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Voorwoord 
 
In dit jaarverslag over 2014 van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie wordt een 

cijfermatige analyse gegeven van de in 2014 door de cassatiedesk behandelde en 

afgedane zaken, worden de voor de rechtspraktijk belangrijkste in die periode gewezen 

arresten van de Hoge Raad in OM-cassaties besproken  en worden alle in die periode 

gewezen arresten van de Hoge Raad in OM-cassaties vermeld, met vindplaatsen en met 

inbegrip van een korte samenvatting van de zaak. 

 

Ook in 2014 heeft ons hoogste rechtscollege weer de nodige (rechts)vragen beantwoord 

die van groot belang zijn voor het OM en de rechtspraktijk. Wat betreft de meer 

algemene leerstukken die jaarlijks terugkeren in de OM-cassaties valt daarbij in de eerste 

plaats te denken aan de toepassing en verduidelijking van het standaard-arrest inzake 

vormverzuimen (onbevoegde hulpofficier)
1
. Arresten verschenen over elementen als de 

'Schutznorm', causaliteit ('fruits of the poisonous tree’), het toepassingsbereik van art. 

359a Sv en (de grenzen van) het summiere karakter van de raadkamerprocedure in 

beklagzaken (552a Sv). 

 

Als we kijken naar de meer bijzondere onderwerpen, dan valt op dat ook ten aanzien van 

de op het eerste gezicht wat minder aansprekende onderwerpen voor de rechtspraktijk 

belangrijke helderheid is verschaft door de Hoge Raad. Hierbij moet worden gedacht aan 

het recidivecriterium bij de inhouding van rijbewijzen
2
, de toelaatbaarheid van het 

'zeezwaaien' bij het lozen van afvalwater op zee
3
 en de eisen die door de (Nederlandse) 

uitleveringsrechter mogen worden gesteld aan bewijsverkrijging en bewijslevering door 

de verzoekende staat.
4
  

 

Ook kan worden gewezen op de (nadere) uitleg van onderdeel 3 van het eerste lid van art. 

273f Sr (mensenhandel). Waar de cassatiedesk in 2013 nog een verduidelijking vroeg (en 

kreeg) van het (o.m.) het bestanddeel ‘aanwerven’ uit dit onderdeel
5
, ging het in het arrest 

van 2014
6
 om de precieze uitleg van de woorden “ertoe brengen”. 

 

Niet onbelangrijk is voorts dat de Hoge Raad zich in 2014 voor het eerst heeft uitgelaten 

over de nieuwe wet processtukken
7
, meer bepaald over de vraag naar de reikwijdte van 

de weigeringsgrond “ernstige overlast” uit art. 187d.1.a Sv jo. art. 34.4 Sv. 

 

Tot slot mag niet onvermeld blijven het arrest dat is gewezen naar aanleiding van de anti-

homo uitspraken van een Amsterdamse lokale politicus. Het belang ervan is evident: de 

grenzen van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder voor de politicus. 

                                                 
1
 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308 m.nt. Keulen 

2
 HR 11 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:538, NJ 2014/375 m.nt. Keulen 

3
 HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3633 

4
 HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3543 

5
 HR 10 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:670 

6
 HR 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1174 

7
 HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:487, NJ 2014/374 m.nt. Keulen 
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Verwachting is dat het arrest een rol van betekenis gaat spelen later dit jaar in de zaak 

van de bekende “minder minder”-uitspraak van PVV-voorman Wilders. 

 

Bovenstaande betreft slechts een greep uit de 42 arresten die in 2014 zijn gewezen naar 

aanleiding van OM-cassaties. In dit jaarverslag zullen de meest relevante arresten 

uitvoerig worden besproken en van commentaar voorzien. Daarbij zullen eerst de 

algemene in de OM-cassatiepraktijk regelmatig voorkomende leerstukken worden 

besproken (deel I), daarna de meer bijzondere topics (deel II). 

 

De volledige lijst met (op verschijningsdatum gerangschikte) arresten op OM-cassaties 

vindt u achterin in de Bijlage. 

 

 

Namens de cassatiedesk, 

 

mr. H.H.J. (Herman) Knol, senior advocaat-generaal, tevens hoofd cassatiedesk 

prof. dr. M.E. (Miranda) de Meijer, advocaat-generaal 

mr. M. (Marcel) van der Horst, advocaat-generaal 

mr. R. (Rob) ter Haar, secretaris 

S.D. (Aartie) Koeldiep, administratief medewerkster 
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Cijfermatige analyse 
 

In 2014 zijn 121  nieuwe zaken aangemeld bij de cassatiedesk. Dit aantal is lager dan in 

2013 toen 131 nieuwe zaken werden aangemeld. In 2014 heeft de cassatiedesk 141 zaken 

afgedaan. 

 

In 2014 zijn 63 schrifturen ingediend bij de Hoge Raad tegenover 57 schrifturen in 2013. 

Dit betekent dat in 2014 in 44 % van de door de cassatiedesk afgedane zaken een 

schriftuur werd ingediend tegenover 46 % in 2013. In de overige zaken is besloten om het 

cassatieberoep niet door te zetten en het beroep in te trekken. 

 

In 2014 heeft de Hoge Raad 42 arresten gewezen op een door het Openbaar Ministerie 

ingesteld beroep in cassatie. In 27 van die zaken is het cassatieberoep gegrond verklaard. 

Dit betekent een slagingspercentage van 64 %, tegenover een slagingspercentage van 60 

% in 2013.  

 

Dat het cassatieberoep door de Hoge Raad is verworpen, betekent overigens niet altijd dat 

het doorzetten van het cassatieberoep niet zinvol is geweest. In een aantal gevallen heeft 

de Hoge Raad in een arrest waarbij het cassatieberoep werd verworpen duidelijkheid 

gegeven omtrent rechtsvragen die voor de praktijk van belang waren.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8
 Zie bijv. HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:487 
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Deel I  

 
Algemene leerstukken 

 
1. 

Art. 359a Sv (vormverzuimen) 

 
Art. 359a Sv is een wetsartikel met een zeer groot praktisch belang voor de rechter. Het 

gros der verweren wordt namelijk op dit artikel gestoeld. Telkens als er iets niet goed is 

gegaan, of het nu gaat om een onrechtmatige aanhouding of een tapbevel waar iets aan 

zou schorten, moet de rechter daar iets mee. Hij dient dan zijn toevlucht te zoeken tot art. 

359a Sv en de jurisprudentie die daaromtrent is ontwikkeld. Inmiddels heeft de Hoge 

Raad twee standaard-arresten gewezen inzake art. 359a Sv. De eerste daarvan dateert 

alweer uit 2004
9
 (het zgn. Afvoerpijp-arrest), de meer recente dateert uit 2013

10
 (het 

Examen-arrest) en bevat ten opzichte van het Afvoerpijp-arrest met name zeer relevante 

nieuwe overwegingen met betrekking tot de bewijsuitsluiting. 

 

In het bijzonder de bewijsuitsluiting vormt een probleem voor het OM.  Dit schuilt in het 

feit dat dikwijls te ‘gemakkelijk’ de stap van de constatering van een verzuim naar de 

(zware) sanctie van bewijsuitsluiting wordt genomen.  De Hoge Raad heeft in zijn 

‘Examen-arrest’ de criteria voor bewijsuitsluiting uit het ‘Afvoerpijp-arrest’ bevestigd en 

verder aangevuld: 

 
“2.4.3. Met betrekking tot mogelijke uitoefening van de bevoegdheid tot bewijsuitsluiting 

verdient in aansluiting op dit in de wet neergelegde en in de eerdere rechtspraak van de 

Hoge Raad ontwikkelde beoordelingskader nog aantekening dat de rechter om 

verschillende redenen gebruik kan maken van de bevoegdheid tot toepassing van 

bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv.  

 

2.4.4. Toepassing van bewijsuitsluiting kan noodzakelijk zijn ter verzekering van het 

recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM, zoals daaraan 

mede door het EHRM uitleg is gegeven. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen 

op de rechtspraak over schending van het recht op rechtsbijstand bij het politieverhoor 

(vgl. HR 30 juni 2009, LJN BH3079, NJ 2009/349) of op de rechtspraak over door de 

verdachte afgelegde verklaringen tegenover een undercoveragent die zich heeft 

voorgedaan als medegedetineerde van de verdachte (vgl. HR 28 maart 2006, LJN 

AU5471, NJ 2007/38). In dergelijke gevallen is - zodra vaststaat dat zich een zodanig 

vormverzuim heeft voorgedaan - de ruimte om na afweging van de in 2.4.1 genoemde 

factoren af te zien van de toepassing van bewijsuitsluiting (zeer) beperkt, zoals ook tot 

                                                 
9
 ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 m.nt. Buruma 

10
 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308 m.nt. Keulen 
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uitdrukking komt in de rechtspraak van de Hoge Raad over schending van het recht op 

rechtsbijstand bij het politieverhoor, die is gevolgd op voormeld arrest van 30 juni 2009.  

 

2.4.5. Voorts kan in gevallen waarin het recht van de verdachte op een eerlijk proces in 

de zin van art. 6 EVRM niet (rechtstreeks) aan de orde is, maar sprake is van een ander 

belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel dat in aanzienlijke mate is 

geschonden, toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk worden geacht als middel om 

toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring tot gevolg 

hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in 

overeenstemming met de voorgeschreven norm. Een dergelijke toepassing van 

bewijsuitsluiting als rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en 

vervolging belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden kan in beeld 

komen als sprake is van een vormverzuim dat resulteert in een zeer ingrijpende inbreuk 

op een grondrecht van de verdachte, zoals het geval was in HR 29 mei 2007, LJN 

AZ8795, NJ 2008/14. In die zaak ging het om een in het kader van een lijfsvisitatie als 

bedoeld in art. 17 Douanewet zonder toereikende wettelijke grondslag uitgevoerde 

schouwing van de natuurlijke openingen en holten van het lichaam. Ook kan gedacht 

worden aan gevallen waarin het gebruik voor het bewijs wezenlijk afbreuk doet aan het 

fundamentele belang dat met bescherming van het professionele verschoningsrecht is 

gediend. In HR 12 januari 1999, LJN ZD1402, NJ 1999/290 bracht dit mee dat de inhoud 

van telefoongesprekken tussen de medeverdachte en een door hem geraadpleegde 

advocaat niet tot het bewijs mochten worden gebezigd. In HR 2 oktober 2007, LJN 

BA5632, NJ 2008/374 gold datzelfde voor een proces-verbaal, voor zover daarin was 

gerelateerd dat de verdachte tijdens zijn verhoor door de politie is geconfronteerd met de 

weergave van een telefoongesprek tussen hemzelf en de door hem geraadpleegde 

dokterstelefoon alsmede hoe hij op die confrontatie heeft gereageerd.  

 

Of een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte met het oog op het 

voorkomen van soortgelijke inbreuken tot toepassing van bewijsuitsluiting noopt, zal de 

rechter moeten beoordelen aan de hand van de hiervoor onder 2.4.1 genoemde wettelijke 

beoordelingsfactoren en met inachtneming van de omstandigheden van het geval. 

Daarbij zal de rechter ook kunnen betrekken of in de gegeven omstandigheden toepassing 

van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan te verwachten negatieve effecten en of 

aldus niet op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan zwaarwegende belangen 

als de waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van een - mogelijk zeer ernstig - 

strafbaar feit, alsmede in voorkomend geval aan de rechten van slachtoffers of hun 

nabestaanden, mede gelet op uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen tot 

effectieve bestraffing.  

 

2.4.6. Toepassing van bewijsuitsluiting is voorts niet onder alle omstandigheden 

uitgesloten als sprake is van de - zeer uitzonderlijke - situatie (waarin het verzekeren van 

het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM de rechter niet noopt tot 

toepassing van bewijsuitsluiting en evenmin sprake is van een op zichzelf reeds zeer 

ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte, maar) waarin het 

desbetreffende vormverzuim naar uit objectieve gegevens blijkt zozeer bij herhaling 

voorkomt dat zijn structureel karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten zich, 

vanaf het moment waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest, 

onvoldoende inspanningen hebben getroost overtredingen van het desbetreffende 

voorschrift te voorkomen. De enkele stelling dat zich zodanig structureel verzuim 

voordoet is daartoe niet toereikend en behoeft de rechter in de desbetreffende procedure 

geen aanleiding te geven daarnaar een onderzoek in te stellen. Het ligt daarbij op de weg 
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van de verdediging aan de hand van buiten de voorliggende zaak reeds bekende gegevens 

te onderbouwen dat zich zodanig structureel verzuim voordoet. Vervolgens ligt het op de 

weg van het openbaar ministerie daartegenover concrete gegevens te verstrekken aan de 

hand waarvan kan worden bepaald of de verantwoordelijke autoriteiten adequate 

maatregelen hebben getroffen om structurele overtreding van het desbetreffende 

voorschrift zoveel als redelijkerwijs mogelijk uit te sluiten.  

 

In het hier bedoelde geval komt toepassing van bewijsuitsluiting slechts in aanmerking 

indien aannemelijk is geworden dat die toepassing in de gegeven omstandigheden 

daadwerkelijk de beoogde normerende werking op de praktijk van opsporing en 

vervolging zal hebben, waarbij van belang kan zijn wat de oorzaak van het vormverzuim 

is en wat (reeds) door de verantwoordelijke autoriteiten ter voorkoming van overtreding 

van het bewuste voorschrift is ondernomen. In het geval zodanig preventief effect op 

zichzelf is te verwachten, moet worden onderzocht of in de gegeven omstandigheden 

toepassing van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan te verwachten negatieve 

effecten en of aldus niet op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan 

zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van een 

- mogelijk zeer ernstig - strafbaar feit, alsmede in voorkomend geval aan de rechten van 

slachtoffers of hun nabestaanden, mede gelet op uit het EVRM voortvloeiende positieve 

verplichtingen tot effectieve bestraffing.  

 

In het bijzonder de zojuist besproken, zeer uitzonderlijke, situatie vergt dat de rechter in 

zijn uitspraak nadere rekenschap aflegt van toepassing van bewijsuitsluiting.”  

 

In de praktijk blijkt dat met name de grond neergelegd in r.o. 2.4.5. een belangrijke rol 

speelt in de beslissingen van feitenrechters om te komen tot bewijsuitsluiting. Dit houdt 

verband met het feit dat veel van de op 359a gestoelde verweren liggen in de sfeer van de 

onrechtmatige zoeking van auto’s, woningen etc. In dit type situatie is doorgaans niet het 

recht op een eerlijk proces in het geding
11

, en dient de rechter dus een ‘ernstige schending 

van een belangrijk strafvorderlijk voorschrift’ aan te nemen om tot bewijsuitsluiting te 

kunnen komen. Uit de voorbeelden die de Hoge Raad in dit kader zelf noemt
12

, alsmede 

uit de stelregel dat een schending van het in art. 8 EVRM gegarandeerde recht op 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een inbreuk oplevert op de 

in art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces
13

 en dat aan een niet 

gerechtvaardigde inbreuk op het door het eerste lid van art. 8 EVRM gewaarborgde recht 

in de strafprocedure tegen de verdachte geen rechtsgevolgen behoeven te worden 

verbonden, mits zijn recht op een eerlijk proces zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM 

wordt gewaarborgd
14

, volgt reeds dat vormverzuimen die maken dat een inbreuk wordt 

gemaakt op zaken als privacy en huisrecht niet snel aanleiding kunnen geven tot de zware 

sanctie van bewijsuitsluiting. Opvallend is dat de Hoge Raad strenge eisen stelt aan de 

rechterlijke motiveringsplicht. Schalken schrijft treffend dat “met enkel abstracte noties 

geen genoegen meer wordt genomen”.
15

 Het enkel stellen dat een bepaald geconstateerd 

                                                 
11

 Zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is (in beginsel) bij een Salduz-schending 
12

 Lijfsvisitatie, bewijsverkrijging als gevolg van schending professioneel verschoningsrecht 
13

 Zie ook HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH8889, NJ 2009/399 
14

 vgl. HR 5 oktober 2010,  ECLI:NL:HR:2010:BL5629, NJ 2011/169 m.nt. Schalken 
15

 Noot onder HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2650, NJ 2014/420 
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verzuim een ernstige schending van een belangrijk voorschrift oplevert rechtvaardigt nog 

geen bewijsuitsluiting. De Hoge Raad eist van de rechter dat hij dit aan de hand van de 

belangrijke beoordelingsfactoren uit het tweede lid van art. 359a Sv
 
 (het belang van het 

geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het door het verzuim voor de 

verdachte ontstane nadeel) motiveert: 

 
“Indien de feitenrechter op grond van de hiervoor bedoelde weging en waardering van 

de wettelijke beoordelingsfactoren en aan de hand van alle omstandigheden van het 

geval tot het oordeel komt dat niet kan worden volstaan met de vaststelling dat een 

onherstelbaar vormverzuim is begaan, maar dat het verzuim niet zonder consequentie 

kan blijven, zal hij daaraan een van de in art. 359a, eerste lid, Sv genoemde 

rechtsgevolgen verbinden, te weten strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging. Een beslissing tot 

toepassing van een rechtsgevolg als bedoeld in art. 359a Sv dient te worden genomen en 

gemotiveerd aan de hand van de hiervoor besproken factoren die in het tweede lid van 

het artikel zijn genoemd.”
16

 

 

Dit aspect speelt een doorslaggevende rol in een drietal arresten van 9 september 2014
17

. 

In deze zaken gaat het om de inzet van een Britse undercover agent. Aan de inzet liggen 

twee bevelen ten grondslag: ex art. 126j Sv (bevel tot het stelselmatig inwinnen van 

informatie) en ex art. 126i Sv (bevel tot pseudokoop c.q. dienstverlening). Met beide 

bevelen blijkt het nodige mis. Het Hof constateert zeven tekortkomingen (zo wordt deels 

de inzet van de anonieme Britse opsporingsambtenaar niet vermeld en is deels die inzet 

niet juist of niet volledig door de bevelen gedekt). Op grond daarvan dient, aldus het Hof, 

het bewijsmateriaal, dat rechtstreeks viel te herleiden tot die geheime buitenlandse agent, 

van de bewijsvoering te worden uitgesloten. Het Hof overweegt dat ‘sprake is van een 

aanzienlijke schending van een belangrijk strafvorderlijk voorschrift’, en heeft kennelijk 

het oog op de tweede reden voor bewijsuitsluiting. Het belang van de geschonden 

voorschriften zoekt het Hof daarbij in de controleerbaarheid en toetsbaarheid van het 

opsporingsonderzoek. Met enkel een beroep op dat belang gaat het Hof voorbij aan het 

uitvoerig gemotiveerde standpunt van de Advocaat-Generaal dat geen sprake is geweest 

van een ‘inhoudelijke normschending’, maar slechts van tekortkomingen van 

administratieve aard. De Hoge Raad vindt dat het oordeel van het Hof dat een belangrijk 

strafvorderlijk voorschrift in aanzienlijke mate is geschonden, ontoereikend gemotiveerd 

is: 

 
“Het Hof heeft de vormverzuimen aangemerkt als een aanzienlijke schending van 

belangrijke strafvorderlijke voorschriften. Dat oordeel is echter ontoereikend 

gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof niet kenbaar aandacht 

heeft besteed aan de in art. 359a tweede lid, Sv genoemde factoren, terwijl het Hof niet 

heeft aangegeven of, en in welke mate de geschonden voorschriften strekten tot 

verzekering van het recht van de verdachte op een eerlijk proces, dan wel dat sprake was 

                                                 
16

 Zie r.o. 2.4.1. uit ECLI:NL:HR:2013:BY5321, alsmede bijv. ook HR 22 december 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BJ9895, NJ 2010/29 
17

 ECLI:NL:HR:2014:2649, 2650 en 2651, NJ 2014/420 m.nt. Schalken 
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van een ander (strafvorderlijk) voorschrift waardoor een zeer ingrijpende inbreuk op een 

grondrecht van de verdachte tot toepassing van bewijsuitsluiting noopte.” 

