] . Deze oordelen worden in cassatie niet bestreden.

Het hof heeft vervolgens gelet op de door de verdediging aangevoerde gronden voor onderzoek
aan de zich in de voormelde twee dozen (op 28 december 2011 in beslag genomen) bevindende



administratie en het mogelijk belang daarvan in het licht van het andere aanwezige
bewijsmateriaal, geoordeeld dat de gevolgen die voortvloeien uit het zoekraken van die twee
dozen niet van dien aard zijn dat over het geheel niet meer kan worden gesproken van een eerlijk
proces. Bij dat in cassatie niet bestreden oordeel heeft het hof betrokken dat de verdachte
adequate mogelijkheden heeft gehad om stukken in te brengen en daarvan ook gebruik heeft
gemaakt.

30. Tegen de achtergrond van het voorgaande geeft het kennelijke oordeel van het hof dat,
ondanks dat de verdediging de twee dozen administratie niet heeft kunnen inzien en geen inzicht
heeft gehad in bij [C] in beslag genomen stukken betreffende [B] , de eenvoudige kasopstellingen
voor het bewijs kunnen worden gebruikt mijns inziens geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk. Daarbij neem ik mede in aanmerking dat het proces-verbaal
van de terechtzitting in hoger beroep van 12 oktober 2018 en de pleitnota van de raadsman van
de verdachte niet inhouden dat door of namens de verdachte is betoogd dat de eenvoudige
kasopstellingen niet voor het bewijs zouden mogen worden gebezigd.

31. De eerste klacht faalt.

32. De tweede klacht houdt in dat de bewezenverklaringen van het onder 5 en 8 tenlastegelegde
onvoldoende met redenen zijn omkleed, aangezien het hof ten onrechte door een ander dan de
verdachte verrichte handelingen, zoals het overdragen of omzetten van geld en het gebruik
maken van geld, als door verdachte gepleegde witwashandelingen heeft aangemerkt. Aan deze
klacht is ten grondslag gelegd dat het hof niet bewezen heeft geacht dat de verdachte tezamen
en in vereniging met een ander, zoals een gezinslid of zijn echtgenote, geldbedragen heeft
witgewassen, terwijl de door het hof voor het bewijs gebezigde kasopstelling in de kern genomen
een berekening van het inkomsten- en uitgavenpatroon van de verdachte en zijn gezinsleden
behelst.

33. In dat kader kan aan de stellers van het middel worden toegegeven dat blijkens de door het
hof gebezigde bewijsmiddelen twee kasopstellingen van het gezin [verdachte] - [betrokkene 1]
zijn gemaakt over de periode 1 januari 2006 tot en met september 2013. Daarmee vertoont de
onderhavige zaak in zoverre een overeenkomst met de zaak die leidde tot HR 22 mei 2018,
ECLI:NL:HR:2018:743. In die zaak was bewezenverklaard dat de verdachte een geldbedrag van
ongeveer € 162.990,70 had omgezet. De Hoge Raad overwoog:

“Blijkens de hiervoor weergegeven bewijsvoering heeft het Hof geoordeeld dat de verdachte als
pleger van het misdrijf als bedoeld in art. 420bis, eerste lid aanhef en onder b, Sr "een geldbedrag
van ongeveer 162.990,70 euro" heeft omgezet door het doen van contante uitgaven aan onder
meer vakanties/reizen, voertuigen en verbetering/verbouwing van de woning. In aanmerking
genomen dat het Hof de omvang van dat geldbedrag heeft ontleend aan de uit de bewijsmiddelen
blijkende resultaten van onderzoek naar de financiële situatie van de verdachte en zijn
echtgenote […] , terwijl het in het midden heeft gelaten in hoeverre de desbetreffende contante
uitgaven door de verdachte zelf zijn gedaan, heeft het Hof de bewezenverklaring voor zover deze
inhoudt dat de verdachte "een geldbedrag van ongeveer 162.990,70 euro" heeft omgezet, niet
toereikend gemotiveerd.”

34. De onderhavige zaak verschilt mijns inziens echter op een cruciaal punt met de hiervoor
aangehaalde zaak. Waar in de aangehaalde zaak was bewezenverklaard dat de verdachte, kort
gezegd, een specifiek bedrag overeenkomend met het resultaat van de kasopstelling had
omgezet door het doen van contante uitgaven, is dat in deze zaak niet het geval.
Bewezenverklaard is immers dat de verdachte telkens hoeveelheden geld heeft overgedragen en
omgezet, althans telkens van geld gebruik heeft gemaakt (feit 5) respectievelijk dat hij telkens
voorwerpen, te weten hoeveelheden geld, heeft overgedragen en/of omgezet en/of van die
voorwerpen gebruik heeft gemaakt (feit 8). Daarmee heeft het hof bewezenverklaard dát de
verdachte hoeveelheden geld heeft overgedragen en/of omgezet en/of van die voorwerpen
gebruik heeft gemaakt, maar niet hoeveel geld hiermee gemoeid was. Met die bewezen verklaarde
hoeveelheden geld heeft het hof kennelijk telkens alleen het oog gehad op de door de verdachte
verrichte handelingen met de geldbedragen die in de kasopstellingen zijn betrokken.

35. Aldus heeft het hof, anders dan aan deze klacht ten grondslag is, door een ander dan de



verdachte verrichte handelingen niet aangemerkt als door de verdachte gepleegde
witwashandelingen. Gelet op het voorgaande zijn de bewezenverklaringen van het onder 5 en 8
tenlastegelegde voldoende met redenen omkleed. De tweede klacht faalt.

36. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

Derde middel

37. Het middel komt met drie klachten op tegen de beslissingen van het hof ten aanzien van het
onder 9 tenlastegelegde en bewezenverklaarde.

38. De eerste klacht houdt in dat de verwerping door het hof van het verweer strekkende tot niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging ten aanzien van het onder 9
tenlastegelegde onjuist, althans onbegrijpelijk is.

39. Aan de verdachte is onder 9 tenlastegelegd dat:

“hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 23 september 2014 te [plaats] ,
althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) uitkeringsformulieren WWB en/of salarisspecificaties, –
(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – valselijk heeft
opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte (telkens) valselijk informatie in betreffende
documenten opgenomen die in strijd zijn met de waarheid dan wel bewust bepaalde informatie
omtrent zijn/hun, verdachtes en/of zijn mededader(s), inkomsten en/of vermogen niet vermeld,
zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of
door anderen te doen gebruiken.”

40. Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 12 oktober 2018 heeft
de raadsman van de verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig zijn overgelegde en aan
het proces-verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer het volgende in:

“Feit 9 / 225 WvSr

(…)

41. Voor dit WWB-feit sluit ik mij geheel aan bij de woorden van de raadsman in eerste aanleg:

2.

Uitkeringsformulieren Wwb.

Gaat kennelijk om de gezinsbijstand in de periode 1-1-2006 t/m 3-12-2007. Het college [plaats] wil
klaarblijkelijk deze uitkering herzien en een bedrag ad € 37.342,89 bruto terugvorderen. De
motivering zou zijn de niet opgegeven gokwinsten.

De aan [betrokkene 1] verstrekte eenouderbijstand over de periode 13 oktober 2009 t/m 19 april
2010 zou ook worden herzien en van [verdachte] mede-teruggevorderd (€ 9.457,86). Motivering is
dat [verdachte] op 12 oktober 2010 vrij kwam uit de PI Mechelen. [verdachte] is toen echter niet
naar [plaats] gegaan, maar heeft een paar maanden ‘rondgezworven’.

Ik verzoek u het OM niet-ontvankelijk te verklaren in deze vervolging. De Richtlijn voor
strafvordering sociale zekerheidsfraude (2021R020, Stcr. 2012, nr. 26828) en de Aanwijzing sociale
zekerheidsfraude (2012A022, Stcr. Nr. 26827) (beiden onmiddellijke werking per 1-1-2013) bepalen
immers dat uitkeringsfraude tot € 50.000,- bestuursrechtelijk worden afgedaan.

Het staat overigens ook vast dat Cl bestuursrechtelijk is bejegend in de vorm van het
terugvorderen van uitkeringsgelden.

42. Conclusie primair: OM NO terzake F9.”

41. Het hof heeft het verweer als volgt samengevat en verworpen:

“De raadsman heeft betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden
verklaard in de strafvervolging van feit 9. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat de Richtlijn
voor strafvordering sociale zekerheidsfraude en de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepalen
dat uitkeringsfraude tot € 50.000 bestuursrechtelijk wordt afgedaan.

In de eerste plaats stelt het hof vast dat het verweer betrekking heeft op slechts een onderdeel
van het ten laste gelegde, te weten de uitkeringsformulieren WWB, en derhalve niet op de



2.2.1. Categorie I zaken hoofdregel:

2.2.2 Categorie II zaken hoofdregel:

salarisspecificaties.

Verder overweegt het hof als volgt.

De tenlastelegging betreft onder meer het plegen van valsheid in geschrift ten aanzien van
uitkeringsformulieren WWB in de periode van 1 januari 2006 tot en met 23 september 2013. Uit p.
2. van het proces-verbaal met nummer 234528 (p. 1-99) blijkt dat bij de start van het onderzoek
naar verdachte en zijn partner [betrokkene 1] is uitgegaan van een benadelingsbedrag van €
56.425,73, oftewel meer dan het door de raadsman genoemde minimum van € 50.000. Het
verweer slaagt daarom niet.”

42. Aan de klacht is onder verwijzing naar het als bewijsmiddel 1 door het hof gebezigde proces-
verbaal van bevindingen ten grondslag gelegd dat uit het verhandelde ter terechtzitting en het
arrest volgt dat voorafgaande aan en ten tijde van de vervolging de verbalisanten hebben
vastgesteld dat het totale bedrag aan uitkeringsfraude minder heeft bedragen dan € 50.000,00,
te weten € 37.342,89. Dat bij de start van het opsporingsonderzoek verbalisanten mogelijk is
uitgegaan van een hoger bedrag doet volgens de stellers van het middel niet ter zake, aangezien
de hoogte van het bedrag op het moment dat het openbaar ministerie besloten heeft verdachte te
gaan vervolgen doorslaggevend is.

43. In deze zaak is door de verdediging allereerst een beroep gedaan op de op 4 december 2012
vastgestelde Aanwijzing sociale zekerheidsfraude8. Deze aanwijzing houdt, voor zover voor de
beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“2.2. Twee categorieën

Onderscheiden worden twee categorieën:

I. Een nadeel kleiner dan of gelijk aan € 50.000,-

II. Een nadeel van meer dan € 50.000,-

Bij het onderzoek naar zaken behorend tot categorie I
worden geen strafvorderlijke bevoegdheden aangewend.

Het aanwenden van strafvorderlijke bevoegdheden kan slechts aan de orde zijn bij het
redelijk vermoeden dat het nadeel € 50.000,-- of meer bedraagt.

Met name bij de aanvang van een onderzoek naar een (vermoede) fraude is veelal niet
duidelijk over welke periode de frauduleuze handelingen zich hebben uitgestrekt en
daarmee wat (uiteindelijk) het bewijsbaar nadeel zal zijn.

[…]

In deze zaken wordt een strafrechtelijk onderzoek
uitgevoerd en het proces-verbaal ter zake ingediend bij het OM. De beslissing om in afwijking
van deze aanwijzing geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en/of geen proces-verbaal
in te zenden, wordt alleen in overleg met de officier van justitie genomen.

Het OM stelt in zaken behorend tot deze categorie, in beginsel steeds vervolging in.
Bijzondere omstandigheden met betrekking tot de zaak, de persoon van de dader of de
omstandigheden waaronder het feit/de feiten is/zijn begaan kunnen in een individueel geval
uitzondering op deze regel rechtvaardigen(…).”

44. Verder is door de verdediging een beroep gedaan op de eveneens op 4 december 2012
vastgestelde Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude9. Deze richtlijn houdt,
voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“Samenvatting

In deze richtlijn is als uitgangspunt genomen het brutobedrag dat ten onrechte ten laste van
uitvoerende instanties is gekomen. Dit brutobedrag wordt ‘nadeel’ genoemd en is
uitgesplitst over twee categorieën, te weten:

• Categorie 1-zaken inhoudende een nadeel tot en met € 50.000,–, welke zaken in beginsel
bestuursrechtelijk gehandhaafd worden, en

• Categorie II-zaken inhoudende een nadeel boven de € 50.000,–, welke zaken in beginsel



strafrechtelijk gehandhaafd worden.

Voor deze twee categorieën is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of en zo ja,
onder welke voorwaarden een strafrechtelijke reactie moet volgen.

Categorie I zaken: een nadeel tot en met € 50.000,–

Uitgangspunten:

•Geen strafrechtelijke vervolging, tenzij:

- strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2013, dan wel de fraude niet
te bewijzen is zonder toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen. De officier van justitie
beslist in beide gevallen of overgegaan dient te worden tot (verdere) strafrechtelijke
vervolging, dan wel of de zaak alsnog bestuursrechtelijk kan worden afgedaan;

- de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;

- de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie, daartoe aanleiding geeft;

- tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 jaar) (de
eerste herhaling wordt bestuursrechtelijk afgedaan) zich heeft voorgedaan;

- geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effecturen van een
bestuursrechtelijke maatregel of boete;

- de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de
uitkerende instantie;

- de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen […].

Categorie II zaken: een nadeel van meer dan € 50.000,–

In zaken van deze categorie wordt in beginsel steeds de oplegging van een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gevorderd in verband met de verhouding tot de hoge
(bestuursrechtelijke) boetes die voor categorie I zaken worden opgelegd.”

45. Bij de beoordeling van de klacht moet worden vooropgesteld dat bij de beantwoording
van de vraag of het openbaar ministerie terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan de
criteria van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude en de Richtlijn voor strafvordering sociale
zekerheidsfraude moet worden uitgegaan van de gegevens over het benadelingsbedrag die
ten tijde van de vervolgingsbeslissing aan het openbaar ministerie bekend waren.10

46. De stellers van het middel beroepen zich op het ten aanzien van feit 9 als bewijsmiddel 1
gebezigde proces-verbaal van bevindingen. Ik stel echter vast dat dit proces-verbaal is
opgemaakt op 30 juni 2014, terwijl de eerste zitting in deze zaak reeds op 16 december
2013 had plaatsgevonden op basis van een voorlopige tenlastelegging.11 Verder is de
tenlastelegging op de zitting van 6 maart 2014 overeenkomstig art. 314a Sv aangevuld. Ten
tijde van het opmaken van het proces-verbaal was de vervolgingsbeslissing kortom al
genomen, zodat het in dit proces-verbaal vastgestelde nadeel niet relevant is voor de
beantwoording van de vraag of het openbaar ministerie terecht heeft geoordeeld dat
voldaan is aan de criteria van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.

47. In dit geval heeft het hof kennelijk geoordeeld dat het benadelingsbedrag van €
56.425,73, waarvan bij de start van het onderzoek naar de verdachte en zijn partner is
uitgegaan, heeft te gelden als de gegevens die ten tijde van de vervolgingsbeslissing aan
het openbaar ministerie bekend waren. Mede in aanmerking genomen dat het onderzoek ten
tijde van die beslissing kennelijk nog niet was afgerond, acht ik dat oordeel niet
onbegrijpelijk. Aldus heeft het hof kunnen oordelen dat het openbaar ministerie terecht heeft
geoordeeld dat voldaan is aan de criteria van de hiervoor aangehaalde Aanwijzing sociale
zekerheidsfraude en Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude.

48. Gelet op het voorgaande geeft de verwerping door het hof van het verweer strekkende
tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging ten aanzien van
het onder 9 tenlastegelegde geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl die
verwerping ook niet onbegrijpelijk is.

49. De eerste klacht faalt.



50. De tweede klacht houdt in dat het hof, door aan de bewezenverklaring ten grondslag te
leggen dat de verdachte ten onrechte geen melding heeft gemaakt van criminele inkomsten
en het witwassen van gelden, het uitgangspunt dat van een verdachte niet mag worden
verlangd mee te werken aan een strafrechtelijke vervolging van hemzelf of van zijn
echtgenoot heeft geschonden. Aan deze klacht is ten grondslag gelegd dat het in de
uitkeringsformulieren WWB vermelden van criminele inkomsten en het witwassen van gelden
in een strafzaak het recht van de verdachte om te zwijgen en daarmee zijn recht om zichzelf
niet te belasten van zijn betekenis ontdoen.

51. Ten laste van de verdachte is onder 9 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 23 september 2014 te [plaats] meermalen
uitkeringsformulieren WWB en eenmaal een salarisspecificatie, – elk zijnde een geschrift dat
bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – valselijk heeft opgemaakt of vervalst,
immers heeft verdachte telkens valselijk informatie in betreffende documenten opgenomen
die in strijd zijn met de waarheid en/of bewust bepaalde informatie omtrent zijn, verdachtes,
inkomsten en/of vermogen niet heeft vermeld, zulks telkens met het oogmerk om die
geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.”

52. Deze bewezenverklaring steunt, voor zover voor de beoordeling van het middel van
belang, op de volgende bewijsmiddelen:

“1.

Het ambtsedig proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 juni 2014 (pagina’s 1-12 van het
politiedossier E, met bijlagen), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant
5] :

(p. 1)

Verdachte 1:

Naam: [verdachte]

Voornaam: [verdachte]

Geboren: […]

Verdachte 2:

Naam: [betrokkene 1]

Voornaam: [betrokkene 1]

Geboren: […]

(p. 3)

De jaren 2006 en 2007 hebben betrekking op de periode dat de verdachten een uitkering
ontvingen naar de norm gehuwden.

(p. 8)

Inkomstenverklaringen WWB

Deze formulieren zijn bestemd om tot bewijs te dienen, dat geen andere werkzaamheden
werden verricht en geen andere inkomsten werden genoten, dan die welke eventueel
werden opgegeven op genoemde formulieren. Uit die formulieren blijkt dat zich geen
wijzigingen en/of omstandigheden hebben voorgedaan, welke eventueel van invloed kunnen
zijn op het uit te keren bedrag, immers wordt de grootte en/of het recht op uitkering bepaald
aan de hand van de gegevens, welke vermeld

staan op die formulieren.

(p. 9)

Uitkering verdachte [verdachte] en verdachte [betrokkene 1]

Voor wat betreft de periode van 1 januari 2006 tot en met 3 december 2007 kan het
volgende gesteld worden:

Ten tijde van de aanvraag op 14 juni 2004 heeft verdachte [verdachte] en/of verdachte



[betrokkene 1] geen vermogen opgegeven.

Verdachte [verdachte] verklaart dat hij op 8 en 9 januari 2006 in het Holland Casino te Breda
een bedrag van € 45.000,00 of € 46.000,00 gewonnen heeft.

Op 1 januari 2006 gold een vrij te laten bescheiden eigen vermogen van € 10.360,00. Het
vrij te laten bescheiden eigen vermogen is hiermede met € 45.000,00 -/- € 10.360,00 = €
34.640,00 overschreden.

Deze inkomsten uit gokken hebben beide verdachten op geen enkele wijze opgegeven aan
de afdeling Sociale Zaken van de gemeente [plaats] . Ook niet op de door hen maandelijks
ingevulde, ondertekende en ingeleverde "inkomstenverklaring WWB”. Zij hebben bij vraag
nummer 9:

“Heeft u in deze periode inkomsten, vermogen of een uitkering anders dan die van Sociale
Zaken ontvangen? (bv. Loon, inkomsten als zelfstandige/freelancer, uit
kamerverhuur/kostganger, alimentatie/WW, AAW/WAO, ZW, pensioen, AOW, studiebeurs,
erfenis, loterij, stagevergoeding, verzekeringsuitkering etc.)”, beiden het vakje “Neen”
aangekruist.

Uit de opgestelde kasopstellingen door de financiële recherche van de politie Zeeland West-
Brabant blijkt, dat het gezin [verdachte] - [betrokkene 1] in de jaren 2006 en 2007 meer
hebben uitgegeven dan dat er besteedbaar was.

Van het hebben van criminele inkomsten en het witwassen van gelden hebben beide
verdachten op geen enkele wijze melding gemaakt aan de afdeling Sociale Zaken van de
gemeente [plaats] . Ook niet op de door hen maandelijks ingevulde, ondertekende en
ingeleverde “inkomstenverklaring WWB”.

Door het verzwijgen van de gokwinsten in het Holland Casino te Breda en de criminele
inkomsten en witwassen van gelden heeft de afdeling Sociale Zaken van de gemeente
[plaats] het recht op uitkering over de periode van 1 januari 2006 tot en met 3 december
2007 niet kunnen vaststellen.

Op grond van artikel 54 lid 3 Wet Werk en Bijstand (Wwb) is het recht op uitkering met
ingang van I januari 2006 ingetrokken.

(p. 11)

[…]

FRAUDEPERIODE

Blijkens het voornoemde onderzoek hebben verdachten [verdachte] en [betrokkene 1]
gedurende de periode 1 januari 2006 tot en met 3 december 2007 ingevolge de Wwb
vermoedelijk ten onrechte uitkering genoten. Op de gedurende deze periode ingeleverde
formulieren, totaal twintig (20) (hof: de betreffende formulieren zijn te vinden op p. 36-44,
46-49 en 51-57 van politiedossier E en zijn opgenomen als bijlage 3 bij deze aanvulling
bewijsmiddelen), zag ik, verbalisant, dat geen melding was gemaakt van het vermogen, dat
het vrij te laten bescheiden eigen vermogen overschreed en met betrekking tot het
verzwijgen van de inkomsten uit het gokken, inkomsten uit criminele activiteiten en het
witwassen van gelden.

BEREKENING SCHADEBEDRAG

Door de handelwijze van de verdachten [verdachte] en [betrokkene 1] is voor de gemeente
[plaats] over de periode van 1 januari 2006 tot en met 3 december 2007 een nadeel
ontstaan van totaal € 37.342,89 bruto.

2.

Het ambtsedig proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 3 oktober 2013 (pagina’s 2509 tot en
met

2519 van het politiedossier B), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte:

(p. 2518)



-

-

-

V: Heeft u verder nog inkomsten gehad?

A: In 2006 een 45.000, 46000 euro, verspreid over twee dagen. Dat heb ik gewonnen in het
casino. Op 8 januari 17 uur 30. Dat was ongeveer 22000. Op 9 januari omstreeks 17 uur 40,
dat staat in je hoofd he? Dat was het casino in Breda.

[…]

Opmerking hof:

De bewijsmiddelen ten aanzien van de feiten 5 en 8 worden tot het bewijs gebezigd dat

verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 9 bewezenverklaarde voor zover deze
het

bewezenverklaarde ondersteunen.”

53. Voor de beoordeling van de klacht zijn de volgende bepalingen van belang:

art. 17, eerste lid, Wet werk en bijstand (hierna: Wwb):
“De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging
mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet
zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze
verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen worden
vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of
kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij
ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.”
art. 227b Sr:

“Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting,
opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan
strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet
vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders
recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een
dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
art. 447d Sr:

“Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting,
nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien deze gegevens van
belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of
tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of
tegemoetkoming, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categorie.”

54. In de onderhavige zaak ontvingen de verdachte en zijn partner blijkens de door het hof
gebezigde bewijsmiddelen een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand. Op grond van
art. 17, eerste lid, Wwb rustte op hen de verplichting aan het college van burgemeester en
wethouders op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling doen van alle feiten en
omstandigheden waarvan hen redelijkerwijs duidelijk moest zijn dat zij van invloed kunnen
zijn op hun arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Aan deze inlichtingenplicht ligt de
gedachte ten grondslag dat van de belanghebbende die een beroep doet op een specifieke
overheidsvoorziening verlangd kan worden dat hij voldoende gegevens en inlichtingen
verstrekt die het de uitvoerder van die voorziening mogelijk maakt te beoordelen of het
beroep op die voorziening terecht wordt gedaan.12 Het opzettelijk niet voldoen aan de
inlichtingenplicht is als misdrijf strafbaar gesteld in art. 227b Sr en het niet voldoen aan de
inlichtingenplicht is als overtreding strafbaar is gesteld in art. 447d Sr.

55. Het hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte onder meer meermalen
uitkeringsformulieren WWB, zijnde de als bijlage 3 bij de aanvulling bewijsmiddelen
gevoegde Inkomstenverklaringen WWB, valselijk heeft opgemaakt. Met het invullen van deze
verklaringen wordt voldaan aan de inlichtingenplicht van art. 17, eerste lid, Wwb. Het naar
waarheid invullen van de inkomstenverklaringen WWB en aldus voldoen aan de
inlichtingenplicht zou onder omstandigheden echter kunnen leiden tot de verdenking van het



plegen van strafbare feiten.13 Daarmee vertoont deze zaak enige overeenkomsten met de
zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 15 juni 2021. Daarin overwoog de Hoge
Raad, voor zover hier van belang, het volgende:

“2.4 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.

2.5.1 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.

2.5.2 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.

2.5.3 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
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).”14

56. In deze zaak geldt mijns inziens hetzelfde. De omstandigheid dat het naleven van de
inlichtingenplicht van art. 17, eerste lid, Wwb ertoe kan bijdragen dat jegens degene die de
inlichtingen verstrekt een verdenking ontstaat, staat naar mijn mening niet in de weg aan
een vervolging en veroordeling ter zake van het niet naar waarheid invullen en daarmee
valselijk opmaken van de inkomstenverklaringen WWB. Daarbij neem ik mede in aanmerking
dat de inlichtingenplicht ertoe strekt de gemeente in staat te stellen te beoordelen of het
beroep op een uitkering ingevolge de Wwb terecht wordt gedaan.

57. Gelet op het voorgaande heeft het hof, door aan de bewezenverklaring ten grondslag te
leggen dat de verdachte ten onrechte geen melding heeft gemaakt van criminele inkomsten
en het witwassen van gelden, het nemo tenetur-beginsel niet geschonden.

58. De tweede klacht faalt.

59. De derde klacht houdt in dat het hof het arrest, althans de kwalificatiebeslissing en de
strafoplegging onvoldoende met redenen heeft omkleed. Aan deze klacht is ten grondslag
gelegd dat de bewezenverklaring is geënt op art. 227b Sr, het door de verdachte nalaten
tijdig de benodigde gegevens te verstrekken en deze gegevens te verzwijgen terwijl dat feit
kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander terwijl hij weet of redelijkerwijze
moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens
anders recht op de WWB uitkering, terwijl deze bestanddelen niet bewezen zijn verklaard.
Aldus is volgens de stellers van het middel sprake van een situatie als bedoeld in art. 55,
tweede lid, Sr en diende de specialis van art. 227b Sr te prevaleren boven de generalis van
artikel 225 Sr, mede gelet op het lagere strafmaximum van eerstgenoemde bepaling.

60. De – hiervoor reeds weergegeven – tenlastelegging en bewezenverklaring zijn
toegesneden op art. 225, eerste lid, Sr. Die bepaling luidt als volgt:

“Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt
of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te
doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

61. Art. 227b Sr luidt als volgt:

“Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting,
opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan
strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet
vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders
recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een
dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

62. Van het in art. 55, tweede lid, Sr bedoelde geval waarin voor een feit dat in een
algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, is in de eerste plaats
sprake wanneer de bijzondere strafbepaling alle bestanddelen van de algemene
strafbepaling bevat plus nog één of meer andere bestanddelen.15 Die situatie doet zich in
deze zaak niet voor, aangezien art. 227b Sr niet alle bestanddelen bevat van art. 225,
eerste lid, Sr plus één of meer extra bestanddelen.

63. Verder kan sprake zijn van een systematische specialis-verhouding. In dat geval kan niet
uit de tekst van de delictsomschrijvingen, maar uit het wettelijk stelsel en de bedoeling van
de wetgever worden afgeleid dat een specialis-verhouding bestaat tussen twee
strafbepalingen.16 Daarvan is bijna nooit sprake: de systematische specialiteit is
gereserveerd voor die gevallen waarin zonneklaar is dat de wetgever heeft bedoeld
vervolging op de voet van de algemene strafbepaling uit te sluiten.17



64. In dat kader merk ik op dat art. 227b Sr is ingevoerd bij de Wet concentratie
strafbaarstelling frauduleuze gedragingen.18 In de memorie van toelichting op het
wetsvoorstel dat heeft geleid tot deze wet is de wenselijkheid van de opneming in het
Wetboek van Strafrecht van verbodsbepalingen betreffende de verstrekking van onware
informatie anders dan door valsheid in geschrift (art. 227a Sr) en de schending van
wettelijke verplichtingen tot informatieverstrekking (art. 227b Sr) onder gelijktijdige
verwijdering van de desbetreffende bepalingen uit de bijzondere wetten, als volgt
toegelicht:

“In het hiervoor gememoreerde onderzoek naar de wenselijkheid van een algemene
misbruikbepaling is naar voren gekomen, dat in de sociale zekerheidswetten een betrekkelijk
groot aantal strafbepalingen voorkomt, dat de onjuiste schriftelijke of mondelinge opgave
van informatie met het oog op de verkrijging van een verstrekking waarop geen recht
bestaat, en het nalaten informatie te verstrekken wanneer daartoe de plicht bestaat,
strafbaar stelt (uitkeringsfraude). Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is gebleken, dat
soortgelijke strafbepalingen ook in min of meer verwante wetgeving regelmatig zijn aan te
treffen. Ten aanzien van deze strafbaarstellingen in bijzondere wetten kan worden
geconstateerd, dat de formulering van de delictsomschrijvingen weliswaar in een aantal
gevallen is geharmoniseerd, maar dat die harmonisatie bepaald geen volledige is. Voorts valt
op dat de op vergelijkbare delicten gestelde straffen niet onaanzienlijk kunnen verschillen
zonder dat dit vanuit het beschermde rechtsbelang kan worden verklaard. Tenslotte is
gebleken, dat vooral buiten het gebied van de sociale zekerheid lacunes bestaan waar het
gaat om de strafbaarstelling van het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te
voldoen aan informatieverplichtingen. In de toelichting op de artikelen II e.v. zal hierop meer
in detail worden ingegaan.

Het vorenstaande in aanmerking nemende kan worden vastgesteld, dat de wijze waarop in
de strafbaarstelling van deze frauduleuze gedragingen is voorzien, onoverzichtelijk, weinig
samenhangend en evenmin volledig is te noemen. Met een eenvormige regeling in het
Wetboek van Strafrecht kan aan deze bezwaren worden tegemoet gekomen. Dat is in de
eerste plaats het geval, omdat de bepalingen in bijzondere wetten, voor zover deze de
schriftelijke informatieverstrekking betreffen, varianten zijn op het verbod van artikel 225 Sr.
Voor het overige kent een tamelijk groot aantal bijzondere wetten telkens de afzonderlijke
strafbaarstelling van de andere eerder genoemde frauduleuze gedragingen.

Deze worden in de samenleving in toenemende mate als afkeurenswaardig ervaren. Ook de
niet-schriftelijke verstrekking van onware gegevens en de (opzettelijke) nalatigheid
informatie te verstrekken vormen immers een inbreuk op het vertrouwen op regelmatige
medewerking, dat voor de juiste toepassing van de desbetreffende regelgeving een vereiste
is. Zowel uit een oogpunt van zorgvuldige wetgeving als gelet op het maatschappelijk
oordeel over de laakbaarheid van deze vormen van wederrechtelijke bevoordeling door
misbruik van collectieve middelen past het te voorzien in de algemene strafbaarstelling van
deze gedragingen in het Wetboek van Strafrecht. Daarin wordt voorzien met de
voorgestelde artikelen 227a en 227b Sr. Bij strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht
kunnen de bepalingen die thans op datzelfde gedrag betrekking hebben, uiteraard vervallen.

Het invoegen van de nieuwe artikelen 227a en 227b Sr leidt ertoe dat de verschillende
wijzen van frauduleuze bevoordeling vereenvoudigd, eenvormig en geconcentreerd in één
titel van het Wetboek worden strafbaar gesteld. Het gaat hierbij om meer dan een
legislatieve schoonheidsbehandeling, omdat de voorgestelde herinrichting van de
fraudebepalingen de hanteerbaarheid van de wet verbetert. Dit komt de bestrijding van
fraude uiteraard ten goede. De concentratie van de fraudebepalingen in het Wetboek van
Strafrecht en de forse vermindering van hun aantal (zo'n 50 strafbepalingen worden
geschrapt) bevordert immers de toegankelijkheid van de materie doordat de noodzaak om
tientallen verschillende wetten te raadplegen komt te vervallen. De uniformering van
strafbepalingen leidt er eveneens toe, dat vergelijkbare gedragingen op identieke wijze
strafbaar worden gesteld én met dezelfde straf worden bedreigd. Daarmee wordt een aantal
niet te rechtvaardigen verschillen weggenomen. Zo stelt bij voorbeeld de Algemene militaire



pensioenwet op de nalatigheid inlichtingen te verschaffen een geldboete van de eerste
categorie, terwijl de Algemene Ouderdomswet op dit feit gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of een geldboete van de derde categorie stelt. Daarnaast heeft de
uniformering en beperking van het aantal verschillende strafbepalingen tot gevolg dat de
kans op vergissingen - voorkomende doordat de bestaande bepalingen enige
redactieverschillen vertonen - wordt verkleind waardoor de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid van de bepalingen wordt bevorderd. Bovendien wordt, als gezegd, langs
deze weg een aantal bestaande lacunes gevuld. Het betreft hier de in 13 wetten, waaronder
bij voorbeeld de Wet sociale werkvoorziening, de Wet individuele huursubsidie en de Wet
uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden, ontbrekende strafbaarstelling van het
schenden van de verplichting informatie te verstrekken.”19

65. Daarnaast houdt de memorie van toelichting, voor zover voor de beoordeling van het
middel van belang, het volgende in:

“In de sociale zekerheids- en pensioenwetgeving, de Wet op de Studiefinanciering en de
wetgeving op aanverwante terreinen zijn globaal drie typen strafbepalingen te
onderscheiden, die zien op de strafbaarstelling van het verstrekken van onware gegevens -
al dan niet schriftelijk - en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om gegevens
te verstrekken. Kort weergegeven zijn dat:

- het niet voldoen aan de wettelijke plicht tot het verstrekken van inlichtingen;

- het opzettelijk valselijk verstrekken of verzwijgen van gegevens;

- het opzettelijk in strijd met de waarheid een opgave doen met het oogmerk een (hogere)
uitkering te verkrijgen.

65. Naar uit deze indeling blijkt, is in de sociale zekerheidswetgeving en daarmee verwante
wetgeving het niet voldoen aan de plicht tot het verstrekken van inlichtingen als
uitgangspunt genomen. De strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht, waaronder de
aldus verboden gedragingen zijn te brengen (artt. 225 tot en met 227b Sr), kunnen niet op
dezelfde wijze worden ingedeeld.

Bij de uitbreiding van de titel XII van het Tweede Boek zijn de bestaande artikelen 225-227
Sr (valsheid in geschriften) gehandhaafd en tot uitgangspunt genomen. Hieraan zijn met de
artikelen 227a en 227b strafbepalingen toegevoegd voor situaties waarin anderszins
onware gegevens worden verstrekt of waarin aan de wettelijke plicht tot het verstrekken
van inlichtingen (opzettelijk) niet wordt voldaan. Op de wijze waarop in het Wetboek aan de
strafbaarstelling van de gedragingen waarop de verschillende typen bijzondere
strafbepalingen betrekking hebben, is vorm gegeven, wordt hieronder ingegaan.

[…]

Op de tweede plaats zijn er bepalingen die het opzettelijk in strijd met een hem bij of
krachtens wettelijke voorschriften opgelegde verplichting valselijk verstrekken of verzwijgen
van gegevens als misdrijf bedreigen met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of
geldboete van de vierde categorie.

65. De meest gangbare formulering luidt als volgt: «Hij die op grond van bij of krachtens
deze wet vastgestelde bepalingen gehouden is inlichtingen of gegevens te verstrekken, een
aangifte of mededeling te doen of een verklaring af te leggen en daarbij opzettelijk een
valse opgave doet dan wel in strijd met bedoelde gehoudenheid iets verzwijgt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.» Deze bepaling is opgenomen in de artikelen 79 ZW, 110 OSV, 63 AOW, 62 AWW,
34 AKW, 48 WWV, 94 WAO, 69 AWBZ, 84 AAW, 41 Toeslagenwet en 133 WW. In artikel 79 ZW
is een vrijwel gelijkluidende bepaling opgenomen. De artikelen 44 Wbp, 37 Wbzo en 51 Wiv
bedreigen met eenzelfde straf het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijke valse
mededeling doen in gevallen waarin om inlichtingen wordt gevraagd. Artikel 17, tweede lid,
WAGW bedreigt het opzettelijk in strijd met bepaalde inlichtingenplichten valselijk opmaken
of vervalsen van een geschrift of op enigerlei wijze een valse opgave doen met een
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Door



opneming van deze bepalingen in het Wetboek van Strafrecht kan enige vereenvoudiging
worden bereikt.

Artikel 227b, tweede lid, Sr stelt het niet voldoen aan de inlichtingenplicht (opzettelijk
nalaten in strijd met een wettelijke plicht gegevens te verstrekken) strafbaar met een
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. Daarnaast
kan een deel van de voornoemde gedragingen strafbaar zijn op grond van valsheid in
geschrift (art. 225 Sr). Ook kunnen deze gedragingen worden vervolgd op basis van artikel
227a, tweede lid, Sr. Voor zover anders dan door valsheid in geschrift opzettelijk niet naar
waarheid gegevens worden verstrekt, bevat artikel 227a Sr, tweede lid, een strafbaarstelling
van een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie; zij
het dat deze bepaling niet het bestanddeel bevat «in strijd met een hem bij of krachtens
wettelijke voorschriften opgelegde verplichting».”20

66. Verder houdt de brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer met daarin het
regeringsstandpunt over de wettelijke strafmaxima, voor zover hier van belang, het
volgende in:

“Ook de strafmaxima van vier jaar gevangenisstraf die in het wetsvoorstel concentratie
strafbaarstelling frauduleuze gedragingen worden bedreigd tegen schending van de in de
artikelen 227a en 227b Wetboek van Strafrecht opgenomen normen zijn, afgezet tegen de
maxima gesteld op diefstal en valsheid in geschrifte, naar mijn mening juist gekozen. (…)
Beide strafbaarstellingen bevatten het element van misbruik van vertrouwen, dat in de
feitelijke toepassing van art. 225 Sr ook een belangrijke rol is gaan spelen. Het verschil ligt
vooral daarin, dat het publica fides-element, het openbare vertrouwen in de juistheid van
bepaalde geschriften, hier ontbreekt. Ook het vermogensaspect speelt hier, net als bij
valsheid in geschrift, indirect een belangrijke rol. Deze strafbaarstellingen zien de facto op de
onrechtmatige verkrijging van vermogen dat zich onder een ander bevindt. De ratio voor de
lagere straf, gesteld op verduistering (het goed bevindt zich daar reeds onder de
betrokkene) doet zich hier niet voor.”21

67. In de rechtspraak van de Hoge Raad is al enkele malen de verhouding tussen art. 225 Sr
en strafbepalingen in sociale zekerheidswetgeving aan de orde gekomen. Dat betreft onder
meer art. 48 (oud) Wet werkloosheidsvoorziening dat strafbaar stelde degene “die op grond
van bij of krachtens deze wet vastgestelde bepalingen gehouden is inlichtingen of gegevens
te verstrekken, een aangifte of mededeling te doen of een verklaring af te leggen en daarbij
opzettelijk een valse opgave doet, dan wel opzettelijk in strijd met bedoelde gehoudenheid
iets verzwijgt”. In de zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 7 april 1987 had
het hof het verweer dat art. 225 Sr toepassing miste, “omdat gevallen als deze uitsluitend
worden beheerst door het samenstel van de art. 48 en 49 WWV in verband met art. 25 van
die Wet” verworpen en daartoe overwogen “dat art. 48 WWV niet alle bestanddelen van art.
225 Sr bevat en dat onvoldoende grond bestaat om te kunnen aannemen, dat de wetgever
desondanks heeft gewild, dat art. 48 WWV en art. 225 Sr zich verhouden als een bijzondere
tot een algemene strafbepaling”. De Hoge Raad oordeelde dat het daarop betrekking
hebbende cassatiemiddel faalde, omdat het hof het verweer terecht en op goede gronden
had verworpen.22

68. Ook andere, soortgelijke bepalingen konden niet gelden als een bijzondere strafbepaling
in de zin van art. 55, tweede lid, Sr. Zo oordeelde de Hoge Raad dat de opvatting dat art. 53
(oud) Organisatiewet sociale verzekering een bijzondere strafbepaling was ten opzichte van
art. 225 Sr geen steun vond in het recht, aangezien de strafbaarstelling in art. 225 Sr haar
grondslag vindt in het belang van de gemeenschap bij de betrouwbaarheid van – onder
meer – het schriftelijke bewijsmiddel, waarbij het niet nodig is dat daardoor nadeel is
toegebracht, terwijl de zin van de strafbaarstelling van art. 53 (oud) Organisatiewet sociale
verzekering was gelegen in de bescherming van de openbare middelen ten behoeve van de
sociale verzekeringen waarop die wet betrekking had.23 Met betrekking tot art. 84e (oud) en
84f (oud) Algemene bijstandswet kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel.24

69. Ten aanzien van de verhouding van art. 225 Sr tot art. 227b Sr geldt mijns inziens
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hetzelfde. Waar art. 225 Sr strekt tot de bescherming van het vertrouwen dat in het
maatschappelijk verkeer aan de juistheid van geschriften met een bewijsbestemming moet
kunnen worden toegekend, strekt art. 227b Sr namelijk tot de bescherming van de openbare
middelen.25 Ook bevat de parlementaire geschiedenis naar mijn mening geen
aanknopingspunten voor de opvatting dat art. 227b Sr moet worden beschouwd als een
bijzondere strafbepaling in de zin van art. 55, tweede lid, Sr. Van een systematische
specialiteitsverhouding tussen art. 227b Sr en art. 225 Sr is mijns inziens dan ook geen
sprake.

70. Gelet op het voorgaande meen ik dat de opvatting dat art. 227b Sr zich als een
bijzondere strafbepaling in de zin van art. 55, tweede lid, Sr verhoudt tot art. 225 Sr geen
steun vindt in het recht. De derde klacht berust daarmee op een onjuiste rechtsopvatting en
is tevergeefs voorgesteld.

71. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

Vierde middel

72. Het middel klaagt dat de inzendtermijn in cassatie is overschreden.

73. Namens de verdachte is op 9 oktober 2018 beroep in cassatie ingesteld. De stukken van
het geding zijn op 6 januari 2021 bij de Hoge Raad binnengekomen. Dit betekent dat de
inzendtermijn van acht maanden is overschreden. Ik wijs er verder ambtshalve op dat de
Hoge Raad in deze zaak uitspraak zal doen nadat meer dan vierentwintig maanden zijn
verstreken. Ook in dat opzicht is de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM
overschreden, hetgeen dient te leiden tot strafvermindering.

74. Het middel slaagt.

Conclusie

75. Het vierde middel slaagt. Het eerste, tweede en derde middel falen. Het tweede middel
kan worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering.

76. Ambtshalve heb ik, behoudens hetgeen ik heb opgemerkt inzake het recht op berechting
binnen een redelijke termijn, geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

77. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak doch uitsluitend wat
betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan naar de
gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 november
2007, nummer RK 1223/07, op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van
Strafvordering, ingediend door:

[klager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969, ten tijde van de betekening van de
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aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Limburg-Zuid, locatie De Geerhorst" te Sittard.

1. Geding in cassatie

Het beroep - dat kennelijk niet is gericht tegen de gegrondverklaring van het beklag wat betreft het
Turkse paspoort, de identiteitskaart en de pasfoto's - is ingesteld door de klager. Namens deze heeft
mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De
schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en
tot terugwijzing van de zaak, teneinde deze op het bestaande klaagschrift opnieuw te behandelen en
af te doen.

2. Aan de beoordeling van de middelen voorafgaande beschouwingen

Inleiding

2.1. Het is de Hoge Raad gebleken dat in een aantal opzichten in de praktijk onvoldoende
duidelijkheid bestaat over de beoordeling van op grond van art. 552a Sv ingediende klaagschriften
tegen op basis van art. 94 Sv en/of art. 94a Sv gelegde beslagen op voorwerpen. Daarom volgt
hieronder een weergave van de rechtspraak van de Hoge Raad over de in dergelijke zaken na te
leven procedurele voorschriften en de bij de beoordeling aan te leggen maatstaven. De uiteenzetting
is beperkt tot enkele in de rechtspraak te onderkennen knelpunten.

De tekst van de hiervoor genoemde artikelen luidt:

- art. 94 Sv:

"1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag
te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van
Strafrecht, aan te tonen.

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of onttrekking
aan het verkeer kan worden bevolen.

3. Van de inbeslagneming van een voorwerp wordt, ook in geval de bevoegdheid tot inbeslagneming
toekomt aan de rechter-commissaris of de officier van justitie, door de opsporingsambtenaar een
kennisgeving van inbeslagneming opgemaakt. Zoveel mogelijk wordt aan degene bij wie een
voorwerp is inbeslaggenomen, een bewijs van ontvangst afgegeven. De opsporingsambtenaar stelt
de kennisgeving zo spoedig mogelijk in handen van de hulpofficier van justitie teneinde te doen
beoordelen of het beslag moet worden gehandhaafd."

- art. 94a Sv:

"1. In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan
worden opgelegd, kunnen voorwerpen inbeslaggenomen worden tot bewaring van het recht tot
verhaal voor een ter zake van dat misdrijf op te leggen geldboete.

2. In geval van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf, waarvoor een geldboete van de
vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring
van het recht tot verhaal voor een naar aanleiding van dat misdrijf op te leggen verplichting tot
betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

3. Voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie, in het in het eerste lid bedoelde
geval, de geldboete kan worden opgelegd of degene aan wie, in het in het tweede lid bedoelde geval,
het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, kunnen in beslag worden genomen
indien:



a. die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk, afkomstig zijn van het misdrijf in verband waarmee de
geldboete kan worden opgelegd onderscheidenlijk het wederrechtelijk verkregen voordeel kan
worden ontnomen, en

b. voldoende aanwijzingen bestaan dat die voorwerpen aan die ander zijn gaan toebehoren met het
doel de uitwinning van die voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en

c. die ander ten tijde van dat gaan toebehoren wist of redelijkerwijze kon vermoeden dat die
voorwerpen van enig misdrijf afkomstig waren.

4. In het geval, bedoeld in het derde lid, kunnen tevens andere aan de betrokken persoon
toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen, tot ten hoogste de waarde van de in het
derde lid bedoelde voorwerpen.

5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten."

- art. 552a Sv:

"1. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over inbeslagneming, over het gebruik van
in beslag genomen voorwerpen, over het uitblijven van een last tot teruggave, over de vordering van
gegevens, over de vordering medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van gegevens, over de
kennisneming of het gebruik van gegevens, vastgelegd tijdens een doorzoeking of op vordering
verstrekt, over de kennisneming of het gebruik van gegevens, opgeslagen, verwerkt of overgedragen
door middel van een geautomatiseerd werk en vastgelegd bij een onderzoek in zodanig werk, over de
kennisneming of het gebruik van gegevens als bedoeld in de artikelen 100, 101 en 114, over de
vordering gegevens te bewaren en beschikbaar te houden, alsmede over de ontoegankelijkmaking
van gegevens, aangetroffen in een geautomatiseerd werk, bedoeld in artikel 125o, de opheffing van
de desbetreffende maatregelen of het uitblijven van een last tot zodanige opheffing.

2. De belanghebbenden kunnen schriftelijk verzoeken om vernietiging van gegevens, vastgelegd
tijdens een doorzoeking of op vordering verstrekt.

3. Het klaagschrift of het verzoek wordt zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming van de voorwerpen
of de kennisneming of ontoegankelijkmaking van de gegevens ingediend ter griffie van het gerecht in
feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd of het laatst werd vervolgd. Het klaagschrift of het
verzoek is niet ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop drie maanden zijn
verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen.

4. Indien een vervolging niet of nog niet is ingesteld wordt het klaagschrift of het verzoek zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee jaren na de inbeslagneming , kennisneming of
ontoegankelijkmaking ingediend ter griffie van de rechtbank van het arrondissement, binnen hetwelk
de inbeslagneming, kennisneming of ontoegankelijkmaking is geschied. De rechtbank is bevoegd tot
afdoening tenzij de vervolging mocht zijn aangevangen voordat met de behandeling van het
klaagschrift of het verzoek een aanvang kon worden gemaakt. In dat geval zendt de griffier het
klaagschrift of het verzoek ter afdoening aan het gerecht, bedoeld in het vorige lid.

5. De griffier van het gerecht dat tot afdoening bevoegd is, zendt aan degene bij wie het voorwerp is
in beslag genomen, indien hij noch de klager is, noch afstand van het voorwerp heeft gedaan, en zijn
adres bekend is, onverwijld een afschrift van het klaagschrift en deelt hem mee dat hij zijnerzijds een
klaagschrift kan indienen. Op last van de voorzitter van het gerecht stelt de griffier tevens andere
belanghebbenden van het klaagschrift in kennis, hun de gelegenheid biedende hetzij zelf binnen een
in de kennisgeving te vermelden termijn een klaagschrift in te dienen, betrekking hebbend op
hetzelfde voorwerp of dezelfde gegevens, hetzij tijdens de behandeling van het klaagschrift te
worden gehoord. In het laatste geval geldt de kennisgeving als oproeping.

6. De behandeling van het klaagschrift of het verzoek door de raadkamer vindt plaats in het openbaar.

7. Acht het gerecht het beklag of het verzoek gegrond, dan geeft het de daarmede overeenkomende
last."



Het summiere karakter van de procedure

2.2. Vooropgesteld moet worden dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift
als bedoeld in art. 552a Sv een summier karakter draagt. Dat betekent dat van de rechter niet kan
worden gevergd ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak of
ontnemingsprocedure te treden. Daarvoor is in de beklagprocedure geen plaats,(1) omdat ten tijde
van een dergelijke procedure veelal het dossier zoals dat uiteindelijk aan de zittingsrechter in de
hoofd- of ontnemingszaak zal worden voorgelegd, nog niet compleet is en omdat voorkomen moet
worden dat de beklagrechter vooruitloopt op het in de hoofd- of de ontnemingszaak te geven oordeel.
Het beperkte karakter van de beklagprocedure komt tot uitdrukking in enkele van de aan te leggen
toetsingsmaatstaven.

Enkele procedurele eisen

2.3. Een beklag als bedoeld in art. 552a Sv moet, zoals die bepaling ook voorschrijft, schriftelijk
worden gedaan. De wet kent niet de mogelijkheid dat een verzoek om teruggave van een
inbeslaggenomen voorwerp mondeling wordt gedaan; in een dergelijk beklag kan de klager niet
worden ontvangen.(2)

2.4. Op de beklagprocedure zijn de bepalingen betreffende de behandeling door de raadkamer van
het Eerste boek, Titel I, Afdeling 6, van het Wetboek van Strafvordering, van toepassing. Dat brengt
onder meer mee dat de behandeling in raadkamer - behoudens toepassing van art. 22, tweede en
derde lid, Sv - in het openbaar plaatsvindt (zoals ook is voorgeschreven in art. 552a, zesde lid, Sv) en
dat de beschikking in het openbaar wordt uitgesproken. Deze voorschriften zijn van zodanig
wezenlijke betekenis dat de niet-naleving daarvan in beginsel tot nietigheid van de behandeling en de
beschikking leidt.(3) Dat geldt evenzeer voor het verzuim om van het onderzoek in raadkamer een
proces-verbaal op te maken, zoals is voorgeschreven in art. 25 Sv.(4)

De positie van de belanghebbende

2.5. Het wettelijk stelsel brengt mee dat op de rechter de plicht rust om, alvorens op een klaagschrift
als bedoeld in art. 552a Sv te beslissen, aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens
na te gaan of een ander dan de klager als belanghebbende moet worden aangemerkt. In dat geval
mag de rechter niet treden in de beoordeling van het klaagschrift zonder dat die belanghebbende -
indien deze bekend of gemakkelijk traceerbaar is - in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord
en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.(5)

2.6. De wet kent wat betreft de beklagprocedure niet de mogelijkheid van een last tot teruggave van
inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan degene die een klaagschrift strekkende tot
teruggave heeft ingediend.(6) Ook kent de wet niet de mogelijkheid dat op verzoek van een
belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast.(7)

Opmerking verdient daarbij dat de rechter die dient te beslissen op een klaagschrift als bedoeld in art.
552a Sv, strekkende tot teruggave van op de voet van art. 94 of art. 94a Sv inbeslaggenomen
voorwerpen, niet de bevoegdheid heeft ten behoeve van de rechthebbende de bewaring te gelasten
van die voorwerpen, omdat een met art. 116 of art. 353 Sv vergelijkbare regeling ontbreekt.(8)

De juridische basis van het beslag

2.7. Om de juiste beoordelingsmaatstaf te kunnen hanteren zal ten tijde van de behandeling in
raadkamer duidelijk moeten zijn welke bepaling of bepalingen aan het beslag ten grondslag ligt(9) of
liggen.(10)

Bij inbeslagneming op basis van art. 94 Sv staan centraal de waarheidsvinding,(11) ook wat betreft



het aantonen van wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in art. 36e Sr, en het verwijderen uit
het maatschappelijk verkeer van voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring of onttrekking aan het
verkeer kan worden bevolen.

Bij inbeslagneming met toepassing van art. 94a Sv gaat het om een conservatoir beslag, waarmee in
geval van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde
categorie kan worden opgelegd, beoogd wordt een verhaalsmogelijkheid zeker te stellen in verband
met een later eventueel op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel.

Art. 94 Sv: toetsingsmaatstaven

2.8. In geval van een beklag van de beslagene tegen een op de voet van art. 94 Sv gelegd beslag
dient de rechter a. te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag
vordert, en zo neen, b. de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp te gelasten aan de
beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet
worden beschouwd.(12) In dit laatste geval moet het klaagschrift van de beslagene ongegrond
worden verklaard en kan, mits de hiervoor bedoelde ander zelf een klaagschrift heeft ingediend, de
teruggave aan die rechthebbende worden gelast.(13)

2.9. Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave indien het veiligstellen van de
belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt.
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de desbetreffende voorwerpen kunnen dienen om de waarheid
aan de dag te brengen(14) - ook in een zaak betreffende een ander dan de klager(15) - of om
wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen. Voorts verzet het door art. 94 Sv beschermde
belang van strafvordering zich tegen teruggave indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de
strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het voorwerp
zal bevelen,(16) al dan niet naar aanleiding van een afzonderlijke vordering daartoe als bedoeld in
art. 36b, eerste lid onder 4°, Sr in verbinding met art. 552f Sv.(17)

2.10. Ingevolge art. 116, eerste lid, Sv doet het openbaar ministerie de inbeslaggenomen voorwerpen
teruggeven aan de beslagene, zodra het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet.
In het systeem van de wet ligt aldus besloten dat, indien het openbaar ministerie bij de behandeling
van een beklag als bedoeld in art. 552a Sv te kennen geeft van oordeel te zijn dat het belang van
strafvordering zich niet meer tegen de gevraagde teruggave verzet, de rechter, zonder zelf in een
beoordeling van dit laatste punt te treden, op het klaagschrift dient te beslissen.(18) Dit is
bijvoorbeeld van belang bij een klaagschrift dat is gericht tegen het voornemen van de officier van
justitie om de inbeslaggenomen voorwerpen terug te geven aan anderen dan de beslagene. In dat
voornemen ligt, gelet op art. 116, eerste lid, Sv, besloten dat het belang van strafvordering zich niet
meer tegen teruggave verzet. Het staat de rechter dan niet vrij bij de beoordeling van het klaagschrift
te treden in de vraag of zodanig belang aan de teruggave in de weg staat.(19)

2.11. In een geval waarin het belang van strafvordering het voortduren van een op de voet van art.
94 Sv gelegd beslag niet meer vordert en waarin een derde - als zodanig kan ook gelden degene
onder wie het beslag feitelijk is gelegd, maar tegen wie het strafrechtelijk onderzoek niet is gericht -
op de voet van art. 552a Sv een klaagschrift heeft ingediend strekkende tot teruggave, dient de
rechter te beoordelen of de klager die stelt rechthebbende te zijn, inderdaad redelijkerwijs als
rechthebbende op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt.(20)

2.12. In een geval waarin de beslagene op de voet van art. 552a Sv een klaagschrift heeft ingediend
tegen de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in art. 116, derde lid, Sv, dat het openbaar ministerie
voornemens is het inbeslaggenomen voorwerp te doen teruggeven aan een ander dan de beslagene,
te weten degene die - naar het oordeel van het openbaar ministerie - redelijkerwijs als
rechthebbende kan worden aangemerkt, dient de rechter te beoordelen of die ander redelijkerwijs als
rechthebbende kan worden aangemerkt.(21)



2.13. Bij de beantwoording van de in 2.11 en 2.12 geformuleerde vragen zal de rechter niet behoren
te treden in de beslechting van burgerrechtelijke eigendoms- en bezitskwesties, maar zal hij daarbij
civielrechtelijke aspecten mogen betrekken.(22) Het gaat in de beslagprocedure immers om een
(voorlopig) oordeel omtrent de eigendoms- en bezitsrechten ten aanzien van het in het geding zijnde
voorwerp.(23)

Art. 94a Sv: toetsingsmaatstaven

2.14. Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een beslag als bedoeld
in art. 94a, eerste of tweede lid, Sv dient de rechter te onderzoeken a. of er ten tijde van zijn
beslissing sprake was van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een
geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en b. of zich niet het geval voordoet dat het
hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot
betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming
van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.(24)

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, op de voet van
art. 552a Sv een klaagschrift heeft ingediend, dient de rechter als maatstaf aan te leggen of zich het
geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat de klager als eigenaar van het voorwerp moet
worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk te geven.(25) Indien de klager als eigenaar
wordt aangemerkt, zal de rechter tevens moeten onderzoeken en daarvan blijk moeten geven of zich
de situatie van art. 94a, derde of vierde lid, Sv voordoet.(26)

3. Beoordeling van de middelen

3.1. Het eerste middel klaagt over de ongegrondverklaring van het beklag voor zover dat strekte tot
teruggave aan de klager van het onder […] in beslag genomen geldbedrag van € 2.500,-. Het tweede
middel klaagt in verband met deze ongegrondverklaring over het verzuim […] als belanghebbende op
te roepen, althans over het verzuim te reageren op het verzoek hem als getuige op te roepen.

3.2. Het klaagschrift houdt, voor zover voor de beoordeling van de middelen van belang, het volgende
in:

"1. dat in de strafzaak tegen […] met parketnummer 15/630108-05 op 25 april 2007 door uw
rechtbank uitspraak is gedaan (bijlage 1);

2. dat in die strafzaak ten aanzien van het beslagene is beslist dat goederen -met uitzondering van
een verbeurd te verklaren busje traangas- bewaard dienen te worden ten behoeve van de
rechthebbende;

3. dat klager ten aanzien van een aantal van deze goederen als rechthebbende kan worden
aangemerkt;

4. zo was ook het openbaar ministerie -in ieder geval t.a.v. een identiteitsbewijs en Turks paspoort
ten name van klager- van oordeel;

5. mitsdien wordt verzocht over te gaan tot teruggave van -in ieder geval- de onder 4 bedoelde
goederen;

6. een en ander als nader (feitelijk) te onderbouwen in raadkamer."