 

Het OM wijst in de cassatieschriftuur op het ogenschijnlijke gebrek aan nadeel voor de 

verdachte. Hierbij is van belang de nog wel eens vergeten regel dat het belang van de 

verdachte dat het gepleegde feit niet wordt ontdekt, niet kan worden aangemerkt als een 

rechtens te respecteren belang.
18

 Een eventuele schending van eerstgenoemd belang als 

gevolg van een vormverzuim levert dus niet een nadeel op als bedoeld in art. 359a, 

tweede lid, Sv.
19

 A-G Knigge zegt hierover in zijn conclusie
20

 het volgende: 

 
“Min of meer ten overvloede nog het volgende. In het verlengde van het voorgaande ligt 

dat uit de overwegingen van het Hof niet kan worden afgeleid welk nadeel het verzuim 

voor de verdachte heeft veroorzaakt. Als de vormverzuimen ertoe hadden bijgedragen dat 

het optreden van de Britse under cover-agent zo oncontroleerbaar was geworden dat niet 

meer kan worden getoetst of het Tallon-criterium in acht is genomen, kan wellicht 

gesproken worden van een situatie waarin art. 6 EVRM, zoals daaraan uitleg is gegeven 

in onder meer rechtspraak van het EVRM, tot bewijsuitsluiting noopt. Van een dergelijk 

gebrek aan controle lijkt echter als gezegd geen sprake te zijn geweest. In welk ander 

opzicht de verdachte door de verzuimen in zijn verdediging is geschaad, maakt het Hof 

voorts niet duidelijk, terwijl uit zijn overwegingen evenmin kan worden afgeleid dat het 

geleden nadeel heeft bestaan uit een zeer ingrijpende inbreuk op verdachtes privacy, nu 

het Hof zoals gezegd van oordeel lijkt te zijn dat de inzet van A -1702 inhoudelijk gezien 

gerechtvaardigd was. Ik laat bij dit alles nog daar dat ik sowieso niet begrijp hoe de 

hiervoor met (iii), (v) en (vii) aangeduide tekortkomingen de verdachte enig nadeel 

kunnen hebben berokkend.” 

 

In de samenhangende arresten van 16 september 2014
21

 gaat het om een andere kwestie 

rond de sanctie bewijsuitsluiting: het causaal verband tussen verzuim en 

bewijsverkrijging. De verdachte in de zaak ECLI:NL:HR:2014: 2670 wordt gearresteerd 

op verdenking van, samengevat, bezit van wapens en drugs. Voorafgaande aan zijn eerste 

verhoor, dat uitmondt in een ontwijkende verklaring, wordt hij niet door een advocaat 

bijgestaan, omdat hij aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Daarna legt hij diezelfde 

dag in een tweede politieverhoor een bekennende verklaring af, nadat hij is 

geconfronteerd met de inhoud van (niet vernietigde) telefoongesprekken tussen hem en 

zijn raadsman. Een paar dagen later wijst hij ook de locaties aan waar de wapens en drugs 

verborgen liggen. Eén van die locaties was de woning van de medeverdachte in de zaak 

ECLI:NL:HR:2014:2749. Op basis van de spullen die daar worden aangetroffen wordt 

deze aangehouden en vervolgd. 

De verdediging voert onder meer aan dat de bekennende verklaring in het tweede verhoor 

een rechtstreeks gevolg is van het feit dat hem de inhoud van de (ten onrechte niet 

vernietigde) geheimhoudersgesprekken is voorgehouden. Op grond hiervan past het Hof 

                                                 
18

 zie r.o. 3.2.2. uit HR 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673, NJ 2012/145 m.nt. Borgers 
19

 zie hierover T. Kooijmans, ‘Elk nadeel heb z’n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het 

strafbare feit’ Delikt en Delinkwent, 2011(9), 1091-1108 
20

 ECLI:NL:PHR:2014:1050 
21

 ECLI:NL:HR:2014:2749, NJ 2014/462 en 463 m.nt. Schalken en ECLI:NL:HR:2014:2670, NJ 2014/461 

m.nt. Schalken 
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bewijsuitsluiting toe waardoor vrijspraak volgt. Het OM betwist in de cassatieschriftuur 

dat sprake is van de vereiste causaliteit tussen verzuim en bewijsverkrijging. Voor 

uitsluiting leent zich in de eerste plaats het bewijsmateriaal dat is verkregen als 

rechtstreeks resultaat van de opsporingshandelingen waarmee het vormverzuim gepaard 

is gegaan.
22

  Later verkregen – secundair – bewijsmateriaal behoeft niet te worden 

uitgesloten als aannemelijk is dat ook andere factoren aan de verkrijging daarvan hebben 

bijgedragen.
23

  Het Hof oordeelt dat het overige bewijsmateriaal in het dossier dient te 

worden uitgesloten van het bewijs omdat dit voortvloeit uit de bekennende verklaring van 

de verdachte. Deze verklaring is afgelegd vóórdat hij met een raadsman heeft kunnen 

overleggen en ná confrontatie met de inhoud van de geheimhoudersgesprekken. Daarmee 

heeft het Hof als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat de nadien afgelegde 

verklaringen van de verdachte, alsmede het bewijsmateriaal dat is verkregen nadat de 

verdachte aan de politie de bergplaatsen van de wapens heeft aangewezen als rechtstreeks 

resultaat zijn aan te merken van het confronteren van de verdachte met de onrechtmatig 

verkregen informatie uit de opgenomen telefoongesprekken tussen de verdachte en zijn 

raadsman. 

In voormelde telefoongesprekken spreekt de verdachte over grote partijen wapens en 

munitie die in zijn bezit zijn en waar hij kennelijk vanaf wil. Als de verdachte in het 

verhoor bij de politie van 26 februari 2008 geconfronteerd wordt met die gesprekken legt 

hij een bekennende verklaring af over de wapens en verklaart hij dat de wapens waarvan 

hij wetenschap heeft op vier plaatsen lagen verstopt. In de latere verhoren van 4, 5 en 11 

maart 2008, waarin wordt doorgevraagd naar deze bergplaatsen, noemt de verdachte ook 

de locaties waar de wapens liggen opgeslagen. De A-G kan zich vinden in het oordeel 

van het Hof: 

 
“Het kennelijke oordeel van het hof dat die verklaringen waarin de verdachte de 

bergplaatsen van de wapens noemt, alsmede het resultaat van de doorzoeking van die 

plaatsen, als rechtstreeks resultaat zijn aan te merken van de confrontatie met de 

geheimhoudersgesprekken acht ik, anders dan het middel wil, niet onbegrijpelijk. Naar de 

inhoud bezien kan immers niet gezegd worden dat hier sprake is van later verkregen – 

secundair – bewijsmateriaal dat losstaat van de opsporingshandelingen waarmee het verzuim 

gepaard is gegaan. 

Aan het voorgaande doet niet af dat, zoals in de toelichting op het middel wordt aangevoerd, 

de verdachte in latere verklaringen heeft meegedeeld dat hij ‘er vanaf wilde’, dat hij ‘zijn 

straf neemt’ en dat hij al een tijd rond liep met het idee om het aan de politie mede te delen. 

De omstandigheid dat de verdachte opgelucht is dat hij openheid van zaken heeft gegeven 

over de wapens, en dat hij al langer met die gedachte speelde, neemt niet weg dat de directe 

aanleiding om te gaan verklaren was gelegen in de confrontatie met de inhoud van de 

telefoongesprekken met zijn raadsman.” 

 

De Hoge Raad oordeelt echter anders. Van belang is dat de verdachte na het bewuste 

verhoor van 26 februari 2008 wederom verklaringen heeft afgelegd waarin hij steeds 

meer informatie prijsgeeft: 
 

                                                 
22

 Vgl. HR 23 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN9187, NJ 2010/641 
23

 Kamerstukken II 1993/1994, 23 705, nr. 3. 
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“Tot de stukken van het dossier waarvan de Hoge Raad kennisneemt behoren diverse 

processen-verbaal van de politie, inhoudende, sterk verkort weergegeven, dat de verdachte 

op data gelegen na 26 februari 2008 opnieuw heeft verklaard over de onder 1 en 2 

tenlastegelegde feiten, dat hij op 6 maart 2008 politieagenten verschillende locaties heeft 

aangewezen waar zich wapens en/of munitie bevonden, dat naar aanleiding van deze nadere 

door de verdachte verstrekte informatie op 10 maart 2008 op diverse plaatsen – deels met 

toestemming van de bewoner – doorzoekingen hebben plaatsgevonden, waarbij wapens, 

munitie en verdovende middelen zijn aangetroffen, waaronder 10.080 xtc-pillen, een plak 

hash van 114 gram, een geweer, een micro uzi met patroonhouder, een drietal pistolen, een 

revolver, een machinepistool, veertien patroonhouders, een geluiddemper en een grote 

hoeveelheid verschillende soorten patronen, dat vervolgens verscheidene getuigen belastende 

verklaringen hebben afgelegd over de verdachte in relatie tot de wapens en dat de verdachte 

op 11 en 25 maart 2008, geconfronteerd met de nadere onderzoeksresultaten, nadere hemzelf 

belastende verklaringen heeft afgelegd. 

 

Aan zijn oordeel dat ook "het overig bewijs in het dossier" dat is vergaard na het verhoor van 

de verdachte op 26 februari 2008, dient te worden uitgesloten van het bewijs heeft het Hof ten 

grondslag gelegd dat dit bewijsmateriaal is totstandgekomen op grond van enkel de 

bekennende verklaring van de verdachte die hij heeft afgelegd nadat hij geconfronteerd was 

met de inhoud van de desbetreffende geheimhoudersgesprekken die niet tot het bewijs mogen 

worden gebezigd. 

 

In zijn arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:BY5321, NJ 2013/308 heeft de Hoge Raad 

regels geformuleerd voor de toepassing van bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een 

vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv ten aanzien van bewijsmateriaal dat rechtstreeks als 

gevolg van een bepaald vormverzuim is verkregen. Mede in het licht van die regels moeten 

aan de vaststelling van rechtsgevolgen ten aanzien van de zogenoemde vruchten van dat 

bewijsmateriaal motiveringseisen worden gesteld zodat ook in cassatie met voldoende 

precisie kan worden getoetst in hoeverre dat andere bewijsmateriaal telkens daadwerkelijk 

kan worden aangemerkt als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van eerder verkregen, nadien 

uitgesloten bewijsmateriaal. In dit opzicht schiet de motivering van het Hof tekort, zodat het 

middel slaagt.” 

 

Van belang voor het leerstuk der causaliteit bij (onrechtmatige) bewijsverkrijging is dus 

dat de causale keten al vrij snel kan worden doorbroken: de term ‘rechtstreeks’ wordt vrij 

strikt uitgelegd door de Hoge Raad. 

 

In de zaak tegen de medeverdachte oordeelt het Hof dat de verdenking tegen de verdachte 

uitsluitend gebaseerd is op de verklaringen van zijn medeverdachte (zie dus hierboven). 

Die zijn een rechtstreeks gevolg van diens confrontatie met de inhoud van de twee 

geheimhoudersgesprekken. Het kennelijke oordeel van het Hof dat die verklaringen, 

waarin de medeverdachte de bergplaatsen van de wapens noemt, alsmede het resultaat 

van de doorzoeking van die plaatsen, als rechtstreeks resultaat zijn aan te merken van de 

confrontatie met de geheimhoudersgesprekken acht A-G Aben in zijn conclusie
24

 niet 

onbegrijpelijk. Gelet echter op de uitkomst in de zaak tegen de medeverdachte (oordeel 

dat sprake was van als gevolg van het verzuim verkregen primair bewijsmateriaal) is het 

                                                 
24

 ECLI:NL:PHR:2013:1721 
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niet verrassend dat de Hoge Raad ook in deze zaak een probleem heeft met de motivering 

van het Hof. Ook de bekende ‘Schutznorm’ komt om de hoek kijken. Het verzuim is 

immers niet tegen deze verdachte begaan. Hoewel er wel een enkele uitzondering op die 

Schutznorm bestaat (bijvoorbeeld in het geval de medeverdachte wordt geconfronteerd 

met de inhoud van geheimhoudersgesprekken en belastend verklaart over de verdachte), 

geldt ook daarvoor dat het qua causaliteit dient te gaan om primair materiaal en niet om 

secundair verkregen bewijsmateriaal waardoor ook de verdenking tegen de verdachte 

ontstaat. In de zaak van de medeverdachte oordeelt de Hoge Raad: 

 
“2.4. 

Het Hof heeft geoordeeld dat tussen het ernstig vormverzuim in de zaak van de 

medeverdachte [medeverdachte] en de tegen de verdachte gerezen verdenking een 

rechtstreeks verband bestaat en daaraan de conclusie verbonden dat al het zich in het dossier 

bevindende bewijsmateriaal van het bewijs moet worden uitgesloten. 

 

2.5.1. 

In zijn arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:BY5321, NJ 2013/308 heeft de Hoge Raad 

regels geformuleerd voor de toepassing van bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een 

vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv ten aanzien van bewijsmateriaal dat rechtstreeks als 

gevolg van een bepaald vormverzuim is verkregen. Mede in het licht van die regels moeten 

aan de vaststelling van rechtsgevolgen ten aanzien van de zogenoemde vruchten van dat 

bewijsmateriaal motiveringseisen worden gesteld zodat ook in cassatie met voldoende 

precisie kan worden getoetst in hoeverre dat andere bewijsmateriaal telkens daadwerkelijk 

kan worden aangemerkt als uitsluitend en rechtstreeks gevolg van eerder verkregen, nadien 

uitgesloten bewijsmateriaal. 

 

2.5.2. 

Indien het niet de verdachte is die door de niet-naleving van het voorschrift is getroffen in het 

belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen, geldt bovendien dat in de te berechten 

zaak als regel geen rechtsgevolg zal behoeven te worden verbonden aan het verzuim (vgl. HR 

19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308). Op dit uitgangspunt is een 

uitzondering aangenomen in HR 12 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1402, NJ 1999/290, 

waarin de inhoud van geheimhoudersgesprekken tussen de medeverdachte en een door deze 

geraadpleegde advocaat niet tot het bewijs mocht worden gebezigd in de strafzaak tegen de 

verdachte. In dit verband zou de rechter kunnen oordelen dat bewijsuitsluiting noodzakelijk is 

van een proces-verbaal van politie voor zover daarin is gerelateerd dat de verdachte tijdens 

zijn verhoor door de politie is geconfronteerd met de weergave van dergelijke 

telefoongesprekken tussen de medeverdachte en de door die medeverdachte geraadpleegde 

advocaat. 

 

2.6. 

Gelet op dit kader schiet de motivering van het Hof – dat in dit verband niet meer heeft 

vastgesteld en overwogen dan dat, kort gezegd, gelet op het rechtstreeks verband tussen de 

verdenking jegens de verdachte en het ernstig vormverzuim jegens [medeverdachte] ook in de 

zaak van de verdachte alle onderzoeksresultaten van het bewijs dienen te worden uitgesloten 

– tekort zowel wat betreft hetgeen onder 2.5.1 als ook wat betreft hetgeen onder 2.5.2 is 

vooropgesteld.” 

 

Een van de basisvereisten voor de toepasselijkheid van art. 359a Sv is dat het moet gaan 

om een verzuim dat is begaan bij het voorbereidend onderzoek. Ingevolge art. 132 Sv 
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moet daaronder worden verstaan het onderzoek dat voorafgaat aan het onderzoek ter 

terechtzitting. Onder die vormverzuimen zijn blijkens de wetsgeschiedenis met name ook 

begrepen normschendingen bij de opsporing. 

"Het voorbereidend onderzoek" uit art. 359a Sv heeft uitsluitend betrekking op het 

voorbereidend onderzoek tegen de verdachte terzake het aan hem tenlastegelegde feit 

waarover de rechter die in art. 359a Sv wordt bedoeld, heeft te oordelen. Art. 359a Sv is 

dus niet van toepassing indien het verzuim is begaan buiten het verband van dit 

voorbereidend onderzoek.
25

 Het Hof miskent dit in de zaken die leiden tot het drietal 

arresten van 18 november 2014
26

. In deze zaken gaat het om de ontruiming van een 

gekraakt pand. Het Hof stelt vast dat deze ontruiming onrechtmatig is, omdat - kort 

gezegd - de politie het betreffende pand is binnengetreden op grond van art. 55 Sv en het 

huisrecht van de verdachten vervolgens te beëindigen in plaats van, met inachtneming 

van de door het College van procureurs-generaal ter zake voorgeschreven beleidslijn, 

gebruik te maken van de in artikel 551a van het Wetboek van Strafvordering neergelegde 

bevoegdheid
27

. Daarmee heeft de politie naar het oordeel van het Hof zowel het 

grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht (art. 8 EVRM) van de 

verdachten als het door artikel 13 van het EVRM gewaarborgde recht van de verdachte 

geschonden. Deze onrechtmatigheid valt naar het oordeel van het Hof aan te merken als 

een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van 

Strafvordering. Dit verzuim acht het Hof zelfs dermate ernstig dat de 'Zwolsman-

drempel'
28

 werd gehaald en het OM niet-ontvankelijk in de vervolging wordt verklaard. 

Reeds in een arrest uit 2013
29

 heeft ons hoogste rechtscollege een onrechtmatige 

ontruiming niet aangemerkt als een vormverzuim in de zin van art. 359a Sv: 

"Verweren die ertoe strekken dat een ontruiming op de voet van art. 551a Sv 

onrechtmatig is, zullen doorgaans erop zijn gebaseerd dat de ontruiming, in strijd met 

de in de beleidsbrief van het openbaar ministerie gestelde regels, heeft plaatsgevonden 

zonder dat de verdachte de gelegenheid heeft gehad tegen een voorgenomen ontruiming 

een kort geding aan te spannen. 

Indien de strafrechter bevindt dat zulk een verzuim heeft plaatsgevonden, kan dit 

verzuim niet gelden als een vormverzuim dat is begaan in het kader van het 

                                                 
25

 zie r.o. 3.4.2. uit HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2005/376 m.nt. Buruma 

(Afvoerpijp-arrest) alsmede HR 27 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3765, NJ 2011/557 m.nt. 

Schalken en HR 29 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3297, NJ 2006/193 m.nt. Buruma 
26

 ECLI:NL:HR:2014:3306, 3307 en 3308 
27

 “In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in de artikelen 138, 138a en 139 van het 

Wetboek van Strafrecht kan iedere opsporingsambtenaar de desbetreffende plaats betreden. De 

opsporingsambtenaar is bevoegd alle personen die daar wederrechtelijk vertoeven, alsmede alle 

voorwerpen die daar ter plaatse worden aangetroffen, te verwijderen of te doen verwijderen.” 
28

 De niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging als in art. 359a Sv voorzien 

rechtsgevolg komt slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. Daarvoor is alleen plaats ingeval het 

vormverzuim daarin bestaat dat met opsporing of vervolging belaste ambtenaren een ernstige inbreuk 

hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove 

veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn 

zaak tekort is gedaan (vgl. HR 30 maart 2004, NJ 2004/376, rov. 3.6.5). 
29

 HR 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1729 
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voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv naar de in de strafzaak aan de 

verdachte tenlastegelegde overtreding van art. 138a Sr. 

Indien in een dergelijk bijzonder geval de strafrechter heeft vastgesteld dat door of 

namens het openbaar ministerie ten onrechte geen (voldoende) gelegenheid is gegeven 

een kort geding aanhangig te maken, zal bij de beoordeling door de strafrechter hoe in 

het bijzonder de door de rechter in kort geding te verrichten proportionaliteitstoets zou 

zijn uitgevallen, de daarvoor vereiste belangenafweging alleen kunnen plaatsvinden als 

de kraker feiten of omstandigheden aanvoert en aannemelijk maakt die in het concrete 

geval tot een andere dan de door de wetgever gemaakte afweging nopen, waarbij als 

uitgangspunt zal hebben te gelden dat een eigenaar het recht heeft om over zijn pand te 

beschikken zoals hij wil.  