3.3. Het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer houdt, voor zover voor de beoordeling van
de middelen van

belang, het volgende in:

"De advocaat licht het klaagschrift nader toe en vult dit aan met het verzoek om teruggave van de in



beslag genomen pasfoto's en het in beslag genomen geld ter hoogte van een bedrag van EUR 2.500,-
aan klager. Subsidiair heeft de advocaat verzocht de behandeling van heden aan te houden teneinde
op een nadere terechtzitting de betrokkenen, waaronder […], te horen als getuige."

3.4. In aanmerking genomen dat, zoals hiervoor onder 2.3 is overwogen, de wet niet de mogelijkheid
kent dat een verzoek om teruggave mondeling wordt gedaan, had het Hof de klager niet-ontvankelijk
behoren te verklaren in zijn beklag, voor zover dat strekte tot teruggave aan hem van het
inbeslaggenomen geldbedrag van € 2.500,-.

3.5. De Hoge Raad zal de klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag voor zover dat strekt
tot teruggave aan hem van het inbeslaggenomen geldbedrag van € 2.500,-, zodat de middelen buiten
bespreking moeten blijven.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking voor zover de klager daarin ontvankelijk is geacht in zijn beklag
strekkende tot teruggave van het inbeslaggenomen geldbedrag van € 2.500,-;

verklaart de klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag strekkende tot teruggave van het
inbeslaggenomen geldbedrag van € 2.500,-.

Deze beschikking is gegeven door de president G.J.M. Corstens als voorzitter, en de raadsheren B.C.
de Savornin Lohman, J. de Hullu, H.A.G. Splinter-van Kan en M.A. Loth, in bijzijn van de griffier S.P.
Bakker, in raadkamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 september 2010.
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Conclusie

Nr. 07/13416 B

Mr. Vegter

Zitting: 2 februari 2010

Conclusie inzake:

[Klager]

1. Nadat de Rechtbank te Haarlem zich onbevoegd had verklaard en de doorzending van het
klaagschrift had bevolen heeft het Gerechtshof te Amsterdam het klaagschrift(1) bij beschikking van 14
november 2007 gegrond verklaard voor zover dit strekt tot teruggave van een in beslag genomen
Turks paspoort, een identiteitskaart en pasfoto's en ongegrond verklaard voor zover het strekt tot
teruggave van een geldbedrag van € 2.500,-.

2. Namens klager heeft mr. J.G.D. Rutten, advocaat te Amsterdam, cassatieberoep ingesteld. Het
beroep strekt zich kennelijk niet uit tot de beschikking voor zover daarbij het beklag gegrond is
verklaard.(2) Mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, heeft twee middelen van cassatie
voorgesteld.

3. Het klaagschrift houdt in:
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"1. dat in de strafzaak tegen [betrokkene 1] met parketnummer 15/630108-05 op 25 april 2007 door
uw rechtbank uitspraak is gedaan (bijlage 1);

2. dat in die strafzaak ten aanzien van het beslagene is beslist dat goederen -met uitzondering van
een verbeurd te verklaren busje traangas- bewaard dienen te worden ten behoeve van de
rechthebbende;

3. dat klager ten aanzien van een aantal van deze goederen als rechthebbende kan worden
aangemerkt;

4. zo was ook het openbaar ministerie -in ieder geval t.a.v. een identiteitsbewijs en Turks paspoort
ten name van klager- van oordeel;

5. mitsdien wordt verzocht over te gaan tot teruggave van -in ieder geval- de onder 4 bedoelde
goederen;

6. een en ander als nader (feitelijk) te onderbouwen in raadkamer."

4. Het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer houdt in:

"De advocaat licht het klaagschrift nader toe en vult dit aan met het verzoek om teruggave van de in
beslag genomen pasfoto's en het in beslag genomen geld ter hoogte van een bedrag van EUR 2.500,-
aan klager. Subsidiair heeft de advocaat verzocht de behandeling van heden aan te houden teneinde
op een nadere terechtzitting de betrokkenen, waaronder [betrokkene 1], te horen als getuige.

De advocaat-generaal concludeert tot teruggave aan klager van het identiteitsbewijs, het Turkse
paspoort en de pasfoto's. De advocaat-generaal concludeert, voor zover het verzoek strekt tot de
teruggave van het geldbedrag van EUR 2.500,-, tot ongegrondverklaring van het verzoek, nu de
teruggave van het geld niet voor toewijzing in aanmerking komt, en tot ongegrondverklaring van het
verzoek voor het overige nu het belang van strafvordering zich hiertegen verzet."

5. De bestreden beschikking houdt in:

"2. Feiten en procesgang.

In de nacht van 13 februari op 14 februari 2005 heeft de verdachte [betrokkene 1] een poging gedaan
om klager die gedetineerd zat in de PI te Haarlem te bevrijden. [Betrokkene 1] is toen aangehouden
en er zijn een aantal goederen, waaronder goederen die aan klager toebehoren, in beslag genomen.

De verdachte [betrokkene 1] is op 22 juli 2004 vrijgesproken van de poging om klager te bevrijden,
maar is wel veroordeeld voor het voorhanden hebben van een wapen van categorie II. Verdachte
[betrokkene 1] is op 4 mei 2007 in hoger beroep gegaan en dit hoger beroep loopt thans nog.

Het hof heeft kennis genomen van de stukken van de strafzaak onder bovengenoemd parketnummer
en heeft op 3 oktober 2007 in openbare raadkamer de advocaat-generaal, klager en diens advocaat
gehoord.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot teruggave van het Turkse paspoort, de identiteitskaart
en de pasfoto's. Voor zover het verzoek strekt tot de teruggave van het geldbedrag van EUR 2.500,-
heeft de advocaat-generaal geconcludeerd tot ongegrond verklaring van het verzoek.

3 Beoordeling.

Met betrekking tot het Turkse paspoort, de identiteitskaart en de pasfoto's stelt het hof vast dat deze
aan verzoeker toebehoren. Nu het hoogst onaannemelijk is dat de rechter, oordelend in hoger beroep,
daarover anders zal oordelen, is het hof van oordeel dat genoemde voorwerpen aan verzoeker



moeten worden teruggegeven. Het beklag te dien aanzien zal dan ook gegrond worden verklaard. Dat
ligt anders bij het in beslaggenomen geldbedrag van EUR 2.500,-. Te dien aanzien verzet het belang
van strafvordering zich tegen teruggave en zal het beklag derhalve ongegrond worden verklaard."

6. Naar aanleiding van de eerste klacht in het tweede middel merk ik het volgende op. In het
klaagschrift wordt niet met zoveel woorden verzocht om teruggave van het geldbedrag waarop het
onderhavige cassatieberoep betrekking heeft. Het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer
houdt in dat klagers advocaat het klaagschrift in raadkamer in zoverre heeft aangevuld. Die aanvulling
lijkt mij mede in het licht van de (niet glasheldere) inhoud van het klaagschrift toelaatbaar.(3) Ik lees
het klaagschrift zo dat beklag wordt gedaan over het uitblijven van een last tot teruggave van alle
voorwerpen waarvan in de strafzaak tegen [betrokkene 1] is beslist dat ze ten behoeve van de
rechthebbende bewaard dienden te worden. Dat vonnis is aan het klaagschrift gehecht en noemt
onder meer het geldbedrag.(4) Bij de behandeling in raadkamer is duidelijk geworden dat het Hof kon
volstaan met een beslissing over het paspoort, het identiteitsbewijs, de pasfoto's en het geld.

7. Gelet op de niet volledig heldere formulering van het klaagschrift is een andere minder voor de hand
liggende uitleg van dat klaagschrift wel mogelijk. Niet geheel uitgesloten kan worden geacht dat het
Hof het klaagschrift zo heeft gelezen dat het slechts betrekking heeft op het identiteitsbewijs en het
paspoort. Een aanwijzing daarvoor kan worden geput uit het gebruik door het Hof van het woord
aanvulling. In de benadering onder 6 is echter geen sprake van een aanvulling, maar van een
precisiering. Tegen een aanvulling (betreffende een in het klaagschrift niet genoemd voorwerp) laten
zich bezwaren denken. Artikel 552a, eerst lid, Sv bepaalt dat belanghebbenden zich schriftelijk kunnen
beklagen over inbeslagneming en het uitblijven van een last tot teruggave. De wet kent niet de
mogelijkheid dat een verzoek om teruggave mondeling wordt gedaan.(5) Klaagschriften dienen op
grond van artikel 449, derde lid, Sv ter griffie te worden ingediend. Dat stelt onder meer de griffier in
staat om overeenkomstig artikel 552a, vijfde lid, Sv, een afschrift van het klaagschrift te zenden aan
degene onder wie het beslag is gelegd, indien (kort gezegd) hij noch de klager is, noch afstand van
het voorwerp heeft gedaan en hem daarbij mede te delen dat hij zijnerzijds een klaagschrift kan
indienen. De beslagene kan dan mede op grond van het hem toegezonden klaagschrift beslissen of hij
van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken. In het onderhavige geval is het in dit verband
voorstelbaar dat de beslagene ([betrokkene 1]) geen aanleiding zag om op te komen tegen het
verzoek om teruggave van "een identiteitsbewijs en Turks paspoort ten name van klager", maar dat
hij wel in actie zou zijn gekomen tegen klagers expliciete aanspraak op het onder hem
inbeslaggenomen geldbedrag. Indien er van wordt uitgegaan dat de door het Hof zo genoemde
aanvulling betrekking heeft op een niet in het klaagschrift genoemd voorwerp, rijst de vraag of het Hof
dat onderdeel niet buiten behandeling zou behoren te laten dan wel klager voor zover het betreft dat
voorwerp niet-ontvankelijk hebben behoren te verklaren. Gevolg zou dan kunnen zijn dat de Hoge
Raad in deze cassatieprocedure alsnog een partiele niet-ontvankelijkheid uitspreekt. Omdat ik voor
een andere benadering kies laat ik deze vragen verder buiten beschouwing.

Ik ga er vanuit dat het Hof hier onder aanvulling van het klaagschrift een nadere precisiering heeft
verstaan. Het moet er voor gehouden worden dat ingeval van kennisname de beslagene het
klaagschrift eveneens zo zou opvatten dat het om alle ten behoeve van de rechthebbende bewaarde
voorwerpen als bedoeld in het vonnis tegen beslagene ging.

8. De eerste klacht van het tweede middel sluit op het voorgaande aan en luidt dat uit "het proces-
verbaal van de behandeling in Raadkamer, noch uit de beschikking blijkt dat het Hof de verdachte,
onder wie het geldbedrag in beslag is genomen, als belanghebbende ten behoeve van de zitting heeft
opgeroepen, althans in de gelegenheid heeft gesteld te worden gehoord." Ik voeg daar aan toe dat
ook uit de overige stukken van het dossier niet kan worden afgeleid dat de beslagene op de hoogte is
gesteld van het onderhavige beklag en/of een afschrift van het klaagschrift heeft ontvangen.

9. De vraag is waartoe een en ander moet leiden. Hoe de beslagene door het mogelijk achterwege
blijven van een kennisgeving als bedoeld in artikel 552a, vijfde lid, Sv in een nadeligere positie is



geraakt valt niet in te zien en behoeft derhalve niet tot cassatie te leiden.(6)

10. Het eerste middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het belang van strafvordering zich
tegen teruggave van het inbeslaggenomen geldbedrag verzet.

11. Bij vonnis van de Rechtbank te Haarlem in de strafzaak tegen [betrokkene 1] is de bewaring ten
behoeve van de rechthebbende gelast van het inbeslaggenomen geldbedrag van € 2.500,-. De Officier
van Justitie had de verbeurdverklaring van dit geldbedrag gevorderd. Een machtiging van de Rechter-
Commissaris als bedoeld in artikel 103 Sv heb ik tussen de aan de Hoge Raad gezonden stukken niet
aangetroffen. Voorts blijkt nergens uit dat er onderscheid is gemaakt tussen de overige
inbeslaggenomen goederen - waarvan nauwelijks voorstelbaar is dat deze ter verhaal van een
geldboete of ontnemingsmaatregel in beslag zijn genomen - en het geldbedrag. Daarom meen ik dat
er in cassatie vanuit gegaan kan worden dat het geldbedrag op grond van artikel 94 Sv in beslag is
genomen.(7)

12. Omdat de last tot bewaring ten behoeve van de rechthebbende die de Rechtbank in de strafzaak
ten aanzien van het geld heeft gegeven nog niet onherroepelijk is en het beslag kennelijk voortduurt
op de voet van artikel 94 Sv, diende de Rechtbank na te gaan of a) het belang van strafvordering het
voortduren van het beslag nog vorderde, en b) zo niet, of klager redelijkerwijs als rechthebbende kon
worden aangemerkt.(8)

13. Het Hof heeft geoordeeld dat het belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave aan
klager van het geldbedrag van € 2.500,-. De houdbaarheid van dit oordeel is reeds twijfelachtig omdat
het er op lijkt dat de Advocaat-Generaal bij het Hof op een ander standpunt stond. Waarom het geld
volgens hem niet voor teruggave in aanmerking kwam is uit het proces-verbaal van de behandeling in
raadkamer niet duidelijk, maar kennelijk niet omdat het belang van strafvordering het beslag nog
vorderde.(9) Na de vrijspraak van [betrokkene 1] van de poging tot bevrijding van klager - waartoe
het hoger beroep in de strafzaak van [betrokkene 1] zich niet zal uitstrekken - valt gelet op artikel 33a
Sr zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet goed in te zien dat in hoger beroep alsnog de
verbeurdverklaring(10) van het geldbedrag zal worden uitgesproken. Waarom het belang van de
waarheidsvinding nog met het beslag zou zijn gediend is evenmin helder.

14. Wellicht heeft het Hof het beslag niet willen opheffen in het licht van een eerder aan [betrokkene
1] opgelegde voorwaardelijke geldboete, waarvan de Rechtbank de tenuitvoerlegging heeft gelast.
Dat lijkt mij evenwel reeds niet mogelijk omdat het hier kennelijk niet om een beslag ex artikel 94a Sv
gaat.

15. Het oordeel van het Hof dat het belang van strafvordering het beslag op het geldbedrag van €
2.500,- vordert is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk, zodat het middel slaagt.

16. De tweede klacht van het tweede middel luidt dat het Hof ten onrechte niet heeft gerespondeerd
op het door de raadsman van klager gedane verzoek [betrokkene 1] ter zitting als getuige te horen.
Nu "in een Raadkamerprocedure getuigen kunnen worden gehoord brengen beginselen van een
behoorlijke procesorde met zich mee dat de (Raadkamer-)rechter ook respondeert op een ter zitting
gedaan verzoek een getuige te doen horen (...). Op grond van deze omstandigheid dient de
beschikking van het Hof te worden vernietigd", aldus de steller van het middel.

17. Zo algemeen als het middel is gesteld faalt het reeds omdat geen van de op de
raadkamerprocedure toepasselijke artikelen 21 tot en met 25 Sv nietigheid stelt op het verzuim om te
beslissen op een "subsidiair" verzoek als hier aan de orde. Ik merk voorts op dat niet blijkt dat het
verzoek bij het Hof op enige wijze was gemotiveerd en ook in cassatie niet is uiteengezet in welk
belang de klager door het niet inwilligen van het verzoek is geschaad. Dat belang is voorts niet
evident, omdat het Hof het beklag heeft afgewezen op de grond dat het belang van strafvordering
zich tegen teruggave van het geldbedrag verzet - en dus niet op de grond dat klager niet
redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt - en zonder toelichting van de zijde van de



raadsman niet duidelijk is wat [betrokkene 1] op dit punt voor relevants zou kunnen verklaren.(11)

18. Het middel faalt.

19. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
beschikking ambtshalve te vernietigen heb ik niet aangetroffen.

20. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de
zaak naar het Hof te 's-Hertogenbosch opdat de zaak op het bestaande klaagschrift opnieuw wordt
behandeld en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Het klaagschrift is gedateerd op 11 juli 2006. Zowel de Rechtbank als het Hof is er kennelijk vanuit
gegaan dat hier sprake is van een verschrijving. Het klaagschrift is mede gelet op de zich daarop
bevindende print van verzendingsgegevens van de fax ingekomen op 11 juli 2007.

2 Vgl. Van Dorst, Cassatie in strafzaken, 6e, p. 140.

3 Zie ook A.M. Berkhout-Van Poelgeest, Handboek Strafzaken, hoofdstuk 77.3, p. 1: "Klager en zijn
raadsman kunnen het klaagschrift zo nodig bij de behandeling mondeling aanvullen."

4 Dat alleen het identiteitsbewijs en het Turkse paspoort (overigens voorafgegaan door de woorden
in ieder geval) in het klaagschrift worden genoemd valt te verklaren uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie kennelijk op de zitting in de strafzaak van [betrokkene 1] heeft gezegd dat tegen
teruggave van die voorwerpen aan Kursunlu geen bezwaar bestond.

5 HR 7 september 2004, NJ 2004, 593, HR 25 juni 2002, LJN AE2644, R. Kuiper, 552a-beklag tegen
94(a)-beslag, Strafblad 2008, p. 94.

6 HR 20 september 2005, NJ 2006, 26, HR 1 oktober 2002, NJ 2002, 616, HR 28 november 1995, 1996,
383, R. Kuiper, t.a.p., p. 100. In de zaak die leidde tot HR 6 januari 2009, LJN BG4193 verstond de
Hoge Raad de bestreden beschikking zo dat het klaagschrift daarbij deels gegrond was verklaard,
waarmee het belang van de niet-opgeroepen derde-belanghebbende was gegeven.

7 Dat was anders in de zaak die leidde tot HR 6 maart 2007, LJN AZ6174, waarin het er op leek dat
het beklag op artikel 94a Sv was gebaseerd.

8 Vgl. HR 10 maart 2009, NJ 2009, 150, HR 10 maart 2009, NS 2009, 141, HR 18 december 2007, NJ
2008, 35, HR 25 september 2001, NJ 2002, 109.

9 Indien het OM bij de behandeling van een klacht te kennen geeft dat het belang van de
strafvordering zich niet verzet tegen teruggave van een in beslag genomen voorwerp mag de rechter
niet zelfstandig beoordelen of dat belang nog bestaat, HR 25 november 2003, NS 2004, 17.

10 Onttrekking aan het verkeer komt gelet op de aard van het voorwerp niet in aanmerking.

11 Vgl. HR 7 juli 2009, NJ 2009, 404, HR 6 februari 2007, NJ 2007, 111.
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als “derde” en niet als beslagene aan te merken. Indien het belang van
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ABO/IV

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats
Utrecht, van 9 juni 2015, nummer RK 15/1301, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv,
ingediend door:

[klager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985.

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft J.S. Nan, advocaat te 's-Gravenhage, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking
en tot zodanige beslissing met betrekking tot terugwijzing of verwijzing als de Hoge Raad gepast zal
voorkomen.

Het middel klaagt dat de ongegrondverklaring van het beklag getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting, dan wel onbegrijpelijk is.

De Rechtbank heeft het klaagschrift, dat strekt tot teruggave van de onder de klager
inbeslaggenomen personenauto ongegrond verklaard. De Rechtbank heeft daartoe het volgende
overwogen:

" [klager] heeft aangevoerd dat de auto onder hem in beslag is genomen ter zake verdenking van
een strafbaar feit. Klager stelt eigenaar te zijn van die auto. Het strafvorderlijk belang verzet zich
niet tegen teruggave van de auto. Door het voortduren van de inbeslagneming wordt niet alleen
klager benadeeld, maar tevens zijn familiekring. Mede krachtens het beginsel van
onschuldpresumptie wenst klager teruggave van voornoemde auto.

[betrokkene 1] heeft aangevoerd dat haar ex-partner de autopapieren uit haar auto heeft
gestolen en de auto heeft overgeschreven op naam van zijn vriend [klager] . Klaagster heeft

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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hiervan aangifte gedaan. Klaagster heeft rekeningafschriften en een kentekenbewijs overgelegd
om aan te tonen dat zij de rechtmatige eigenaar van de auto is.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het strafvorderlijk belang zich niet
verzet tegen teruggave van de in beslag genomen auto. Nu het in het midden blijft aan wie de
auto toebehoort, is het uitgangspunt dat het beslag teruggegeven dient te worden aan degene
onder wie het in beslag is genomen. In dit geval is dat [klager] .

De rechtbank oordeelt als volgt. [betrokkene 1] heeft haar standpunt dat zij de rechtmatige
eigenaar van de auto is, niet kunnen onderbouwen met stukken. Dat het zo gegaan is als zij heeft
verklaard, kan de rechtbank op basis van de thans voorliggende stukken niet vaststellen. Het
klaagschrift van [betrokkene 1] zal daarom ongegrond worden verklaard.

Dat [klager] civielrechtelijk een sterker recht op de auto heeft, kan de rechtbank eveneens niet
vaststellen, omdat niet vastgesteld kan worden dat [klager] een koper te goeder trouw is
geweest (artikel 3:86, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek). De rechtbank kan daarom niet
beoordelen of [klager] een geldige aanspraak heeft op het inbeslaggenomen en nog niet
teruggegeven voorwerp en verklaart het klaagschrift van [klager] om die reden ongegrond.

De officier van justitie heeft aangegeven dat de ex-partner van [betrokkene 1] als verdachte is
aangemerkt in de onderliggende strafzaak. Mocht deze verdachte nog worden gedagvaard, dan
zal de zittingsrechter een beslissing moeten nemen over het beslag. Indien dagvaarding
achterwege blijft, zal de officier van justitie een beslissing over het beslag dienen te nemen."

In geval van een beklag van de beslagene tegen een op de voet van art. 94 Sv gelegd beslag
dient de rechter a. te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag
vordert, en zo neen, b. de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp te gelasten aan de
beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet
worden beschouwd. In dit laatste geval moet het klaagschrift van de beslagene ongegrond
worden verklaard en kan, mits de hiervoor bedoelde ander zelf een klaagschrift heeft ingediend,
de teruggave aan die rechthebbende worden gelast. (Vgl. HR 28 september 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654, r.o. 2.8.)

Ingevolge art. 116, eerste lid, Sv doet het openbaar ministerie de inbeslaggenomen voorwerpen
teruggeven aan de beslagene, zodra het belang van strafvordering zich daartegen niet meer
verzet. In het systeem van de wet ligt aldus besloten dat, indien het openbaar ministerie bij de
behandeling van een beklag als bedoeld in art. 552a Sv te kennen geeft van oordeel te zijn dat
het belang van strafvordering zich niet meer tegen de gevraagde teruggave verzet, de rechter,
zonder zelf in een beoordeling van dit laatste punt te treden, op het klaagschrift dient te
beslissen. (Vgl. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654, r.o. 2.10.)

Uit de hiervoor in 2.2 weergegeven overwegingen van de Rechtbank blijkt dat de Officier van
Justitie zich op het standpunt heeft gesteld dat het strafvorderlijk belang zich niet verzet tegen
teruggave van de in beslag genomen auto. Tevens blijkt uit deze overwegingen dat de Rechtbank
het klaagschrift van [betrokkene 1] ongegrond heeft verklaard, nu zij haar standpunt dat zij de
rechtmatige eigenaar van de auto is, niet heeft kunnen onderbouwen met stukken. Gelet op het in
2.3 en 2.4 overwogene had de Rechtbank het beklag derhalve gegrond moeten verklaren en op
de voet van art. 552a, zevende lid, Sv de daarmee overeenkomende last behoren te geven.

Het middel is gegrond.

Aantekening verdient het volgende.

De Hoge Raad heeft in zijn (overzichts)beschikking van 28 september 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654 met betrekking tot de toetsingsmaatstaf voor de
beoordeling van de handhaving van een op de voet van art. 94 Sv gelegd beslag het volgende
overwogen:

"2.11. In een geval waarin het belang van strafvordering het voortduren van een op de voet van



art. 94 Sv gelegd beslag niet meer vordert en waarin een derde - als zodanig kan ook gelden
degene onder wie het beslag feitelijk is gelegd, maar tegen wie het strafrechtelijk onderzoek niet
is gericht - op de voet van art. 552a Sv een klaagschrift heeft ingediend strekkende tot teruggave,
dient de rechter te beoordelen of de klager die stelt rechthebbende te zijn, inderdaad
redelijkerwijs als rechthebbende op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt."

De tussen gedachtestrepen gezette zinsnede had het oog op de situatie dat degene tegen wie
het strafrechtelijk onderzoek is gericht het voor beslag vatbare voorwerp in de feitelijke macht
heeft gebracht van een ander. Bij nader inzien moet worden geoordeeld dat er geen reden is die
ander, onder wie op de voet van art. 94 Sv beslag is gelegd, als 'derde' en niet als beslagene aan
te merken. Indien het belang van strafvordering niet (meer) aanwezig is, dient het
inbeslaggenomen voorwerp aan deze, als beslagene, te worden teruggegeven. Rechtsoverweging
2.11 van de (overzichts)beschikking van 28 september 2010 dient derhalve te worden gelezen
zonder deze zinsnede.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en
als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

wijst de zaak terug naar de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, opdat de zaak in
zoverre op het bestaande klaagschrift opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de
raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier L. Nuy, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 januari 2017.

3 Slotsom

4 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager. 1. Strafvorderlijk belang niet
meer aanwezig, teruggave auto aan beslagene dan wel andere rechthebbende. 2.
Verbeterde lezing overzichtsbeschikking ECLI:NL:HR:2010:BL2823 door HR.

Ad 1. Zowel klager als B stellen eigenaar te zijn van auto. OvJ stelt zich op het
standpunt dat het strafvorderlijk belang zich niet verzet tegen teruggave van auto.
Rb verklaart klaagschrift van B ongegrond, nu B niet met stukken heeft kunnen
onderbouwen dat zij de rechtmatige eigenaar van auto is. Rb verklaart klaagschrift
van klager ongegrond, omdat zij niet kan beoordelen of klager een geldige
aanspraak op auto heeft. HR herhaalt relevante overwegingen uit
overzichtsbeschikking ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf en
verplichting rechter te beslissen indien OM te kennen geeft dat belang van
strafvordering zich niet meer tegen teruggave verzet. Gelet hierop had Rb beklag
van klager gegrond moeten verklaren en ex art. 552a.7 Sv de daarmee
overeenkomende last behoren te geven.

Ad 2. HR tekent aan dat rov. 2.11 van voormelde overzichtsbeschikking moet
worden gelezen zonder de tussen gedachtestrepen gezette zinsnede m.b.t. de
situatie waarin degene tegen wie het strafrechtelijk onderzoek is gericht het voor
beslag vatbare voorwerp in de feitelijke macht van een ander heeft gebracht. Bij
nader inzien is er geen reden die ander, onder wie ex art. 94 Sv beslag is gelegd,
als “derde” en niet als beslagene aan te merken. Indien het belang van
strafvordering niet (meer) aanwezig is, dient het inbeslaggenomen voorwerp aan
deze, als beslagene, te worden teruggegeven.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/03314 B
Zitting: 30 augustus 2016

Mr. G. Knigge
Conclusie inzake:
[klager]

1.  De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, heeft bij beschikking van 
9 juni 2015 het door de klager ingediende klaagschrift strekkende tot teruggave aan hem van het
in de bovenvermelde beschikking genoemde voorwerp ongegrond verklaard.

ECLI:NL:PHR:2016:1031



2.  Namens de klager is beroep in cassatie ingesteld. Namens de klager heeft mr. J.S. Nan, advocaat te
Dordrecht, een middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij niet kan beoordelen of de
klager een geldige aanspraak heeft op het in beslag genomen voorwerp, nu de officier van justitie
zich op het standpunt heeft gesteld dat het strafvorderlijk belang zich niet verzet tegen teruggave
van het onder de klager in beslag genomen voorwerp.

4.  De bestreden beschikking houdt omtrent het beklag het volgende in:

"De rechtbank gaat bij de beoordeling van het onderhavige beklag uit van de navolgende feiten en
omstandigheden:

1. onder [klager] is op 28 september 2014 in beslag genomen: een personenauto, merk Ford Focus,
kenteken [AA-00-AA];

2. beslagene heeft geen afstand gedaan van hetgeen in beslag is genomen.

Overwegingen

[klager] heeft aangevoerd dat de auto onder hem in beslag is genomen ter zake verdenking van een
strafbaar feit. Klager stelt eigenaar te zijn van die auto. Het strafvorderlijk belang verzet zich niet
tegen teruggave van de auto. Door het voortduren van de inbeslagneming wordt niet alleen klager
benadeeld, maar tevens zijn familiekring. Mede krachtens het beginsel van onschuldpresumptie wenst
klager teruggave van voornoemde auto.

[betrokkene 1] heeft aangevoerd dat haar ex-partner de autopapieren uit haar auto heeft gestolen
en de auto heeft overgeschreven op naam van zijn vriend [klager]. Klaagster heeft hiervan aangifte
gedaan. Klaagster heeft rekeningafschriften en een kentekenbewijs overgelegd om aan te tonen dat
zij de rechtmatige eigenaar van de auto is.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het strafvorderlijk belang zich niet
verzet tegen teruggave van de in beslag genomen auto. Nu het in het midden blijft aan wie de auto
toebehoort, is het uitgangspunt dat het beslag teruggeven dient te worden aan degene onder wie
het in beslag is genomen. In dit geval is dat [klager].

De rechtbank oordeelt als volgt. [betrokkene 1] heeft haar standpunt dat zij de rechtmatige eigenaar
van de auto is, niet kunnen onderbouwen met stukken. Dat het zo gegaan is als zij heeft verklaard,
kan de rechtbank op basis van de thans voorliggende stukken niet vaststellen. Het klaagschrift van
[betrokkene 1] zal daarom ongegrond worden verklaard.

Dat [klager] civielrechtelijk een sterker recht op de auto heeft, kan de rechtbank eveneens niet
vaststellen, omdat niet vastgesteld kan worden dat [klager] een koper te goeder trouw is geweest
(artikel 3:86, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek). De rechtbank kan daarom niet beoordelen of
[klager] een geldige aanspraak heeft op het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp en
verklaart het klaagschrift van [klager] om die reden ongegrond.

De officier van justitie heeft aangegeven dat de ex-partner van [betrokkene 1] als verdachte is
aangemerkt in de onderliggende strafzaak. Mocht deze verdachte nog worden gedagvaard, dan zal de
zittingsrechter een beslissing moeten nemen over het beslag. Indien dagvaarding achterwege blijft,
zal de officier van justitie een beslissing over het beslag dienen te nemen."

5. In een geval als het onderhavige, waarin de officier van justitie zich op het standpunt heeft gesteld
dat het belang van de strafvordering het voortduren van het op de voet van art. 94 Sv gelegde beslag
niet meer vordert, mag de beklagrechter niet in de beoordeling van dit punt treden.1 In dat geval dient



de beklagrechter de teruggave van het voorwerp te gelasten aan de beslagene, tenzij een ander
redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet worden beschouwd.2 De
beklagrechter dient dus niet (nader) te onderzoeken of de beslagene redelijkerwijs als rechthebbende
kan worden aangemerkt.3

6. De rechtbank heeft dit miskend. In haar overweging dat zij op basis van de thans voorliggende
stukken niet kan vaststellen dat [betrokkene 1] de rechtmatige eigenaar van de auto is, lijkt besloten
te liggen dat zich het uitzonderingsgeval waarin een ander dan de beslagen redelijkerwijs als
rechthebbende moet worden aangemerkt, zich niet voordoet, zodat de rechtbank de teruggave van
de auto aan de klager had moeten gelasten. 4 Het middel klaagt daarover terecht.

7. Mogelijk is de rechtbank op het verkeerde been gezet door rov. 2.11 van de reeds door mij in
voetnoot 1 aangehaalde overzichtsbeschikking van de Hoge Raad. Die overweging luidt als volgt:

“In een geval waarin het belang van strafvordering het voortduren van een op de voet van art. 94 Sv
gelegd beslag niet meer vordert en waarin een derde – als zodanig kan ook gelden degene onder wie
het beslag feitelijk is gelegd, maar tegen wie het strafrechtelijk onderzoek niet is gericht – op de voet
van art. 552a Sv een klaagschrift heeft ingediend strekkende tot teruggave, dient de rechter te
beoordelen of de klager die stelt rechthebbende te zijn, inderdaad redelijkerwijze als rechthebbende
op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt.”

Op het eerste gezicht wordt de beslagene (“degene onder wie het beslag feitelijk is gelegd”) in deze
overweging aangemerkt als een “derde”, zodat de beklagrechter ingeval van een door de beslagene
ingediend klaagschrift dient te onderzoeken of die beslagene “inderdaad redelijkerwijs als
rechthebbende op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt”. Dat echter kan, gezien hetgeen
in rov. 2.8 van diezelfde overzichtsbeschikking is gesteld, niet de bedoeling zijn. Hoe de weergegeven
overweging dan wel moet worden begrepen, is een vraag die hier in het midden kan blijven. Ik merk
slechts op dat de Hoge Raad mogelijk het oog heeft op de situatie waarin “degene onder wie het
beslag feitelijk is gelegd” juist niet de beslagene is (dat is dan degene onder wie het beslag niet
feitelijk, maar wel juridisch gezien is gelegd).

8. Ik merk nog het volgende op. Het probleem waarvoor de rechtbank zich zag geplaatst, was
mogelijk dat zij moeilijk over de juistheid van de beweringen van [betrokkene 1] kon oordelen zonder
vooruit te lopen op de uitkomst van de onderliggende strafzaak waarin de ex van [betrokkene 1] als
verdachte was aangemerkt. Wellicht achtte zij het daarom wijs om de beslissing aan de zittingsrechter
over te laten en in afwachting daarvan beide klaagschriften ongegrond te verklaren. Die mogelijkheid
kent de beklagprocedure echter niet, net zo min als zij de mogelijkheid kent om de bewaring ten
behoeve van de rechthebbende te gelasten. Wat misschien nog wel een begaanbare weg was
geweest, is dat de rechtbank de beslissing op de klaagschriften had aangehouden totdat de
zittingsrechter had geoordeeld, aangenomen tenminste dat dit oordeel binnen afzienbare tijd viel te
verwachten. Als onzeker blijft of in de onderliggende strafzaak zal worden gedagvaard, ligt die
oplossing niet in de rede.

9. Ik heb mij afgevraagd of de Hoge Raad zelf in de zaak zou kunnen voorzien, nu de rechtbank het
klaagschrift van [betrokkene 1] ongegrond heeft verklaard en tegen die beschikking naar het zich laat
aanzien geen beroep in cassatie is ingesteld. Dat laatste staat in cassatie echter niet vast. Daar komt
bij dat ik niet uitsluit dat de rechtbank anders zou hebben geoordeeld als zij er zich bewust van was
geweest dat de beslissing niet aan de zittingsrechter kan worden overgelaten. Ik merk daarbij op dat
het weliswaar de vraag is of [betrokkene 1] in een eventuele door haar ingediend tweede klaagschrift
zal kunnen worden ontvangen, maar dat zij in elk geval na terug- of verwijzing als belanghebbende
zal moeten worden opgeroepen.

10. Het middel is terecht voorgesteld.
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11. Gronden waarop de bestreden beschikking ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, zijn
door mij niet aangetroffen.

12. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot zodanige beslissing met
betrekking tot terugwijzing of verwijzing van de zaak als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie de overzichtsbeschikking van de Hoge Raad van 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823,
NJ2010/654, m.nt. P.A.M. Mevis, rov. 2.10.

Zie dezelfde overzichtsbeschikking, rov. 2.8.

Zijn recht op het voorwerp ontleent de beslagene aan het feit dat hij ten tijde van de
inbeslagneming bezitter of houder van dat voorwerp was.

Vgl. HR 15 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS1803 en HR 18 december 2007, ECLI:NL:HR:BB8869, NJ
2008/35.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94.2 Sv op Instagram-accounts. Is een
Instagram-account een (voor verbeurdverklaring vatbaar) voorwerp a.b.i. art. 94.2
Sv? O.g.v. art. 94.2 Sv zijn vatbaar voor inbeslagneming o.m. alle voorwerpen
waarvan de verbeurdverklaring kan worden bevolen. Uit de bewoordingen van art.
33a.4 Sr en de wetsgeschiedenis van die bepaling volgt dat slechts zaken en
vermogensrechten in de zin van art. 3:1 BW als voor verbeurdverklaring vatbare
“voorwerpen” kunnen worden aangemerkt. Voor het aannemen van de
mogelijkheid van verbeurdverklaring (die ertoe leidt dat Staat rechthebbende wordt
op het betreffende voorwerp) is dus vereist dat het object van inbeslagneming is
aan te merken als zaak of als vermogensrecht. Zaken zijn volgens art. 3:2 BW voor
menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Volgens (niet uitputtende)
omschrijving van art. 3:6 BW zijn vermogensrechten rechten die, hetzij afzonderlijk
hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of ertoe strekken
rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor
verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (vgl. HR:2019:1909). Rb
heeft geoordeeld dat Instagram-account noch als zaak noch als vermogensrecht (en
dus ook niet als een voorwerp in de hier bedoelde zin) kan worden aangemerkt.
Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Dat virtuele objecten die
waarde vertegenwoordigen en overdraagbaar zijn onder omstandigheden wel als
zo’n voorwerp zouden kunnen worden aangemerkt, maakt dat niet anders. De met
het aanmaken van een persoonsgebonden Instagram-account geopende
mogelijkheid voor gebruiker om via een site of app beelden of andere gegevens uit
te wisselen, is niet met dergelijke objecten gelijk te stellen.

Volgt verwerping. Samenhang met 21/01244 B.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0108 
NJB 2022/1295 
JIN 2022/113 met annotatie van Oort, C. van 
RvdW 2022/528 
NJ 2022/249 met annotatie van N. Keijzer 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2022:687
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HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/01245 B

Datum 24 mei 2022

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 8 februari 2021,
nummer RK 20-008529, op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van
Strafvordering, ingediend

door

[klager],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

hierna: de klager.

Het beroep is ingesteld door het openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur een cassatiemiddel
voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het cassatiemiddel klaagt dat het oordeel van de rechtbank dat de onder de klager
inbeslaggenomen Instagram-accounts niet kunnen worden aangemerkt als - voor
verbeurdverklaring vatbare - voorwerpen in de zin van artikel 94 lid 2 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv) van een onjuiste rechtsopvatting getuigt.

De rechtbank heeft het klaagschrift, voor zover dat strekt tot teruggave van de onder de klager
inbeslaggenomen Instagram-accounts @[account 1] en @[account 2], gegrond verklaard. De
beschikking van de rechtbank houdt onder meer het volgende in:

“2. Feiten en omstandigheden

Tijdens een doorzoeking op het woonadres van klager (...) is onder klager het voornoemde

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel



inbeslaggenomen. Uit de kennisgevingen van inbeslagneming (kvi) (...) blijkt ten aanzien van de
grondslag van het beslag het navolgende:

(...)

• Instagram accounts “@[account 1]” en “@[account 2]”. Als grondslag wordt vermeld de artikelen
94 lid 1 Sv (waarheid aan de dag brengen), 94 lid 2 Sv (verbeurdverklaring);

(...)

3. Standpunten

Namens klager is - op de gronden als vermeld in de bij de behandeling in raadkamer overgelegde
pleitnota, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd -
gepersisteerd bij het verzoek tot teruggave van de onder hem in beslag genomen goederen. (...)
De raadsman heeft ten aanzien van de inbeslaggenomen Instagram accounts, althans de
informatie op deze accounts, betoogd dat het niet mogelijk is beslag op die accounts te leggen
zoals nu gedaan is. Het betreft immers geen voorwerpen als bedoeld in artikel 94 Sv. De raadsman
meent, onder verwijzing naar de jurisprudentie, dat de vergelijking met bitcoins niet opgaat, nu
een Instagram account, anders dan bitcoins, geen reële waarde in het economische verkeer
vertegenwoordigt (behalve voor de eigenaar van het account) die voor overdracht vatbaar is.

De officier van justitie heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat het klaagschrift ongegrond
moet worden verklaard, ter zitting het door haar voorgedragen schriftelijk standpunt overgelegd,
waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. (...) Ten aanzien van
het beslag op genoemde Instagram accounts komt het standpunt van de officier van justitie er -
kort weergegeven - op neer dat een dergelijk account een “voorwerp” is als bedoeld in artikel 94
Sv. Het beslag is daarom wel degelijk rechtmatig gelegd. De officier van justitie wijst er daarbij op
dat geregeld beslag wordt gelegd op bitcoins, hetgeen ook geen tastbare goederen zijn. Een
Instagram account is een daarmee te vergelijken goed dat ook een waarde vertegenwoordigt en
dat vervolgens als voorwerp in de zin van artikel 94 Sv dient te worden beschouwd. Subsidiair
stelt de officier van justitie zich op het standpunt dat het beslag op de Instagram accounts
rechtmatig is nu daarmee beslag is gelegd op een vermogensrecht van klager, dat valt onder
“voorwerp” als bedoeld in artikel 94 Sv. De officier van justitie stelt zich dan ook op het standpunt
dat deze Instagram accounts, nu deze gebruikt zijn bij de strafbare feiten waar klager van wordt
verdacht, verbeurd kunnen worden verklaard.

4. Beoordeling

Vooropgesteld moet worden dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift
als bedoeld in artikel 552a Sv een summier karakter draagt. Dat betekent dat van de rechtbank
niet kan worden gevergd ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak of
ontnemingsprocedure te treden. Daarvoor is in de beklagprocedure geen plaats, omdat ten tijde
van een dergelijke procedure veelal het dossier zoals dat uiteindelijk aan de zittingsrechter in de
hoofd- of ontnemingszaak zal worden voorgelegd, nog niet compleet is en omdat voorkomen moet
worden dat de beklagrechter vooruitloopt op het in de hoofd- of de ontnemingszaak te geven
oordeel. Het beperkte karakter van de beklagprocedure komt tot uitdrukking in enkele van de aan
te leggen toetsingsmaatstaven.

(...)

Uit de stukken blijkt (...) dat op klager de verdenking rust dat hij samen met zijn partner
gedurende een langere periode valse merkgoederen, waaronder kleding en tassen, via een aantal
Instagram accounts heeft verkocht. In dat verband rust er op klager tevens de verdenking dat hij
zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen in vereniging en dat hij de uitkeringsinstantie er onder
meer niet van op de hoogte heeft gesteld dat hij inkomsten genoot. Uit de beschikbare stukken,
waaronder het verhoor van klager bij de rechter-commissaris, blijkt bovendien dat klager heeft
bekend dat hij valse merkkleding heeft verkocht en dat hij niet altijd zijn inkomsten bij de
uitkeringsinstantie heeft gemeld. (...)
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Beslag ex artikel 94 Sv op (...) de twee Instagram accounts

Ingeval van een beklag van de beslagene tegen een op grond van artikel 94 Sv gelegd beslag
dient de rechtbank te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag
vordert. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de desbetreffende voorwerpen kunnen dienen om
de waarheid aan de dag te brengen. Voorts verzet het door dit artikel beschermde belang zich
tegen teruggave indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het inbeslaggenomen voorwerp zal
bevelen.

(...)

Ten aanzien van het beslag op de twee genoemde Instagram accounts overweegt de rechtbank
het volgende.

De rechtbank merkt allereerst op dat de officier van justitie desgevraagd heeft bevestigd dat er
zogenaamd klassiek artikel 94 Sv beslag ligt op genoemde accounts en dat het uitdrukkelijk niet
gaat om een dergelijk beslag op bijvoorbeeld de gegevensdragers waarop deze accounts werden
aangemaakt en/of geraadpleegd. Ook gaat het er in de visie van de officier van justitie niet om dat
aan bijvoorbeeld een provider verzocht is de betreffende Instagram accounts ontoegankelijk te
maken.

Anders dan de officier van justitie, en met de raadsman van klager, is de rechtbank van oordeel
dat een Instagram account geen voorwerp is in de zin van artikel 94 Sv. Voorts kan een Instagram
account niet als een goed worden beschouwd en is tevens geen sprake van een vermogensrecht.
De vergelijking die de officier van justitie in dit verband maakt met, zoals zij aangeeft, andere
virtuele goederen zoals bitcoins, gaat naar het oordeel van de rechtbank niet op. Bitcoins
vertegenwoordigen, net als bijvoorbeeld een bankrekening(nummer), immers een vermogensrecht
waar wel beslaglegging als bedoeld in artikel 94 Sv op mogelijk is. Dat geldt naar het oordeel van
de rechtbank uitdrukkelijk niet voor een Instagram account. Dat een dergelijk account waarde kan
vertegenwoordigen, zoals betoogd is door de officier van justitie, maakt dit niet anders, nu voor
een dergelijk account in dat verband geldt dat die waarde afhankelijk is van de gebruiker van dat
account, bijvoorbeeld omdat iemand een bepaalde nationale of internationale bekendheid geniet.

Het voorgaande betekent dat de rechtbank van oordeel is dat de feitelijke grondslag van het
beslag op de Instagram accounts onjuist is, dat het beslag op deze accounts derhalve
onrechtmatig is en dient te worden opgeheven. In zoverre dient het klaagschrift derhalve gegrond
te worden verklaard en het beslag op de Instagram accounts te worden opgeheven.”

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn in het bijzonder de volgende wettelijke
bepalingen van belang.

- Artikel 94 leden 1 en 2 Sv:

“1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de
dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.”

- Artikel 33a leden 1 en 4 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr):

“1. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn:

a. voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren of die hij geheel of ten dele ten eigen bate
kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare
feit zijn verkregen;

b. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan;

c. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid;

d. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het misdrijf is belemmerd;
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e. voorwerpen die tot het begaan van het misdrijf zijn vervaardigd of bestemd;

f. zakelijke rechten op of persoonlijke rechten ten aanzien van de onder a tot en met e bedoelde
voorwerpen.

(...)

4. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.”

- Artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW):

“Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.”

- Artikel 2 van Boek 3 BW:

“Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.”

- Artikel 6 van Boek 3 BW:

“Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe
strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor
verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.”

De totstandkomingsgeschiedenis van de Wet van 10 december 1992 tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter
verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties, Stb. 1993, 11, houdt onder
meer het volgende in:

- de memorie van toelichting:

“4.2. Inbeslagneming van «voorwerpen»

Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering bevatten tot dusver geen definitie
van wat onder «voorwerpen» die voor inbeslagneming, verbeurdverklaring of onttrekking aan het
verkeer in aanmerking komen dient te worden verstaan. (...)

De ondergetekende deelt de opvatting, weergegeven in «het Wetboek van Strafvordering» van
Melai c.s., in aantekening 4 bij artikel 94, dat deze kwestie oplossing behoeft in de sfeer van de
wetgeving en niet in de rechtspraak behoort te worden beantwoord, en dat te dezer zake een
duidelijke voorziening door de wetgever zal moeten worden getroffen. Dat er met name met het
oog op de toepassing van de straf van verbeurdverklaring en van de maatregel van ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel behoefte bestaat aan de mogelijkheid beslag te leggen op
onroerende en andere registergoederen staat voor de ondergetekende buiten twijfel.

Maar ook andere zaken, zo goed als rechten dienen daarvoor vatbaar te zijn. Om dit te
verduidelijken wordt - zoals reeds eerder werd aangestipt - voorgesteld het begrip «voorwerp» in
de artikelen 33a Sr (verbeurdverklaring) en 36e Sr (ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel) te definiëren met een verwijzing naar artikel 3.1.1.0 Nieuw BW. Dat artikel bepaalt dat
goederen alle zaken en alle vermogensrechten zijn. Aldus wordt duidelijk gemaakt dat niet alleen
roerende zaken en vorderingen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, maar ook onroerende zaken
en andere registergoederen, alsmede rechten aan toonder of order en aandelen en effecten op
naam. (...) Nu onder de voorgestelde definitie van voorwerpen alle zaken, roerend of onroerend,
registergoed of niet, vallen alsmede onlichamelijke zaken, lijkt het niet langer nodig afzonderlijke
voorzieningen met het oog op de mogelijkheid tot inbeslagneming, verbeurdverklaring of levering
van vorderingen te handhaven.”

(Kamerstukken II 1989/90, 21 504, nr. 3, p. 20-21.)

- de nota naar aanleiding van het eindverslag:

“Gaarne maak ik van gelegenheid gebruik, zulks in antwoord op de vraag van de leden van de
CDA-fractie, nader in te gaan op de omschrijving van de termen «voorwerpen» en «goederen»,
aan welke termen ook in het advies van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak aandacht is
besteed. Allereerst hecht ik eraan op te merken, dat het geenszins de bedoeling is geweest het
onderwerp met de daaraan eerder gewijde beschouwingen (memorie van toelichting pp. 2022,
memorie van antwoord p. 21) «luchtig» af te doen. Vanzelfsprekend ben ook ik van oordeel, dat
het wenselijk is voor de aanduiding van één begrip op verschillende rechtsgebieden waar mogelijk
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dezelfde term te hanteren. In zoverre was het mij dan ook liever geweest de suggestie in
evengenoemd advies te kunnen volgen om in plaats van de term «voorwerpen», voor de
omschrijving waarvan is aangesloten bij die van «goederen», ook de term «goederen» te
gebruiken. Bij de overweging daarvan echter is mij, zoals in de memorie van toelichting is
uiteengezet, gebleken, dat aan dit voorstel een aantal bezwaren kleven die zwaarder wegen dan
het voordeel van eenheid in de terminologie.

Erkend kan worden dat de term «voorwerpen» in het dagelijks spraakgebruik verwijst naar
roerende zaken. Op strafrechtelijk gebied kan echter niet worden gezegd, dat die term altijd in die
betekenis wordt gebezigd. Deze kan ook op onlichamelijke zaken betrekking hebben (vgl. artt.
353, 552b Sv). Deze betrekkelijke vaagheid in de bestaande strafrechtelijke systematiek gevoegd
bij de wenselijkheid expliciet duidelijk te maken dat inbeslagneming van onroerende en andere
registergoederen, evenals van zaken en rechten met het oog op verbeurdverklaring en ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel mogelijk is, geeft aanleiding «voorwerpen» in dit verband
nader te omschrijven. De vervanging van «voorwerpen» door «goederen» is niet verkieslijk, omdat
het woord «goed» of «goederen» op vele plaatsen in de wetboeken van Strafrecht en
Strafvordering voorkomt in een betekenis die niet die van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek is. Een
algehele herziening van alle relevante bepalingen uit die wetboeken, evenals uit andere
strafrechtelijk relevante wetgeving, is een zo omvangrijke (en derhalve gevaar voor vergissingen
opleverende) operatie, dat deze naar mijn oordeel niet wordt gerechtvaardigd door het juridisch-
systematisch voordeel dat daarvan kan worden verwacht.

Waar het woord «goed/goederen» thans immers niet gelijk is aan het burgerlijkrechtelijk begrip
zou het moeten worden vervangen door andere omschrijvingen, die onvermijdelijk nieuwe
interpretatievragen oproepen waarvan de reikwijdte thans niet is te overzien. Hierbij komt dat met
de invulling die thans aan het begrip «voorwerpen», in het verband waarom het hier gaat, is
gegeven, niet is beoogd alle gevolgen in het leven te roepen, die in de civielrechtelijke doctrine
zijn verbonden aan de term «goederen», aangezien de implicaties daarvan niet werkelijk kunnen
worden overzien. Uit het bovenstaande moge blijken, dat ik oog heb voor de bezwaarlijke kanten
die zijn te onderkennen aan de in het wetsvoorstel gegeven omschrijving van «voorwerpen». Naar
mijn opvatting is de gekozen systematiek desondanks de minst bezwaarlijke en biedt deze wel
voldoende duidelijkheid om in de praktijk werkzaam te blijken.”

(Kamerstukken II 1991/92, 21504, nr. 8, p. 10-11.)

Op grond van artikel 94 lid 2 Sv zijn vatbaar voor inbeslagneming onder meer alle voorwerpen
waarvan de verbeurdverklaring kan worden bevolen. Uit de bewoordingen van artikel 33a lid 4 Sr
en de hiervoor onder 2.4 weergegeven wetsgeschiedenis volgt dat slechts zaken en
vermogensrechten in de zin van artikel 1 van Boek 3 BW als voor verbeurdverklaring vatbare
“voorwerpen” kunnen worden aangemerkt. Voor het aannemen van de mogelijkheid van
verbeurdverklaring - die ertoe leidt dat de Staat rechthebbende wordt op het betreffende
voorwerp - is dus vereist dat het object van inbeslagneming is aan te merken als een zaak of als
een vermogensrecht. Zaken zijn volgens artikel 2 van Boek 3 BW voor menselijke beheersing
vatbare stoffelijke objecten. Volgens de - niet uitputtende - omschrijving van artikel 6 van Boek 3
BW zijn vermogensrechten rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht,
overdraagbaar zijn, of ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel
verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (vgl. HR 6
december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1909).

De rechtbank heeft geoordeeld dat een Instagram-account noch als een zaak noch als een
vermogensrecht - en dus ook niet als een voorwerp in de hier bedoelde zin - kan worden
aangemerkt. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Dat virtuele objecten die -
kort gezegd - waarde vertegenwoordigen en overdraagbaar zijn onder omstandigheden wel als
zo’n voorwerp zouden kunnen worden aangemerkt, maakt dat niet anders. De met het aanmaken
van een persoonsgebonden Instagram-account geopende mogelijkheid voor de gebruiker om via
een site of app beelden of andere gegevens uit te wisselen, is niet met dergelijke objecten gelijk
te stellen.

Het cassatiemiddel is tevergeefs voorgesteld.



De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren
Y. Buruma en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 24 mei 2022.

3 Beslissing
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[klager]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

hierna: de klager.

1.  De rechtbank Noord-Holland heeft bij beschikking van 8 februari 2021 het klaagschrift ex art. 552a
Sv gedeeltelijk gegrond verklaard.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 21/01244. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.

3. De plaatsvervangend officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland, mr. W. Bos,
heeft één middel van cassatie voorgesteld.

Het middel bevat de klacht dat het oordeel van de rechtbank dat de inbeslaggenomen Instagram-
accounts niet kunnen worden aangemerkt als voorwerpen in de zin van artikel 94 lid 2 Sv getuigt
van een onjuiste rechtsopvatting.

Op 10 september 2020 zijn onder de klager onder meer de twee Instagram-accounts "@ [account
1] " en "@ [account 2] " in beslag genomen.1 De klager wordt ervan verdacht dat hij via deze
Instagram-accounts (valse) merkkleding zou verkopen, dan wel deze accounts zou gebruiken om
mensen naar Whatsapp-groepen en andere accounts te leiden waar deze goederen werden
aangeboden.2

Namens de klager is op 28 september 2020 een klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend waarin hij
zich verzet tegen deze inbeslagneming. Tijdens de raadkamerzitting van 18 januari 2021 heeft de
officier van justitie het beslag toegelicht. Hier heeft hij ten aanzien van het doel van de
inbeslagneming gesteld voornemens te zijn de Instagram-accounts in de strafzaak tegen de
klager verbeurd te laten verklaren, omdat sprake zou zijn geweest van strafbare feiten die zijn
gepleegd “met behulp van de Instagram-accounts”.3 Het gaat in deze zaak dus om beslag op de
voet van art. 94 lid 2 Sv, ten behoeve van verbeurdverklaring op grond van art. 33a lid 1 onder c
Sr.4

Tijdens de zitting van 18 januari 2018 heeft de officier van justitie primair het standpunt
betrokken dat een Instagram-account een ‘goed’ is in strafrechtelijke zin en daarom ook een
‘voorwerp’ in de zin van art. 94 lid 2 Sv. In dit verband heeft zij een vergelijking gemaakt met
onder meer het RuneScape-arrest. Subsidiair heeft zij betoogd dat het gebruiksrecht om van
Instagram gebruik te maken een vermogensrecht zou zijn.5

De raadsman van de klager heeft ter zitting onder meer aangevoerd dat Instagram-accounts
geen voorwerpen zijn in de zin van art. 94 (lid 2) Sv en daarom niet vatbaar voor inbeslagneming
op de voet van dat artikel.

De rechtbank heeft in haar beschikking van 8 februari het beklag voor zover dat zag op het
beslag op de Instagram-accounts gegrond verklaard. De beschikking houdt hieromtrent en voor
zover relevant het volgende in:

“Ten aanzien is van het beslag op de twee genoemde Instagram accounts overweegt de
rechtbank het volgende.

De rechtbank merkt allereerst op dat de officier van justitie desgevraagd heeft bevestigd dat er
zogenaamd klassiek artikel 94 Sv beslag ligt op genoemde accounts en dat het uitdrukkelijk niet
gaat om een dergelijk beslag op bijvoorbeeld de gegevensdragers waarop deze accounts werden
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aangemaakt en/of geraadpleegd. Ook gaat het er in de visie van de officier van justitie niet om dat
aan bijvoorbeeld een provider verzocht is de betreffende Instagram accounts ontoegankelijk te
maken.

Anders dan de officier van justitie, en met de raadsman van klager, is de rechtbank van oordeel
dat een Instagram account geen voorwerp is in de zin van artikel 94 Sv. Voorts kan een Instagram
account niet als een goed worden beschouwd en is tevens geen sprake van een vermogensrecht.
De vergelijking die de officier van justitie in dit verband maakt met, zoals zij aangeeft, andere
virtuele goederen zoals bitcoins, gaat naar het oordeel van de rechtbank niet op. Bitcoins
vertegenwoordigen, net als bijvoorbeeld een bankrekening(nummer), immers een vermogensrecht
waar wel beslaglegging als bedoeld in artikel 94 Sv op mogelijk is. Dat geldt naar het oordeel van
de rechtbank uitdrukkelijk niet voor een Instagram account. Dat een dergelijk account waarde kan
vertegenwoordigen, zoals betoogd is door de officier van justitie, maakt dit niet anders, nu voor
een dergelijk account in dat verband geldt dat die waarde afhankelijk is van de gebruiker van dat
account, bijvoorbeeld omdat iemand een bepaalde nationale of internationale bekendheid geniet.

Het voorgaande betekent dat de rechtbank van oordeel is dat de feitelijke grondslag van het
beslag op de Instagram accounts onjuist is, dat het beslag op deze accounts derhalve
onrechtmatig is en dient te worden opgeheven. In zoverre dient het klaagschrift derhalve gegrond
te worden verklaard en het beslag op de Instagram accounts te worden opgeheven”

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het onderzoek in raadkamer
naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv een summier karakter draagt.
Getoetst moet worden of het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend,
verbeurdverklaring van de betreffende Instagram-accounts zal bevelen.6 Wanneer echter tegen de
inbeslagneming wordt opgekomen met een rechtsklacht die niet is verweven met waarderingen
van feitelijke aard, ligt het in de rede dat zo’n onderzoek een meer volledig karakter krijgt.7

De vraag of Instagram-accounts voorwerpen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring kan van
verschillende kanten worden benaderd. Ik begin hieronder met een wetshistorisch perspectief.
Daartoe bespreek ik eerst de relevante wettelijke bepalingen (3.9-3.15) en vervolgens de
relevante wetsgeschiedenis van deze bepalingen (3.16-3.27). Dit leidt tot een bespreking van het
burgerlijkrechtelijke begrip vermogensrechten (3.28-3.40). Daarna volgt een wetssystematische
beschouwing en een antwoord op de vraag waar het in deze zaak om gaat (3.42-3.68).

Art. 94 Sv luidt voor zover relevant als volgt:

“1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de
dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.”

Art. 94 Sv specificeert niet nader wat in de context van dit artikel onder ‘voorwerpen’ moet
worden begrepen.