Komt de strafrechter tot het oordeel dat de rechter in kort geding de ontruiming eerst 

tegen een later tijdstip of in het geheel niet zou hebben toegestaan, kan de strafrechter 

een schending van art. 8 EVRM constateren en eventueel, indien de ernst van de 

schending dit rechtvaardigt, daaraan het in de geschiedenis van de totstandkoming van 

art. 551a Sv genoemde rechtsgevolg van strafvermindering verbinden." 

Het verbaast dan ook niet dat de Hoge Raad in de drie zaken beslist dat 's Hofs oordeel 

dat het OM niet in de vervolging van verdachte ter zake van het onder 1 tenlastegelegde 

kon worden ontvangen, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting: 

“Aan de verdachte is overtreding van art. 138a Sr ten laste gelegd. De Hoge Raad heeft in zijn 

arrest van 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1729, geoordeeld dat indien de strafrechter 

bevindt dat een ontruiming op de voet van art. 551a Sv onrechtmatig is geweest, dit verzuim niet 
kan gelden als een vormverzuim dat is begaan in het kader van het voorbereidend onderzoek als 

bedoeld in art. 359a Sv naar de in de strafzaak aan de verdachte tenlastegelegde overtreding van 

art. 138a Sr. Daaruit volgt dat het Hof de gestelde onrechtmatige ontruiming ten onrechte heeft 
aangemerkt als een onherstelbaar vormverzuim in de zin van art. 359a Sv dat tot niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de strafvervolging van de verdachte moet 
leiden. Het middel klaagt daarover terecht.” 

 

In het arrest van 4 november 2014
30

 casseert de Hoge Raad wederom een arrest van het 

Hof waarin tot bewijsuitsluiting werd besloten zonder dat kenbaar aandacht was besteed 

aan (al) de in het tweede lid van art. 359a Sv genoemde factoren. Het gaat hier om - naar 

het oordeel van het Hof - onrechtmatig binnentreden in een woning. Het Hof oordeelt dat 

sprake is van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en verbindt 

daaraan de gevolgtrekking verbonden dat dit tot bewijsuitsluiting moet leiden. Kort 

gezegd gaat het bij dit vormverzuim erom dat de verbalisanten zich voorafgaand aan het 

binnentreden van de woning van de verdachte niet hebben gelegitimeerd en evenmin 

mededeling hebben gedaan van het doel van het binnentreden. Het Hof motiveert de 

bewijsuitsluiting als volgt: 

 

                                                 
30

 ECLI:NL:HR:2014:3109, NBSTRAF 2014/294 m.nt. Lintz 



15 

 

“Het hof stelt vast - en door de advocaat-generaal is niet betwist - dat niet een voldoende 

redelijk vermoeden van schuld bestond voor de doorzoeking ter inbeslagname in 

verdachtes woning op 23 januari 2007. De vraag is of er sprake is geweest van door 

verdachte verleende toestemming die de doorzoeking rechtvaardigde. 

 

Door en namens verdachte is ter terechtzitting van het hof d.d. 22 augustus 2013 

aangevoerd dat verdachte geen nadrukkelijke toestemming heeft verleend voor het 

betreden en doorzoeken van zijn woning, maar dat de verbalisanten wellicht de indruk 

hebben gekregen dat verdachte (stilzwijgend) instemde. 

 

Uit het proces-verbaal d.d. 4 februari 2008 blijkt het volgende, voor zover van belang: 

 

"Op dag en datum voornoemd werd met toestemming van de enige bewoner [verdachte] 

de woning (...) betreden en doorzocht." 

 

Het hof stelt vast dat het dossier verder niets vermeldt over de wijze waarop toestemming 

is gevraagd en hoe van die toestemming is gebleken. 

 

Naar het oordeel van het hof dient aan het geven van een toereikende en rechtsgeldige 

toestemming voor het betreden en doorzoeken van een woning een aantal eisen te worden 

gesteld. Dit houdt daarmee verband dat de bewoner van die woning met het geven van 

die toestemming afstand doet van de bescherming van het huisrecht, genoemd in artikel 8 

van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. Het hof komt tot het oordeel dat, voor het geven van een 

rechtsgeldige en toereikende toestemming, in ieder geval is vereist dat de verbalisanten 

die de toestemming vragen zich legitimeren en mededeling doen van het doel van het 

binnentreden en de doorzoeking. Het hof heeft hierbij betrokken hetgeen in artikel 1, 

eerste lid, van de Algemene wet op het binnentreden is bepaald. 

 

Uit het door verbalisanten opgemaakte proces-verbaal kan niet worden opgemaakt dat 

aan deze eisen is voldaan. Gelet op hetgeen verdachte ter terechtzitting van het hof heeft 

verklaard komt het hof tot de vaststelling dat verbalisanten, bij het vragen van 

toestemming om binnen te treden in de woning van verdachte en daar een doorzoeking te 

verrichten, zich niet hebben gelegitimeerd en evenmin het doel van het betreden en 

doorzoeken van de woning hebben meegedeeld. Nader onderzoek daartoe, zoals door de 

advocaat-generaal subsidiair is gevorderd, acht het hof niet noodzakelijk. 

 

De door verdachte gegeven toestemming moet derhalve als ontoereikend en niet 

rechtsgeldig worden beschouwd. 

 

De uit de betreding en de doorzoeking van de woning voortvloeiende inbeslagname van 

kinderpornografisch fotomateriaal is, gelet hierop, onrechtmatig geweest. Door de 

onrechtmatige bewijsgaring is een belangrijk strafvorderlijk voorschrift of beginsel in 

aanzienlijke mate geschonden, zodat de resultaten die door dit verzuim zijn verkregen, te 

weten de gegevensdrager met daarop kinderpornografische afbeeldingen, niet mogen 

bijdragen aan het bewijs. 

 

Het hof overweegt hiertoe dat sprake is van een zeer ingrijpende inbreuk op een 

grondrecht en dat toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden geacht als 

middel om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring tot 
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gevolg hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen in 

overeenstemming met de voorgeschreven norm. Hierbij betrekt het hof tevens dat met 

bewijsuitsluiting naar het oordeel van het hof in dit geval niet op onaanvaardbare wijze 

afbreuk wordt gedaan aan zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de 

bestraffing van de dader van een strafbaar feit. In dit verband overweegt het hof dat de 

advocaat-generaal, gelet op de relatief geringe ernst en de ouderdom van de zaak, heeft 

gevorderd dat aan verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd en voorts dat er 

geen belangen van slachtoffers zijn die tot een andere benadering nopen. 

 

Een en ander brengt mee dat onvoldoende wettig bewijs voorhanden is voor 

bewezenverklaring van het ten laste gelegde. Gelet hierop moet verdachte daarvan 

worden vrijgesproken." 

 

Het OM keert zich in het middel niet tegen het oordeel dat van een (onherstelbaar) 

vormverzuim sprake is.
31

 In het middel wordt wel gesteld dat het Hof zijn oordeel dat 

sprake is geweest van een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht niet nader heeft 

gemotiveerd. Het Hof heeft volgens het OM er geen blijk van gegeven rekening te 

hebben gehouden met de in art. 359a, tweede lid, Sv genoemde factoren, te weten het 

belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat 

daardoor wordt veroorzaakt. Meer bepaald heeft het Hof niet met inachtneming van de 

omstandigheden van het geval beoordeeld of de door hem als zeer ingrijpend 

aangemerkte inbreuk op het huisrecht noopt tot bewijsuitsluiting. A-G Bleichrodt legt een 

en ander in heldere bewoordingen uit: 

 

“10. Met de steller van het middel moet wel worden geconstateerd dat het hof zijn oordeel 

dat sprake is geweest van een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht niet nader 

heeft gemotiveerd. Ook merkt de steller van het middel terecht op dat het hof er geen blijk 

van heeft gegeven rekening te hebben gehouden met de in art. 359a, tweede lid, Sv 

genoemde factoren, te weten het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst 

van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt. Het hof heeft wel 

uiteengezet waarom met bewijsuitsluiting niet op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt 

gedaan aan zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing van de 

dader van een strafbaar feit. Het hof heeft echter geen blijk gegeven aan de hand van de 

hiervoor genoemde wettelijke beoordelingsfactoren van het tweede lid van art. 359a Sv 

en met inachtneming van de omstandigheden van het geval te hebben beoordeeld of de 

door hem als zeer ingrijpend aangemerkte inbreuk op het huisrecht noopt tot de 

toepassing van bewijsuitsluiting.  

 

11. In het licht van de in het tweede lid van art. 359a Sv voorziene factoren, is de 

gevolgtrekking die het hof aan het verzuim van vormen verbindt niet zonder meer 

begrijpelijk.4 Daarbij neem ik in aanmerking dat het hof niets heeft vastgesteld waaruit 

zou kunnen worden afgeleid dat de door de verdachte verleende, maar gebrekkig tot 

                                                 
31

 In dat verband kan worden volstaan met verwijzing naar HR 22 november 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BT6402, waarin wordt benadrukt dat degene die in een woning binnentreedt ingevolge 

art. 1, eerste lid, Algemene wet op het binnentreden (hierna: Awbi) verplicht is zich voorafgaand te 

legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Dit voorschrift is volgens de Hoge 

Raad ook van toepassing in geval met toestemming van de bewoner wordt binnengetreden. 
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stand gekomen toestemming achterwege zou zijn gebleven als de verbalisanten zich wel 

zouden hebben gelegitimeerd en het doel van het betreden en doorzoeken zouden hebben 

meegedeeld. Voorts heeft te gelden dat het belang van de verdachte dat het gepleegde feit 

niet wordt ontdekt niet kan worden aangemerkt als een rechtens te respecteren belang, 

zodat een eventuele schending van dit belang als gevolg van een vormverzuim niet een 

nadeel oplevert als bedoeld in art. 359a, tweede lid, Sv.5 Aldus heeft het hof zijn oordeel 

ontoereikend gemotiveerd.” 

 

De Hoge Raad volgt het OM en zijn A-G: 

 

“Het Hof heeft het vormverzuim aangemerkt als een aanzienlijke schending van een 

belangrijk strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel en geoordeeld dat sprake is van 

een zo ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte dat toepassing van 

bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden geacht. Dat oordeel is echter ontoereikend 

gemotiveerd, reeds omdat het Hof niet kenbaar aandacht heeft besteed aan de overige in 

art. 359a, tweede lid, Sv genoemde factoren.” 

 

Interessant is nog het feit dat de Hoge Raad – in tegenstelling tot zijn A-G – het woord 

“overige” noemt. Het tweede lid van art. 359a Sv kent drie beoordelingsfactoren: het 

belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat 

daardoor is veroorzaakt. Gelet op de overwegingen van het Hof moet de conclusie luiden 

dat de Hoge Raad met “overige” het oog heeft gehad op de factoren ‘de ernst van het 

verzuim’ en ‘het belang dat het geschonden voorschrift dient’. Met name op die punten 

was nadere motivering vereist. De verbalisanten zijn immers niet (geheel) zonder 

toestemming binnengetreden en door het Hof is niets vastgesteld waaruit zou kunnen 

worden afgeleid dat de door de verdachte verleende, maar gebrekkig tot stand gekomen 

toestemming achterwege zou zijn gebleven als de verbalisanten zich wel zouden hebben 

gelegitimeerd en het doel van het betreden en doorzoeken zouden hebben meegedeeld. 
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2. 

Beklag na beslag (552a Sv) 
In zijn in 2013 verschenen artikel ‘Beklag tegen inbeslagneming’

32
 schrijft Beaujean in 

zijn inleiding treffend het volgende: 

 
“In 2008 schreef P.C. Verloop in deze rubriek een bijdrage onder de titel ‘Beklag tegen 

inbeslagneming’
33

. Hij concludeerde – heel voorzichtig – dat hoewel het beklag tegen 

beslag vrijwel vormvrij is, de beklagprocedure een aantal aspecten kent dat kan leiden 

tot problemen bij de beoordeling van een klaagschrift tegen inbeslagneming. Hoe weinig 

is er in de tussentijd veranderd en hoe vaak traden die problemen in de praktijk op. Had 

Verloop kunnen voorzien dat de Hoge Raad ruim twee jaar later zou laten weten dat de 

maat vol is? In zijn overzichtsbeschikking van 28 september 2010, LJN BL2823, NJ 2010, 

654, m.nt. PMe windt de Hoge Raad er geen doekjes om (zie met name r.o. 2.1).  

Eens in de zoveel tijd is het (kennelijk) nodig om aandacht te vestigen op de – overigens 

niet altijd zo spannende en wellicht daarom (onterecht!) zo ondergewaardeerde – 

beklagprocedure. Die aandacht kreeg het onderwerp ten volle in wat vandaag de dag 

doorgaat als dé overzichtsbeschikking artikel 552a Sv van de Hoge Raad.” 

 

Is in het vorige jaarverslag van de cassatiedesk reeds opgemerkt dat de feitenrechter – 

ondanks het verschijnen van de overzichtsbeschikking in 2010
34

 – nog regelmatig 

worstelt met op art. 552a Sv gebaseerde verzoeken tot teruggave van inbeslaggenomen 

goederen, ook in 2014 is dit niet anders. Dit is opmerkelijk omdat die bekende 

overzichtsbeschikking uit 2010 de norm is en alle relevante criteria bevat voor door de 

rechter te nemen beslissingen inzake klassieke (art. 94 Sv) en conservatoire (art. 94a Sv) 

beslagen. Een eerste belangrijk uitgangspunt daarbinnen is het ‘summiere karakter’ van 

de beklagprocedure. De Hoge Raad verwoordt dit als volgt: 

 
“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.” 

 

                                                 
32

 R.G.A. Beaujean, Beklag tegen inbeslagneming DD 2013, p. 410-433. Zie over de beklagprocedure ook 

M.J. Borgers, Beslagformaliteiten, DD 2008, p. 1061-1092, E. Gijselaar en S. Meijer, Conservatoir beslag 

ten behoeve van het slachtoffers, DD 2014/16, J.J. van der Helm, Civielrechtelijke problemen bij 

strafvorderlijk beslag, Overheid en Aansprakelijkheid 2013, p. 18-24, R. Kuiper, Beklag tegen beslag: 

beklag op grond van artikel 552a tegen beslag ingevolge de artikelen 94 en 94a Sv, NJB 2005, p. 202-208, 

R. Kuiper, 552a-beklag tegen 94(a)beslag, Strafblad 2008, p. 83-111 en P.C. Verloop, Beklag tegen 

inbeslagneming, DD 2008, p. 174-199 
33

 P.C. Verloop, ‘Beklag tegen inbeslagneming’, DD 2008, p. 174-199. 
34

 HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823,  NJ 2010/654 m.nt. Mevis 
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Dit summiere karakter wordt nog wel eens miskend door de beklagrechter. Dit is 

bijvoorbeeld het geval in de beschikking van 22 april 2014
35

. De Rechtbank Noord-

Holland verklaart hier het namens de klaagster ingediende beklag ex art. 552a Sv gegrond 

en gelast de teruggave aan de klaagster gelast van 265 kilogram 2-phenulacetoacetonitrile 

(hierna: APAAN
36

). De bewuste beschikking houdt het volgende in: 

  

 
“Beoordeling  

 

Vast is komen te staan, dat bedoeld beslag op 6 december 2012 op rechtmatige wijze 

onder klaagster in beslag is genomen en dat het beslag nog voortduurt. 

 

De raadsman voert het woord ter verdediging overeenkomstig de inhoud van een als 

bijlage I aan dit proces-verbaal gehechte pleitnotitie, waarvan de inhoud als hier 

ingelast dient te worden beschouwd. In aanvulling op het in bijlage I geschrevene pleit de 

raadsman - zakelijk weergegeven - als volgt:  

 

Apaan is geen geregistreerde stof in de zin van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën 

(hierna te noemen: de wet) en derhalve is het bezit van apaan niet strafbaar onder die 

wet. Het enkele bezit van apaan is niet strafbaar volgens artikel 10 lid 1 onder 3 van de 

Opiumwet. Niet gebleken is dat de onder klaagster in beslag genomen stof bestemd is 

voor het bereiden of vervaardigen van middelen als bedoeld in de Opiumwet. Ik verwijs 

in dit verband naar een vonnis van de rechtbank Den Bosch van 9 december 2012 (LJN 

nummer BY6600). Het beslag dient derhalve geen enkel strafvorderlijk doel. Ik verzoek u 

dan ook het klaagschrift gegrond te verklaren en het beslag op te heffen. 

 

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het voorhanden hebben van de in 

beslag genomen hoeveelheid apaan in strijd is met het bepaalde in voornoemde wet en 

dat het voorhanden hebben van deze stof op grond van het bepaalde in de Opiumwet 

verboden is. De stof apaan kan namelijk op eenvoudige, snelle en economisch rendabele 

wijze omgezet worden in benzylmethylketon (hierna te noemen: BMK), zijnde een 

grondstof voor amfetamine, een stof die wel voorkomt op lijst I van de wet. Om deze 

reden beschouwt het openbaar ministerie apaan als een geregistreerde stof. Van belang 

is de achterliggende gedachte achter de wet. Ik verwijs in dit verband naar een vonnis 

van de rechtbank Haarlem van 28 juli 2011 (parketnummer 15/975000-10). Apaan komt 

tegenwoordig in grote hoeveelheden Nederland binnen. Volgens het rapport van het 

Douane Laboratorium d.d. 5 november 2012 bestaat er slechts een minimale legale 

toepassing voor apaan. Ik verzoek u dan ook het klaagschrift ongegrond te verklaren.  

 

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat apaan geen 

geregistreerde stof is in de zin van de wet of op grond van artikel 2 onder a van de 

Verordening (EG) nummer 273/2004 van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren. 

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het bij de beslissing of 

apaan wel of niet onder de definitie van een geregistreerde stof valt, niet van 

doorslaggevende betekenis is of BMK op eenvoudige of op economisch rendabele wijze 

                                                 
35

 ECLI:NL:HR:2014:976 
36

 De stof wordt, als drugs-pre-precursor, gebruikt voor het maken van de stof fenylaceton (ook bekend als 

BMK) en daarvan wordt het stimulerende middel methamfetamine gemaakt. 
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uit apaan kan worden verkregen. Niet gebleken is dat de onder klaagster in beslag 

genomen stof bestemd is voor het bereiden of vervaardigen van middelen als bedoeld in 

de Opiumwet. Op grond van het vorenstaande dient het beklag gegrond te worden 

verklaard.” 

 

Het valt op dat de Rechtbank niet het in r.o. 2.8.-2.9. van de overzichtsbeschikking 

voorgeschreven criterium voor een klassiek op art. 94 Sv gebaseerd beslag hanteert. Daar 

staat dat de rechter alsdan dient te beoordelen of (a.) 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. 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 het inbeslaggenomene kan dienen om de waarheid aan de 

dag te brengen 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 zal bevelen, 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. 

 

De Rechtbank is voorbij gegaan aan het summiere en voorlopige karakter van de 

beklagprocedure. De Rechtbank is met haar beslissing vooruitgelopen op een mogelijke 

uitkomst van een nog te voeren strafzaak tegen de klaagster. In haar beslissing ligt 

immers besloten dat APAAN als ‘niet geregistreerde stof’ in de zin van de wet of op 

grond van de Verordening (EG) nummer 273/2004 van 11 februari 2004 inzake 

drugsprecursoren, niet voor onttrekking aan het verkeer of verbeurdverklaring in 

aanmerking komt. Het onderzoek in raadkamer had echter de vraag moeten betreffen of 

het belang van strafvordering zich tegen teruggave van de inbeslaggenomen partij 

APAAN verzet omdat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, 

de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer daarvan zal bevelen. Dit heeft de 

Rechtbank miskend, aldus de Hoge Raad. Van belang hierbij is met name dat er door 

feitenrechters thans verschillend wordt gedacht over APAAN.
37

 Uit de verschillende 

uitspraken blijkt namelijk dat het nog maar zeer de vraag is of APAAN voor onttrekking 

aan het verkeer of verbeurdverklaring in aanmerking komt. In ieder geval kon niet gezegd 

worden dat dit “hoogst onwaarschijnlijk” was. De overweging van de Hoge Raad luidt als 

volgt: 

 
“Uit de overwegingen van de Rechtbank blijkt niet dat zij - met inachtneming van het 

summiere en voorlopige karakter van de beklagprocedure - het juiste toetsingskader heeft 

toegepast. Voor zover de middelen hierover klagen, zijn ze terecht voorgesteld.” 

                                                 
37

 Zie bijv. Rb Oost-Brabant 27 augustus 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4719, Rb ’s Hertogenbosch 31 

oktober 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY2286, Rb ’s hertogenbosch 19 december 2012, 

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY6600, RB Oost-Brabant 17 september 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:5406, RB 

Limburg 22 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:7943 en Rb Oost-Brabant 22 januari 2015, 

ECLI:NL:RBOBR:2015:309 
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In de zaak die leidt tot de beschikking van 18 november 2014
38

 verzoekt klager om 

teruggave van zijn inbeslaggenomen Audi. De Rechtbank stelt vast dat de betreffende 

Audi op 25 mei 2011 onder klager op de voet van art. 94 Sv in beslag is genomen en dat 

dit beslag als conservatoir beslag is gehandhaafd krachtens schriftelijke machtiging van 7 

juli 2011 van de rechter-commissaris (art. 94a Sv).1 De inbeslagneming vindt plaats in 

het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen klager wegens - kort gezegd - 

witwassen. Op 7 september 2012 wordt namens klager een klaagschrift als bedoeld in 

artikel 552a Sv ingediend strekkende tot teruggave aan hem van de inbeslaggenomen 

auto. Bij beschikking van 31 oktober 2012 verklaart de Rechtbank het beklag ongegrond. 

Tegen deze beschikking wordt geen cassatieberoep ingesteld. Op 23 oktober 2013 wordt 

opnieuw namens klager een klaagschrift ingediend tegen de inbeslagname van dezelfde 

auto. Aldus is thans sprake van een hernieuwd beklag. De grondslag voor het nieuwe 

beklag is gelegen in het verstreken tijdsverloop. Tegen klager is op dat moment nog altijd 

geen strafvervolging ingesteld. De Rechtbank verklaart het beklag ditmaal wel gegrond. 

Deze gegrondverklaring is als volgt gemotiveerd: 

 
“2. Beoordeling 

 

(…) 

 

Namens klager is aangevoerd dat de auto zijn eigendom is en dat hij en zijn moeder weer 

over de auto willen kunnen beschikken. De auto van klager tweeënhalf jaar geleden in 

beslag is genomen. Klager schade heeft geleden door waardevermindering. Voorts heeft 

klager zich op het standpunt gesteld dat het belang van strafvordering zich niet langer 

tegen teruggave verzet. 

 

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beklag. Zij 

heeft hiertoe aangevoerd dat tegen klager nog een onderzoek op verdenking van 

witwassen loopt. De zaak panklaar bij de officier van justitie ligt om ingestuurd te 

worden. Het openbaar ministerie de verhaalsmogelijkheid wil benutten nu er ter grootte 

van € 250.000,- conservatoir beslag is gelegd. Er nog geen zittingsdatum bekend is, maar 

dat dit zeker geen jaar meer zal duren. 

 

De rechtbank stelt op basis van de feiten en omstandigheden zoals door de officier van 

justitie in raadkamer naar voren gebracht, vast dat jegens klager de verdenking bestaat 

dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan witwassen, een misdrijf dat gelet op artikel 

420bis van het Wetboek van Strafrecht naar wettelijke omschrijving wordt bedreigd met 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. Met het 

oog op ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel heeft de officier van justitie 

gevorderd een machtiging ex artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering te verlenen, 

welke machtiging - zoals hierboven weergegeven - door de rechter-commissaris is 

verleend. 

 

Gelet op meergenoemde verdenking van witwassen zoals door de officier van justitie 

gepreciseerd en nader toegelicht, doet zich niet de situatie voor dat het hoogst 

                                                 
38
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onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan klager een verplichting tot 

betaling van een geldboete dan wel een verplichting tot betaling van een geldbedrag ter 

ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen. Het conservatoir 

beslag strekt tot bewaring van het recht tot verhaal voor een dergelijke geldboete of 

ontnemingsvordering. Nu echter door de officier van justitie in raadkamer is aangegeven 

dat er nog geen zittingsdatum bekend is, dit terwijl de officier van justitie in enkelvoudige 

raadkamer van 31 oktober 2012 heeft medegedeeld dat het niet lang meer zal duren 

voordat het proces-verbaal gereed is, zal de rechtbank het klaagschrift gegrond 

verklaren.” 

 

De Hoge Raad schrijft in zijn overzichtsbeschikking
39

 voor dat de beklagrechter in geval 

van conservatoir beslag (o.m.) dient te onderzoeken of het al dan niet hoogst 

onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, een ontnemingsmaatregel zal 

opleggen. Hierbij is voorts van belang dat – en deze jurisprudentie is iets minder bekend 

– deze maatstaf niet uitsluit dat, indien de omstandigheden van het geval dit meebrengen, 

bij de beoordeling van het klaagschrift tevens moet worden onderzocht of voortzetting 

van het beslag in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en 

subsidiariteit.
40

 De Rechtbank lijkt hierop het oog te hebben met haar overweging dat het 

later opleggen van een ontnemingsmaatregel weliswaar niet hoogst onwaarschijnlijk is, 

maar dat het allemaal te lang duurt en dat daarom het beklag gegrond dient te worden 

verklaard. Als de rechter op gronden van proportionaliteit of subsidiariteit een beklag 

toch gegrond wil verklaren, moet uit de overwegingen van de rechtbank blijken van enige 

afweging van de belangen van de klager ten opzicht van de belangen van strafvordering. 

Daarbij komt dat, gelet op het belang dat met het conservatoire beslag wordt gediend,  

slechts in uitzonderlijke gevallen sprake is van onrechtmatig conservatoir beslag op 

grond van disproportionaliteit. Dat belang is immers dat voorkomen wordt dat 

wederrechtelijk verkregen voordeel wordt weggesluisd of opgesoupeerd. Aan dat beslag 

is inherent dat de betrokkene in zijn bestedingsmogelijkheden en eigendomsrechten 

wordt beperkt en dus in zijn belangen wordt geschaad.
41

 Uit de hierboven weergegeven 

overwegingen blijkt echter niet van een dergelijke afweging van genoemde belangen, zo 

oordeelt ook de Hoge Raad: 

 
“2.6.1.De toe te passen maatstaf sluit niet uit dat de rechtbank, indien de 

omstandigheden van het geval dat meebrengen, bij de beoordeling van het klaagschrift 

tevens onderzoekt of voortzetting van het beslag in overeenstemming is met de eisen van 

proportionaliteit en subsidiariteit (vgl. HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:38, NJ 

2014/66). 

  

 

2.6.2.Aan de door de Rechtbank in aanmerking genomen omstandigheden "dat er nog 

geen zittingsdatum bekend is, dit terwijl de officier van justitie in enkelvoudige 

raadkamer van 31 oktober 2012 heeft medegedeeld dat het niet lang meer zal duren 

                                                 
39

 R.o. 2.14-2.15. uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 
40

 Vgl. HR 1 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:833, HR 15 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB9890 en 

HR 24 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS9296 
41

 Zie ook de conclusie van A-G Harteveld ECLI:NL:PHR:2013:1683. Zie voorts HR 7 januari 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:38 
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voordat het proces-verbaal gereed is", kan evenwel niet zonder meer de conclusie 

worden verbonden dat het voortduren van het beslag niet in overeenstemming is met die 

eisen en het beslag moet worden opgeheven. Het oordeel van de Rechtbank is dan ook 

niet toereikend gemotiveerd.” 

 

Ook in de zaak die uitmondt in de beschikking van de Hoge Raad van 18 november 

2014
42

 miskent de Rechtbank het summiere karakter van de beklagprocedure. Het gaat 

hier om een geldbedrag waarop klassiek beslag (ex art. 94 Sv) rustte. De Rechtbank 

hanteerde weliswaar de juiste maatstaf, maar gaf aan die maatstaf een verkeerde 

toepassing, aldus het middel van het OM. Die verkeerde toepassing schuilt in het feit dat 

De Rechtbank doet haar oordeel dat het belang van strafvordering zich in het onderhavige 

geval niet tegen teruggave van het inbeslaggenomen geldbedrag verzet in belangrijke 

mate steunen op de overweging dat “het Openbaar Ministerie de verdenking, dat er met 

betrekking tot genoemd geldbedrag sprake is van witwassen onvoldoende aannemelijk 

heeft gemaakt.” Tegen deze overweging richt het middel zich, nu in de daarop volgende 

overwegingen immers als het oordeel van de Rechtbank besloten ligt dat zij geloof hecht 

aan de verklaring van de klager omtrent de herkomst van het geld en dat zij gelet op die 

verklaring de verdenking ter zake van witwassen niet voldoende aannemelijk acht. 

Daarmee is de Rechtbank, die in dit verband (mede) had moeten beoordelen of het belang 

van strafvordering zich tegen teruggave van het inbeslaggenomen geldbedrag verzet 

omdat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de 

verbeurdverklaring daarvan zal bevelen, vooruitgelopen op de mogelijke uitkomst van 

een nog te voeren strafzaak tegen de klager, dat vindt ook de Hoge Raad: 

 
“In die overwegingen heeft de Rechtbank met juistheid als haar oordeel tot uitdrukking 

gebracht dat het door art. 94 Sv beschermde belang van strafvordering zich tegen 

teruggave van het inbeslaggenomen geldbedrag verzet indien niet hoogst 

onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van het 

geldbedrag zal bevelen. De Rechtbank heeft bij haar oordeel evenwel niet in aanmerking 

genomen dat het onderzoek in raadkamer een summier en voorlopig karakter draagt en 

dat zij niet ten gronde mag treden in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren 

procedure in de hoofdzaak. (Vgl. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 

2010/654).”
43

 

 

Ook in de beschikking van 18 februari 2014
44

 is een rol weggelegd voor de 

proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast speelt nog een belangrijk aspect een rol. Het 

draait allemaal om een verzoek tot teruggave van een inbeslaggenomen computer in 

verband met een verdenking van het bezit van kinderporno. Er rust klassiek beslag (art. 

94 Sv) op de computer. De toetsingsmaatstaf daarvoor is of een verbeurdverklaring of 

onttrekking aan het verkeer al dan niet hoogst onwaarschijnlijk is.
45

 De Rechtbank 

overweegt het volgende: 

                                                 
42

 ECLI:NL:HR:2014:3310, NJ 2014/531 
43

 Overigens dient hier nog te worden opgemerkt dat hoewel het middel was terecht voorgesteld, dat in dit 

geval niet hoefde te leiden tot vernietiging van de bestreden beschikking, nu de Advocaat-Generaal bij het 

Hof het cassatieberoep had ingetrokken en dus kennelijk geen belang meer had bij cassatie 
44

 ECLI:NL:HR:2014:379 
45

 R.o. 2.8. – 2.9. uit de overzichtsbeschikking ECLI:NL:HR:2010:BL2823 
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“Het klaagschrift is tijdig ingediend, immers binnen twee jaren na voornoemde 

inbeslagneming. 

 

De raadsman heeft zich kort gezegd op het standpunt gesteld dat de zaak ten behoeve 

waarvan in het kader van de waarheidsvinding de betreffende computer in beslag is 

genomen reeds een ouder feit betreft en dat met het laten voortduren van het beslag geen 

strafvorderlijk belang meer is gediend nu van de harde schijf een zogeheten 'image' kan 

worden gemaakt. 

 

De rechter is van oordeel dat het openbaar ministerie voldoende tijd en gelegenheid heeft 

gehad om de computer te onderzoeken en acht aldus beslag op de computer in het belang 

van de waarheidsvinding op dit moment niet meer aan de orde. Daarbij heeft zij gelet op 

het feit dat het hier om een oudere zaak gaat en op het feit dat kennelijk nog geen enkele 

uitsluitsel kan worden gegeven over wanneer de computer zal worden onderzocht. En 

voorts heeft zij gelet op het feit dat klager belang heeft bij het kunnen gebruiken van zijn 

computer. 

 

Derhalve zal de rechtbank het klaagschrift gegrond verklaren als hierna te melden.  

 

De rechtbank overweegt hierbij dat het aan het openbaar ministerie is om te beslissen of 

de computer teruggegeven wordt zonder de eventueel als verdacht aan te merken 

gegevens of dat de computer wordt teruggegeven zoals hij is aangetroffen bij klager.” 

 

Opvallend is dat de Rechtbank hier slechts het belang van de waarheidsvinding in 

ogenschouw neemt en niet kijkt naar de al dan niet hoogst onwaarschijnlijke 

mogelijkheid van een verbeurdverklaring of een onttrekking aan het verkeer. De Hoge 

Raad oordeelde dat de Rechtbank hier een te beperkte - en daarmee een onjuiste - 

maatstaf had aangelegd: 

 
“2.4. 

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. 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 het inbeslaggenomen voorwerp kan dienen om de waarheid aan de 

dag te brengen. 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, 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 (vlg. 28 september 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654).” 

 

Daarmee is echter nog niet gezegd dat de beschikking van de rechtbank ook dient te 

worden gecasseerd. Immers, ook de eisen van proportionaliteit en/of subsidiariteit kunnen 

maken dat het beklag gegrond moet worden verklaard. De (motiverings)eisen daarvoor 
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zijn echter streng, en de Hoge Raad is van oordeel dat de omstandigheden die de 

Rechtbank noemt niet aan die strenge eisen voldoen: 

 
“2.5. 

In de overwegingen van de Rechtbank ligt als haar oordeel besloten dat het belang van 

strafvordering het voortduren van het beslag niet vordert. In aanmerking genomen 

hetgeen in 2.4 is vooropgesteld, is dat oordeel, waaraan de Rechtbank enkel ten 

grondslag heeft gelegd dat zij "het belang van de waarheidsvinding op dit moment, niet 

meer aan de orde acht", ontoereikend gemotiveerd. 

De onder 2.4 bedoelde maatstaf sluit niet uit dat de rechtbank, indien de omstandigheden 

van het geval dat meebrengen, bij de beoordeling van het klaagschrift tevens onderzoekt 

of voortzetting van het beslag in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit 

en subsidiariteit (vgl. HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:38 NJ 2014/66). 

Aan de door de Rechtbank genoemde omstandigheden dat "het hier om een oudere zaak 

gaat" en dat "kennelijk nog geen enkel uitsluitsel kan worden gegeven over wanneer de 

computer zal kunnen worden onderzocht", kan evenwel niet zonder meer de conclusie 

worden verbonden dat het voortduren van het beslag niet in overeenstemming is met die 

eisen en het beslag moet worden opgeheven. Ook in zoverre is het oordeel van de 

Rechtbank niet toereikend gemotiveerd.” 

 

Duidelijk is dat de beklagrechter - gelet op het summiere karakter van de 

beklagprocedure en de daaruit voortvloeiende “ hoogst onwaarschijnlijk”-maatstaf - niet 

vooruit mag lopen op de uitkomst in de strafzaak.
46

 Toch doet de rechter dat wel in de 

zaak die leidt tot de beschikking van 8 april 2014
47

 De Rechtbank heeft haar oordeel dat 

het belang van strafvordering zich in casu niet tegen teruggave van de inbeslaggenomen 

voorwerpen verzet met name doen steunen op de overweging dat “thans door het 

openbaar ministerie onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat (illegale) gelden van de 

belanghebbende zijn gebruikt om de in beslag genomen voorwerpen, waarvan thans de 

teruggave is verzocht, aan te schaffen, nu door klaagster voldoende is aangetoond dat de 

voorwerpen uit de legale bronnen van de klaagster kunnen zijn aangeschaft.” Deze 

overweging komt erop neer dat de mogelijkheid dat klaagster de in casu relevante 

inbeslaggenomen voorwerpen daadwerkelijk op legale wijze onder zich had c.q. uit 

legale middelen heeft bekostigd naar het oordeel van de Rechtbank in de onderhavige 

klaagschriftprocedure niet valt uit te sluiten. Het middel van het OM bevat dan ook de 

klacht dat de Rechtbank een onjuiste maatstaf heeft toegepast, althans dat het genoemde 

oordeel van de Rechtbank zonder nadere motivering niet begrijpelijk is. A-G Knigge 

geeft in heldere bewoordingen aan waarom het oordeel van de Rb dat het niet valt uit te 

sluiten dat klaagster de inbeslaggenomen voorwerpen uit legale middelen had bekostigd 

de toets der kritiek niet kan doorstaan: 

 
"Dat moge zo zijn, maar daarmee is nog niet gezegd dat hoogst onwaarschijnlijk is dat 

de later oordelende strafrechter deze voorwerpen verbeurd zal verklaren. Het 

(impliciete) oordeel van de Rechtbank op dit punt is derhalve niet zonder meer 

begrijpelijk."
48

 

                                                 
46

 zie recent nog HR 27 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:139 
47

 ECLI:NL:HR:2014:865 
48

 ECLI:NL:PHR:2014:266 
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De Hoge Raad is het met zijn A-G eens en acht het middel gegrond: 

 
"De Rechtbank heeft bij de beoordeling van het klaagschrift weliswaar het juiste 

toetsingskader vooropgesteld, maar de aan te leggen maatstaf niet juist toegepast. Aan 

haar oordeel dat het belang van strafvordering niet meer kan verlangen dat het beslag 

wordt voortgezet, heeft de Rechtbank ten grondslag gelegd dat "thans door het openbaar 

ministerie onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat (illegale) gelden van de 

belanghebbende zijn gebruikt om de inbeslaggenomen voorwerpen (…) aan te schaffen". 

Hiermee heeft de Rechtbank als haar oordeel tot uitdrukking gebracht dat niet ervan kan 

worden uitgegaan dat aan de - in art. 33a, tweede lid onder a, Sr gestelde - voorwaarden 

is voldaan voor verbeurdverklaring van voorwerpen die toebehoren aan een ander dan 

de veroordeelde. Daardoor is de Rechtbank, die in dit verband had moeten beoordelen of 

niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de 

verbeurdverklaring van die voorwerpen zal bevelen, vooruitgelopen op de mogelijke 

uitkomst van een nog te voeren procedure in de hoofdzaak. De beslissing van de 

Rechtbank is ontoereikend gemotiveerd. Het middel klaagt daarover terecht." 
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3. 

Nieuwe wet processtukken 
De zaak die resulteert in de beschikking van de Hoge Raad van 4 maart 2014 biedt het 

OM een goede gelegenheid kort na inwerkingtreding reeds de nieuwe wet 

processtukken
49

 aan de Hoge Raad voor te leggen. Op 1 januari 2013 zijn twee 

belangrijke, nauw met elkaar samenhangende wetten in werking getreden, die een 

“evenwichtig” en “vlot verlopend” strafproces moeten bevorderen. Het gaat om de Wet 

versterking positie rechter-commissaris en de Nieuwe Wet Processtukken
50

.  

 

De bedoeling van de nieuwe wet processtukken is helder. Verdachten moeten meer 

invloed hebben op de samenstelling van het dossier waarop de rechter zijn oordeel 

baseert. Het gaat om inzage in het dossier en de mogelijkheid stukken toe te voegen. De 

wet is in feite een inhaalslag, want de verdachte is in de loop der jaren steeds meer op 

achterstand gezet ten opzichte van het OM. Zeker in de beginfase van het 

opsporingsonderzoek. De fase waarin de verdachte het meest kwetsbaar is. Een en ander 

neemt echter niet weg dat er natuurlijk ook onder de nieuwe regels gronden aanwezig 

blijven voor het OM waarop kennisname van bepaalde stukken kan worden geweigerd.  

 

In de beschikking 4 maart 2014 gaat het om de aan art. 34 Sv verbonden 

weigeringsgronden. Art. 34 Sv luidt als volgt: 

 
“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.” 