Noch de betekenistitel van het Wetboek van Strafrecht (boek 1 titel IX), noch die van het
Wetboek van Strafvordering (boek 1, titel VI) voorziet in een betekenisbepaling van het begrip
‘voorwerp’.

In de artikelen 33a lid 4 Sr (verbeurdverklaring), 36e lid 6 Sr (ontneming wederrechtelijk
verkregen voordeel) en 94a lid 6 Sv (conservatoir beslag) is wel een definitie opgenomen. Deze
definitie is ingevoerd met de nieuwe ontnemingswetgeving8 en luidt in alle drie de bepalingen
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hetzelfde:

"Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.”

Nadien is deze definitie ook op enkele plekken in het materiële strafrecht ingevoerd, te weten in
art. 46 lid 5 Sr (voorbereiding)9, art. 420bis en 420quater Sr (witwassen)10 en art. 421 lid 2 Sr
(financiering terrorisme)11.

Daarnaast zijn er verschillende bepalingen waarin de betekenis van het begrip ‘voorwerp’ niet
nader door de wet wordt gegeven. Dit geldt in het bijzonder voor de regeling van de onttrekking
aan het verkeer (art. 36b Sr e.v.). Ook specificeert de wet niet wat voorwerpen zijn die in beslag
genomen kunnen worden met het oog op de waarheidsvinding (art. 94 Sv lid 1).12

Voor de laatstgenoemde categorie geldt dat in de literatuur, ondanks het ontbreken van een
expliciete wettelijke bepaling waaruit dit blijkt, vrij algemeen wordt aangenomen dat de definitie
“alle zaken en alle vermogensrechten” ook hier van toepassing is.13 Of zulks ook het geval is voor
de voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, is iets waarover in de literatuur
verschillend wordt gedacht.14

Uit deze stand van zaken volgen twee vragen. Ten eerste wat de definitie “alle zaken en alle
vermogensrechten” behelst. Een tweede vraag is wat onder voorwerpen moet worden verstaan
op die plaatsen – in het bijzonder: bij de onttrekking aan het verkeer – waar de wetgever niet
heeft voorzien in een nadere begripsbepaling.

Voor het antwoord op de eerste vraag is allereerst van belang dat de in art. 33a en 36e Sr en
art. 94a Sv voorkomende definitie een opvallende gelijkenis vertoont met de definitie van het
begrip “goed” in het burgerlijk recht. Art. 1 boek 3 BW luit als volgt:

“Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.”

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat de invoering in de artikelen 33a en 36e Sr
en 94a Sv regelde valt het volgende te lezen:

“4.2. Inbeslagneming van «voorwerpen»
Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering bevatten tot dusver geen definitie
van wat onder «voorwerpen» die voor inbeslagneming, verbeurdverklaring of onttrekking aan het
verkeer in aanmerking komen dient te worden verstaan.

(…)

Om dit te verduidelijken wordt - zoals reeds eerder werd aangestipt - voorgesteld het begrip
«voorwerp» in de artikelen 33a Sr (verbeurdverklaring) en 36e Sr (ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel) te definiëren met een verwijzing naar artikel 3.1.1.0 Nieuw BW. Dat artikel
bepaalt dat goederen alle zaken en alle vermogensrechten zijn. Aldus wordt duidelijk gemaakt dat
niet alleen roerende zaken en vorderingen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, maar ook
onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede rechten aan toonder of order en
aandelen en effecten op naam. 
Dezelfde definitie is niet voorgesteld in de artikelen over de onttrekking aan het verkeer,
aangezien daarvoor naar het voorkomt alleen lichamelijke roerende zaken in aanmerking komen.
Nu onder de voorgestelde definitie van voorwerpen alle zaken, roerend of onroerend,
registergoed of niet, vallen alsmede onlichamelijke zaken, lijkt het niet langer nodig afzonderlijke
voorzieningen met het oog op de mogelijkheid tot inbeslagneming, verbeurdverklaring of levering
van vorderingen te handhaven.

Wel is de definitie in art. 36e, vijfde lid, Sr opgenomen ten einde duidelijk te maken dat de rechter
bij het bepalen van de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel de waarde van alle
daarvoor in aanmerking komende zaken en vermogensrechten in diens beschouwing kan

De wetsgeschiedenis
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betrekken

In haar advies over het Eindrapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties
roept de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak de vraag op, of het gelet op de aan art.
3.1.1.0. Nieuw BW ontleende definitie wel gelukkig is, dat in de bepalingen van de Wetboeken van
Strafrecht en Strafvordering die handelen over inbeslagneming, verbeurdverklaring en ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, de term «voorwerpen» wordt gehandhaafd en of niet,
zoals in het Nieuw BW, de term «goederen» ware te bezigen. Naar het oordeel van de Vereniging
zou de beziging van de term «voorwerp» voor onroerende zaken en vermogensrechten zich te ver
van het normale spraakgebruik verwijderen en zou zij beter gereserveerd kunnen blijven voor de
duiding van roerende zaken.

De ondergetekende heeft zich beraden over de vraag of deze suggestie van de Vereniging ware
te volgen en tot welke consequenties dat zou leiden. Hij is uiteindelijk tot de conclusie gekomen
dat de in het Eindrapport gekozen benadering de voorkeur verdient, en wel op grond van de
volgende overwegingen.

In de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering is, in de hier besproken context, de term
«voorwerpen» de gebruikelijke. Deze term komt in het burgerlijk recht niet als juridisch begrip
voor; daar wordt - in de systematiek van het Nieuw BW - gesproken van «goederen», welke zijn
onder te verdelen in roerende en onroerende zaken en vermogensrechten of vorderingen. Het
strafrecht hanteert geen vaste systematiek. Weliswaar is het begrip «voorwerp» het meest
gebezigde, doch daarnaast komen de termen «goederen» of «goed» (vgl. art. 198 Sr, artt. 573 en
575 Sv, art.196, 197 en 203 AWDA), «zaken» (vgl. art. 77i Sr) en «stukken van overtuiging» (vgl.
artt. 309, 552o en 552p Sv) voor.

Voorts wordt het begrip «goed» in verscheidene materiële strafbepalingen gebezigd, waar het
geenszins dezelfde betekenis behoeft te hebben als in het burgerlijk recht.

Wanneer nu zou worden getracht de in het burgerlijk recht gangbare terminologie in het strafrecht
te introduceren, dan zou dat voor een zeer groot aantal artikelen niet alleen uit de beide
Wetboeken, maar ook in de bijzondere strafwetgeving gevolgen hebben. Bovendien zou kunnen
worden beweerd, dat het dan niet logisch zou zijn de term «voorwerp» wel te blijven bezigen voor
roerende lichamelijke zaken, en daarvoor niet de term «zaken» te introduceren. Belangrijker
echter nog acht de ondergetekende het bezwaar, dat met de invoering van terminologische
wijzigingen ook aan het burgerlijk recht te ontlenen doctrinaire gevolgen worden beoogd,
waarvan de implicaties voor de systematiek van het straf– en strafprocesrecht vooralsnog niet zijn
te overzien. Hij geeft er dan ook de voorkeur aan de bestaande strafrechtelijke terminologie zo
veel mogelijk te handhaven. Hij wijst er daarbij op, dat anders dan in het Nieuw BW - stellende:
goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten –, in dit wetsvoorstel in de desbetreffende
artikelen de formulering luidt: onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten, hetgeen duidt op een pragmatische benadering.

Hieronder worden dus mede verstaan onroerende zaken en vorderingen. Het laatste blijkt uit de
voorgestelde schrapping van afzonderlijke vermeldingen van dat begrip, waar dat thans nog
voorkomt. Het moge zo zijn dat aldus in het strafrecht een duiding van het begrip «voorwerp»
wordt gegeven die in sommige opzichten enigszins verwijderd is van het dagelijkse spraakgebruik,
de grenzen van het begrijpelijke worden daarmee evenwel naar het oordeel van de
ondergetekende zeker niet overschreden. Hij wijst er bovendien op er opzettelijk van te hebben
afgezien die duiding in de betekenissentitels van de Wetboeken van Strafrecht en van
Strafvordering op te nemen, gelet op de onvoorzienbare gevolgen daarvan voor bepalingen in
deze Wetboeken, waar het begrip «voorwerp» buiten de context van de inbeslagneming, de
verbeurdverklaring of de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wordt gebezigd.”15

De Memorie van Antwoord bij hetzelfde wetsvoorstel bevat de volgende passage:

“De leden van de fractie van de SGP hebben uiting gegeven aan hun opvatting dat de in het
voorstel gehanteerde term «voorwerpen» in de betekenis van: alle zaken en alle
vermogensrechten, vaag is en zich daarom minder goed laat verenigen met de in het strafrecht
noodzakelijke rechtszekerheid. Met deze opvatting kan ik mij niet verenigen. Naar mijn oordeel
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kan uit de vaststelling dat de inhoud van begrip «voorwerpen» afwijkt van hetgeen daaronder in
het dagelijks spraakgebruik wordt verstaan, niet worden afgeleid dat dit begrip daarom vaag is,
dat wil zeggen een onduidelijk omlijnde inhoud heeft. Dat is ook bepaald niet het geval; de inhoud
van «voorwerpen» is in het juridisch spraakgebruik alleszins helder: het is gelijk aan de term
«goederen» uit artikel 3.1.10 NieuwBW.”16

Uit deze wetgeschiedenis volgt allereerst dat de minister er welbewust voor heeft gekozen om
voor de onttrekking aan het verkeer een ander voorwerpsbegrip te verkiezen dan voor de
verbeurdverklaring, de ontneming en het conservatoir beslag. Dit omdat “naar het [hem] voorkomt
voor onttrekking aan het verkeer alleen lichamelijke roerende zaken in aanmerking komen”.17

De minister heeft aldus beoogd om ten minste twee te onderscheiden voorwerpsbegrippen te
hanteren, die ik hieronder de niet nader gedefinieerde variant (voor de onttrekking aan het
verkeer) en de wel nader gedefinieerde variant (voor de verbeurdverklaring, de ontneming en het
conservatoir beslag) zal noemen.18

Voorts blijkt naar het mij voorkomt duidelijk uit de wetsgeschiedenis dat de minister bedoeld
heeft om voor de nader gedefinieerde variant aan te sluiten bij wat in het burgerlijk recht onder
goederen wordt verstaan. De minister heeft dus niet beoogd om aan de nader gedefinieerde
voorwerp-variant een ruimere of anderszins andere betekenis toe te kennen dan aan het begrip
‘goed’ in het burgerlijk recht. Dit blijkt het sterkst uit de hierboven aangehaalde passage uit de
Memorie van Antwoord. In de Memorie van Toelichting zie ik bovendien geen indicaties voor het
tegendeel.

De steller van het middel ziet die indicaties wel. Om die reden ga ik hieronder nog kort in op de
door hem genoemde argumenten. Allereerst wordt door hem aangevoerd dat de minister met de
overweging te kiezen voor een “pragmatische benadering” heeft willen aangeven een losser
begrip te verkiezen dan het burgerlijkrechtelijke goedsbegrip. Op dit punt sluit hij aan bij
Wöretshofer, die in Melai/Groenhuijsen eenzelfde opvatting is toegedaan.19

Het lijkt mij echter dat de minister met de typering van een “pragmatische benadering” iets
anders op het oog had. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat hij de term ‘voorwerp’ in de
artikelen 33a en 36e Sr en 94a Sv heeft verkozen boven de term ‘goed’ omdat de term ‘goed’ in
meerdere strafrechtelijke bepalingen voorkomt en aldaar een autonome, strafrechtelijke betekenis
heeft. Het zou dan volgens de minister tot verwarring kunnen leiden indien binnen het
strafrechtelijk beslagrecht een goedsbegrip zou worden verkozen dat wel gelijkluidend is aan het
burgerlijkrechtelijke goedsbegrip. Het bezigen van de term ‘voorwerp’, dat geen
burgerlijkrechtelijke inhoud heeft, zou dat probleem kunnen ondervangen omdat dit begrip niet
belast is met (overige) civiel- en strafrechtelijke connotaties. Dat het strafrechtelijk
voorwerpsbegrip, gelet op het vorenoverwogene, ook niet geheel eenduidig is, doet aan deze
kennelijke bedoeling van de minister niet af.

In de schriftuur wordt voorts nog betoogd dat de betekenis van de zinsnede “onder voorwerpen
worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten” ruimer is dan “goederen zijn alle zaken en
alle vermogensrechten”, omdat de woorden “worden verstaan” een niet-limitatieve opsomming
zouden impliceren.20 Dit argument overtuigt evenmin. De woorden “worden verstaan” (of vaker:
wordt verstaan) komen titel IX boek 1 Sr veelvuldig voor en duiden daar steeds wel op een
limitatieve opsomming. Daar waar een niet-limitatieve opsomming is beoogd, is gekozen voor de
woorden “wordt (of worden) begrepen”.21

Ten slotte merk ik nog op dat de minister er ook op een later moment van is uitgegaan dat de
strafrechtelijke definitie van voorwerp overeenkomt met de burgerlijkrechtelijke definitie van het
begrip goed. Bij de invoering van de nieuwe witwaswetgeving – waarin een gelijkluidende definitie
van voorwerp is opgenomen (zie hiervoor onder 3.13) – ging de minister er blijkens de Memorie
van Toelichting bij dat wetsvoorstel vanuit dat deze definitie hetzelfde inhield als art. 3:1 BW.22

Op grond van het voorgaande meen ik dat ervan moet worden uitgegaan dat de wetgever bij de
invoering van thans art. 33a lid 4 Sr, art. 36e lid 6 Sr en art. 94a lid 6 Sv, en bij de latere invoering
van de witwaswetgeving, een betekenis van het begrip ‘voorwerp’ voor ogen had die gelijk is aan
het burgerlijkrechtelijke begrip ‘goed’. De minister heeft nadrukkelijk niet willen aansluiten bij het
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strafrechtelijk goedsbegrip. Gelet op die wetsgeschiedenis, is de door de steller van het middel
aangehaalde (RuneScape)jurisprudentie over de strafrechtelijke invulling van het bestanddeel
‘goed’ niet (rechtstreeks) relevant voor waar het in deze zaak om gaat.

Wanneer wordt aangenomen dat de nader gedefinieerde variant van het strafrechtelijke begrip
voorwerp dezelfde inhoud heeft als het burgerlijkrechtelijke begrip goed, bestaat deze inhoud dus
uit wat in het burgerlijk recht onder enerzijds ‘zaken’ en anderzijds ‘vermogensrechten’ wordt
verstaan.

Het is evident dat een gebruiksrecht op een Instagram-account geen voor menselijke
beheersing vatbaar stoffelijk object is en dus geen zaak in de zin van het burgerlijk recht (art. 3:2
BW). De vraag resteert dan of het gebruiksrecht op zo’n account wel een vermogensrecht zou
kunnen zijn.

Art. 3:6 BW geeft een nadere definitie van het begrip vermogensrecht:

“Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe
strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor
verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.”

Uit de formulering van dit artikel kan worden afgeleid dat er drie wegen zijn die tot de
kwalificatie vermogensrecht kunnen leiden, die in de literatuur ook wel worden aangeduid als
alternatieve maatstaven.23 Dit zijn (i) overdraagbare rechten, (ii) rechten die ertoe strekken de
rechthebbende voordeel te verstrekken of (iii) rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in
het vooruitzicht gesteld voordeel. Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat deze
driedeling door de wetgever niet limitatief is bedoeld.24 Als algemene eigenschap wordt in dat
verband in de literatuur nog genoemd dat vermogensrechten op geld waardeerbaar zijn.25

De rechtbank heeft in de hiervoor onder 3.6 weergegeven beschikking niet met zoveel woorden
aan de alternatieve maatstaven van art. 3:6 BW getoetst en heeft daaromtrent ook geen
relevante nadere vaststellingen gedaan. Het OM is evenmin op deze maatstaven ingegaan in zijn
schriftelijk standpunt. De juridische status van (een gebruiksrecht op) een Instagram-account kan
echter zonder noemenswaardige moeite worden bepaald op basis van de algemeen toegankelijke
“algemene voorwaarden”26 en het hiermee samenhangende en eveneens algemeen toegankelijke
“contractoverzicht”27 van Instagram. Deze zal ik daarom hieronder waar nodig bij de bespreking
betrekken.

Art. 3:83 BW regelt welke rechten overdraagbaar zijn en dus in de eerste categorie van
vermogensrechten vallen:

“1. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard
van het recht zich tegen een overdracht verzet.

2. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en
schuldenaar worden uitgesloten.

3. Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.”

Aangezien een gebruiksrecht op een Instagram-account geen vorderingsrecht is (noch een
beperkt recht), terwijl de wet evenmin iets bepaalt over de overdraagbaarheid van Instagram-
accounts, zou zo’n recht slechts overdraagbaar zijn indien deze accounts vatbaar zijn voor
eigendom. Omdat een Instagram-account geen zaak is (zie hiervoor onder 3.29) is eigendom
evenwel niet mogelijk (zie art. 5:1 BW). Van een vermogensrecht uit de eerste categorie kan
derhalve geen sprake zijn. Dat iemand in praktische zin iemand anders toegang kan geven tot
(het beheer over) zijn account – een gebruiker kan immers zijn inloggegevens aan iemand anders
geven – lijkt me aan het voorgaande niet af te doen. In dat verband wijs ik ook nog op de
algemene voorwaarden van Instagram, waaruit duidelijk wordt dat Instagram-accounts

Vermogensrechten (naar burgerlijk recht)
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persoonsgebonden zijn en niet vatbaar zijn voor overdracht:

“Je mag je niet uitgeven voor andere mensen of onnauwkeurige informatie verstrekken.

Je hoeft jouw identiteit niet te onthullen op Instagram, maar je moet ons correcte en actuele
informatie verstrekken (inclusief informatie omtrent registratie). Dit omvat mogelijk het verstrekken
van persoonsgegevens. Je mag je ook niet voordoen als iemand die of iets dat je niet bent en je
kunt geen account voor iemand anders maken, tenzij je daarvoor hun expliciete toestemming
hebt.

(…)

Je kunt geen account of gegevens verkopen, licentiëren of kopen die zijn verkregen van ons of
via onze Service.

Dit is inclusief pogingen om een aspect van jouw account te kopen, te verkopen of over te dragen
(inclusief jouw gebruikersnaam), aanmeldgegevens of badges van andere gebruikers op te
vragen, te verzamelen of te gebruiken, of Instagram-gebruikersnamen en -wachtwoorden op te
vragen of te verzamelen, of toegangstokens te verduisteren.”

(…)

Onze Overeenkomst.
(…)

Wie heeft rechten op grond van deze Overeenkomst.

eze overeenkomst geeft geen rechten aan derde partijen.

Het is niet toegestaan jouw rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst over te
dragen zonder onze toestemming.

Onze rechten en plichten kunnen aan anderen worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren als ons eigendom verandert (zoals bij een fusie, overname of verkoop van activa) of op
basis van de wet.”

De volgende vraag is of een gebruiksrecht op een Instagram-account kan worden gekwalificeerd
als een recht dat ertoe strekt de rechthebbende voordeel te verstrekken. Het lijkt mij dat ook deze
vraag ontkennend moet worden beantwoord. Hoewel het op tal van manieren mogelijk is om geld
te verdienen met behulp een Instagram-account – bijvoorbeeld door hierop reclame te maken of
door, zoals in de onderhavige zaak, via dit account (vervalste merk)kleding te verkopen – vloeit dit
voordeel niet, althans niet rechtstreeks, voort uit het gebruiksrecht zelf. Hiervoor is het immers
nodig dat de gebruiker aanvullende actie onderneemt die los staat van de verbintenis met
Instagram, bijvoorbeeld door overeenkomsten met derden te sluiten. Voor zover dus gesproken
kan worden van “voordeel” aan de zijde van de gebruiker, is dit veeleer het gevolg van de
nevenwerking van het gebruiksrecht. Dit is in het algemeen onvoldoende om van een
vermogensrecht te kunnen spreken.28

Dan de laatste categorie van vermogensrechten: rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt
of in het vooruitzicht gesteld voordeel. Deze route lijkt op het eerste gezicht wellicht het best
begaanbaar: Instagram verdient immers geld aan de gebruiksrechten die het verstrekt. Toch lijkt
ook deze weg mij uiteindelijk dood te lopen, gelet op het volgende. Gebruikers betalen Instagram
niet in ruil voor een Instagram account, maar verstrekken (in plaats daarvan) informatie over
zichzelf. Zo krijgt Instagram de mogelijkheid om gericht te (laten) adverteren. Het contractoverzicht
van Instagram bevat hieromtrent het volgende:

“Prijs

We brengen je geen kosten in rekening voor het gebruik van onze services”



3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

3.41.

In de algemene voorwaarden van Instagram staat vervolgens:

“Hoe onze Service wordt gefinancierd

In plaats van te betalen voor het gebruik van Instagram, erken je door het gebruik van de Service
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn dat we advertenties aan je kunnen laten zien
waarvoor bedrijven en organisaties ons betalen die te promoten op en buiten de producten van
Meta-bedrijven. We gebruiken je persoonsgegevens, zoals informatie over je activiteiten en
interesses, om je advertenties te laten zien die relevanter zijn voor jou.

We laten je relevante en nuttige advertenties zien zonder dat we adverteerders vertellen wie je
bent. We verkopen jouw persoonsgegevens niet. Het is adverteerders toegestaan ons te
informeren over bijvoorbeeld hun zakelijke doelstelling en het soort doelgroep waaraan ze hun
advertentie willen laten zien. We laten hun advertentie vervolgens zien aan mensen die mogelijk
zijn geïnteresseerd.”

Hoewel uit deze bepalingen blijkt dat sprake is van een ruil en deze ruil door Instagram
eveneens in de sleutel wordt gezet van stoffelijk voordeel (“hoe onze Service wordt
gefinancierd”), betreft het hier – net als in de vorige categorie – geen direct stoffelijk voordeel,
aangenomen dat de verworven persoonsgegevens zelf nog niet als zodanig kunnen worden
aangemerkt.

Zo resteert, gelet op het onder 3.31 genoemde niet-limitatieve karakter van art 3:6 BW, nog de
vraag of gebruiksrechten op een Instagram-account een vermogensrecht zouden kunnen zijn dat
niet valt binnen één van de drie categorieën in art. 3:6 BW genoemd. Om dit te bepalen kan
aansluiting gezocht worden bij de algemene eigenschap dat vermogensrechten op geld
waardeerbaar plegen te zijn. Vóór de gedachte dat gebruiksrechten op Instagram-accounts op
geld waardeerbaar zijn spreekt het argument dat de (aanzienlijke) hoeveelheid “volgers” dat aan
een account kleeft een zekere waarde vertegenwoordigt omdat het van betekenis is voor de
commerciële potentie van het account. Daar staat echter tegenover dat die volgers moeilijk los
gezien kunnen worden van de rechthebbende op het account, degene die wordt “gevolgd”.
Zonder die persoon (of in het geval van een professioneel account: de professionele entiteit)
verliest een gebruiksrecht op een account naar het mij voorkomt in elk geval een groot deel van
zijn waarde. Voor zover het loutere verzamelen van (een aanzienlijke hoeveelheid) volgers al een
zekere waarde zou vertegenwoordigen, die zou uitstijgen boven de waarde die samenhangt met
de gebruiker van het account, vertoont die waarde een sterke gelijkenis met goodwill. Over
goodwill bestaat in de literatuur consensus dat dit niet als vermogensrecht kan worden
aangemerkt.29

De conclusie van het voorgaande is dat een Instagram-account in beginsel niet kan worden
aangemerkt als een vermogensrecht naar burgerlijk recht en dus – wanneer een wetshistorisch
perspectief tot uitgangspunt wordt genomen – niet als een voorwerp dat vatbaar is voor
verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a Sr. Niettemin zou, als van een meer autonome opvatting
van het begrip voorwerp in de strafvorderlijke context zou worden uitgegaan, de inbeslagneming
van een Instagram-account nog wel mogelijk kunnen worden geacht. In het navolgende ga ik daar
nader op in.

In het voorgaande is nog geahbstraheerd van de materiële kant van waar het in deze zaak om
gaat: op welke manier de wet (eventueel) de mogelijkheid biedt (aan het OM) om bepaalde
accounts op sociale media uit de lucht te halen vanwege de relatie met strafbare feiten. Die vraag
bespreek ik hieronder. Daarvoor is allereerst de feitelijke gang van zaken relevant (3.42-3.45).
Daarna komt de in de praktijk gebruikte “Gedragscode Notice-and-take-down” aan de orde (3.46-
3.53). Vervolgens is de vraag welke wettelijke mogelijkheden hier – hier naar ratio en
toepassingsvoorwaarde(n) – bij aansluiten (3.54-3.63) en wat hier de wetssystematische
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consequenties van zijn (3.64-3.66).

Een vraag die hiervoor nog niet onder ogen is gekomen, is hoe het verbeurd verklaren van een
Instagram-account in de praktijk vorm zou kunnen krijgen. Over de wijze waarop dat in de
onderhavige zaak is gegaan, verschaft het dossier in enige mate duidelijkheid.

In de onderhavige zaak heeft op 10 september 2020 een doorzoeking plaatsgevonden. Daarbij
is onder meer de telefoon van de klager in beslag genomen. Deze is daarop onderzocht. Uit
correspondentie die zich bij de stukken van de zaak van de medeverdachte bevindt, komt het
beeld naar voren dat de klager vervolgens vrijwillig de wachtwoorden van onder meer zijn
Instagram-account heeft gedeeld met opsporingsambtenaren.30 Daarop is door hen ingelogd in
deze accounts en zijn de wachtwoorden en relevante e-mailadressen gewijzigd, waardoor de
klager zelf geen toegang meer had tot zijn account.31 Op de accounts is vervolgens een voor
bezoekers van deze accounts zichtbare “banner” geplaatst waarmee melding werd gemaakt van
de inbeslagneming, zodat de inbeslagneming ook voor het publiek kenbaar werd.32

Uit voornoemde correspondentie blijkt ook dat namens Facebook – het moederbedrijf van
Instagram (inmiddels ‘Meta’ geheten) – bij de FIOD/belastingdienst navraag is gedaan, omdat
kennelijk als gevolg van de geplaatste “banners” in de media berichten waren verschenen over
het “beslag” dat zou zijn gelegd op de Instagram-accounts van de klager. Hierop is eerst namens
de Belastingdienst bevestigd dat de accounts waren “overgenomen”.33 Ruim twee weken later is
de inbeslagneming door het OM aan Facebook per e-mail toegelicht.34 In deze e-mail wordt als
juridische basis gewezen op onder meer art. 94 Sv in verbinding met art. 125j Sv, dit laatste artikel
voor zover ook buiten de opslagmedia van de telefoon, op de servers van Instagram is
opgespoord. Ook wordt benadrukt dat geen sprake is geweest van “hacking” maar van vrijwillige
toestemming (“voluntary consent”) van de rechthebbende.

In deze e-mail is vervolgens aan Facebook gevraagd te overwegen de accounts te vernietigen:

“In the previous paragraphs we have explained to you the legal basis for the seizure of the 3
Instagram accounts. But we also need to discuss what happens next. We do not intend to keep
hold of the seized accounts, but they need to be dealt with. All three accounts were used to
promote and sell counterfeit products, ranging from counterfeit clothes, to counterfeit perfumes
and counterfeit jewelry etc. In this sense, all three accounts have violated your policies. We would
therefore ask you to consider deleting the accounts based on your own notice and takedown
rules. For this we send you a separate email outlining some of the evidence we have obtained
during the investigation.”35

Wat de afloop is van dit verzoek vermelden de stukken niet. Een zoekslag op het internet leert dat
beide accounts ten tijde van het nemen van deze conclusie nog bestaan.

Tussen de zich bij de stukken van de zaak van de medeverdachte bevindende correspondentie
zit eveneens het document Gedragscode Notice-and-take-down (hierna: de NTD-gedragscode).36

Dit document bevat een “procedure voor tussenpersonen voor het omgaan met meldingen van
onrechtmatige en strafbare inhoud op internet”. Gelet op het feit dat deze code zich bij de stukken
bevindt, ontstaat bij mij de indruk dat de hierin beschreven werkwijze in de onderhavige zaak een
rol heeft gespeeld, althans in bredere zin een rol kan spelen in situaties waarin het OM informatie
op het internet (waaronder accounts van sociale media) uit de lucht wil halen.37 Hierbij merk ik wel
alvast op dat blijkens een bij het document behorende lijst Instagram/Meta niet één van de
“onderschrijvers” is van de NTD-gedragscode.38

In de “Memorie van Toelichting” van de NTD-gedragscode wordt vooropgesteld dat deze code
geen nieuwe “verplichtingen” schept, maar bedoeld is “om partijen te helpen om binnen de
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bestaande wettelijke kaders zorgvuldig te opereren bij het op verzoek van derden verwijderen
van informatie van Internet”. Verder valt te lezen dat het “voldoen aan de code” vrijwillig is en niet
“formeel kan worden afgedwongen”. De essentie van de code is dat er een procedure in het leven
is geroepen die eraan moet bijdragen dat private partijen meldingen over onrechtmatige en
strafbare inhoud op het internet “zoveel mogelijk zelf afhandelen.”39

Deze procedure komt in de kern neer op een escalatieladder. Een verzoek om (strafwaardige)
inhoud op het internet te verwijderen dient in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de bron te
worden gedaan (dus bij degene die de inhoud heeft geplaatst), waarna – bij uitblijven van
resultaat – het verzoek aan een steeds een stap verder van de bron gelegen “tussenpersonen”
kan worden herhaald. De eerste tussenpersoon is de beheerder van de website waarop de
informatie is geplaatst, waaronder – naar ik aanneem – begrepen zijn websites van sociale media
zoals YouTube en Instagram, alsmede beheerders van internetfora. Daarna volgen hosting-,
vervolgens internet- en ten slotte kabel/glasvezelaanbieders. Een en ander wordt in de NTD-
gedragscode geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld:

“Voorbeeld:

Er is een website waarop derden (burgers) eigengemaakte filmpjes kunnen zetten. Op deze site
staat een filmpje met discriminerende uitingen. De inhoudsaanbieder is de burger die het filmpje
heeft geplaatst. Indien deze onbekend is (anoniem op Internet gezet), dan is de eerste
tussenpersoon die aangesproken kan worden de eigenaar van de website waarop het filmpje is
geplaatst. Indien die ook niet bekend is of niet reageert, dan is de volgende tussenpersoon het
bedrijf dat webruimte heeft verhuurd aan de eigenaar van de website (hosting-service). Een
volgende opschaling zou het bedrijf kunnen zijn die toegang verleent aan de hostingprovider
(toegangslevering / mere-conduit).”

De “melder” – degene die het verzoek tot het verwijderen doet – kan in beginsel iedereen zijn.
Voor gevallen waarin een officier van justitie of een andere opsporingsambtenaar optreedt als
melder bevat de NTD-gedragscode echter enkele aanvullende bepalingen. Art. 4a NTD-
gedragscode bepaalt:

“Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor
de tussenpersoon verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval
van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.”

In de toelichting op dit artikel wordt nog vermeld dat een melding van een officier van justitie
een “dwingend karakter” heeft. In dit geval worden in de code ook wel afwisselend de termen
“formeel verzoek” en “bevel” gebruikt. In de toelichting staat dat tussenpersonen “verplicht [zijn]
hieraan te voldoen”. De veronderstelling lijkt aldus te zijn dat voor zo’n formeel verzoek/bevel een
wettelijke grondslag bestaat.

Deze aparte status van formele verzoeken/bevelen van de officier van justitie werkt ook door in
de beoordelingsruimte die de aangesproken tussenpersonen vervolgens hebben. Waar
tussenpersonen in beginsel een eigen beoordeling moeten maken of de inhoud waarvan
verwijdering wordt verzocht inderdaad strafbaar of onrechtmatig is (art. 5b NTD-gedragscode),
geldt dit niet indien het verzoek afkomstig is van het openbaar ministerie (art. 5a NTD-
gedragscode). De toelichting schrijft hierover:

“Inhoud waarvan de Officier van Justitie formeel verzoekt deze te verwijderen, behoeft geen
(aanvullende) beoordeling door de tussenpersoon. De beoordeling is dan al door een bevoegde
instantie gedaan.”

Voor een geval als in de onderhavige zaak aan de orde is, komt dit alles op het volgende neer.
Indien een “melder” (i.c. het openbaar ministerie) constateert dat op een Instagram-account
vervalste merkkleding wordt aangeboden, schrijft de NTD-gedragscode voor dat deze melder in
beginsel eerst aan de gebruiker van dat account een verzoek doet om de inhoud van dat account,
in elk geval voor zover voor dat doel aangewend, te verwijderen. Indien dat geen soelaas biedt,
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of indien het openbaar ministerie aanleiding ziet om van het – niet verplichtende – karakter van de
NTD-gedragscode af te wijken – kan de melder zich wenden tot Instagram (de eerste
tussenpersoon). Het OM kan dan een “formeel verzoek” doen c.q. een “bevel” geven, waaraan
Instagram (althans afgaande op de tekst van de NTD-gedragscode) verplicht zou moeten voldoen.

In dit verband kan nog kort worden stilgestaan bij het feit dat Instagram niet een van de
“onderschrijvers” van de NTD-gedragscode is (zie hiervoor onder 3.46). Nu de code niet beoogt
nieuwe “verplichtingen”– en naar ik mag aannemen: evenmin opsporingsbevoegdheden – te
scheppen, zou deze omstandigheid in theorie niet relevant moeten zijn. In de praktijk is dat wel
zo, omdat de code niet naadloos aansluit bij de bestaande wettelijke bevoegdheden (zie daarover
nader hieronder). Terzijde zij hier nog opgemerkt dat de NTD-gedragscode wel in lijn is met de
eerder genoemde algemene voorwaarden van Instagram. Hierin staat onder andere dat het
gebruikers niet is toegestaan iets te “doen dat onwettig, misleidend of frauduleus is of een illegaal
of ongeoorloofd doel dient”, terwijl Instagram zich bovendien het recht voorbehoudt om accounts
te “verwijderen” of “uit te schakelen” indien “we [Instagram, AEH] van mening zijn dat dit onze
Gebruiksvoorwaarden of onze beleidsregels (…) schendt, of als we hiertoe wettelijk verplicht
zijn.”40

Wettelijke grondslagen voor het uit de lucht halen van (informatie op) sociale media-accounts

Het Wetboek van Strafvordering biedt twee routes tot het “ontoegankelijk maken” van
gegevens. Die zijn te vinden in de artikelen 125o en 125p Sv. Het eerstgenoemde artikel luidt als
volgt:

“125o
1. Indien bij een doorzoeking in een geautomatiseerd werk gegevens worden aangetroffen met
betrekking tot welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd, kan de officier van
justitie dan wel indien deze de doorzoeking verricht, de rechter-commissaris bepalen dat die
gegevens ontoegankelijk worden gemaakt voor zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van het
strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

2. Onder ontoegankelijkmaking van gegevens wordt verstaan het treffen van maatregelen om te
voorkomen dat de beheerder van het in het eerste lid bedoelde geautomatiseerde werk of derden
verder van die gegevens kennisnemen of gebruikmaken, alsmede ter voorkoming van de verdere
verspreiding van die gegevens. Onder ontoegankelijkmaking wordt mede verstaan het
verwijderen van de gegevens uit het geautomatiseerde werk, met behoud van de gegevens ten
behoeve van de strafvordering.

3. Zodra het belang van de strafvordering zich niet meer verzet tegen opheffing van de
maatregelen, bedoeld in het tweede lid, bepaalt de officier van justitie dan wel, indien deze de
doorzoeking heeft verricht, de rechter-commissaris dat de gegevens weer ter beschikking van de
beheerder van het geautomatiseerde werk worden gesteld.”

Art. 125o Sv is – anders dan art. 125p Sv – niet geformuleerd als een zelfstandige
opsporingsbevoegdheid. Aan de bevoegdheid kan pas toepassing worden gegeven indien al
sprake is van een doorzoeking van een geautomatiseerd werk. Deze bepaling is dus geschreven
voor de situatie waarin opsporingsambtenaren bij een onderzoek aan de harde schijf van de
computer of hiermee verbonden servers (vgl. art. 125j Sv) op gegevens stuiten met betrekking tot
welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd.41 In dit verband kan ook nog gewezen
worden op art. 126cc lid 5 Sv, dat een op gelijke wijze geclausuleerde bevoegdheid bevat indien
gegevens zijn aangetroffen bij de inzet van een bijzondere opsporingsbevoegdheid.

De koppeling aan een onderzoek van een geautomatiseerd werk ligt welbeschouwd minder voor
de hand indien geen doorzoeking van een geautomatiseerd werk nodig is, bijvoorbeeld omdat de
gegevens reeds op een openbaar (althans voor alle “volgers” van een) account op een van de
sociale media zichtbaar zijn. Toepassing van de bevoegdheid kan ook worden omzeild indien de
gebruiker – zoals in de onderhavige zaak is gebeurd – zijn inloggegevens vrijwillig afstaat en
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daarmee de toegang tot dat account niet noodzakelijkerwijs hoeft plaats te vinden vanaf een
“geautomatiseerd werk” dat aan de verdachte toebehoort.

Het voorgaande wil niet zeggen dat in de onderhavige casus geen toepassing aan dit artikel
had kunnen worden gegeven. In deze zaak is de telefoon van de klager immers doorzocht,
waarbij onder meer is gezocht naar de aanwezigheid van foto’s en lijsten van vervalste
merkkleding en Whatsapp-gesprekken met potentiële afnemers. Vervolgens was het eveneens
mogelijk om – via deze telefoon – toegang tot het beheer van zijn Instagram-accounts te
verkrijgen.42 Door de wachtwoorden te wijzigen wordt dan mijns inziens toepassing gegeven aan
lid 2 van art. 125o Sv.

De bevoegdheid van in art. 125o Sv is – net als die van art. 94, 94a en 126cc Sv – een tijdelijke
maatregel. Lid 3 bepaalt met zoveel woorden dat ontoegankelijkmaking slechts mag voortduren
zolang het belang van de strafvordering dit eist. Ook voor het overige wordt het regime van de
inbeslagneming van voorwerpen gevolgd. Zo kan de verdachte zich op de voet van art. 552a Sv
tegen het uitblijven van de opheffing van de ontoegankelijkverklaring een klaagschrift indienen bij
de rechtbank. Art. 354 lid 2 Sv biedt de zittingsrechter de mogelijkheid om bij zijn einduitspraak te
gelasten dat “de gegevens worden vernietigd indien het gegevens betreft met betrekking tot
welke of met behulp waarvan een strafbaar feit is begaan, voor zover de vernietiging noodzakelijk
is ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.” Voor andere gevallen – indien het niet tot een
einduitspraak komt – biedt art. 552fa Sv de mogelijkheid tot vernietiging bij afzonderlijke
beschikking. Zo wordt het aanvankelijk tijdelijke karakter van de ontoegankelijkmaking omgezet in
een permanente onschadelijkmaking. Aldus voorziet de wet in een sluitend systeem.

Mede gelet op de (beperkende) voorwaarde dat voor het geven van toepassing aan art. 125o
Sv een doorzoeking nodig is, is de wetgever ter gelegenheid van de Wet Computercriminaliteit III43

overgegaan tot invoering van art. 125p Sv. Dit artikel sluit ook het meest aan bij de hiervoor
beschreven Notice-and-take-down-procedure. In de Memorie van Toelichting bij de wet
Computercriminaliteit III geeft de minister ook aan bij deze bepaling aan de NTD-gedragscode te
hebben gedacht.44 Art. 125p Sv luidt als volgt:

“125 “125p
1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier
van justitie aan een aanbieder van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 138g het bevel
richten om terstond alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
om bepaalde gegevens die worden opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor
zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe
strafbare feiten.
2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk en vermeldt:

“125 a. het strafbare feit;

b. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat ontoegankelijkmaking van de gegevens
noodzakelijk is om het strafbare feit te beëindigen of nieuwe strafbare feiten te voorkomen;

c. welke gegevens ontoegankelijk moeten worden gemaakt.

3. Artikel 125o, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

4,. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na voorafgaande schriftelijke
machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. De
rechter-commissaris stelt de aanbieder tot wie het bevel is gericht in de gelegenheid te worden
gehoord. De aanbieder is bevoegd zich bij het horen door een raadsman te doen bijstaan.”

Krachtens dit artikel kan een bevel tot ontoegankelijkmaking worden gericht aan “aanbieders
van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 138g”. Art. 138g Sv stelt dat onder een
aanbieder van een communicatiedienst wordt verstaan:

“de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan de
gebruikers van zijn dienst de mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een
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geautomatiseerd werk, of gegevens verwerkt of opslaat ten behoeve van een zodanige dienst of
de gebruikers van die dienst.”

Het is blijkens de literatuur geen volstrekt uitgemaakte zaak dat aanbieders van sociale media-
platformen (en dus de hiermee verbonden persoonlijke “accounts”) steeds onder het bereik van
deze definitie vallen. Dat geldt overigens ook voor andere entiteiten die in de NTD-gedragscode
als “tussenpersoon” worden aangemerkt.45 Niettemin is in de rechtspraak wel aangenomen dat
met Instagram vergelijkbare diensten onder de werking van art. 125p Sv vallen.46

Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet Computercriminaliteit III valt ook op te maken dat de in
art. 125p gegeven bevoegdheid bedoeld is als een subsidiair middel voor het geval “de
zelfregulering binnen de bedrijfstak tekort schiet”47. Het uitgangspunt is dat de officier van justitie
eerst een verzoek doet aan de aanbieder van de communicatiedienst om de informatie vrijwillig te
verwijderen (dat verzoek is dan dus niet verplichtend). Daarna kan dan – nadat aan de
voorschriften van lid 4 is voldaan – een daadwerkelijk bevel worden gegeven.48 In de Memorie van
Toelichting worden twee voorbeelden genoemd van situaties waarin art. 125p Sv in beeld kan
komen. De eerste is de situatie waarin de internetproviders die deze code hebben ondertekend
met de officier van justitie van mening zouden (blijven) verschillen over de vraag of bij de
ontoegankelijkmaking de vrijheid van meningsuiting in het geding is. De tweede is de situatie dat
een bevel wordt gericht aan een aanbieder van een communicatiedienst die de NTD-gedragscode
niet heeft ondertekend (en ook niet bereid is tot vrijwillige ontoegankelijkmaking). De Memorie van
Toelichting noemt als voorbeelden ”hosting-providers en beheerders van een website.”49

Net als voor de situatie waarin gegevens op grond van art. 125o Sv ontoegankelijk zijn
gemaakt, staat ook wanneer toepassing is gegeven aan art. 125p Sv beklag ex. art. 552a Sv
open. Ook is art. 354 Sv van toepassing. De mogelijkheid om de gegevens bij afzonderlijke
beschikking te laten vernietigen kent de wet niet: in art. 552fa Sv wordt art. 125p Sv niet
genoemd. De wetsgeschiedenis wijst erop dat de wetgever dit wel heeft gewild en ook in de
veronderstelling verkeerde dat de procedure genoemd in art. 552fa Sv open zou staan na een
ontoegankelijkmaking op grond van art. 125p Sv.50 Het feit dat art. 125p Sv uiteindelijk niet in art.
552fa Sv is opgenomen moet daarom als een (ongewilde) omissie worden aangemerkt.51

In de onderhavige zaak lijkt het – voorzover Instagram/Facebook kan worden aangemerkt als
telecommunicatiedienst – eveneens mogelijk te zijn geweest om toepassing te geven aan art.
125p Sv. Aangetekend moet daarbij worden dat handel in vervalste merkkleding alléén (art. 337
Sr) geen feit is waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten zolang de verdenking niet luidt dat dit
beroepsmatig geschiedt. In deze zaak heeft dat klaarblijkelijk geen probleem opgeleverd: de
verdachte is in bewaring genomen en zijn gevangenhouding is eveneens bevolen (en geschorst).
Gelet op het aan Facebook gerichte verzoek om de accounts te verwijderen (zie hiervoor onder
3.45) lijkt de in de NTD-gedragscode beschreven procedure waarvan art. 125p Sv het sluitstuk
vormt in deze zaak ook te zijn gevolgd.

Uit het voorgaande volgt dat de wet voorziet in zelfstandige strafvorderlijke mogelijkheden om
accounts op sociale media – of daarop gedeelde informatie – ontoegankelijk te maken dan wel te
laten vernietigen. Dit lijkt mij een volgende contra-indicatie voor de opvatting dat hiervoor (ook) de
route van de verbeurdverklaring open zou moeten staan. Dat betekent ook dat een verdere
uitbreiding van het voorwerpsbegrip bij de inbeslagneming wat mij betreft niet aan de orde is.

Dit standpunt brengt met zich mee dat, gelet op de formulering van de doelen van de
strafvorderlijke inbeslagneming in art. 94 Sv, de inbeslagneming zich niet kan uitstrekken tot
gegevens als bedoeld in de art. 125o en 125p Sv.

Alles afwegende leidt dit tot de volgende conclusie. Op grond van de wetsgeschiedenis moet

Wetssystematische consequenties

Afronding
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worden aangenomen dat de wetgever bij de vormgeving van de huidige regelingen van de
verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer een voorwerpsbegrip voor ogen heeft
gehad waar gebruiksrechten op Instagram-accounts niet onder vallen. In de aanpassingen van de
wettelijke mogelijkheden voor het bestrijden van (computer)criminaliteit sindsdien, is te zien dat
de wetgever heeft gekozen voor het in het leven roepen van nieuwe bevoegdheden die het
mogelijk maken om onrechtmatig materiaal op het internet uit de lucht te halen: art. 125o en 125p
Sv. Deze bepalingen zijn gedeeltelijk gemodelleerd naar de maatregel van onttrekking aan het
verkeer, maar kennen een ander object: gegevens in plaats van voorwerpen. Deze nieuwe
bepalingen hebben elk zo hun beperkingen, maar dat op zichzelf lijkt mij onvoldoende reden om
het voorwerpsbegrip zoals dat onder meer in art. 33a Sr staat ruimer uit te leggen. Dat betekent
ook dat de inbeslagneming van dergelijke gegevens niet mogelijk is en de beslissing van de
rechtbank juist is.

Het middel faalt.

4. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Op de feitelijke gang van zaken ga ik nader in onder 3.42-3.45.

Blijkens het proces-verbaal van de zitting van 18 januari 2021 (p. 2) heeft de officier van justitie het
woord gevoerd conform het “Schriftelijk standpunt OM m.b.t. het beklag t.a.v. de Instagram-accounts
in onderzoek Lucifer”. Zie p. 2-3 van dit standpunt voor een onderbouwing van die verdenking.

Ibid.

De rechtbank noemt in de bestreden beschikking als grondslag voor de verbeurdverklaring ook art.
94 lid 1 Sv (de waarheid aan de dag brengen). Daar is door de officier van justitie ter zitting geen
beroep op gedaan en in cassatie laat het OM deze grond expliciet vallen (cassatieschriftuur, onder 4).
Het middel spreekt ook slechts van voorwerpen in de zin van lid 2 van art. 94 Sv.

Zie p. 3-5 van het hierboven genoemde schriftelijk standpunt van de officier van justitie.

Zie o.a. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823 (NJ 2010, 654, m.nt. Mevis).

Vgl. 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1946, r.o. 2.5.3.

Stb. 1993, 11. Voluit: Wijzigingswet van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties.

Opname van deze definitie in het vijfde lid van art. 46 geschiedde per 1 januari 2002 bij uitvoering
van de Wet van 20 december 2001 tot uitvoering van het op 9 december 1999 te New York tot stand
gekomen Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12), Stb.
2001, 675, en kwam in dit wetsvoorstel bij Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2001/02, 28031, nr.
6). In deze nota (p. 2) wordt het doel van deze invoeging als volgt omschreven: “De toevoeging van
een definitie van «voorwerpen» aan artikel 46 Sr stelt buiten twijfel dat elk vermogensbestanddeel als
een voorwerp wordt aangemerkt”.

De witwasbepalingen 420bis en 420quater Sr kennen deze definitie vanaf de invoering (Stb. 2004,
445). Deze definitie was volgens de minister in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1999/00,
27159, nr. 3, p. 16) ontleend aan art. 36e Sr. In dit verband noemt hij ook de hieronder te bespreken
begripsomschrijving uit boek 3 BW.



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

De opname van de begripsbepaling in art. 421 Sr geschiedde per 1 september 2013 (Stb. 2013, 292)
onder verwijzing naar de hierboven genoemde wijziging van art. 46 Sr (Kamerstukken II 2012/13,
33478, nr. 3, p. 3).

Buiten beschouwing blijven hier de strafbepalingen waarin het begrip ‘voorwerp’ voorkomt zonder
nadere begripsbepaling (art. 189, 199, 214, 214bis, 217, 218, 220, 221, 223, 234, 314, 377, 420bis,
420quater, 421, 429a en 440 Sr). In de meeste van deze bepalingen volgt een – beperktere –
betekenis uit de strekking van het artikel. T.a.v. art. 189, zie: HR 29 januari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY9005 (NJ 2013, 87).

Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 558; Hoendervoogt en Lambertina, T&C Strafvordering, aant. 4 bij
art. 94.

Dat dit niet het geval is stellen Hofstee, (T&C Strafrecht, aant. 2 bij art. 36b) en Bleichrodt en Vegter
(F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 396). In Het Nederlands
strafprocesrecht wordt, op p. 558, geoordeeld dat “de werking van art. 94a lid 6 niet tot de eerste vijf
leden van dit artikel worden beperkt” en lijken de auteurs dus ook te menen dat de definitie “alle
zaken en alle vermogensrechten” zich ook moet uitstrekken tot de onttrekking aan het verkeer.
Fokkens (NLR, aant. 2 bij art. 36c) komt tot een meer gemengd oordeel.

Kamerstukken II, 1989/90, 20 504, nr. 3, p. 20-22

Kamerstukken II, 1990/91, 20 504, nr. 5, p. 21.

Bleichrodt en Vegter, a.w., p. 396, en Fokkens (NLR, art. 36c aant. 2), menen nochtans dat ook
onroerende zaken voor onttrekking aan het verkeer in aanmerking komen.

De vraag wat de relevantie hiervan is voor andere plekken in de wet waar het voorwerpsbegrip niet
nader is gedefinieerd (ik denk in het bijzonder aan beslag ten behoeve van de waarheidsvinding (art.
94 lid 1 Sv) laat ik hier rusten nu dit niet relevant is voor de onderhavige zaak.

Zie Melai/Groenhuijsen, aant. 5 bij art. 134 Sv: “De wetgever heeft in 1992 bewust ervan afgezien
de omschrijving over te nemen van art. 3:1 BW 'Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten'.
In de MvT wordt de strafvorderlijke omschrijving meer pragmatisch genoemd. Daarmee heeft de
wetgever in 1992 ervoor gekozen zich in het belang van de strafvordering niet vast te leggen op de
civielrechtelijke omschrijving. Aldus kunnen voorwerpen inbeslaggenomen worden die in
civielrechtelijke zin niet als een zaak of als een vermogensrecht worden aangemerkt.”

Aldus de steller van het middel, p. 7 van de schriftuur.

Vgl. in dit verband de conclusie van mijn ambtgenoot Keulen van 27 maart 2018,
ECLI:NL:PHR:2018:718, onder 8-10, voorafgaand aan het “overzichtsarrest zwaar lichamelijk letsel”
(NJ 2020, 200, m.nt. Wolswijk).

Kamerstukken II 1999/00, 27159, nr. 3, p. 16

Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/2.

Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 90 (nr. 3), aldus ook R.W.E. van Leuken, M.M.C. van de Moosdijk & V.
Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017/38 en
Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/1.

Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/1.

Zie daarvoor hier: https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/581066165581870

https://help.instagram.com/1190972084654673

Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:6 BW, aant. 25.

Zie o.a. Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/4, Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:6 BW, aant.
34.3 ad c.

Zie de mail met de titel “seizure of 3 Instagram accounts”, d.d. 26 september 2020, verzonden vanaf
het adres [e-mailadres 3] @om.nl, gericht aan onder meer het adres [e-mailadres 1] @fb.com.

Zie de mail d.d. 10 september 2020: “Re: [klager] Account Takeover” van [e-mailadres 2]
@belastingdienst.nl aan [e-mailadres 1] @fb.com.
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Ibid.

Ibid.

Zie de mail met de titel “seizure of 3 Instagram accounts”, d.d. 26 september 2020, verzonden vanaf
het adres [e-mailadres 3] @om.nl, gericht aan onder meer het adres [e-mailadres 1] @fb.com.

Ibid.

Zie ook de website https://noticeandtakedowncode.nl/ntd-code/, waarop een geactualiseerde
versie van de Code te vinden is.

Deze indruk wordt versterkt doordat Koops en Oerlemans (Strafrecht & ICT, Den Haag: Sdu 2019) de
code omschrijven als een instrument dat “in de praktijk effectief” is (p. 141).

Zie hiervoor de website https://noticeandtakedowncode.nl/ntd-code/.

Vgl. Koops en Oerlemans 2019, die de NTD-gedragscode een “voorbeeld van zelfregulering”
noemen.

Zie: https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/581066165581870

In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26671, nr. 3) worden als voorbeelden
strafbare uitingen en gestolen gegevens (“gegevens met betrekking tot welke het feit is gepleegd”)
en voor fraude bestemde boekhoudprogramma’s en virusprogramma’s (“gegevens met behulp
waarvan het feit is gepleegd”) genoemd.

Uit de stukken wordt niet duidelijk of de opsporingsambtenaren de Instagram-accounts van de
verdachte hebben bezocht via zijn eigen telefoon (of andere inbeslaggenomen geautomatiseerde
werken).

Voluit: 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, Stb. 2018,
322.

Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 57.

Vgl. Koops en Oerlemans 2019, die zich op het standpunt stellen dat ook “pure hostingbedrijven”
buiten het bereik van deze definitie vallen (hetgeen impliceert dat de NTD-gedragscode in dit opzicht
een te ruime bevoegdheid suggereert).

In de feitenrechtspraak is de “Messenger” functionaliteit van Facebook als aanbieder van een
communicatiedienst aangemerkt (Rb Den Haag 14 mei 2021. ECLI:NL:RBDHA:2021:6770). Datzelfde
geldt voor de diensten Ennetcom (Rb Rotterdam 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9086) en
Telegram (Rb Den Haag 8 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11250). Het verschil tussen deze
diensten en Instagram is dat Instagram niet primair een communicatiedienst aanbiedt – de primaire
functie is het ‘delen’ van foto’s en video’s – maar wel de mogelijkheid biedt om in de marge van die
foto’s en video’s of privé berichten te sturen.

Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 57.

Art. 125p stelt dus aanmerkelijk strengere eisen dan in de NTD-gedragscode wordt verondersteld.
Van een dwingend bevel van de officier van justitie kan immers pas sprake zijn na de door lid vier
vereiste voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, en de daarmee verbonden
mogelijkheid voor de aanbieder tot wie het bevel is gericht om te worden gehoord.

Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 57.

In zowel de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 59) als in de
Memorie van Antwoord (Kamerstukken I 2016/17, 34372, nr. D, p. 44) wordt hiervan uitgegaan. Bij de
invoering van de Wet Computercriminaliteit III is art. 552fa Sv wel verruimd in die zin dat de
mogelijkheid van definitieve vernietiging van gegevens die krachtens art. 126cc Sv ontoegankelijk zijn
gemaakt (dus na inzet van een bob-bevoegdheid) hierin is opgenomen, maar t.a.v. art. 125p lijkt men
dit vergeten.

Terzijde merk ik op dat in de Modernisering Sv deze omissie wordt ondervangen door invoering van
art. 2.7.59 (ambtelijke versie).
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3.1

3.2

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 8 februari 2021,
nummer RK 20-009122, op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van
Strafvordering, ingediend

door

[klaagster],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995,

hierna: de klaagster.

De beroepen zijn ingesteld door de klaagster en het openbaar ministerie. Namens de klaagster zijn
geen cassatiemiddelen voorgesteld.

Het openbaar ministerie heeft bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan deze
beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De wet bepaalt binnen welke termijn een advocaat namens de klaagster een schriftuur met
cassatiemiddelen (klachten) bij de Hoge Raad moet indienen. Aan die verplichting is niet voldaan. Het
gevolg daarvan is dat de Hoge Raad het beroep van de klaagster niet in behandeling kan nemen (zie
artikel 447 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv)).

Het cassatiemiddel klaagt dat het oordeel van de rechtbank dat de onder de klaagster
inbeslaggenomen Instagram-accounts niet kunnen worden aangemerkt als - voor
verbeurdverklaring vatbare - voorwerpen in de zin van artikel 94 lid 2 Sv van een onjuiste
rechtsopvatting getuigt.

Het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in de beschikking
die de Hoge Raad vandaag heeft uitgesproken in de zaak 21/01245 B, ECLI:NL:HR:2022:687.

De Hoge Raad:

- verklaart het beroep van de klaagster niet-ontvankelijk;

- verwerpt het beroep van het openbaar ministerie.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren
Y. Buruma en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 24 mei 2022.

1 Procesverloop in cassatie

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep dat is ingesteld door de klaagster

3. Beoordeling van het cassatiemiddel dat namens het openbaar ministerie is voorgesteld

4 Beslissing
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

[klaagster]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995,

hierna: de klager.

1.  De rechtbank Noord-Holland heeft bij beschikking van 8 februari 2021 het klaagschrift ex art. 552a
Sv gedeeltelijk gegrond verklaard.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 21/01245. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.

3. De plaatsvervangend officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland, mr. W. Bos,
heeft één middel van cassatie voorgesteld.

Het middel bevat de klacht dat het oordeel van de rechtbank dat de inbeslaggenomen Instagram-
accounts niet kunnen worden aangemerkt als voorwerpen in de zin van artikel 94 lid 2 Sv getuigt
van een onjuiste rechtsopvatting.

Op 10 september 2020 zijn onder de klaagster onder meer de twee Instagram-accounts "@
[account 1] " en "@ [account 2] " in beslag genomen.1 De klaagster wordt ervan verdacht dat zij
via deze Instagram-accounts (valse) merkkleding zou verkopen, dan wel deze accounts zou
gebruiken om mensen naar Whatsapp-groepen en andere accounts te leiden waar deze goederen
werden aangeboden.2

Namens de klaagster is op 21 oktober 2020 een klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend waarin zij
zich verzet tegen deze inbeslagneming. Tijdens de raadkamerzitting van 18 januari 2021 heeft de
officier van justitie het beslag toegelicht. Hier heeft zij ten aanzien van het doel van de
inbeslagneming gesteld voornemens te zijn de Instagram-accounts in de strafzaak tegen de
klaagster verbeurd te laten verklaren, omdat sprake zou zijn geweest van strafbare feiten die zijn
gepleegd “met behulp van de Instagram-accounts”.3 Het gaat in deze zaak dus om beslag op de
voet van art. 94 lid 2 Sv, ten behoeve van verbeurdverklaring op grond van art. 33a lid 1 onder c
Sr.4

Tijdens de zitting van 18 januari 2018 heeft de officier van justitie primair het standpunt
betrokken dat een Instagram-account een ‘goed’ is in strafrechtelijke zin en daarom ook een
‘voorwerp’ in de zin van art. 94 lid 2 Sv. In dit verband heeft zij een vergelijking gemaakt met
onder meer het RuneScape-arrest. Subsidiair heeft zij betoogd dat het gebruiksrecht om van
Instagram gebruik te maken een vermogensrecht zou zijn.5

De raadsman van de klaagster heeft ter zitting onder meer aangevoerd dat Instagram-accounts
geen voorwerpen zijn in de zin van art. 94 (lid 2) Sv en daarom niet vatbaar voor inbeslagneming
op de voet van dat artikel.