 

 

De officier van justitie kan dus beslissen het verzoek om bepaalde stukken te voegen (en 

het verzoek om de desbetreffende stukken vooraf te mogen inzien) niet te honoreren. 

                                                 
49

 HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:487, NJ 2014/374 m.nt. Keulen 
50

 ‘Herziening regels betreffende processtukken in strafzaken’ (kamerstukken 32 468) 
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Weigeren is mogelijk als hij van oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen 

worden aangemerkt, dan wel: dat de voeging (en inzage) onverenigbaar zijn met de 

belangen die vermeld worden in art. 187d lid 1 Sv, dat wil zeggen als: 

 

a) 

een getuige daardoor ernstige overlast zal ondervinden of ernstig zal worden belemmerd 

in de uitoefening van zijn ambt/beroep 

b) 

een zwaarwegend opsporingsbelang wordt geschaad 

c) 

de staatsveiligheid wordt geschaad. 

 

Voor de beslissing om het verzoek niet te honoreren, heeft de officier van justitie wel een 

(op zijn vordering te verlenen) schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris 

nodig. De verdachte in deze zaak heeft op de voet van artikel 34 Sv, zoals dat luidt sinds 

1 januari 2013, toestemming verzocht aan de officier van justitie verzocht om kennis te 

nemen van de geluidsopnamen, die gemaakt zijn van het verhoor van de 

getuige/aangever. De officier van justitie heeft de rechter-commissaris gevorderd een 

machtiging te verlenen om het verzoek van verdachte te weigeren. De rechter-

commissaris heeft machtiging verleend, doch slechts in zoverre dat kennisneming van de 

geluidsopnamen aan verdachte zelf mag worden geweigerd ten aanzien van de passages 

waarin aangever verklaard over zijn persoonlijke omstandigheden. De officier van justitie 

gaat in hoger beroep. De Rechtbank verklaart bij beschikking van 23 januari 2013 het 

door de officier van justitie ingestelde hoger beroep tegen deze beslissing van de rechter-

commissaris ongegrond. Het cassatiemiddel van het OM klaagt dat het oordeel van de 

Rechtbank dat de aangever in de onderhavige zaak niet kan worden aangemerkt als een 

getuige die, indien een bepaald gegeven ter kennis komt van de verdachte, door de 

openbaarmaking van dit gegeven ‘ernstige overlast’ zal ondervinden. Dit oordeel zou 

getuigen van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het bepaalde in art. 34 lid 4 Sv 

in verbinding met art. 187d lid 1 Sv. 

 

De vraag is aldus of een van die uitzonderingen hier ten onrechte door rechter-

commissaris/raadkamer van de Rechtbank niet van toepassing is geacht. 

 

Kort voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet processtukken verschenen heeft de 

Hoge Raad met betrekking tot de vraag of een verzoek de verdachte aanwezig te laten 

zijn bij het bekijken van een opgenomen verhoor terecht is afgewezen overwogen: 

 
“2.3. Indien van een door de politie afgenomen verhoor niet alleen een proces-verbaal, 

inhoudende een zakelijke weergave van hetgeen tijdens dat verhoor is verklaard, is 

opgemaakt, maar ook een video-opname is vervaardigd, hetgeen uit de processtukken 

dient te blijken, brengen beginselen van een behoorlijke procesorde mee dat aan de 

verdediging de kennisneming van die opname niet mag worden onthouden (vgl. HR 21 

oktober 1997, LJN ZD 0832, NJ 1998/133). Dat betekent niet dat zowel de raadsman als 

de verdachte zonder meer aanspraak hebben op kennisneming van die opname. Bij 

afweging van de gerechtvaardigde belangen van de op de video-opname afgebeelde 

persoon enerzijds en de belangen van de verdediging bij kennisneming van die opname 
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anderzijds, kunnen de eerstbedoelde belangen in zoverre zwaarder wegen dat wel de 

raadsman in de gelegenheid wordt gesteld van die opname kennis te nemen, maar dat dit 

aan de verdachte niet wordt toegestaan (vgl. HR 7 mei 1996, LJN AB9820, NJ 1996/687). 

 

2.4. Het Hof heeft geoordeeld dat kennisneming van de videobanden door de verdachte 

inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Dat oordeel is niet 

toereikend gemotiveerd aangezien het Hof in zijn overwegingen geen blijk heeft gegeven 

de belangen van de op de videobanden opgenomen personen en de belangen van de 

verdediging te hebben afgewogen.”
51

 

 

Op grond van art. 34 lid 4 Sv kan de kennisneming van bepaalde stukken worden 

geweigerd, onder andere indien een getuige daardoor ernstige overlast als bedoeld in art. 

187d lid 1 sub a Sv zal ondervinden. De Rechtbank oordeelt in deze zaak dat een 

dergelijk geval zich in casu niet voordeed, aangezien “aangever en verdachte bekenden 

van elkaar zijn en de identiteit van de aangever daarom bekend is bij verdachte”. Het 

middel stelt in de eerste plaats dat de Rechtbank met dit oordeel aan de term “een bepaald 

gegeven” in verbinding met de in art. 187d lid 1 sub a Sv omschreven weigeringsgrond in 

ieder geval in het kader van art. 34 lid 4 Sv een te beperkte betekenis toekent. Volgens 

het middel kan de kennisneming van stukken in beginsel ook bij andere gegevens dan 

identiteitsgegevens worden geweigerd op de grond dat door kennisneming een getuige 

ernstige overlast zal ondervinden. De Hoge Raad is het hiermee eens en komt op grond 

van de wetsgeschiedenis tot het volgende oordeel: 

 
“Het kennelijke oordeel van de Rechtbank dat geen sprake kan zijn van de in art. 187d, 

eerste lid sub a, Sv, in verbinding met art. 34, vierde lid, Sv, bedoelde grond indien 

"aangever en verdachte bekenden van elkaar zijn en de identiteit van de aangever 

daarom bekend is bij verdachte", getuigt van een onjuiste rechtsopvatting omdat zo'n 

beperkte uitleg geen steun vindt in de bewoordingen van de wet of in de 

wetsgeschiedenis.”
52

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4214 
52

 Overigens leidde het middel uiteindelijk niet tot cassatie omdat, nu de Rechtbank in dit verband echter 

tevens niet aannemelijk heeft geacht "dat aangever ernstige overlast zal ondervinden van het beluisteren 

van de geluidsopnamen door verdachte", welke overweging de beslissing zelfstandig draagt 
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4. 

Vrije selectie en waardering bewijsmateriaal 
De rechter is vrij bij de selectie en waardering van de overtuigende kracht van het op de 

terechtzitting gepresenteerde bewijsmateriaal.
53

  Als de rechter tot een bewezenverklaring 

van het ten laste gelegde feit komt, hoeft hij het selectie- en waarderingsproces niet te 

verantwoorden in het vonnis. Volstaan kan worden met de weergave van het resultaat van 

die selectie en waardering: het vonnis dient de bewijsmiddelen, de redengevende feiten 

en omstandigheden, te bevatten op basis waarvan de rechter tot de overtuiging is 

gekomen dat het ten laste gelegde feit door de verdachte is begaan. Een uitzondering 

hierop vormen de in art. 360 lid 1 Sv genoemde gevallen
54

. Van het gebruik van de aldaar 

genoemde verklaringen als bewijsmiddel dient het vonnis reden te geven. 

 

Het in 2005 in werking getreden art. 359 lid 2, tweede volzin Sv vergt in sommige 

gevallen een nadere motivering van de rechter
55

, voorop blijft staan de keuzevrijheid van 

de rechter.
56

  Als hij afwijkt van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt moet de rechter 

dat motiveren. Hoewel de wetsgeschiedenis van art. 359 lid 2 Sv uitwijst dat het van 

belang werd geacht, meer dan voorheen inzicht te geven in de vraag waarom de rechter 

vrijspreekt als de officier van justitie tot veroordeling rekwireert, stelt de Hoge Raad geen 

hoge eisen aan die motivering: 

 
"In cassatie kan niet worden onderzocht of de feitenrechter die de verdachte op grond 

van zijn feitelijke waardering van het bewijsmateriaal heeft vrijgesproken, terecht tot dat 

oordeel is gekomen. 

Ingeval de rechter die over de feiten oordeelt het tenlastegelegde bewezen acht, is het 

aan die rechter voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het 

beschikbare materiaal datgene tot bewijs te bezigen wat deze uit een oogpunt van 

betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en terzijde te stellen wat hij voor het bewijs 

van geen waarde acht. Deze beslissing inzake die selectie en waardering, die - behoudens 

bijzondere gevallen - geen motivering behoeft, kan in cassatie niet met vrucht worden 

bestreden. Hetzelfde heeft te gelden in het tegenovergestelde geval dat de rechter op 

grond van de aan hem voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal tot 

de slotsom komt dat vrijspraak moet volgen. De nadere motivering van de vrijspraak 

maakt de gegeven beslissing niet onbegrijpelijk doordat het beschikbare bewijsmateriaal 

- al dan niet op grond van een andere uitleg van gegevens van feitelijke aard - een 

andere (bewijs)beslissing toelaat (vgl. HR 4 mei 2004, LJN AO5061, NJ 2004, 480). 

 

Art. 359, tweede lid, Sv, zoals die bepaling luidt sedert 1 januari 2005, heeft daarin geen 

wijziging gebracht. Ook thans is de selectie en waardering van het beschikbare 

feitenmateriaal aan de feitenrechter voorbehouden, ook indien de feitenrechter tot een 
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vrijspraak komt. Wel brengt die bepaling mee dat de feitenrechter in een aantal gevallen 

zijn beslissing nader zal dienen te motiveren. Dat is onder meer het geval indien het 

openbaar ministerie ter zake van de bewijsvoering een uitdrukkelijk onderbouwd 

standpunt heeft ingenomen (vgl. HR 13 juni 2006, LJN: AV8527). Die motiveringsplicht 

gaat echter 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, LJN AU9130, NJ 2006, 393, rov. 3.8.4 onder d)." 
57

 

 

De Hoge Raad bewaakt hier duidelijk de vrijheid van de waardering van het 

bewijsmateriaal. Anders gezegd: de rechterlijke oordeelsvrijheid is belangrijker dan de 

motiveringsplicht. Dit neemt overigens niet weg dat het met het oog op de 'externe 

openbaarheid' wel degelijk goed kan zijn - ondanks dat de Hoge Raad het in bepaalde 

gevallen niet strikt verplicht - dat de rechter inzicht geeft in zijn gedachtegang, al is dit 

niet altijd even makkelijk in kwesties die de rechterlijke overtuiging betreffen.
58

 

 

De afgelopen jaren kreeg de cassatiedesk reeds te maken met het feit dat bij de 

beoordeling van een cassatieberoep van het OM tegen een vrijspraak van een verdachte 

de Hoge Raad in zijn jurisprudentie vooropstelt dat in cassatie niet kan worden 

onderzocht of de feitenrechter, die de verdachte op grond van zijn feitelijke waardering 

van het bewijsmateriaal heeft vrijgesproken, terecht tot dat oordeel is gekomen.
59

 Ook in 

2014 liep het OM aan tegen de grenzen van wat mogelijk is in cassatie wanneer het gaat 

om de waardering van bewijs door de feitenrechter. In het arrest van  9 september 2014
60

 

betreft het de bekende 'A-73 moord'. Hans van G. is daarbij al rijdend doodgeschoten op 

de A73 vlakbij Nijmegen. De liquidatie op de Brabantse wietkweker Van G. zorgde voor 

de nodige opschudding door de wildwest-taferelen op de snelweg. Er worden in totaal 

ruim zeventig schoten gelost. De politie komt de verdachten op het spoor via een zender 

die onder de auto van het slachtoffer is gevonden. De zender is door de twee verdachten 

op de dag van de moord aangeschaft bij een 'spyshop’ in Amsterdam. Uit onderzoek 

blijkt dat de beide verdachten daarna met de zender zijn teruggereden naar hun 

woonplaats Oss en daar tot ongeveer middernacht zijn gebleven met de zender. Deze 

zender is anderhalf uur later bij een casino in Venlo onder de auto van het slachtoffer 

geplakt. Op die manier kan hij gemakkelijk worden gevolgd. Ter hoogte van Nijmegen 

zijn uiteindelijk de fatale schoten gelost. Gelet op het korte tijdsverloop is voor alle 

procespartijen helder dat er één alternatief scenario mogelijk was, namelijk dat iemand 

bij de beide verdachten aan de deur is geweest om de zender op te halen. In het OM-

scenario kan worden uitgegaan van 'kopen is plakken en plakken is schieten". In eerste 

aanleg wordt door de verdachten en hun raadslieden dan ook het eerste scenario 

gepresenteerd. Er is rond middernacht iemand langsgekomen om de zender op te halen. 
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Zelf zijn de verdachten er niet mee naar Venlo gereden. De verdachten kunnen of willen 

de naam van die persoon niet noemen. Dit is - kort gezegd - voor de Rechtbank reden het 

scenario te verwerpen waardoor van hun daderschap kan worden uitgegaan. De mannen 

worden veroordeeld. In hoger beroep zijn de verdachten in een laat stadium van het 

proces eindelijk bereid de naam prijs te geven. Door het OM wordt nader onderzoek 

gedaan. Daaruit wordt duidelijk dat die bewuste persoon die avond thuis in bed lag en de 

zender niet kan hebben opgehaald. Daarmee lijkt het doek wederom te vallen voor de 

beide verdachten. Door hun raadsman wordt echter een 'alternatief scenario' naar voren 

gebracht. Dit houdt in dat dan weliswaar de door de verdachten genoemde persoon niet 

de ophaler van de zender mag zijn geweest, maar dat dit geenszins uitsluit dat niet 

iemand anders de zender heeft opgehaald, in welk scenario de verdachten ook niet de 

'plakkers' en schutters zouden zijn geweest. Het Hof gaat hierin mee en motiveert dit 

aldus: 

 
"Het openbaar ministerie heeft aangegeven dat uit het onderzoek in deze zaak geen 

bewijs naar voren is gekomen dat [betrokkene 2] de set heeft opgehaald. Het SMS-

verkeer met [slachtoffer 1] die dag geeft geen steun voor de veronderstelling dat hij haar 

opdracht heeft gegeven de set op te halen. Het tegendeel is het geval, aldus de advocaat-

generaal. Hij heeft het standpunt ingenomen dat hier sprake is van een kennelijk 

leugenachtige verklaring van verdachte over de afgifte van de uitpeilset aan [betrokkene 

2]. In zijn optiek versterkt dit het bewijs tegen verdachten.  

 

- De verdediging heeft hiertegen verweer gevoerd. Dit komt er op neer dat als het hof al 

zou aannemen dat verdachten liegen, hieraan nog niet de conclusie zou mogen worden 

verbonden dat zij dus schuldig zijn aan de schietpartij. Als verdachten de set niet op 

verzoek van [slachtoffer 1] zouden hebben opgehaald en aan [betrokkene 2] afgegeven, 

zou dit met andere woorden de mogelijkheid onverlet laten dat de set aan een ander is 

afgegeven en dat de aanschaf en het bezit van de uitpeilset mogelijk een ander doel 

dienden. Zoals bijvoorbeeld het traceren en rippen van wiethokken van [slachtoffer 1]. 

Dan zou het niet noodzakelijk gaan om het medeplegen van een (poging tot een) 

levensdelict (of medeplichtigheid daaraan). In dit alternatieve scenario zouden 

verdachten dan opzet hebben gehad op een ander delict, te weten het stelen van hennep, 

maar niet op een levensdelict.  

 

- Het hof merkt allereerst op dat de proceshouding van verdachten, waarin deze pas zeer 

laat in de procedure hebben onthuld aan wie zij tracer en baken zouden hebben 

afgegeven, verbazing heeft gewekt. Ook lijkt de advocaat-generaal gelijk te hebben dat er 

geen concreet bewijs is dat [betrokkene 2] de set heeft opgehaald. De mogelijke 

leugenachtigheid van de desbetreffende verklaring van verdachten, die zou moeten 

volgen uit de ontkenning door [betrokkene 2] en haar SMS-contacten op 9 september met 

[slachtoffer 1], leidt echter niet zonder meer tot ontkrachting van het door de verdediging 

genoemde alternatieve scenario en is daardoor dus nog niet zonder meer redengevend 

voor het bewijs van het medeplegen van de moord, poging tot moord of medeplichtigheid 

daaraan. Indien het hof de conclusie van de advocaat-generaal zou overnemen dat hier 

sprake is van een kennelijk leugenachtige verklaring, maakt dat deze derhalve nog niet 

tot een bruikbaar bewijsmiddel. Het feit dat verdachten op dit punt zouden liegen, brengt 

voor het hof evenmin mee dat het mogelijke alternatieve scenario buiten beschouwing zou 

moeten blijven. Het hof heeft immers een eigen verantwoordelijkheid bij 

waarheidsvinding. 
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- In dit verband heeft het hof overwogen of zich hier mogelijk de situatie voordoet dat de 

lezing van verdachten met betrekking tot het mogelijke doel van de aanschaf van de 

uitpeilset in opdracht van een ander en de afgifte aan een ander, in het licht van de 

bewijsmiddelen dermate ongeloofwaardig of onvoorstelbaar is, dat het wel zo moet zijn 

geweest dat de uitpeilset is aangeschaft met het oog op de liquidatie door of in opdracht 

van verdachten van [slachtoffer 1] en de poging tot moord op [slachtoffer 2], zoals het 

openbaar ministerie heeft betoogd.  

 

- Het hof trekt die conclusie niet, in het licht van zowel het ontbreken van bewijsmiddelen 

die verdachten direct verbinden aan plaats en tijd delict als van na te bespreken 

bewijsmiddelen die ruimte laten voor het scenario dat inderdaad anderen dan verdachten 

verantwoordelijk zijn voor het gepleegde levensdelict.” 

 

Uiteraard is de cassatiedesk bekend met de hierboven weergegeven rechtspraak van de 

Hoge Raad over de waarderingsvrijheid van de feitenrechter. Desalniettemin stelt het 

cassatiemiddel dat de vrijspraak niet zonder meer begrijpelijk is, nu het Hof een scenario 

aannemelijk lijkt te achten (wat de rechter op zich vrijstaat natuurlijk) dat helemaal niet 

door de verdachten naar voren is gebracht. A-G Spronken geeft hieraan enige steun: 

 
"12. De steller van het middel kan worden toegegeven dat de door de verdediging 

aangedragen alternatieve scenario’s niet eenduidig zijn maar op meer paarden wedden. 

Het eerste scenario houdt in dat de peilset enkele uren voor de aanslag op [slachtoffer 1] 

en [slachtoffer 2] is afgegeven aan [betrokkene 2] die daarmee wilde achterhalen of haar 

echtgenoot, [betrokkene 1], vreemd ging en het subsidiaire scenario houdt in dat het 

peilbaken met een (geheel) ander doel aan een ander is gegeven bijvoorbeeld voor het 

traceren en rippen van wiethokken van [slachtoffer 1]. Dit komt erop neer dat gesteld is 

dat de peilset aan A is gegeven en als dat scenario sneuvelt, de peilset aan een onbekende 

is gegeven, welk laatste scenario vanzelfsprekend door zijn algemeenheid vrijwel niet te 

ontzenuwen valt. Voor de verdediging lijkt dit een loterij zonder nieten. 

 

13. Daarbij heeft ook de proceshouding van verdachte kennelijk tot frustratie bij het 

Openbaar Ministerie geleid. In eerste aanleg heeft de verdachte (en overigens ook diens 

medeverdachte [medeverdachte 1]) volgehouden dat hij de peilset aan ‘een bekende’ 

heeft gegeven zonder de naam van die ‘bekende’ te willen noemen, vanwege gevaar voor 

represailles. Nadat de verdachte door de rechtbank wegens de moord en poging tot 

moord was veroordeeld, bleek hij wel bereid de naam van die ander te noemen terwijl 

naar het oordeel van het hof geen aannemelijke verklaring is gegeven waarom de 

verdachte die naam niet eerder heeft willen noemen. Vervolgens is in hoger beroep nog 

als tweede alternatieve scenario opgeworpen dat de peilset aan (opnieuw) een ander is 

gegeven die een ander doel had. Ook het hof vindt dat de proceshouding van de 

verdachte ‘verbazing heeft gewekt’ (sub 7.3. van de schriftuur).” 

 

 

Toch was een en ander volgens haar - alles afwegende - onvoldoende om de 

onbegrijpelijkheid van de overwegingen van het Hof vast te stellen: 

 
"16. Aan de begrijpelijkheid doet ook niet af dat de verdediging verschillende 

alternatieve scenario’s heeft aangedragen. Voor eventueel kennelijk leugenachtigheid 

met betrekking tot (één van) die scenario’s geldt naar het oordeel van het hof – mijns 
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inziens terecht – dat dit geen bruikbaar bewijs oplevert van de aan de verdachte ten laste 

gelegde (medeplichtigheid aan) moord en poging tot moord.  

 

17. Kortom, de overwegingen met betrekking tot de alternatieve scenario’s en de 

bewijsbeslissing acht ik niet onbegrijpelijk. 

 

18. Rest nog de in het middel betrokken stelling, dat slechts alternatieve scenario’s die 

grondslag en steun vinden in de verklaring van de verdachte voor een beoordeling door 

de rechter in aanmerking komen. Deze stelling vindt geen steun in het recht omdat 

alternatieve lezingen ook steun kunnen vinden in documenten of verklaringen van 

anderen.” 

 

De Hoge Raad volgt zijn A-G hierin: 

 
"2.3.Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. In 

cassatie kan niet worden onderzocht of de feitenrechter die de verdachte op grond van 

zijn feitelijke waardering van het bewijsmateriaal heeft vrijgesproken, terecht tot dat 

oordeel is gekomen. 

 

Ingeval de rechter die over de feiten oordeelt het tenlastegelegde bewezen acht, is het 

aan die rechter voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het 

beschikbare materiaal datgene tot bewijs te bezigen wat deze uit het oogpunt van 

betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en terzijde te stellen wat hij voor het bewijs 

van geen waarde acht. Deze beslissing inzake die selectie en waardering, die - behoudens 

bijzondere gevallen - geen motivering behoeft, kan in cassatie niet met vrucht worden 

bestreden. Hetzelfde heeft te gelden in het tegenovergestelde geval dat de rechter op 

grond van de aan hem voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal tot 

de slotsom komt dat vrijspraak moet volgen. Hieruit volgt dat het oordeel betreffende het 

al dan niet bewezen zijn van het tenlastegelegde, met de daartoe gegeven motivering, niet 

onbegrijpelijk genoemd zal kunnen worden op de grond dat het beschikbare 

bewijsmateriaal - al dan niet in verband met een andere uitleg van gegevens van feitelijke 

aard - een andere (bewijs)beslissing toelaat (vgl. HR 4 mei 2004, 

ECLI:NL:HR2004:AO5061, NJ 2004/480). 

 

2.4.Het Hof heeft geoordeeld dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de 

verdachte en zijn medeverdachte aanwezig zijn geweest bij de onder 1 en 2 

tenlastegelegde feiten, de moord en/of de poging tot moord op de Rijksweg A73, en 

evenmin dat de verdachte opzet hadden op het medeplegen van deze delicten of op het 

behulpzaam zijn daarbij. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, zodat het middel faalt.” 
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5. 

Art. 36e Sr (voordeelsontneming) 
De afgelopen jaren is de ontnemingsprocedure steeds belangrijker geworden. Zij is thans 

steevast een speerpunt van justitie en het openbaar ministerie investeert er flink in. De 

rechter heeft dan ook zeer regelmatig te oordelen over een ontnemingsvordering. Als men 

kijkt naar de rechtspraak over art. 36
e
 Sr die de Hoge Raad bereikt, dan valt op dat met 

name lastige kwesties als bijvoorbeeld de aftrek van kosten en de verdeling van 

verkregen voordeel bij meerdere daders een prominente rol spelen.
61

 In 2014 grijpt het 

OM de gelegenheid aan om van de Hoge Raad (meer) duidelijkheid te verkrijgen omtrent 

de matigingsbevoegdheid uit het vijfde lid van art. 36
e
 Sr.

62
 Het Hof doet in de zaak die 

leidt tot het arrest van de Hoge Raad van 8 april 2014
63

 namelijk iets dat in de 

rechtspraktijk vaker blijkt voor te komen: het schat het wederrechtelijk verkregen bedrag 

op (in dit geval) € 25.000,-, om het vervolgens te matigen (tot in dit geval nul), zonder 

dat de rechter daartoe iets met betrekking tot de al dan niet gebrekkige draagkracht van 

de veroordeelde had overwogen: 

 
“De bestreden uitspraak houdt het volgende in: 

 

"De vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de betalingsverplichting 

 

Het hof stelt het bedrag, waarop het voordeel, dat door de veroordeelde wederrechtelijk 

is verkregen door middel van hetgeen in zijn strafzaak uiteindelijk onherroepelijk 

bewezen is verklaard, wordt geschat, vast op EUR 25.000,-.  

 

Het hof acht - om redenen als door de raadsman in de door hem ter terechtzitting in 

hoger beroep voorgedragen en overgelegde pleitnota uiteengezet - termen aanwezig om 

aan de veroordeelde geen verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van het 

wederrechtelijk verkregen voordeel op te leggen." 

 

De tekst van het vijfde lid luidt als volgt: 

 
“De rechter stelt het bedrag vast waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt 

geschat. Onder voordeel is de besparing van kosten begrepen. De waarde van 

voorwerpen die door de rechter tot het wederrechtelijk verkregen voordeel worden 

gerekend, kan worden geschat op de marktwaarde op het tijdstip van de beslissing of 

door verwijzing naar de bij openbare verkoop te behalen opbrengst, indien verhaal moet 

worden genomen. De rechter kan het te betalen bedrag lager vaststellen dan het 

geschatte voordeel. Op het gemotiveerde verzoek van de verdachte of veroordeelde kan 

de rechter, indien de huidige en de redelijkerwijs te verwachten toekomstige 

draagkracht van de verdachte of veroordeelde niet toereikend zullen zijn om het te 
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betalen bedrag te voldoen, bij de vaststelling van het te betalen bedrag daarmee 

rekening houden. Bij het ontbreken van zodanig verzoek kan de rechter ambtshalve of op 

vordering van de officier van justitie deze bevoegdheid toepassen.” 

 

Het is het OM te doen om de vetgedrukte passage. Hierin komt tot uitdrukking dat het 

bedrag van de betalingsverplichting niet zonder meer overeenkomt met het bedrag van 

het geschatte voordeel. Die bedragen zijn in beginsel gelijk, maar het bedrag van de 

betalingsverplichting kan ook lager worden vastgesteld. De vraag die het OM door de 

Hoge Raad beantwoord wil hebben is of de zojuist geciteerde vierde volzin in combinatie 

met de vijfde volzin (draagkracht) de rechter daarbij beperkingen oplegt van de 

matigingsbevoegdheid gebruik te maken. Dit houdt naar de mening van het OM verband 

met de ratio van de ontnemingsmaatregel: deze beoogt rechtsherstel te bewerkstelligen, 

door aan de betrokkene in financiële zin het voordeel te ontnemen dat hij wederrechtelijk 

heeft verkregen. De opvatting van het OM komt er dus eigenlijk op neer dat dit 

rechtsherstel zonder meer moet worden bereikt, althans dat alleen een concessie aan het 

rechtsherstel mag worden gedaan in het door de wetgever expliciet geregelde geval van 

ontoereikende draagkracht.
64

 Volgens Borgers echter is deze zienswijze niet geheel juist: 

 
“Het komt mij voor dat, wanneer langs een dergelijke lijn een beroep op het 

rechtsherstellende karakter van de ontnemingsmaatregel wordt gedaan, er een denkfout 

wordt gemaakt. Dat met de ontnemingsmaatregel als sanctie rechtsherstel wordt 

nagestreefd, betekent niet eo ipso dat het onverkort opleggen van een 

ontnemingsmaatregel in het concrete geval ook steeds een rechtvaardige en zinvolle 

strafrechtelijke reactie oplevert. Zoals altijd, komt het in het recht aan op het afwegen 

van onderling tegenstrijdige belangen en het bereiken van het juiste evenwicht tussen die 

belangen. Natuurlijk kan men over de vraag wanneer het juiste evenwicht wordt bereikt, 

van mening verschillen. Maar dat is iets anders dan het negeren of juist verabsoluteren 

van bepaalde belangen. Met het rechtsherstel dat met de ontnemingsmaatregel wordt 

nagestreefd, is het niet anders. Er zijn sterke argumenten waarom dat rechtsherstel moet 

worden bewerkstelligd en waarom dus een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd ter 

hoogte van het daadwerkelijk verkregen voordeel. Maar dat neemt niet weg dat zich soms 

goede redenen voordoen op grond waarvan dat rechtsherstel geheel of gedeeltelijk moet 

wijken.” 
65

 

 

De Hoge Raad komt – met een beroep op de wetsgeschiedenis – tot het volgende oordeel: 

 
“Het middel bevat ten eerste de klacht dat het oordeel van het Hof blijk geeft van een 

onjuiste rechtsopvatting omtrent de bevoegdheid van de rechter op grond van art. 36e, 

vijfde lid, Sr het bedrag dat de betrokkene aan de Staat dient te betalen lager vast te 

stellen dan het bedrag van het geschatte voordeel. Aan deze klacht ligt ten grondslag de 

opvatting dat die bevoegdheid van de rechter "enkel in relatie tot beperkte draagkracht 
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kan worden toegepast". Deze opvatting vindt geen steun in de tekst en de 

wetsgeschiedenis van art. 36e, vijfde lid, Sr en is derhalve onjuist, zodat de klacht faalt.” 

 

Een wat minder prominente rol in deze zaak speelt nog de reikwijdte van de 

motiveringsverplichting van de rechter in ontnemingszaken. Deze verplichting is 

gebaseerd op het vijfde lid van art. 359 Sv in combinatie met de artikelen 415 en 511
e
 Sv. 

Het OM had in het middel ook aangevoerd dat de beslissing tot matiging naar nul 

ontoereikend was gemotiveerd, nu het Hof niet meer had overwogen dan dat “om redenen 

als door de raadsman in de door hem ter terechtzitting in hoger beroep voorgedragen en 

overgelegde pleitnota uiteengezet, termen aanwezig om aan de veroordeelde geen 

verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen 

voordeel op te leggen". Het OM is van mening dat een dergelijke verwijzing te summier 

was als motivering voor de toch niet alledaagse beslissing om de betalingsverplichting te 

matigen tot nihil en dus geen ontnemingsmaatregel op te leggen. De Hoge Raad neemt 

evenwel genoegen met deze zeer bondige inkleding van de beslissing van het Hof: 

 
“Het middel klaagt voorts dat de beslissing van het Hof dat aan de betrokkene geen 

betalingsverplichting wordt opgelegd, onvoldoende of onbegrijpelijk is gemotiveerd. 

Ook in zoverre is het middel tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat het 

"om redenen als door de raadsman in de door hem ter terechtzitting in hoger beroep 

voorgedragen en overgelegde pleitnota uiteengezet" termen aanwezig acht om aan de 

betrokkene geen betalingsverplichting op te leggen. De motivering van dat oordeel 

voldoet aan de daaraan, op grond van art. 359, vijfde lid, Sv in verbinding met art. 415 

Sv en art. 511e Sv, gestelde eisen. Dit oordeel is voorts gelet op hetgeen door de 

raadsman is aangevoerd niet onbegrijpelijk.” 
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6. 

Tallon-criterium en ontvankelijkheid OM 
De drempel voor niet-ontvankelijkheid van het OM ligt met het Zwolsman-criterium 

hoog. Niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging komt als 

in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. 

Daarvoor is alleen plaats ingeval het in het voorbereidend onderzoek begane 

vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren 

ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van behoorlijke procesorde waardoor 

doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens 

recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.
66

 Een van de bekende 

gevallen waarin daarvan sprake is die waarin het zogenaamde ‘Tallon-criterium’ wordt 

geschonden. Daarmee wordt gedoeld op de situatie waarin 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.
67

 

In zijn arrest van 18 maart 2014
68

 buigt de Hoge Raad zich over de vraag of hiervan 

sprake is.
69

 Het volgende is hier aan de hand
70

 De CIE krijgt een tip over een op stapel 

staande valsgeldtransactie in Amsterdam waar een auto met valse biljetten van € 500 zou 

rondrijden. De tip is afkomstig van een bekende, ervaren, initiatiefrijke en ‘pro-actieve’ 

burgerinformant die tegen betaling de politie geregeld van informatie voorziet. Deze 

informant is van de voorgenomen transactie op de hoogte geraakt, nadat hij zelf een 

Turkse man
71

 diverse malen heeft benaderd met de vraag hoe hij aan vals geld kan 

komen. De Turk laat zich overhalen en komt via via in contact met enkele Bulgaren, 

waarna hij de informant in het bezit stelt van een proefbiljet van € 500. De informant 

informeert de CIE over twee Bulgaren die in de auto met vals geld in Amsterdam 

rondrijden. Bij hun arrestatie op de plaats van afspraak wordt een partij van € 59.000 aan 

valse biljetten van € 500 in beslag genomen.
72

 De Rechtbank neemt op basis van het 

Tallon-criterium aan dat de Turkse tussenpersoon door de burgerinformant is uitgelokt en 

concludeert tot uitsluiting van het aldus verkregen bewijs (en daarmee tot vrijspraak). Het 

Haagse hof — in Arnhemse bezetting — komt ook tot het oordeel dat van uitlokking 

sprake was, maar verbindt daaraan een zwaardere sanctie, en verklaart het OM niet-

ontvankelijk. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand, maar casseert in de zaak van de 

Bulgaren omdat zij niet zijn uitgelokt, althans niet zijn uitgelokt door een door 

politie/justitie of een persoon waarvoor politie/justitie verantwoordelijk is: 

 
“2.3.Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Ingeval 

sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en de rechtsgevolgen daarvan 
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niet uit de wet blijken, moet de rechter beoordelen of aan dat vormverzuim enig 

rechtsgevolg dient te worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg dan in aanmerking 

komt. Daarbij dient hij rekening te houden met de in het tweede lid van art. 359a Sv 

genoemde factoren. Het rechtsgevolg zal immers door deze factoren moeten worden 

gerechtvaardigd. De eerste factor is "het belang dat het geschonden voorschrift dient". 

De tweede factor is "de ernst van het verzuim". Bij de beoordeling daarvan zijn de 

omstandigheden van belang waaronder het verzuim is begaan. Daarbij kan ook de mate 

van verwijtbaarheid van het verzuim een rol spelen. De derde factor is "het nadeel dat 

daardoor wordt veroorzaakt". Bij de beoordeling daarvan is onder meer van belang of en 

in hoeverre de verdachte door het verzuim daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad. 

Opmerking verdient dat indien het niet de verdachte is die door de niet-naleving van het 

voorschrift is getroffen in het belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen, in de 

te berechten zaak als regel geen rechtsgevolg zal behoeven te worden verbonden aan het 

verzuim. 

 

Indien de rechter op grond van de hiervoor bedoelde weging en waardering van de 

wettelijke beoordelingsfactoren en aan de hand van alle omstandigheden van het geval 

tot het oordeel komt dat niet kan worden volstaan met de vaststelling dat een 

onherstelbaar vormverzuim is begaan, maar dat het verzuim niet zonder consequentie 

kan blijven, zal hij daaraan een van de in art. 359a, eerste lid, Sv genoemde 

rechtsgevolgen verbinden, te weten strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging. 

 

Het vorenoverwogene brengt mee dat een beslissing tot toepassing van een rechtsgevolg 

als bedoeld in art. 359a Sv dient te worden genomen en gemotiveerd aan de hand van de 

factoren die in het tweede lid van het artikel zijn genoemd. 

 

Niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging komt als in art. 

359a Sv voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. 

Daarvoor is alleen plaats ingeval het in het voorbereidend onderzoek begane 

vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren 

ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van behoorlijke procesorde waardoor 

doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens 

recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. (Vgl. HR 30 maart 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376.) 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). 

 

2.4. 's Hofs oordeel dat aan verdachtes recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is 

tekortgedaan, is niet begrijpelijk. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat het 

Hof niet heeft vastgesteld dat de verdachte door een opsporingsambtenaar dan wel een 

persoon voor wiens handelen de politie of het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is, 

is gebracht tot het begaan van de strafbare feiten waarvoor hij wordt vervolgd.” 

 

De hierboven vetgedrukte passage maakt duidelijk dat er met betrekking tot de ‘police 

incitement’ schotten worden aangebracht; de middellijke uitlokking valt dus niet onder de 

Tallon-norm. 
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7. 

Tenlastelegging 
De feitenrechter geniet grote vrijheid bij de uitleg en interpretatie van de tenlastelegging. 

Deze zijn immers voorbehouden aan de feitenrechter.
73

 Dat dit oordeel in cassatie slechts 

marginaal kan worden getoetst blijkt in 2014 nog eens uit een tweetal arresten. De Hoge 

Raad grijpt alleen in als de uitleg van de tenlastelegging niet verenigbaar is met haar 

strekking of bewoordingen of anderszins onbegrijpelijk is. Desalniettemin denkt het OM 

hier over goede papieren te beschikken, doch ons hoogste rechtscollege houdt strak vast 

aan die interpretatievrijheid. 

 

In de zaak die leidt tot het arrest van 2 december 2014
74

 gaat het over het volgende. De 

verdachte was bij arrest van 17 juli 2013 door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken 

van de verdenking dat hij zich had schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 8, derde 

lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994. Aan de verdachte was het ten 

laste gelegd dat: 

 
hij op of omstreeks 18 april 2011 te Leidschendam en/of Voorburg, gemeente 

Leidschendam-Voorburg als bestuurder van een motorrijtuig (tweewielige bromfiets) 

voor het besturen waarvan een rijbewijs was vereist, dit motorrijtuig heeft bestuurd na 

zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes 

adem bij een onderzoek als bedoeld in artikel 8, derde lid, aanhef en onder a van de 

Wegenverkeerswet 1994, 540 microgram, in elk geval hoger dan 88 microgram alcohol 

per liter uitgeademde lucht bleek te zijn, terwijl sedert de datum waarop aan verdachte 

voor de eerste maal een rijbewijs was afgegeven nog geen vijf jaren waren verstreken 

en de eerste afgifte van dat rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden. 

 

Het Hof spreekt de verdachte hiervan vrij. Het motiveert die vrijspraak als volgt: 

 
"nu op grond van het onderzoek ter terechtzitting vast is komen te staan dat verdachte 

geen beginnend bestuurder is, het, mede gelet op de cumulatieve eisen ten aanzien van de 

beginnend bestuurder zoals die in artikel 8 lid 3 Wegenverkeerswet 1994 zijn vastgelegd 

en aan verdachte ten laste gelegd – anders dan door de advocaat-generaal voorgesteld – 

zonder af te wijken van de tenlastelegging niet mogelijk is het tekstgedeelte door te halen 

waarin zich die eisen gesteld aan een beginnend bestuurder bevinden." 