De rechtbank heeft in haar beschikking van 8 februari het beklag voor zover dat zag op het
beslag op de Instagram-accounts gegrond verklaard. De beschikking houdt hieromtrent en voor
zover relevant het volgende in:

“Ten aanzien is van het beslag op de twee genoemde Instagram accounts overweegt de
rechtbank het volgende.

De rechtbank merkt allereerst op dat de officier van justitie desgevraagd heeft bevestigd dat er
zogenaamd klassiek artikel 94 Sv beslag ligt op genoemde accounts en dat het uitdrukkelijk niet
gaat om een dergelijk beslag op bijvoorbeeld de gegevensdragers waarop deze accounts werden

Het middel

Het procesverloop



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

aangemaakt en/of geraadpleegd. Ook gaat het er in de visie van de officier van justitie niet om dat
aan bijvoorbeeld een provider verzocht is de betreffende Instagram accounts ontoegankelijk te
maken.

Anders dan de officier van justitie, en met de raadsman van klaagster, is de rechtbank van oordeel
dat een Instagram account geen voorwerp is in de zin van artikel 94 Sv. Voorts kan een Instagram
account niet als een goed worden beschouwd en is tevens geen sprake van een vermogensrecht.
De vergelijking die de officier van justitie in dit verband maakt met, zoals zij aangeeft, andere
virtuele goederen zoals bitcoins, gaat naar het oordeel van de rechtbank niet op. Bitcoins
vertegenwoordigen, net als bijvoorbeeld een bankrekening(nummer), immers een vermogensrecht
waar wel beslaglegging als bedoeld in artikel 94 Sv op mogelijk is. Dat geldt naar het oordeel van
de rechtbank uitdrukkelijk niet voor een Instagram account. Dat een dergelijk account waarde kan
vertegenwoordigen, zoals betoogd is door de officier van justitie, maakt dit niet anders, nu voor
een dergelijk account in dat verband geldt dat die waarde afhankelijk is van de gebruiker van dat
account, bijvoorbeeld omdat iemand een bepaalde nationale of internationale bekendheid geniet.

Het voorgaande betekent dat de rechtbank van oordeel is dat de feitelijke grondslag van het
beslag op de Instagram accounts onjuist is, dat het beslag op deze accounts derhalve
onrechtmatig is en dient te worden opgeheven. In zoverre dient het klaagschrift derhalve gegrond
te worden verklaard en het beslag op de Instagram accounts te worden opgeheven”

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het onderzoek in raadkamer
naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv een summier karakter draagt.
Getoetst moet worden of het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend,
verbeurdverklaring van de betreffende Instagram-accounts zal bevelen.6 Wanneer echter tegen de
inbeslagneming wordt opgekomen met een rechtsklacht die niet is verweven met waarderingen
van feitelijke aard, ligt het in de rede dat zo’n onderzoek een meer volledig karakter krijgt.7

De vraag of Instagram-accounts voorwerpen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring kan van
verschillende kanten worden benaderd. Ik begin hieronder met een wetshistorisch perspectief.
Daartoe bespreek ik eerst de relevante wettelijke bepalingen (3.9-3.15) en vervolgens de
relevante wetsgeschiedenis van deze bepalingen (3.16-3.27). Dit leidt tot een bespreking van het
burgerlijkrechtelijke begrip vermogensrechten (3.28-3.40). Daarna volgt een wetssystematische
beschouwing en een antwoord op de vraag waar het in deze zaak om gaat (3.42-68).

Art. 94 Sv luidt voor zover relevant als volgt:

“1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de
dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.”

Art. 94 Sv specificeert niet nader wat in de context van dit artikel onder ‘voorwerpen’ moet
worden begrepen.

Noch de betekenistitel van het Wetboek van Strafrecht (boek 1 titel IX), noch die van het
Wetboek van Strafvordering (boek 1, titel VI) voorziet in een betekenisbepaling van het begrip
‘voorwerp’.

In de artikelen 33a lid 4 Sr (verbeurdverklaring), 36e lid 6 Sr (ontneming wederrechtelijk
verkregen voordeel) en 94a lid 6 Sv (conservatoir beslag) is wel een definitie opgenomen. Deze
definitie is ingevoerd met de nieuwe ontnemingswetgeving8 en luidt in alle drie de bepalingen

De beoordeling van het middel

Het wettelijk kader



3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

hetzelfde:

"Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.”

Nadien is deze definitie ook op enkele plekken in het materiële strafrecht ingevoerd, te weten in
art. 46 lid 5 Sr (voorbereiding)9, art. 420bis en 420quater Sr (witwassen)10 en art. 421 lid 2 Sr
(financiering terrorisme)11.

Daarnaast zijn er verschillende bepalingen waarin de betekenis van het begrip ‘voorwerp’ niet
nader door de wet wordt gegeven. Dit geldt in het bijzonder voor de regeling van de onttrekking
aan het verkeer (art. 36b Sr e.v.). Ook specificeert de wet niet wat voorwerpen zijn die in beslag
genomen kunnen worden met het oog op de waarheidsvinding (art. 94 Sv lid 1).12

Voor de laatstgenoemde categorie geldt dat in de literatuur, ondanks het ontbreken van een
expliciete wettelijke bepaling waaruit dit blijkt, vrij algemeen wordt aangenomen dat de definitie
“alle zaken en alle vermogensrechten” ook hier van toepassing is.13 Of zulks ook het geval is voor
de voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, is iets waarover in de literatuur
verschillend wordt gedacht.14

Uit deze stand van zaken volgen twee vragen. Ten eerste wat de definitie “alle zaken en alle
vermogensrechten” behelst. Een tweede vraag is wat onder voorwerpen moet worden verstaan
op die plaatsen – in het bijzonder: bij de onttrekking aan het verkeer – waar de wetgever niet
heeft voorzien in een nadere begripsbepaling.

Voor het antwoord op de eerste vraag is allereerst van belang dat de in art. 33a en 36e Sr en
art. 94a Sv voorkomende definitie een opvallende gelijkenis vertoont met de definitie van het
begrip “goed” in het burgerlijk recht. Art. 1 boek 3 BW luit als volgt:

“Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.”

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat de invoering in de artikelen 33a en 36e Sr
en 94a Sv regelde valt het volgende te lezen:

“4.2. Inbeslagneming van «voorwerpen»
Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering bevatten tot dusver geen definitie
van wat onder «voorwerpen» die voor inbeslagneming, verbeurdverklaring of onttrekking aan het
verkeer in aanmerking komen dient te worden verstaan.

(…)

Om dit te verduidelijken wordt - zoals reeds eerder werd aangestipt - voorgesteld het begrip
«voorwerp» in de artikelen 33a Sr (verbeurdverklaring) en 36e Sr (ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel) te definiëren met een verwijzing naar artikel 3.1.1.0 Nieuw BW. Dat artikel
bepaalt dat goederen alle zaken en alle vermogensrechten zijn. Aldus wordt duidelijk gemaakt dat
niet alleen roerende zaken en vorderingen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, maar ook
onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede rechten aan toonder of order en
aandelen en effecten op naam. 
Dezelfde definitie is niet voorgesteld in de artikelen over de onttrekking aan het verkeer,
aangezien daarvoor naar het voorkomt alleen lichamelijke roerende zaken in aanmerking komen.
Nu onder de voorgestelde definitie van voorwerpen alle zaken, roerend of onroerend,
registergoed of niet, vallen alsmede onlichamelijke zaken, lijkt het niet langer nodig afzonderlijke
voorzieningen met het oog op de mogelijkheid tot inbeslagneming, verbeurdverklaring of levering
van vorderingen te handhaven.

Wel is de definitie in art. 36e, vijfde lid, Sr opgenomen ten einde duidelijk te maken dat de rechter
bij het bepalen van de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel de waarde van alle
daarvoor in aanmerking komende zaken en vermogensrechten in diens beschouwing kan

De wetsgeschiedenis
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betrekken

In haar advies over het Eindrapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties
roept de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak de vraag op, of het gelet op de aan art.
3.1.1.0. Nieuw BW ontleende definitie wel gelukkig is, dat in de bepalingen van de Wetboeken van
Strafrecht en Strafvordering die handelen over inbeslagneming, verbeurdverklaring en ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, de term «voorwerpen» wordt gehandhaafd en of niet,
zoals in het Nieuw BW, de term «goederen» ware te bezigen. Naar het oordeel van de Vereniging
zou de beziging van de term «voorwerp» voor onroerende zaken en vermogensrechten zich te ver
van het normale spraakgebruik verwijderen en zou zij beter gereserveerd kunnen blijven voor de
duiding van roerende zaken.

De ondergetekende heeft zich beraden over de vraag of deze suggestie van de Vereniging ware
te volgen en tot welke consequenties dat zou leiden. Hij is uiteindelijk tot de conclusie gekomen
dat de in het Eindrapport gekozen benadering de voorkeur verdient, en wel op grond van de
volgende overwegingen.

In de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering is, in de hier besproken context, de term
«voorwerpen» de gebruikelijke. Deze term komt in het burgerlijk recht niet als juridisch begrip
voor; daar wordt - in de systematiek van het Nieuw BW - gesproken van «goederen», welke zijn
onder te verdelen in roerende en onroerende zaken en vermogensrechten of vorderingen. Het
strafrecht hanteert geen vaste systematiek. Weliswaar is het begrip «voorwerp» het meest
gebezigde, doch daarnaast komen de termen «goederen» of «goed» (vgl. art. 198 Sr, artt. 573 en
575 Sv, art.196, 197 en 203 AWDA), «zaken» (vgl. art. 77i Sr) en «stukken van overtuiging» (vgl.
artt. 309, 552o en 552p Sv) voor.

Voorts wordt het begrip «goed» in verscheidene materiële strafbepalingen gebezigd, waar het
geenszins dezelfde betekenis behoeft te hebben als in het burgerlijk recht.

Wanneer nu zou worden getracht de in het burgerlijk recht gangbare terminologie in het strafrecht
te introduceren, dan zou dat voor een zeer groot aantal artikelen niet alleen uit de beide
Wetboeken, maar ook in de bijzondere strafwetgeving gevolgen hebben. Bovendien zou kunnen
worden beweerd, dat het dan niet logisch zou zijn de term «voorwerp» wel te blijven bezigen voor
roerende lichamelijke zaken, en daarvoor niet de term «zaken» te introduceren. Belangrijker
echter nog acht de ondergetekende het bezwaar, dat met de invoering van terminologische
wijzigingen ook aan het burgerlijk recht te ontlenen doctrinaire gevolgen worden beoogd,
waarvan de implicaties voor de systematiek van het straf– en strafprocesrecht vooralsnog niet zijn
te overzien. Hij geeft er dan ook de voorkeur aan de bestaande strafrechtelijke terminologie zo
veel mogelijk te handhaven. Hij wijst er daarbij op, dat anders dan in het Nieuw BW - stellende:
goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten –, in dit wetsvoorstel in de desbetreffende
artikelen de formulering luidt: onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten, hetgeen duidt op een pragmatische benadering.

Hieronder worden dus mede verstaan onroerende zaken en vorderingen. Het laatste blijkt uit de
voorgestelde schrapping van afzonderlijke vermeldingen van dat begrip, waar dat thans nog
voorkomt. Het moge zo zijn dat aldus in het strafrecht een duiding van het begrip «voorwerp»
wordt gegeven die in sommige opzichten enigszins verwijderd is van het dagelijkse spraakgebruik,
de grenzen van het begrijpelijke worden daarmee evenwel naar het oordeel van de
ondergetekende zeker niet overschreden. Hij wijst er bovendien op er opzettelijk van te hebben
afgezien die duiding in de betekenissentitels van de Wetboeken van Strafrecht en van
Strafvordering op te nemen, gelet op de onvoorzienbare gevolgen daarvan voor bepalingen in
deze Wetboeken, waar het begrip «voorwerp» buiten de context van de inbeslagneming, de
verbeurdverklaring of de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wordt gebezigd.”15

De Memorie van Antwoord bij hetzelfde wetsvoorstel bevat de volgende passage:

“De leden van de fractie van de SGP hebben uiting gegeven aan hun opvatting dat de in het
voorstel gehanteerde term «voorwerpen» in de betekenis van: alle zaken en alle
vermogensrechten, vaag is en zich daarom minder goed laat verenigen met de in het strafrecht
noodzakelijke rechtszekerheid. Met deze opvatting kan ik mij niet verenigen. Naar mijn oordeel
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kan uit de vaststelling dat de inhoud van begrip «voorwerpen» afwijkt van hetgeen daaronder in
het dagelijks spraakgebruik wordt verstaan, niet worden afgeleid dat dit begrip daarom vaag is,
dat wil zeggen een onduidelijk omlijnde inhoud heeft. Dat is ook bepaald niet het geval; de inhoud
van «voorwerpen» is in het juridisch spraakgebruik alleszins helder: het is gelijk aan de term
«goederen» uit artikel 3.1.10 NieuwBW.”16

Uit deze wetgeschiedenis volgt allereerst dat de minister er welbewust voor heeft gekozen om
voor de onttrekking aan het verkeer een ander voorwerpsbegrip te verkiezen dan voor de
verbeurdverklaring, de ontneming en het conservatoir beslag. Dit omdat “naar het [hem] voorkomt
voor onttrekking aan het verkeer alleen lichamelijke roerende zaken in aanmerking komen”.17

De minister heeft aldus beoogd om ten minste twee te onderscheiden voorwerpsbegrippen te
hanteren, die ik hieronder de niet nader gedefinieerde variant (voor de onttrekking aan het
verkeer) en de wel nader gedefinieerde variant (voor de verbeurdverklaring, de ontneming en het
conservatoir beslag) zal noemen.18

Voorts blijkt naar het mij voorkomt duidelijk uit de wetsgeschiedenis dat de minister bedoeld
heeft om voor de nader gedefinieerde variant aan te sluiten bij wat in het burgerlijk recht onder
goederen wordt verstaan. De minister heeft dus niet beoogd om aan de nader gedefinieerde
voorwerp-variant een ruimere of anderszins andere betekenis toe te kennen dan aan het begrip
‘goed’ in het burgerlijk recht. Dit blijkt het sterkst uit de hierboven aangehaalde passage uit de
Memorie van Antwoord. In de Memorie van Toelichting zie ik bovendien geen indicaties voor het
tegendeel.

De steller van het middel ziet die indicaties wel. Om die reden ga ik hieronder nog kort in op de
door hem genoemde argumenten. Allereerst wordt door hem aangevoerd dat de minister met de
overweging te kiezen voor een “pragmatische benadering” heeft willen aangeven een losser
begrip te verkiezen dan het burgerlijkrechtelijke goedsbegrip. Op dit punt sluit hij aan bij
Wöretshofer, die in Melai/Groenhuijsen eenzelfde opvatting is toegedaan.19

Het lijkt mij echter dat de minister met de typering van een “pragmatische benadering” iets
anders op het oog had. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat hij de term ‘voorwerp’ in de
artikelen 33a en 36e Sr en 94a Sv heeft verkozen boven de term ‘goed’ omdat de term ‘goed’ in
meerdere strafrechtelijke bepalingen voorkomt en aldaar een autonome, strafrechtelijke betekenis
heeft. Het zou dan volgens de minister tot verwarring kunnen leiden indien binnen het
strafrechtelijk beslagrecht een goedsbegrip zou worden verkozen dat wel gelijkluidend is aan het
burgerlijkrechtelijke goedsbegrip. Het bezigen van de term ‘voorwerp’, dat geen
burgerlijkrechtelijke inhoud heeft, zou dat probleem kunnen ondervangen omdat dit begrip niet
belast is met (overige) civiel- en strafrechtelijke connotaties. Dat het strafrechtelijk
voorwerpsbegrip, gelet op het vorenoverwogene, ook niet geheel eenduidig is, doet aan deze
kennelijke bedoeling van de minister niet af.

In de schriftuur wordt voorts nog betoogd dat de betekenis van de zinsnede “onder voorwerpen
worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten” ruimer is dan “goederen zijn alle zaken en
alle vermogensrechten”, omdat de woorden “worden verstaan” een niet-limitatieve opsomming
zouden impliceren.20 Dit argument overtuigt evenmin. De woorden “worden verstaan” (of vaker:
wordt verstaan) komen titel IX boek 1 Sr veelvuldig voor en duiden daar steeds wel op een
limitatieve opsomming. Daar waar een niet-limitatieve opsomming is beoogd, is gekozen voor de
woorden “wordt (of worden) begrepen”.21

Ten slotte merk ik nog op dat de minister er ook op een later moment van is uitgegaan dat de
strafrechtelijke definitie van voorwerp overeenkomt met de burgerlijkrechtelijke definitie van het
begrip goed. Bij de invoering van de nieuwe witwaswetgeving – waarin een gelijkluidende definitie
van voorwerp is opgenomen (zie hiervoor onder 3.13) – ging de minister er blijkens de Memorie
van Toelichting bij dat wetsvoorstel vanuit dat deze definitie hetzelfde inhield als art. 3:1 BW.22

Op grond van het voorgaande meen ik dat ervan moet worden uitgegaan dat de wetgever bij de
invoering van thans art. 33a lid 4 Sr, art. 36e lid 6 Sr en art. 94a lid 6 Sv, en bij de latere invoering
van de witwaswetgeving, een betekenis van het begrip ‘voorwerp’ voor ogen had die gelijk is aan
het burgerlijkrechtelijke begrip ‘goed’. De minister heeft nadrukkelijk niet willen aansluiten bij het
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strafrechtelijk goedsbegrip. Gelet op die wetsgeschiedenis, is de door de steller van het middel
aangehaalde (RuneScape)jurisprudentie over de strafrechtelijke invulling van het bestanddeel
‘goed’ niet (rechtstreeks) relevant voor waar het in deze zaak om gaat.

Wanneer wordt aangenomen dat de nader gedefinieerde variant van het strafrechtelijke begrip
voorwerp dezelfde inhoud heeft als het burgerlijkrechtelijke begrip goed, bestaat deze inhoud dus
uit wat in het burgerlijk recht onder enerzijds ‘zaken’ en anderzijds ‘vermogensrechten’ wordt
verstaan.

Het is evident dat een gebruiksrecht op een Instagram-account geen voor menselijke
beheersing vatbaar stoffelijk object is en dus geen zaak in de zin van het burgerlijk recht (art. 3:2
BW). De vraag resteert dan of het gebruiksrecht op zo’n account wel een vermogensrecht zou
kunnen zijn.

Art. 3:6 BW geeft een nadere definitie van het begrip vermogensrecht:

“Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe
strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor
verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.”

Uit de formulering van dit artikel kan worden afgeleid dat er drie wegen zijn die tot de
kwalificatie vermogensrecht kunnen leiden, die in de literatuur ook wel worden aangeduid als
alternatieve maatstaven.23 Dit zijn (i) overdraagbare rechten, (ii) rechten die ertoe strekken de
rechthebbende voordeel te verstrekken of (iii) rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in
het vooruitzicht gesteld voordeel. Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat deze
driedeling door de wetgever niet limitatief is bedoeld.24 Als algemene eigenschap wordt in dat
verband in de literatuur nog genoemd dat vermogensrechten op geld waardeerbaar zijn.25

De rechtbank heeft in de hiervoor onder 3.6 weergegeven beschikking niet met zoveel woorden
aan de alternatieve maatstaven van art. 3:6 BW getoetst en heeft daaromtrent ook geen
relevante nadere vaststellingen gedaan. Het OM is evenmin op deze maatstaven ingegaan in zijn
schriftelijk standpunt. De juridische status van (een gebruiksrecht op) een Instagram-account kan
echter zonder noemenswaardige moeite worden bepaald op basis van de algemeen toegankelijke
“algemene voorwaarden”26 en het hiermee samenhangende en eveneens algemeen toegankelijke
“contractoverzicht”27 van Instagram. Deze zal ik daarom hieronder waar nodig bij de bespreking
betrekken.

Art. 3:83 BW regelt welke rechten overdraagbaar zijn en dus in de eerste categorie van
vermogensrechten vallen:

“1. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard
van het recht zich tegen een overdracht verzet.

2. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en
schuldenaar worden uitgesloten.

3. Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.”

Aangezien een gebruiksrecht op een Instagram-account geen vorderingsrecht is (noch een
beperkt recht), terwijl de wet evenmin iets bepaalt over de overdraagbaarheid van Instagram-
accounts, zou zo’n recht slechts overdraagbaar zijn indien deze accounts vatbaar zijn voor
eigendom. Omdat een Instagram-account geen zaak is (zie hiervoor onder 3.29) is eigendom
evenwel niet mogelijk (zie art. 5:1 BW). Van een vermogensrecht uit de eerste categorie kan
derhalve geen sprake zijn. Dat iemand in praktische zin iemand anders toegang kan geven tot
(het beheer over) zijn account – een gebruiker kan immers zijn inloggegevens aan iemand anders
geven – lijkt me aan het voorgaande niet af te doen. In dat verband wijs ik ook nog op de
algemene voorwaarden van Instagram, waaruit duidelijk wordt dat Instagram-accounts

Vermogensrechten (naar burgerlijk recht)
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persoonsgebonden zijn en niet vatbaar zijn voor overdracht:

“Je mag je niet uitgeven voor andere mensen of onnauwkeurige informatie verstrekken.

Je hoeft jouw identiteit niet te onthullen op Instagram, maar je moet ons correcte en actuele
informatie verstrekken (inclusief informatie omtrent registratie). Dit omvat mogelijk het verstrekken
van persoonsgegevens. Je mag je ook niet voordoen als iemand die of iets dat je niet bent en je
kunt geen account voor iemand anders maken, tenzij je daarvoor hun expliciete toestemming
hebt.

(…)

Je kunt geen account of gegevens verkopen, licentiëren of kopen die zijn verkregen van ons of
via onze Service.

Dit is inclusief pogingen om een aspect van jouw account te kopen, te verkopen of over te dragen
(inclusief jouw gebruikersnaam), aanmeldgegevens of badges van andere gebruikers op te
vragen, te verzamelen of te gebruiken, of Instagram-gebruikersnamen en -wachtwoorden op te
vragen of te verzamelen, of toegangstokens te verduisteren.”

(…)

Onze Overeenkomst.
(…)

Wie heeft rechten op grond van deze Overeenkomst.

Deze overeenkomst geeft geen rechten aan derde partijen.

Het is niet toegestaan jouw rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst over te
dragen zonder onze toestemming.

Onze rechten en plichten kunnen aan anderen worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren als ons eigendom verandert (zoals bij een fusie, overname of verkoop van activa) of op
basis van de wet.”

De volgende vraag is of een gebruiksrecht op een Instagram-account kan worden gekwalificeerd
als een recht dat ertoe strekt de rechthebbende voordeel te verstrekken. Het lijkt mij dat ook deze
vraag ontkennend moet worden beantwoord. Hoewel het op tal van manieren mogelijk is om geld
te verdienen met behulp een Instagram-account – bijvoorbeeld door hierop reclame te maken of
door, zoals in de onderhavige zaak, via dit account (vervalste merk)kleding te verkopen – vloeit dit
voordeel niet, althans niet rechtstreeks, voort uit het gebruiksrecht zelf. Hiervoor is het immers
nodig dat de gebruiker aanvullende actie onderneemt die los staat van de verbintenis met
Instagram, bijvoorbeeld door overeenkomsten met derden te sluiten. Voor zover dus gesproken
kan worden van “voordeel” aan de zijde van de gebruiker, is dit veeleer het gevolg van de
nevenwerking van het gebruiksrecht. Dit is in het algemeen onvoldoende om van een
vermogensrecht te kunnen spreken.28

Dan de laatste categorie van vermogensrechten: rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt
of in het vooruitzicht gesteld voordeel. Deze route lijkt op het eerste gezicht wellicht het best
begaanbaar: Instagram verdient immers geld aan de gebruiksrechten die het verstrekt. Toch lijkt
ook deze weg mij uiteindelijk dood te lopen, gelet op het volgende. Gebruikers betalen Instagram
niet in ruil voor een Instagram account, maar verstrekken (in plaats daarvan) informatie over
zichzelf. Zo krijgt Instagram de mogelijkheid om gericht te (laten) adverteren. Het contractoverzicht
van Instagram bevat hieromtrent het volgende:

“Prijs

We brengen je geen kosten in rekening voor het gebruik van onze services”
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In de algemene voorwaarden van Instagram staat vervolgens:

“Hoe onze Service wordt gefinancierd

In plaats van te betalen voor het gebruik van Instagram, erken je door het gebruik van de Service
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn dat we advertenties aan je kunnen laten zien
waarvoor bedrijven en organisaties ons betalen die te promoten op en buiten de producten van
Meta-bedrijven. We gebruiken je persoonsgegevens, zoals informatie over je activiteiten en
interesses, om je advertenties te laten zien die relevanter zijn voor jou.

We laten je relevante en nuttige advertenties zien zonder dat we adverteerders vertellen wie je
bent. We verkopen jouw persoonsgegevens niet. Het is adverteerders toegestaan ons te
informeren over bijvoorbeeld hun zakelijke doelstelling en het soort doelgroep waaraan ze hun
advertentie willen laten zien. We laten hun advertentie vervolgens zien aan mensen die mogelijk
zijn geïnteresseerd.”

Hoewel uit deze bepalingen blijkt dat sprake is van een ruil en deze ruil door Instagram
eveneens in de sleutel wordt gezet van stoffelijk voordeel (“hoe onze Service wordt
gefinancierd”), betreft het hier – net als in de vorige categorie – geen direct stoffelijk voordeel,
aangenomen dat de verworven persoonsgegevens zelf nog niet als zodanig kunnen worden
aangemerkt.

Zo resteert, gelet op het onder 3.31 genoemde niet-limitatieve karakter van art 3:6 BW, nog de
vraag of gebruiksrechten op een Instagram-account een vermogensrecht zouden kunnen zijn dat
niet valt binnen één van de drie categorieën in art. 3:6 BW genoemd. Om dit te bepalen kan
aansluiting gezocht worden bij de algemene eigenschap dat vermogensrechten op geld
waardeerbaar plegen te zijn. Vóór de gedachte dat gebruiksrechten op Instagram-accounts op
geld waardeerbaar zijn spreekt het argument dat de (aanzienlijke) hoeveelheid “volgers” dat aan
een account kleeft een zekere waarde vertegenwoordigt omdat het van betekenis is voor de
commerciële potentie van het account. Daar staat echter tegenover dat die volgers moeilijk los
gezien kunnen worden van de rechthebbende op het account, degene die wordt “gevolgd”.
Zonder die persoon (of in het geval van een professioneel account: de professionele entiteit)
verliest een gebruiksrecht op een account naar het mij voorkomt in elk geval een groot deel van
zijn waarde. Voor zover het loutere verzamelen van (een aanzienlijke hoeveelheid) volgers al een
zekere waarde zou vertegenwoordigen, die zou uitstijgen boven de waarde die samenhangt met
de gebruiker van het account, vertoont die waarde een sterke gelijkenis met goodwill. Over
goodwill bestaat in de literatuur consensus dat dit niet als vermogensrecht kan worden
aangemerkt.29

De conclusie van het voorgaande is dat een Instagram-account in beginsel niet kan worden
aangemerkt als een vermogensrecht naar burgerlijk recht en dus – wanneer een wetshistorisch
perspectief tot uitgangspunt wordt genomen – niet als een voorwerp dat vatbaar is voor
verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a Sr. Niettemin zou, als van een meer autonome opvatting
van het begrip voorwerp in de strafvorderlijke context zou worden uitgegaan, de inbeslagneming
van een Instagram-account nog wel mogelijk kunnen worden geacht. In het navolgende ga ik daar
nader op in.

In het voorgaande is nog geahbstraheerd van de materiële kant van waar het in deze zaak om
gaat: op welke manier de wet (eventueel) de mogelijkheid biedt (aan het OM) om bepaalde
accounts op sociale media uit de lucht te halen vanwege de relatie met strafbare feiten. Die vraag
bespreek ik hieronder. Daarvoor is allereerst de feitelijke gang van zaken relevant (3.42-3.45).
Daarna komt de in de praktijk gebruikte “Gedragscode Notice-and-take-down” aan de orde (3.46-
3.53). Vervolgens is de vraag welke wettelijke mogelijkheden hier – hier naar ratio en
toepassingsvoorwaarde(n) – bij aansluiten (3.54-3.63) en wat hier de wetssystematische

Een wetssystematisch perspectief
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consequenties van zijn (3.64-3.66).

Een vraag die hiervoor nog niet onder ogen is gekomen, is hoe het verbeurd verklaren van een
Instagram-account in de praktijk vorm zou kunnen krijgen. Over de wijze waarop dat in de
onderhavige zaak is gegaan, verschaft het dossier in enige mate duidelijkheid.

In de onderhavige zaak heeft op 10 september 2020 een doorzoeking plaatsgevonden. Daarbij
is onder meer de telefoon van de klaagster in beslag genomen. Deze is daarop onderzocht. Uit
correspondentie die zich bij de stukken van de zaak bevindt, komt het beeld naar voren dat de
medeverdachte (tevens klager in de samenhangende zaak 21/01245 B) vervolgens vrijwillig de
wachtwoorden van de relevante Instagram-accounts heeft gedeeld met opsporingsambtenaren.30

Daarop is door hen ingelogd in deze accounts en zijn de wachtwoorden en relevante e-
mailadressen gewijzigd, waardoor de klaagster en de medeverdachte zelf geen toegang meer
hadden tot hun accounts.31 Op de accounts is vervolgens een voor bezoekers van deze accounts
zichtbare “banner” geplaatst waarmee melding werd gemaakt van de inbeslagneming, zodat de
inbeslagneming ook voor het publiek kenbaar werd.32

Uit voornoemde correspondentie blijkt ook dat namens Facebook – het moederbedrijf van
Instagram (inmiddels ‘Meta’ geheten) – bij de FIOD/belastingdienst navraag is gedaan, omdat
kennelijk als gevolg van de geplaatste “banners” in de media berichten waren verschenen over
het “beslag” dat zou zijn gelegd op de Instagram-accounts van de klaagster. Hierop is eerst
namens de Belastingdienst bevestigd dat de accounts waren “overgenomen”.33 Ruim twee weken
later is de inbeslagneming door het OM aan Facebook per e-mail toegelicht.34 In deze e-mail wordt
als juridische basis gewezen op onder meer art. 94 Sv in verbinding met art. 125j Sv, dit laatste
artikel voor zover ook buiten de opslagmedia van de telefoon, op de servers van Instagram is
opgespoord. Ook wordt benadrukt dat geen sprake is geweest van “hacking” maar van vrijwillige
toestemming (“voluntary consent”) van de rechthebbende.

In deze e-mail is vervolgens aan Facebook gevraagd te overwegen de accounts te vernietigen:

“In the previous paragraphs we have explained to you the legal basis for the seizure of the 3
Instagram accounts. But we also need to discuss what happens next. We do not intend to keep
hold of the seized accounts, but they need to be dealt with. All three accounts were used to
promote and sell counterfeit products, ranging from counterfeit clothes, to counterfeit perfumes
and counterfeit jewelry etc. In this sense, all three accounts have violated your policies. We would
therefore ask you to consider deleting the accounts based on your own notice and takedown
rules. For this we send you a separate email outlining some of the evidence we have obtained
during the investigation.”35

Wat de afloop is van dit verzoek vermelden de stukken niet. Een zoekslag op het internet leert dat
beide accounts ten tijde van het nemen van deze conclusie nog bestaan.

Tussen de zich bij de stukken van de zaak bevindende correspondentie zit eveneens het
document Gedragscode Notice-and-take-down (hierna: de NTD-gedragscode).36 Dit document
bevat een “procedure voor tussenpersonen voor het omgaan met meldingen van onrechtmatige
en strafbare inhoud op internet”. Gelet op het feit dat deze code zich bij de stukken bevindt,
ontstaat bij mij de indruk dat de hierin beschreven werkwijze in de onderhavige zaak een rol heeft
gespeeld, althans in bredere zin een rol kan spelen in situaties waarin het OM informatie op het
internet (waaronder accounts van sociale media) uit de lucht wil halen.37 Hierbij merk ik wel alvast
op dat blijkens een bij het document behorende lijst Instagram/Meta niet één van de
“onderschrijvers” is van de NTD-gedragscode.38

In de “Memorie van Toelichting” van de NTD-gedragscode wordt vooropgesteld dat deze code

De feitelijke gang van zaken

De Gedragscode Notice-and-take-down
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geen nieuwe “verplichtingen” schept, maar bedoeld is “om partijen te helpen om binnen de
bestaande wettelijke kaders zorgvuldig te opereren bij het op verzoek van derden verwijderen
van informatie van Internet”. Verder valt te lezen dat het “voldoen aan de code” vrijwillig is en niet
“formeel kan worden afgedwongen”. De essentie van de code is dat er een procedure in het leven
is geroepen die eraan moet bijdragen dat private partijen meldingen over onrechtmatige en
strafbare inhoud op het internet “zoveel mogelijk zelf afhandelen.”39

Deze procedure komt in de kern neer op een escalatieladder. Een verzoek om (strafwaardige)
inhoud op het internet te verwijderen dient in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de bron te
worden gedaan (dus bij degene die de inhoud heeft geplaatst), waarna – bij uitblijven van
resultaat – het verzoek aan een steeds een stap verder van de bron gelegen “tussenpersonen”
kan worden herhaald. De eerste tussenpersoon is de beheerder van de website waarop de
informatie is geplaatst, waaronder – naar ik aanneem – begrepen zijn websites van sociale media
zoals YouTube en Instagram, alsmede beheerders van internetfora. Daarna volgen hosting-,
vervolgens internet- en ten slotte kabel/glasvezelaanbieders. Een en ander wordt in de NTD-
gedragscode geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld:

“Voorbeeld:

Er is een website waarop derden (burgers) eigengemaakte filmpjes kunnen zetten. Op deze site
staat een filmpje met discriminerende uitingen. De inhoudsaanbieder is de burger die het filmpje
heeft geplaatst. Indien deze onbekend is (anoniem op Internet gezet), dan is de eerste
tussenpersoon die aangesproken kan worden de eigenaar van de website waarop het filmpje is
geplaatst. Indien die ook niet bekend is of niet reageert, dan is de volgende tussenpersoon het
bedrijf dat webruimte heeft verhuurd aan de eigenaar van de website (hosting-service). Een
volgende opschaling zou het bedrijf kunnen zijn die toegang verleent aan de hostingprovider
(toegangslevering / mere-conduit).”

De “melder” – degene die het verzoek tot het verwijderen doet – kan in beginsel iedereen zijn.
Voor gevallen waarin een officier van justitie of een andere opsporingsambtenaar optreedt als
melder bevat de NTD-gedragscode echter enkele aanvullende bepalingen. Art. 4a NTD-
gedragscode bepaalt:

“Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor
de tussenpersoon verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval
van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.”

In de toelichting op dit artikel wordt nog vermeld dat een melding van een officier van justitie
een “dwingend karakter” heeft. In dit geval worden in de code ook wel afwisselend de termen
“formeel verzoek” en “bevel” gebruikt. In de toelichting staat dat tussenpersonen “verplicht [zijn]
hieraan te voldoen”.. De veronderstelling lijkt aldus te zijn dat voor zo’n formeel verzoek/bevel een
wettelijke grondslag bestaat.

Deze aparte status van formele verzoeken/bevelen van de officier van justitie werkt ook door in
de beoordelingsruimte die de aangesproken tussenpersonen vervolgens hebben. Waar
tussenpersonen in beginsel een eigen beoordeling moeten maken of de inhoud waarvan
verwijdering wordt verzocht inderdaad strafbaar of onrechtmatig is (art. 5b NTD-gedragscode),
geldt dit niet indien het verzoek afkomstig is van het openbaar ministerie (art. 5a NTD-
gedragscode). De toelichting schrijft hierover:

“Inhoud waarvan de Officier van Justitie formeel verzoekt deze te verwijderen, behoeft geen
(aanvullende) beoordeling door de tussenpersoon. De beoordeling is dan al door een bevoegde
instantie gedaan.”

Voor een geval als in de onderhavige zaak aan de orde is, komt dit alles op het volgende neer.
Indien een “melder” (i.c. het openbaar ministerie) constateert dat op een Instagram-account
vervalste merkkleding wordt aangeboden, schrijft de NTD-gedragscode voor dat deze melder in
beginsel eerst aan de gebruiker van dat account een verzoek doet om de inhoud van dat account,
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in elk geval voor zover voor dat doel aangewend, te verwijderen. Indien dat geen soelaas biedt,
of indien het openbaar ministerie aanleiding ziet om van het – niet verplichtende – karakter van de
NTD-gedragscode af te wijken – kan de melder zich wenden tot Instagram (de eerste
tussenpersoon). Het OM kan dan een “formeel verzoek” doen c.q. een “bevel” geven, waaraan
Instagram (althans afgaande op de tekst van de NTD-gedragscode) verplicht zou moeten voldoen.

In dit verband kan nog kort worden stilgestaan bij het feit dat Instagram niet een van de
“onderschrijvers” van de NTD-gedragscode is (zie hiervoor onder 3.46). Nu de code niet beoogt
nieuwe “verplichtingen”– en naar ik mag aannemen: evenmin opsporingsbevoegdheden – te
scheppen, zou deze omstandigheid in theorie niet relevant moeten zijn. In de praktijk is dat wel
zo, omdat de code niet naadloos aansluit bij de bestaande wettelijke bevoegdheden (zie daarover
nader hieronder). Terzijde zij hier nog opgemerkt dat de NTD-gedragscode wel in lijn is met de
eerder genoemde algemene voorwaarden van Instagram. Hierin staat onder andere dat het
gebruikers niet is toegestaan iets te “doen dat onwettig, misleidend of frauduleus is of een illegaal
of ongeoorloofd doel dient”, terwijl Instagram zich bovendien het recht voorbehoudt om accounts
te “verwijderen” of “uit te schakelen” indien “we [Instagram, AEH] van mening zijn dat dit onze
Gebruiksvoorwaarden of onze beleidsregels (…) schendt, of als we hiertoe wettelijk verplicht
zijn.”40

Wettelijke grondslagen voor het uit de lucht halen van (informatie op) sociale media-accounts

Het Wetboek van Strafvordering biedt twee routes tot het “ontoegankelijk maken” van
gegevens. Die zijn te vinden in de artikelen 125o en 125p Sv. Het eerstgenoemde artikel luidt als
volgt:

“125o
1. Indien bij een doorzoeking in een geautomatiseerd werk gegevens worden aangetroffen met
betrekking tot welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd, kan de officier van
justitie dan wel indien deze de doorzoeking verricht, de rechter-commissaris bepalen dat die
gegevens ontoegankelijk worden gemaakt voor zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van het
strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

2. Onder ontoegankelijkmaking van gegevens wordt verstaan het treffen van maatregelen om te
voorkomen dat de beheerder van het in het eerste lid bedoelde geautomatiseerde werk of derden
verder van die gegevens kennisnemen of gebruikmaken, alsmede ter voorkoming van de verdere
verspreiding van die gegevens. Onder ontoegankelijkmaking wordt mede verstaan het
verwijderen van de gegevens uit het geautomatiseerde werk, met behoud van de gegevens ten
behoeve van de strafvordering.

3. Zodra het belang van de strafvordering zich niet meer verzet tegen opheffing van de
maatregelen, bedoeld in het tweede lid, bepaalt de officier van justitie dan wel, indien deze de
doorzoeking heeft verricht, de rechter-commissaris dat de gegevens weer ter beschikking van de
beheerder van het geautomatiseerde werk worden gesteld.”

Art. 125o Sv is – anders dan art. 125p Sv – niet geformuleerd als een zelfstandige
opsporingsbevoegdheid. Aan de bevoegdheid kan pas toepassing worden gegeven indien al
sprake is van een doorzoeking van een geautomatiseerd werk. Deze bepaling is dus geschreven
voor de situatie waarin opsporingsambtenaren bij een onderzoek aan de harde schijf van de
computer of hiermee verbonden servers (vgl. art. 125j Sv) op gegevens stuiten met betrekking tot
welke of met behulp waarvan het strafbare feit is gepleegd.41 In dit verband kan ook nog gewezen
worden op art. 126cc lid 5 Sv, dat een op gelijke wijze geclausuleerde bevoegdheid bevat indien
gegevens zijn aangetroffen bij de inzet van een bijzondere opsporingsbevoegdheid.

De koppeling aan een onderzoek van een geautomatiseerd werk ligt welbeschouwd minder voor
de hand indien geen doorzoeking van een geautomatiseerd werk nodig is, bijvoorbeeld omdat de
gegevens reeds op een openbaar (althans voor alle “volgers” van een) account op een van de
sociale media zichtbaar zijn. Toepassing van de bevoegdheid kan ook worden omzeild indien de
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gebruiker – zoals in de onderhavige zaak is gebeurd – zijn inloggegevens vrijwillig afstaat en
daarmee de toegang tot dat account niet noodzakelijkerwijs hoeft plaats te vinden vanaf een
“geautomatiseerd werk” dat aan de verdachte toebehoort.

Het voorgaande wil niet zeggen dat in de onderhavige casus geen toepassing aan dit artikel
had kunnen worden gegeven. In deze zaak is de telefoon van de klaagster immers doorzocht,
waarbij onder meer is gezocht naar de aanwezigheid van foto’s en lijsten van vervalste
merkkleding en Whatsapp-gesprekken met potentiële afnemers. Vervolgens was het eveneens
mogelijk om – via deze telefoon – toegang tot het beheer van haar Instagram-accounts te
verkrijgen.42 Door de wachtwoorden te wijzigen wordt dan mijns inziens toepassing gegeven aan
lid 2 van art. 125o Sv.

De bevoegdheid van in art. 125o Sv is – net als die van art. 94, 94a en 126cc Sv – een tijdelijke
maatregel. Lid 3 bepaalt met zoveel woorden dat ontoegankelijkmaking slechts mag voortduren
zolang het belang van de strafvordering dit eist. Ook voor het overige wordt het regime van de
inbeslagneming van voorwerpen gevolgd. Zo kan de verdachte zich op de voet van art. 552a Sv
tegen het uitblijven van de opheffing van de ontoegankelijkverklaring een klaagschrift indienen bij
de rechtbank. Art. 354 lid 2 Sv biedt de zittingsrechter de mogelijkheid om bij zijn einduitspraak te
gelasten dat “de gegevens worden vernietigd indien het gegevens betreft met betrekking tot
welke of met behulp waarvan een strafbaar feit is begaan, voor zover de vernietiging noodzakelijk
is ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.” Voor andere gevallen – indien het niet tot een
einduitspraak komt – biedt art. 552fa Sv de mogelijkheid tot vernietiging bij afzonderlijke
beschikking. Zo wordt het aanvankelijk tijdelijke karakter van de ontoegankelijkmaking omgezet in
een permanente onschadelijkmaking. Aldus voorziet de wet in een sluitend systeem.

Mede gelet op de (beperkende) voorwaarde dat voor het geven van toepassing aan art. 125o
Sv een doorzoeking nodig is, is de wetgever ter gelegenheid van de Wet Computercriminaliteit III43

overgegaan tot invoering van art. 125p Sv. Dit artikel sluit ook het meest aan bij de hiervoor
beschreven Notice-and-take-down-procedure. In de Memorie van Toelichting bij de wet
Computercriminaliteit III geeft de minister ook aan bij deze bepaling aan de NTD-gedragscode te
hebben gedacht.44 Art. 125p Sv luidt als volgt:

“125p
1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier
van justitie aan een aanbieder van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 138g het bevel
richten om terstond alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd
om bepaalde gegevens die worden opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor
zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe
strafbare feiten.
2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk en vermeldt:

a. het strafbare feit;

b. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat ontoegankelijkmaking van de gegevens
noodzakelijk is om het strafbare feit te beëindigen of nieuwe strafbare feiten te voorkomen;

c. welke gegevens ontoegankelijk moeten worden gemaakt.

3. Artikel 125o, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

4,. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na voorafgaande schriftelijke
machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. De
rechter-commissaris stelt de aanbieder tot wie het bevel is gericht in de gelegenheid te worden
gehoord. De aanbieder is bevoegd zich bij het horen door een raadsman te doen bijstaan.”

Krachtens dit artikel kan een bevel tot ontoegankelijkmaking worden gericht aan “aanbieders
van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 138g”. Art. 138g Sv stelt dat onder een
aanbieder van een communicatiedienst wordt verstaan:

“de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan de
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gebruikers van zijn dienst de mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een
geautomatiseerd werk, of gegevens verwerkt of opslaat ten behoeve van een zodanige dienst of
de gebruikers van die dienst.”

Het is blijkens de literatuur geen volstrekt uitgemaakte zaak dat aanbieders van sociale media-
platformen (en dus de hiermee verbonden persoonlijke “accounts”) steeds onder het bereik van
deze definitie vallen. Dat geldt overigens ook voor andere entiteiten die in de NTD-gedragscode
als “tussenpersoon” worden aangemerkt.45 Niettemin is in de rechtspraak wel aangenomen dat
met Instagram vergelijkbare diensten onder de werking van art. 125p Sv vallen.46

Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet Computercriminaliteit III valt ook op te maken dat de in
art. 125p gegeven bevoegdheid bedoeld is als een subsidiair middel voor het geval “de
zelfregulering binnen de bedrijfstak tekort schiet”47. Het uitgangspunt is dat de officier van justitie
eerst een verzoek doet aan de aanbieder van de communicatiedienst om de informatie vrijwillig te
verwijderen (dat verzoek is dan dus niet verplichtend). Daarna kan dan – nadat aan de
voorschriften van lid 4 is voldaan – een daadwerkelijk bevel worden gegeven.48 In de Memorie van
Toelichting worden twee voorbeelden genoemd van situaties waarin art. 125p Sv in beeld kan
komen. De eerste is de situatie waarin de internetproviders die deze code hebben ondertekend
met de officier van justitie van mening zouden (blijven) verschillen over de vraag of bij de
ontoegankelijkmaking de vrijheid van meningsuiting in het geding is. De tweede is de situatie dat
een bevel wordt gericht aan een aanbieder van een communicatiedienst die de NTD-gedragscode
niet heeft ondertekend (en ook niet bereid is tot vrijwillige ontoegankelijkmaking). De Memorie van
Toelichting noemt als voorbeelden ”hosting-providers en beheerders van een website.”49

Net als voor de situatie waarin gegevens op grond van art. 125o Sv ontoegankelijk zijn
gemaakt, staat ook wanneer toepassing is gegeven aan art. 125p Sv beklag ex. art. 552a Sv
open. Ook is art. 354 Sv van toepassing. De mogelijkheid om de gegevens bij afzonderlijke
beschikking te laten vernietigen kent de wet niet: in art. 552fa Sv wordt art. 125p Sv niet
genoemd. De wetsgeschiedenis wijst erop dat de wetgever dit wel heeft gewild en ook in de
veronderstelling verkeerde dat de procedure genoemd in art. 552fa Sv open zou staan na een
ontoegankelijkmaking op grond van art. 125p Sv.50 Het feit dat art. 125p Sv uiteindelijk niet in art.
552fa Sv is opgenomen moet daarom als een (ongewilde) omissie worden aangemerkt.51

In de onderhavige zaak lijkt het – voorzover Instagram/Facebook kan worden aangemerkt als
telecommunicatiedienst – eveneens mogelijk te zijn geweest om toepassing te geven aan art.
125p Sv. Aangetekend moet daarbij worden dat handel in vervalste merkkleding alléén (art. 337
Sr) geen feit is waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten zolang de verdenking niet luidt dat dit
beroepsmatig geschiedt. Gelet op het aan Facebook gerichte verzoek om de accounts te
verwijderen (zie hiervoor onder 3.45) lijkt de in de NTD-gedragscode beschreven procedure
waarvan art. 125p Sv het sluitstuk vormt in deze zaak ook te zijn gevolgd.

Uit het voorgaande volgt dat de wet voorziet in zelfstandige strafvorderlijke mogelijkheden om
accounts op sociale media – of daarop gedeelde informatie – ontoegankelijk te maken dan wel te
laten vernietigen. Dit lijkt mij een volgende contra-indicatie voor de opvatting dat hiervoor (ook) de
route van de verbeurdverklaring open zou moeten staan. Dat betekent ook dat een verdere
uitbreiding van het voorwerpsbegrip bij de inbeslagneming wat mij betreft niet aan de orde is.

Dit standpunt brengt met zich mee dat, gelet op de formulering van de doelen van de
strafvorderlijke inbeslagneming in art. 94 Sv, de inbeslagneming zich niet kan uitstrekken tot
gegevens als bedoeld in de art. 125o en 125p Sv.

Alles afwegende leidt dit tot de volgende conclusie. Op grond van de wetsgeschiedenis moet
worden aangenomen dat de wetgever bij de vormgeving van de huidige regelingen van de
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verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer een voorwerpsbegrip voor ogen heeft
gehad waar gebruiksrechten op Instagram-accounts niet onder vallen. In de aanpassingen van de
wettelijke mogelijkheden voor het bestrijden van (computer)criminaliteit sindsdien, is te zien dat
de wetgever heeft gekozen voor het in het leven roepen van nieuwe bevoegdheden die het
mogelijk maken om onrechtmatig materiaal op het internet uit de lucht te halen: art. 125o en 125p
Sv. Deze bepalingen zijn gedeeltelijk gemodelleerd naar de maatregel van onttrekking aan het
verkeer, maar kennen een ander object: gegevens in plaats van voorwerpen. Deze nieuwe
bepalingen hebben elk zo hun beperkingen, maar dat op zichzelf lijkt mij onvoldoende reden om
het voorwerpsbegrip zoals dat onder meer in art. 33a Sr staat ruimer uit te leggen. Dat betekent
ook dat de inbeslagneming van dergelijke gegevens niet mogelijk is en de beslissing van de
rechtbank juist is.

Het middel faalt.

4. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Op de feitelijke gang van zaken ga ik nader in onder 3.42-3.45.

Blijkens het proces-verbaal van de zitting van 18 januari 2021 (p. 2) heeft de officier van justitie het
woord gevoerd conform het “Schriftelijk standpunt OM m.b.t. het beklag t.a.v. de Instagram-accounts
in onderzoek Lucifer”. Zie p. 2-3 van dit standpunt voor een onderbouwing van die verdenking.

Ibid.

De rechtbank noemt in de bestreden beschikking als grondslag voor de verbeurdverklaring ook art.
94 lid 1 Sv (de waarheid aan de dag brengen). Daar is door de officier van justitie ter zitting geen
beroep op gedaan en in cassatie laat het OM deze grond expliciet vallen (cassatieschriftuur, onder 4).
Het middel spreekt ook slechts van voorwerpen in de zin van lid 2 van art. 94 Sv.

Zie p. 3-5 van het hierboven genoemde schriftelijk standpunt van de officier van justitie.

Zie o.a. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823 (NJ 2010, 654, m.nt. Mevis).

Vgl. 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1946, r.o. 2.5.3.

Stb. 1993, 11. Voluit: Wijzigingswet van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties.

Opname van deze definitie in het vijfde lid van art. 46 geschiedde per 1 januari 2002 bij uitvoering
van de Wet van 20 december 2001 tot uitvoering van het op 9 december 1999 te New York tot stand
gekomen Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12), Stb.
2001, 675, en kwam in dit wetsvoorstel bij Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2001/02, 28031, nr.
6). In deze nota (p. 2) wordt het doel van deze invoeging als volgt omschreven: “De toevoeging van
een definitie van «voorwerpen» aan artikel 46 Sr stelt buiten twijfel dat elk vermogensbestanddeel als
een voorwerp wordt aangemerkt”.

De witwasbepalingen 420bis en 420quater Sr kennen deze definitie vanaf de invoering (Stb. 2004,
445). Deze definitie was volgens de minister in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1999/00,
27159, nr. 3, p. 16) ontleend aan art. 36e Sr. In dit verband noemt hij ook de hieronder te bespreken
begripsomschrijving uit boek 3 BW.

De opname van de begripsbepaling in art. 421 Sr geschiedde per 1 september 2013 (Stb. 2013, 292)
onder verwijzing naar de hierboven genoemde wijziging van art. 46 Sr (Kamerstukken II 2012/13,
33478, nr. 3, p. 3).
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Buiten beschouwing blijven hier de strafbepalingen waarin het begrip ‘voorwerp’ voorkomt zonder
nadere begripsbepaling (art. 189, 199, 214, 214bis, 217, 218, 220, 221, 223, 234, 314, 377, 420bis,
420quater, 421, 429a en 440 Sr). In de meeste van deze bepalingen volgt een – beperktere –
betekenis uit de strekking van het artikel. T.a.v. art. 189, zie: HR 29 januari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY9005 (NJ 2013, 87).

Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 558; Hoendervoogt en Lambertina, T&C Strafvordering, aant. 4 bij
art. 94.

Dat dit niet het geval is stellen Hofstee, (T&C Strafrecht, aant. 2 bij art. 36b) en Bleichrodt en Vegter
(F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 396). In Het Nederlands
strafprocesrecht wordt, op p. 558, geoordeeld dat “de werking van art. 94a lid 6 niet tot de eerste vijf
leden van dit artikel worden beperkt” en lijken de auteurs dus ook te menen dat de definitie “alle
zaken en alle vermogensrechten” zich ook moet uitstrekken tot de onttrekking aan het verkeer.
Fokkens (NLR, aant. 2 bij art. 36c) komt tot een meer gemengd oordeel.

Kamerstukken II, 1989/90, 20 504, nr. 3, p. 20-22

Kamerstukken II, 1990/91, 20 504, nr. 5, p. 21.

Bleichrodt en Vegter, a.w., p. 396, en Fokkens (NLR, art. 36c aant. 2), menen nochtans dat ook
onroerende zaken voor onttrekking aan het verkeer in aanmerking komen.

De vraag wat de relevantie hiervan is voor andere plekken in de wet waar het voorwerpsbegrip niet
nader is gedefinieerd (ik denk in het bijzonder aan beslag ten behoeve van de waarheidsvinding (art.
94 lid 1 Sv) laat ik hier rusten nu dit niet relevant is voor de onderhavige zaak.

Zie Melai/Groenhuijsen, aant. 5 bij art. 134 Sv: “De wetgever heeft in 1992 bewust ervan afgezien
de omschrijving over te nemen van art. 3:1 BW 'Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten'.
In de MvT wordt de strafvorderlijke omschrijving meer pragmatisch genoemd. Daarmee heeft de
wetgever in 1992 ervoor gekozen zich in het belang van de strafvordering niet vast te leggen op de
civielrechtelijke omschrijving. Aldus kunnen voorwerpen inbeslaggenomen worden die in
civielrechtelijke zin niet als een zaak of als een vermogensrecht worden aangemerkt.”

Aldus de steller van het middel, p. 7 van de schriftuur.

Vgl. in dit verband de conclusie van mijn ambtgenoot Keulen van 27 maart 2018,
ECLI:NL:PHR:2018:718, onder 8-10, voorafgaand aan het “overzichtsarrest zwaar lichamelijk letsel”
(NJ 2020, 200, m.nt. Wolswijk).

Kamerstukken II 1999/00, 27159, nr. 3, p. 16

Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/2.

Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 90 (nr. 3), aldus ook R.W.E. van Leuken, M.M.C. van de Moosdijk & V.
Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017/38 en
Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/1.

Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/1.

Zie daarvoor hier: https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/581066165581870

https://help.instagram.com/1190972084654673

Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:6 BW, aant. 25.

Zie o.a. Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/4, Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:6 BW, aant.
34.3 ad c.

Zie de mail met de titel “seizure of 3 Instagram accounts”, d.d. 26 september 2020, verzonden vanaf
het adres [e-mailadres 3]@om.nl, gericht aan onder meer het adres [e-mailadres 1]@fb.com.

Zie de mail d.d. 10 september 2020: “Re: [betrokkene 1] Account Takeover” van [e-mailadres
2]@belastingdienst.nl aan [e-mailadres 1]@fb.com.

Ibid.

Ibid.
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Zie de mail met de titel “seizure of 3 Instagram accounts”, d.d. 26 september 2020, verzonden vanaf
het adres [e-mailadres 3]@om.nl, gericht aan onder meer het adres [e-mailadres 1]@fb.com.

Ibid.

Zie ook de website https://noticeandtakedowncode.nl/ntd-code/, waarop een geactualiseerde
versie van de Code te vinden is.

Deze indruk wordt versterkt doordat Koops en Oerlemans (Strafrecht & ICT, Den Haag: Sdu 2019) de
code omschrijven als een instrument dat “in de praktijk effectief” is (p. 141).

Zie hiervoor de website https://noticeandtakedowncode.nl/ntd-code/.

Vgl. Koops en Oerlemans 2019, die de NTD-gedragscode een “voorbeeld van zelfregulering”
noemen.

Zie: https://nl-nl.facebook.com/help/instagram/581066165581870

In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26671, nr. 3) worden als voorbeelden
strafbare uitingen en gestolen gegevens (“gegevens met betrekking tot welke het feit is gepleegd”)
en voor fraude bestemde boekhoudprogramma’s en virusprogramma’s (“gegevens met behulp
waarvan het feit is gepleegd”) genoemd.

Uit de stukken wordt niet duidelijk of de opsporingsambtenaren de Instagram-accounts van de
verdachte hebben bezocht via zijn eigen telefoon (of andere inbeslaggenomen geautomatiseerde
werken).

Voluit: 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, Stb. 2018,
322.

Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 57.

Vgl. Koops en Oerlemans 2019, die zich op het standpunt stellen dat ook “pure hostingbedrijven”
buiten het bereik van deze definitie vallen (hetgeen impliceert dat de NTD-gedragscode in dit opzicht
een te ruime bevoegdheid suggereert).

In de feitenrechtspraak is de “Messenger” functionaliteit van Facebook als aanbieder van een
communicatiedienst aangemerkt (Rb Den Haag 14 mei 2021. ECLI:NL:RBDHA:2021:6770). Datzelfde
geldt voor de diensten Ennetcom (Rb Rotterdam 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9086) en
Telegram (Rb Den Haag 8 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11250). Het verschil tussen deze
diensten en Instagram is dat Instagram niet primair een communicatiedienst aanbiedt – de primaire
functie is het ‘delen’ van foto’s en video’s – maar wel de mogelijkheid biedt om in de marge van die
foto’s en video’s of privé berichten te sturen.

Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 57.

Art. 125p stelt dus aanmerkelijk strengere eisen dan in de NTD-gedragscode wordt verondersteld.
Van een dwingend bevel van de officier van justitie kan immers pas sprake zijn na de door lid vier
vereiste voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, en de daarmee verbonden
mogelijkheid voor de aanbieder tot wie het bevel is gericht om te worden gehoord.

Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 57.

In zowel de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 59) als in de
Memorie van Antwoord (Kamerstukken I 2016/17, 34372, nr. D, p. 44) wordt hiervan uitgegaan. Bij de
invoering van de Wet Computercriminaliteit III is art. 552fa Sv wel verruimd in die zin dat de
mogelijkheid van definitieve vernietiging van gegevens die krachtens art. 126cc Sv ontoegankelijk zijn
gemaakt (dus na inzet van een bob-bevoegdheid) hierin is opgenomen, maar t.a.v. art. 125p lijkt men
dit vergeten.

Terzijde merk ik op dat in de Modernisering Sv deze omissie wordt ondervangen door invoering van
art. 2.7.59 (ambtelijke versie).
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