 

Het middel klaagt dat het Hof de verdachte heeft vrijgesproken van iets anders dan is ten 

laste gelegd en dus de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten, althans dat het 

oordeel van het Hof niet zonder meer begrijpelijk is. Het OM is de mening toegedaan dat 

- anders dan het Hof heeft geoordeeld - het feit dat verdachte geen beginnend bestuurder 

is niet in de weg hoeft te staan aan bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit.
75
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Verdachte  heeft immers ook als ‘gewoon bestuurder’ (veel) teveel had gedronken en dus 

strafbaar was. Daar kwam bij dat “een onderzoek als bedoeld in artikel 8, derde lid, 

aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994” (onderzoek voor de beginnend 

bestuurder) hetzelfde onderzoek betreft als een onderzoek als bedoeld lid 2 van art. 8 

Wegenverkeerswet 1994. De vetgedrukte passage uit de tenlastelegging had aldus kunnen 

worden uitgestreept. De Hoge Raad houdt echter vast aan de (grote) interpretatievrijheid 

voor de feitenrechter op dit gebied: 

 
“Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overweging de hiervoor 

onder 2.2.1 weergegeven tenlastelegging aldus opgevat dat deze het verwijt behelst dat 

de verdachte zich als beginnend bestuurder heeft schuldig gemaakt aan het besturen van 

een motorrijtuig na het in art. 8, derde lid aanhef en onder a, WVW 1994 bedoelde 

gebruik van alcoholhoudende drank. Die aan de feitenrechter voorbehouden uitleg is niet 

onverenigbaar met de bewoordingen van de tenlastelegging en moet daarom in cassatie 

worden geëerbiedigd. Gelet op deze uitleg heeft het Hof de grondslag van de 

tenlastelegging niet verlaten door de verdachte vrij te spreken van het aan hem 

tenlastegelegde.” 

 

A-G Spronken oppert in haar conclusie voor het arrest
76

 overigens een simpele oplossing 

voor problemen op dit vlak: 

 
“Wat mij betreft is de meest voor de hand liggende oplossing dat het OM in de 

tenlasteleggingen in zaken zoals deze expliciet primair overtreding van art. 8 lid 3 WVW 

1994 ten laste legt en subsidiair art. 8 lid 2 WVW 1994.” 

 

In het arrest van de Hoge Raad van 13 mei 2014
77

 gaat het om de vraag of ’s Hofs 

oordeel dat de dagvaarding wat betreft de woorden “althans redelijkerwijs moest 

vermoeden” nietig moest worden verklaard omdat in de bewoordingen geen uitwerking 

kan worden gezien van de eerder in diezelfde tenlastelegging voorkomende term 

“opzettelijk”, wel verenigbaar is met de bewoordingen van de tenlastelegging. Als feit 1 

was ten laste gelegd dat: 

 
"hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 te 

Zwartebroek (gemeente Barneveld) en/of te Naarden en/of te Bergen en/of te 

Waddinxveen, althans in Nederland en/of te Hong Kong en/of in Luxemburg en/of in het 

Verenigd Koningrijk en/of in de Verenigde Staten van Amerika opzettelijk uit de 

opbrengst van door misdrijf, te weten uit het telen, bereiden, bewerken, verwerken, 

verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/of vervaardigen van 

een middel als bedoeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of lijst II en/of 

(gewoonte)witwassen, verkregen geld (te weten een bedrag van in totaal ongeveer 

1.657.582,65 en/of de tegenwaarde van (een gedeelte van) dit bedrag in Amerikaanse 

dollars), voordeel heeft getrokken, immers heeft hij verdachte met dit geldbedrag 

deelgenomen aan autoraces voor het bedrijf [A] en/of het bedrijf [B], terwijl hij wist, 

althans redelijkerwijze moest vermoeden dat het door misdrijf verkregen geld betrof". 
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In zijn arrest overweegt het Hof het volgende: 

 
“Geldigheid van de dagvaarding  

In het tenlastegelegde onder 1 wordt aan verdachte enerzijds tenlastegelegd het 

"opzettelijk voordeel trekken" (artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafrecht), terwijl 

anderzijds niet alleen wordt gesteld dat verdachte de herkomst "wist" maar ook dat hij 

die herkomst "althans redelijkerwijze moest vermoeden" (vergelijk artikel 417bis, tweede 

lid, Wetboek van Strafrecht). Voor wat betreft deze bewoordingen zal het hof - mede gelet 

op de vermelding van "artikel 416 lid 2 Wetboek van Strafrecht" op de inleidende 

dagvaarding de dagvaarding partieel nietig verklaren, nu hierin geen uitwerking kan 

worden gezien van "opzettelijk".  

 

In het dictum heeft het hof vervolgens aldus beslist: 

 

"Verklaart de dagvaarding in eerste aanleg wat betreft de woorden "althans 

redelijkerwijs moest vermoeden" in het onder 1 ten laste gelegde nietig." 

 

In zijn conclusie
78

 legt A-G Machielse in heldere bewoordingen uit waar het om draait, 

wat de visie van het OM was en waarom deze i.c. niet dient te worden gevolgd: 

 
“De tenlastelegging van feit 1 verwijst door het opnemen van het woord "opzettelijk" in 

de vierde regel naar het tweede lid van artikel 416 Sr. In de op een na laatste regel is 

opgenomen "althans redelijkerwijs moest vermoeden". Het redelijkerwijs moeten 

vermoeden is ontleend aan artikel 417bis lid 2 Sr. Het één is onverenigbaar met het 

ander. Deze spanning is op twee manieren op te lossen. Men kan, zoals de AG in de 

schriftuur bepleit, het woord "opzettelijk" schrappen uit de tenlastelegging dan wel, zoals 

het hof heeft gedaan de woorden "althans redelijkerwijs moest vermoeden". Nu de uitleg 

van de tenlastelegging een autonome bevoegdheid is van de rechter die over de feiten 

oordeelt zal, dunkt mij, de keuze die het hof hier heeft gemaakt gerespecteerd moeten 

worden, ook al lag een andere keuze zeker niet minder voor de hand.” 

 

Het OM heeft dus op zich wel een punt, maar ook hier dient dus de interpretatievrijheid 

met betrekking tot de uitleg van de tenlastelegging te worden gerespecteerd, zo vindt ook 

de Hoge Raad: 

 
“Het oordeel van het Hof dat de dagvaarding wat betreft de woorden "althans 

redelijkerwijs moest vermoeden" in het onder 1 tenlastegelegde nietig moet worden 

verklaard omdat in die bewoordingen "geen uitwerking kan worden gezien" van de 

eerder in diezelfde tenlastelegging voorkomende term "opzettelijk", is niet onverenigbaar 

met de bewoordingen van de tenlastelegging. Dat oordeel moet in cassatie worden 

geëerbiedigd.” 

 

 

 

 

 

                                                 
78

 ECLI:NL:PHR:2014:650 



43 

 

8. 

Voorbedachte raad 
Het is bekend dat de Hoge Raad de teugels strakker aan heeft willen trekken binnen het 

geldende (en gehandhaafde criterium) van voorbedachte raad.
79

 De achtergrond van het 

vereiste dat de verdachte de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en 

de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven, is, dat 

ingeval vaststaat dat de verdachte die gelegenheid heeft gehad, het redelijk is aan te 

nemen dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid en dus daadwerkelijk 

heeft nagedacht over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich 

daarvan rekenschap heeft gegeven. Dat de verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht en 

zich rekenschap heeft gegeven leent zich immers moeilijk voor strafrechtelijk bewijs, 

zeker in het geval dat de verklaringen van de verdachte en/of eventuele getuigen geen 

inzicht geven in hetgeen voor en ten tijde van het begaan van het feit in de verdachte is 

omgegaan. Of in een dergelijk geval voorbedachte raad bewezen kan worden, hangt dan 

sterk af van de hierboven bedoelde gelegenheid en van de overige feitelijke 

omstandigheden van het geval zoals de aard van het feit, de omstandigheden waaronder 

het is begaan alsmede de gedragingen van de verdachte voor en tijdens het begaan van 

het feit. Daarbij verdient opmerking dat de enkele omstandigheid dat niet is komen vast 

te staan dat is gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, niet toereikend is om 

daaraan de gevolgtrekking te verbinden dat sprake is van voorbedachte raad.
80

 

Voorbedachte raad eist dus beraad; een tijdsverloop dat gelegenheid tot beraad biedt zou 

als regel een toereikende aanwijzing van beraad kunnen zijn; die regel zou slechts bij 

contra-indicaties (als door de Hoge Raad verwoord) uitzondering leiden. In de casus die 

ten grondslag ligt aan het arrest van 4 november 2014
81

 is het OM van mening dat - 

ondanks hetgeen hierboven met betrekking de huidige visie van de Hoge Raad is 

weergegeven - ’s Hofs oordeel dat in casu van voorbedachte raad geen sprake is, getuigt 

van een onjuiste rechtsopvatting dan wel nadere motivering behoeft. Het Hof spreekt de 

verdachte vrij van de tenlastegelegde moord en overweegt daartoe dat niet is gebleken dat 

verdachte voorafgaand aan het incident op 1 januari 2011 het plan heeft opgevat om het 

slachtoffer te doden en dat het Hof niet heeft kunnen vaststellen op welk moment tijdens 

het incident op 1 januari 2011 de verdachte het vuurwapen daadwerkelijk ter hand heeft 

genomen. Klaarblijkelijk heeft het Hof met die laatste overweging, gelet op hetgeen 

daarop volgt, bedoeld tot uitdrukking te brengen dat het niet heeft kunnen vaststellen op 

welk moment de verdachte het vuurwapen ter hand heeft genomen om daarmee op het 

slachtoffer te schieten. Voorts overweegt het Hof dat met het afpakken van het 

vuurwapen, het daarmee weglopen, terugkeren en schieten een tijdsbestek van minder 

dan dertig seconden gemoeid is geweest (23 seconden om precies te zijn). Het Hof heeft 
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op grond van het voorgaande klaarblijkelijk geoordeeld dat voor zover al sprake is 

geweest van een gelegenheid zich te beraden, de tijd dusdanig kort is geweest dat 

voorbedachte raad niet kan worden bewezen. Het OM is echter van oordeel dat ook een 

tijdsverloop van 23 seconden onder omstandigheden zonder meer nog voldoende kan zijn 

voor een verdachte om zich te beraden en dat in deze bewuste zaak die omstandigheden 

inderdaad dusdanig zijn dat sprake moet zijn geweest van beraad aan de kant van de 

verdachte. Op de camerabeelden in deze zaak is namelijk te zien dat de verdachte het 

slachtoffer bewusteloos heeft geslagen, zich vervolgens over het roerloos op de grond 

liggende slachtoffer buigt, het beeld uitloopt, even later weer het beeld inloopt en de 

fatale schoten lost. Nu het slachtoffer geen enkele bedreiging vormt en de verdachte koel 

opereert, is hier volgens het OM sprake van het tegenover gestelde van een handelen in 

een hevige gemoedsopwelling. De Hoge Raad echter doet het middel af middels art. 81.1 

RO
82

. Als men de conclusie van A-G Hofstee
83

 ernaast legt dan lijkt het erop dat deze 

verwerping niet alleen verband houdt met de waarderingsvrijheid van de feitenrechter, 

maar ook met het feit dat een kort tijdsbestek tussen voornemen en uitvoering toch een 

bijzonder sterke contra-indicatie kan vormen, met name wanneer de feitenrechter niet kan 

vaststellen wanneer het besluit tot schieten is genomen: 

 
“24. Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken van de onder 2 impliciet primair 

tenlastegelegde moord en heeft daartoe overwogen dat niet is gebleken dat verzoeker 

voorafgaand aan het incident op 1 januari 2011 het plan heeft opgevat om [slachtoffer] 

te doden en dat het Hof niet heeft kunnen vaststellen op welk moment tijdens het incident 

op 1 januari 2011 de verdachte het vuurwapen daadwerkelijk ter hand heeft genomen. 

Klaarblijkelijk heeft het Hof met die laatste overweging, gelet op hetgeen daarop volgt, 

bedoeld tot uitdrukking te brengen dat het niet heeft kunnen vaststellen op welk moment 

de verdachte het vuurwapen ter hand heeft genomen om daarmee op [slachtoffer] te 

schieten. Het Hof heeft met andere woorden niet kunnen vaststellen op welk moment het 

besluit om [slachtoffer] neer te schieten is gevallen. Voorts heeft het Hof overwogen dat 

met het afpakken van het vuurwapen, het daarmee weglopen, terugkeren en schieten een 

tijdsbestek van minder dan dertig seconden gemoeid is geweest (volgens de steller van 

het middel gaat het om een tijdsverloop van 23 seconden). Het Hof heeft op grond van 

het voorgaande klaarblijkelijk geoordeeld dat voor zover al sprake is geweest van een 

gelegenheid zich te beraden, de tijd dusdanig kort is geweest dat voorbedachte raad niet 

kan worden bewezen.  

 

25. Voor zover het middel erop berust dat het Hof in zijn overwegingen blijk heeft 

gegeven van een onjuiste uitleg van het bestanddeel 'voorbedachte raad', faalt het. Dat 

het Hof van een onjuiste uitleg is uitgegaan, valt uit zijn overwegingen niet af te leiden. 

Zoals in de toelichting op het middel terecht wordt aangevoerd, is naar vaste rechtspraak 

van de Hoge Raad voor een bewezenverklaring van voorbedachte raad voldoende dat 

komt vast te staan dat de verdachte tijd had zich te beraden op het te nemen of het 

genomen besluit, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en 

de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Het Hof 
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heeft zulks niet miskend, maar heeft niet wettig en overtuigend bewezen geacht dat de 

verdachte in de gegeven omstandigheden met voorbedachte raad heeft gehandeld.  

 

26. Voor zover het middel erover klaagt dat dit oordeel onbegrijpelijk is en nadere 

motivering behoefde, stuit het af op de aan het Hof voorbehouden beoordeling van de 

selectie en waardering van het voorhanden materiaal. In aanmerking genomen hetgeen 

hierboven onder 23 is vooropgesteld en het Hof zijn beslissing kennelijk mede heeft 

gebaseerd op een andere uitleg en waardering van gegevens van feitelijke aard dan door 

het Openbaar Ministerie ter zake was bepleit omtrent de voorbedachte raad, is ’s Hofs 

motivering niet onbegrijpelijk en heeft het op de voet van art. 359, tweede lid, Sv in 

voldoende mate de redenen opgegeven waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk 

onderbouwde standpunt dienaangaande van het Openbaar Ministerie.4 

 

27. Het middel faalt. 

 

 

Dit is wellicht begrijpelijk gelet op de huidige jurisprudentie van de Hoge Raad over 

voorbedachte raad, opmerkelijk is het wel enigszins gelet op het feit dat het slachtoffer 

geen enkele bedreiging (meer) vormt.
84

 Hoe dan ook, ook in een niet (meer) 

confrontationele situatie kan in een hevige gemoedsopwelling worden gedood. 
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Deel II 
 

Bijzondere onderwerpen 
 

1. 

‘Zeezwaaien’ 
In de zaak die leidt tot het arrest van 16 december 2014

85
 draait het om de toelaatbaarheid 

van het zogenaamde ‘zeezwaaien’
86

. Hiermee wordt bedoeld de situatie waarin een schip 

uitvaart met het enkele doel om afvalstoffen te lozen. Direct erna keert het schip weer 

terug naar dezelfde haven. Dit bleek in de praktijk aan de orde van de dag te zijn. 

 

Het lozen van afvalstoffen op zee wordt geregeld in het Marpol-verdrag. De vraag is of 

het ‘zeezwaaien’ op grond van dat verdrag geoorloofd is. Het verdrag spreekt immers van 

een schip dat “en route” dient te zijn, hetgeen – in ieder geval in de visie van het OM – 

zou kunnen betekenen dat een schip wel daadwerkelijk ergens naartoe onderweg dient 

zijn en de procedure van lozen en terugkeren dus niet geoorloofd is. Het Amsterdamse 

Hof denkt hier anders over en acht het zeezwaaien toelaatbaar. Het middel van het OM 

klaagt dat het Hof een onjuiste uitleg geeft aan het begrip “en route” als bedoeld in 

voorschrift 13 van Annex II bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and by the Protocol 

of 1997, Trb. 2006/260; hierna: Marpol-verdrag). De Hoge Raad oordeelt als volgt: 

 
“3.1.Het middel behelst de klacht dat het Hof een te ruime uitleg heeft gegeven aan het 

begrip "en route" als bedoeld in voorschrift 13, onder 2.1 sub 1 in verbinding met 

voorschrift 1 onder 6 van Annex II bij het Marpol-verdrag. 

  

3.2.In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. De verdachte heeft vanaf haar 

tankerschepen '[B]' en '[C]' waswater met daarin de in de bewezenverklaring genoemde 

schadelijke vloeistoffen in zee geloosd. Enkel met dat doel is zij telkens buitengaats 

gegaan. De verdachte is ter zake van deze gedragingen, het zogenoemde 'zeezwaaien', 

vervolgd en ontslagen van alle rechtsvervolging.  

 

3.3.Blijkens de hiervoor weergegeven wets- en verdragsbepalingen is in art. 1 van 

voorschrift 13 van Annex II van het Marpol-verdrag voorzien in een uitzondering op het 

bij art. 5 Wvvs gestelde verbod schadelijke vloeistoffen in zee te lozen, te weten indien de 

lozingen plaatsvinden met inachtneming van de in art. 2.1 van dat voorschrift gestelde 

operationele eisen. Tot die eisen behoort dat het schip "en route" is, zoals gedefinieerd in 

art. 1 van voorschrift 1 van Bijlage II. Het middel stelt de vraag aan de orde of daarvan 

kan worden gesproken in een geval als het onderhavige waarin het schip niet onderweg 

is naar een andere bestemming. 
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3.4.Het Hof heeft geoordeeld dat het begrip "en route" inhoudt "dat het schip varende (in 

beweging) moet zijn op het moment van het lozen". Dat oordeel is, gelet op de in de 

conclusie van de Advocaat-Generaal in het bijzonder onder 9.4, 9.5, 9.11, 9.14 en 9.15 

vermelde gronden, juist. Het begrip "en route" omvat dus ook de situatie waarin een 

schip uitvaart naar zee met het enkele doel residuen van schadelijke vloeistoffen te lozen. 

Daarbij is ingevolge voorschrift 1 onder 6 van Annex II bij het Marpol-verdrag vereist 

dat het schip op zee vaart en dat daarbij een zodanig traject wordt afgelegd dat de in zee 

geloosde stoffen over een zo groot mogelijk zeeoppervlak worden verspreid. 

  

3.5.Het middel is tevergeefs voorgesteld.” 
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2. 

Zedendelict 
In het arrest van 14 oktober 2014

87
 gaat het om het tweede lid van art. 249 Sr

88
. Aan de 

verdachte, een therapeut, is namelijk ten laste gelegde – kort gezegd - dat hij seks heeft 

gehad met een patiënte van hem. De feiten zijn – kort gezegd – als volgt: In de zomer van 

2006 wendt aangeefster, destijds 41 jaren oud, zich tot verdachte, een transpersoonlijk 

psychotherapeut, omdat zij vastloopt in haar studie en dingen wil bespreken waar zij 

tijdens haar opleiding tegenaan is gelopen. In juli en augustus 2006 vinden een 

intakegesprek en vier behandelsessies plaats, waarna de therapie wordt beëindigd omdat 

verdachte zich niet de geschikte therapeut voor aangeefster acht. Vervolgens hebben 

verdachte en aangeefster van september tot en met december 2006 een seksuele relatie, 

waarbij de seksuele contacten volgens aangeefster op vrijwillige basis plaatsvinden. Drie 

jaar later doet zij echter aangifte tegen verdachte wegens ontucht, omdat zij zich 

inmiddels slachtoffer voelt en vindt dat verdachte misbruik heeft gemaakt van zijn 

gezag.
89

 

Verdachtes standpunt is kort samengevat dat de hulpverleningsrelatie was beëindigd toen 

de seksuele contacten hebben plaatsgevonden, dat deze op vrijwillige basis tot stand zijn 

gekomen en dat geen sprake was van een afhankelijkheidsrelatie. Het Hof gaat hierin mee 

en oordeelt – zakelijk weergegeven – dat na de beëindiging van de behandelsessies, 

tussen de aangeefster en de verdachte niet meer een zodanige relatie bestond dat de 

aangeefster kon worden aangemerkt als "iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn 

hulp of zorg heeft toevertrouwd" als bedoeld in art. 249, tweede lid aanhef onder 3, Sr, 

zodat de seksuele handelingen die tussen beiden plaatsvonden niet konden worden 

aangeduid als "ontucht plegen" in de zin van genoemd artikel. Het OM voert hier onder 

meer tegen aan dat de vrijspraak van het aan de verdachte tenlastegelegde ontoereikend is 

gemotiveerd, nu de hulpverleningsverhouding weliswaar formeel kon zijn beëindigd, 

maar dat feitelijk nog wel degelijk sprake was van (enige mate van) afhankelijkheid die 

op de hulpverleningsrelatie kan worden teruggevoerd. Het slachtoffer bleef immers naar 

de behandelkamer van verdachte komen en de hulpvraag waarmee aangeefster bij hem 

was gekomen ten tijde van de beëindiging van de therapie bestond toen nog steeds. 

Ook vraagt het OM aandacht voor een onderliggende rechtsvraag naar de reikwijdte van 

art. 249 lid 2 sub 3 Sr: moet worden aangenomen dat art. 249 lid 2 sub 3 slechts 

“ontucht” in het kader van een bestaande behandelrelatie strafbaar stelt, waarbij de 

behandelrelatie materieel moet worden opgevat, of kan na het formeel en feitelijk 

beëindigen van de behandelrelatie ook nog sprake kan zijn van strafbaarheid van 

vrijwillige seksuele contacten tussen de behandelaar en ex-patient, een situatie die niet 

beperkt is in tijd en zich ook nog zou kunnen voordoen als die seksuele handelingen jaren 

later plaatsvinden? De Hoge Raad geeft het volgende (beknopte) antwoord: 

 
“In de overwegingen van het Hof ligt als zijn oordeel besloten dat na de beëindiging van 

de behandelsessies, tussen de aangeefster en de verdachte niet meer een zodanige relatie 
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bestond dat de aangeefster kon worden aangemerkt als "iemand die zich als patiënt of 

cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd" als bedoeld in art. 249, tweede lid aanhef 

onder 3o, Sr, zodat de seksuele handelingen die tussen beiden plaatsvonden niet kunnen 

worden aangeduid als "ontucht plegen" in de zin van genoemd artikel. Dat oordeel geeft 

niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is voorts, in aanmerking genomen dat het 

zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie slechts in 

beperkte mate kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk.” 
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3. 

Inbeslaggenomen rijbewijs en recidivegevaar 
In de zaak die leidt tot de beschikking van de Hoge Raad van 11 maart 2014

90
 op het 

beroep in cassatie van het OM tegen een beschikking van de Rechtbank Zwolle-

Lelystad
91

 van 19 augustus 2011 speelt zowel een procedureel als een materieel aspect 

een rol. Het procedurele aspect ziet op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Tegen 

een beslissing van de raadkamer van de Rechtbank tot teruggave van een rijbewijs aan 

klager staat cassatie open voor het OM. Dat hier slechts zelden gebruik van wordt 

gemaakt houdt verband met het feit dat tegen de tijd dat de Hoge Raad beslist, het 

rijbewijs reeds zal zijn teruggegeven. In een arrest uit 2012
92

 draait het om een 

klaagschrift van de klager ex art. 164 lid 8 WVW. Nu het rijbewijs inmiddels aan de 

klager was teruggegeven had deze geen belang meer bij zijn beroep tegen de beschikking 

en werd hij in cassatie niet-ontvankelijk verklaard. Voor het OM ligt dit anders, zo blijkt 

uit het arrest van 11 maart 2014: 

 
“De Rechtbank heeft het klaagschrift van de klager strekkende tot teruggave aan hem 

van zijn ingehouden rijbewijs, gegrond verklaard. Nu die beslissing afwijkt van het door 

de Officier van Justitie dienaangaande in raadkamer ingenomen standpunt, kan deze in 

zijn beroep worden ontvangen en kan zijn middel, dat zich met een rechts- en een 

motiveringsklacht keert tegen die gegrondverklaring, in behandeling worden genomen.” 

 

Annotator Keulen duidt dit verschil in positie tussen verdachte en OM in deze: 

 
“Kenmerkend aan deze zaken is dat het om een door de klager ingesteld cassatieberoep 

gaat. In de onderhavige zaak gaat het om een door de officier van justitie ingesteld 

cassatieberoep. En dat beoordeelt de Hoge Raad, zo blijkt, anders. Uit de bespreking van 

dit thema door Van Dorst kan worden afgeleid waar het verschil in benadering op kan 

berusten: ‘De genoemde procedures zijn erop ingericht dat de rechter, zonodig de 

cassatierechter, een einde kan maken aan de voortduring van een door de wet of het 

recht verboden maatregel van overheidswege. Maar als daaraan reeds een einde is 

gemaakt of gekomen, ontbreekt voor degene aan wie de maatregel was opgelegd, het 

belang bij toegang tot de rechter’ (p. 61). Bij een cassatieberoep van het OM zou het 

vereiste van voldoende belang een minder geprononceerde rol spelen; Van Dorst wijst er 

daarbij op dat het OM niet louter procespartij doch tevens hoeder van het algemeen 

belang is.” 

 

Wat het inhoudelijke deel van het arrest betreft is van belang dat - in tegenstelling tot 

hetgeen de Rechtbank overweegt - de Hoge Raad in relatie tot de in het tweede lid onder 

a, b, d en e omschreven gevallen expliciet spreekt van een ‘wettelijk vermoeden van 

recidivegevaar’. Het feit dat klager in casu de maximumsnelheid met meer dan 50 km/uur 

had overschreden (132 waar 80 het maximum was) maakt dus dat reeds sprake was van 

recidivegevaar en aldus dat de officier van justitie het ingevorderde rijbewijs onder zich 

kon houden. Een extra omstandigheid om recidivegevaar aan te tonen is daarvoor dus niet 
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vereist. Dat gevaar schuilt immers - zo blijkt uit de wetsgeschiedenis - in de hoogte van 

de overschrijding (bij snelheidsovertredingen) of de hoogte van het promillage bij rijden 

onder invloed. 
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4.  

Vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) 
Bekend is reeds dat ‘hate speech’ ongeoorloofd is voor een politicus.

93
 In de rechtspraak 

van het EHRM heeft zich de afgelopen jaren op dat vlak weliswaar een bepaalde lijn 

afgetekend.
94

 Op grond van de nog steeds geldende overweging uit het bekende 

Hanyside-arrest
95

 kunnen ook uitspraken van een politicus die “shock, offend or disturb” 

binnen het bereik en onder de bescherming van art. 10 EVRM vallen. Het geeft politici 

de gelegenheid om zich stevig uit te spreken over publieke issues. Dit geldt ook wanneer 

een politicus zich met zijn ideeën buiten de ‘mainstream’ plaatst.
96

 Dit wil uiteraard niet 

zeggen dat een politicus geen grenzen kan overschrijden.
97

 Hij behoudt natuurlijk een 

eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk en bekend in dit verband is de zaak tegen de 

Belgische politicus Feret. Het EHRM hield zijn veroordeling voor uitspraken over de ‘ 

islamificering’ van België in stand en overwoog dat ook uitlatingen die aanleiding geven 

tot intolerantie buiten het beschermingsbereik van art. 10 EVRM kunnen vallen.
98

 De 

‘Feret-lijn’ zou aldus kunnen worden uitgelegd dat uitlatingen van politici die niet 

bijdragen aan het publieke debat en die een deel van de bevolking stigmatiseren strafbaar 

kunnen zijn. De vraag was lange tijd hoe de Hoge Raad deze rechtspraak van het EHRM 

zou uitleggen. Er werd dan ook verwachtingsvol uitgekeken naar het arrest van 16 

december 2014
99

 in de zaak tegen de Amsterdamse lokale politicus Delano Felter, die in 

2010 bij een lijsttrekkersdebat in Amsterdam een reeks anti-homo uitspraken
100

 heeft 

gedaan en aan wie als gevolg daarvan groepsbelediging (137c Sr) en aanzetten tot 

discriminatie (137d Sr) is ten laste gelegd. Op het moment van het verschijnen van het 

Felter-arrest had het OM nog geen definitief besluit over het al dan niet vervolgen van 

Wilders voor zijn “minder…minder”-uitspraken genomen. Met name was het de vraag 

welke uitleg de Hoge Raad zou geven aan het ‘shock, offend and disturb’ - criterium. De 

Hoge Raad overweegt uiteindelijk het volgende: 
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“4.4.2. 

Het, onder meer in art. 10 EVRM gegarandeerde, recht op vrijheid van meningsuiting 

staat aan een strafrechtelijke veroordeling ter zake van groepsbelediging en/of aanzetten 

tot discriminatie in de zin van art. 137c Sr onderscheidenlijk 137d Sr niet in de weg 

indien zo een veroordeling een op grond van art. 10, tweede lid, EVRM toegelaten – te 

weten een bij de wet voorziene, een gerechtvaardigd doel dienende en daartoe een in een 

democratische samenleving noodzakelijke - beperking van de vrijheid van meningsuiting 

vormt. 

 

4.4.3. 

Bij de beoordeling van een uitlating in verband met de strafbaarheid daarvan wegens 

groepsbelediging en/of aanzetten tot discriminatie in de zin van voormelde wettelijke 

bepalingen, dient acht te worden geslagen op de bewoordingen van die uitlating alsmede 

op de context waarin zij is gedaan. Daarbij dient onder ogen te worden gezien of de 

gewraakte uitlating een bijdrage kan leveren aan het publiek debat of een uiting is van 

artistieke expressie. Tevens dient onder ogen te worden gezien of de uitlating in dat 

verband niet onnodig grievend is. 

 

4.4.4. 

Bij de beoordeling van de vraag of een uitlating onnodig grievend is, dient, indien het 

gaat om een uitlating door een politicus in het kader van het publiek debat – het politieke 

debat daaronder begrepen – onder ogen te worden gezien enerzijds het belang dat de 

betreffende politicus daadwerkelijk in staat moet zijn zaken van algemeen belang aan de 

orde te stellen ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten, maar 

anderzijds ook de verantwoordelijkheid die de politicus in het publieke debat draagt om 

te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de 

grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om 

uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die 

aanzetten tot onverdraagzaamheid.” 

 

Het belang schuilt hier in r.o. 4.4.4., waarin expliciet staat dat ook uitlatingen die 

aanzetten tot ‘onverdraagzaamheid’ onnodig grievend en dus strafbaar kunnen zijn. 

De verwachting is dan ook dat deze overwegingen in het twee Wilders-proces een 

grote rol zullen spelen. 
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5. 

Art. 68 Sr en 313 Sv; hetzelfde feit 
In zijn (nieuwe) standaardarrest van 1 februari 2011

101
 verduidelijkt de Hoge Raad in 

voorafgaande beschouwingen de maatstaf voor de toepassing van art. 68 Sr en art. 313 Sv 

over “hetzelfde feit”
102

: 

 
“2.9.1. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van "hetzelfde feit", dient de rechter 

in de situatie waarop art. 68 Sr ziet de in beide tenlasteleggingen omschreven verwijten, 

en in de situatie waarop art. 313 Sv ziet de in de tenlastelegging en de in de vordering tot 

wijziging van de tenlastelegging omschreven verwijten te vergelijken. 

Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante vergelijkingsfactoren te 

worden betrokken. 

(A) De juridische aard van de feiten. 

Indien de tenlastegelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de 

mate van verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft 

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen 

strekken, en 

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima 

onder meer tot uitdrukking komt de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf 

dan wel overtreding. 

(B) De gedraging van de verdachte. 

Indien de tenlasteleggingen respectievelijk de tenlastelegging en de vordering tot 

wijziging daarvan niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen 

de gedragingen van belang zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van 

de gedragingen als wat betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden 

waaronder zij zijn verricht. 

 

2.9.2. Opmerking verdient dat reeds uit de bewoordingen van het begrip "hetzelfde feit" 

voortvloeit dat de beantwoording van de vraag wat daaronder moet worden verstaan, 

mede wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. Vuistregel is nochtans dat 

een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en/of in de gedragingen tot de 

slotsom kan leiden dat geen sprake is van "hetzelfde feit" in de zin van art. 68 Sr.” 

 
In de OM-cassatie die leidt tot het arrest van 16 december 2014

103
 gaat het om de 

toepassing van deze criteria op een vordering wijziging tenlastelegging inhoudende dat 

voorafgaand aan het primair tenlastegelegde doodslag wordt toegevoegd diefstal met 

geweld de dood ten gevolge hebbende. Het Hof wijst de vordering af op de grond dat het 

in de vordering omschreven feit onder een delictsomschrijving valt ter bescherming van 

het vermogen en het onderhavige ten laste gelegde feit onder een delictsomschrijving valt 

ter bescherming van het leven. De juridische aard van de feiten verschilt aldus te zeer. De 

Hoge Raad oordeelt anders: 
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“De aan de verdachte primair verweten gedraging is in de tenlastelegging omschreven 

als - kort gezegd - doodslag, en in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging als - 

kort gezegd - diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbend. De tenlastelegging is 

toegesneden op art. 287 Sr en de vordering tot wijziging van de tenlastelegging op art. 

312, derde lid, Sr. 

Zowel het verschil in de juridische aard van de aan de verdachte verweten feiten als het 

verschil tussen de omschreven gedragingen loopt niet zodanig uiteen dat geen sprake kan 

zijn van "hetzelfde feit" in de zin van art. 68 Sr. Hoewel de strafbaarstelling van diefstal 

met geweld in het bijzonder strekt ter bescherming van het vermogen van de 

rechthebbende, strekt die strafbaarstelling, mede bezien in samenhang met de in art. 312, 

derde lid Sr opgenomen strafverzwarende omstandigheid 'de dood ten gevolge hebbend', 

evenals de strafbaarstelling van doodslag tevens ter bescherming van het leven, terwijl 

de strafmaxima die op doodslag en op diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbend, 

zijn gesteld, niet uiteenlopen. De gedragingen van de verdachte verschillen niet wat 

betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zouden zijn 

verricht, terwijl de aard en kennelijke strekking van het tijdens een worsteling opzettelijk 

afschieten van kogels met een vuurwapen op een lichaam (zoals omschreven in de op art. 

287 Sr toegesneden tenlastelegging) in de kern genomen slechts in beperkte mate afwijkt 

van het schieten met een vuurwapen terwijl dit de dood van een ander tot gevolg heeft 

(zoals omschreven in de op art. 312, derde lid, Sr toegesneden vordering tot wijziging 

van de tenlastelegging). 

Gelet hierop geeft het oordeel van het Hof dat toewijzing van de vordering tot wijziging 

van de tenlastelegging een ander feit oplevert, blijk van een onjuiste rechtsopvatting.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

6. 

Causaliteit (redelijke toerekening) 
Bij toepassing van de causaliteitsleer gaat het om de vraag of het redelijk is het 

ingetreden gevolg toe te rekenen aan het gedrag van de verdachte. De causaliteitsleer van 

de Hoge Raad is bestendigd in het bekende Groninger HIV-arrest.
104

 Met deze 

‘toerekening naar redelijkheid’ heeft de Hoge Raad een nogal vaag criterium 

binnengehaald, dat bovendien per type delict kan verschillen. In het arrest van 14 oktober 

2014
105

 ging het om een zogenaamd door het gevolg gekwalificeerd delict, meer bepaald 

om mishandeling met de dood als gevolg. Bij een door het gevolg gekwalificeerd delict 

kan worden volstaan met het beantwoorden van de vraag of sprake is van een relevante 

veroorzakende factor. De voorzienbaarheid treedt hier naar de achtergrond, omdat opzet 

noch schuld vereist is met betrekking tot het geobjectiveerde gevolg. Het gaat hier in feite 

om ‘pechstrafrecht’: als je iemand mishandelt door hem een klap tegen het hoofd te 

geven en het slachtoffer overlijdt doordat hij als gevolg van de klap ongelukkig met zijn 

hoofd op de stoeprand terecht komt, dan kan dat dodelijk gevolg in redelijkheid aan de 

klap worden toegerekend, ook al was het voor de verdachte niet voorzienbaar dat het zo 

zou aflopen. De wetgever heeft zo een geobjectiveerd gevolg niet zomaar voor risico van 

de verdachte laten komen: het wordt namelijk gezien als een ‘typisch’ gevolg van een 

dergelijke handeling. De aansprakelijkheid dient te worden beperkt tot de gevolgen die 

kunnen worden gezien als een verwerkelijking van de specifieke risico’s die eigen zijn 

aan de aard van het delict.
106

 Indien aldus de wijze van intreden van het geobjectiveerde 

gevolg atypisch is voor de gedraging (bv. slachtoffer overlijdt na schop tegen de enkel) 

zou het onredelijk zijn het overlijden toch aan de schop toe te rekenen. In de zaak die 

leidt tot het arrest van 14 oktober 2014
107

 gaat het om de vraag of het overlijden van het 

slachtoffer redelijkerwijs aan de mishandeling door verdachte (het onverhoeds aanleggen 

van een nekklem bij het slachtoffer en het bijten van het slachtoffer) kan worden 

toegerekend nu het slachtoffer (een man van rond de veertig) een zeer zwak hart had en 

cocaïne had gebruikt. Het Hof komt - op basis van de deskundigenrapportages - tot de 

conclusie dat er een reële mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer ook zou zijn overleden 

als de tenlastegelegde gedragingen van de verdachte waren uitgebleven: 
 

“In het onderhavige geval waarin de tenlastegelegde gedragingen van de verdachte zoals 

voorop gesteld, naar hun aard en derhalve onafhankelijk van de ziekelijke predispositie 

van het slachtoffer, niet geschikt zijn om de dood van het slachtoffer teweeg te brengen en 

niet is gebleken dat zij het risico op de dood van het slachtoffer in relevante mate hebben 

verhoogd, kan het overlijden van het slachtoffer - hoezeer ook tragisch samenvallende 

met de hem overkomen geweldpleging - dan ook niet redelijkerwijs als gevolg van diens 
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handelen aan de verdachte worden toegerekend zodat de verdachte van het onder 1 (...) 

tenlastegelegde voor zover dit de dood van het slachtoffer betreft, eveneens dient te 

worden vrijgesproken.” 

 
De Hoge Raad casseert echter omdat de overweging van het Hof dat niet is gebleken 

dat de gedragingen van verdachte het risico op de dood van het slachtoffer in 

relevante mate hebben vergroot, niet goed te rijmen is met de wijze waarop het Hof 

kennelijk adhesie betuigt met de uitlating van de deskundige dat het bekend is dat bij 

emotionele omstandigheden een plotse hartdood kan ontstaan bij een hart met 

gebreken zoals bij het slachtoffer: 

 
“Het Hof heeft zijn oordeel dat de dood van het slachtoffer niet redelijkerwijs aan de 

gedragingen van de verdachte kan worden toegerekend doen steunen op zijn "conclusie 

(...) dat er een reële mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer ook zou zijn overleden als de 

tenlastegelegde gedragingen van de verdachte waren uitgebleven", waarmee het Hof 

kennelijk doelt op overlijden ten tijde van de tenlastegelegde gedragingen. Die conclusie 

is echter, gelet op de door het Hof gedane vaststellingen, niet begrijpelijk. Het Hof heeft 

zijn oordeel over de toerekening derhalve ontoereikend gemotiveerd.” 

 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat je ‘je slachtoffer maakt zoals je het 

aantreft’. Een mishandeling van enige zwaarte (zoals een nekklem) kan worden 

gezien als een relevante veroorzakende factor. Het feit dat het slachtoffer in een 

slechte fysieke toestand verkeert maakt nog niet dit het geobjectiveerd gevolg (als de 

dood) ‘a-typisch’ is voor een dergelijke mishandeling. De verdachte heeft dan 

simpelweg ‘pech’ en het gevolg komt redelijkerwijs voor zijn rekening.
108
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7. 

Mensenhandel (art. 273f Sr) 
Sublid 5 van het eerste lid van art. 273f Sr luidt als volgt: 

 
"Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren 

of geldboete van de vijfde categorie gestraft: 

degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van 

seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen 

betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling 

onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich 

daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen 

betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 

bereikt” 

 
In de OM-cassatie die leidde tot het arrest van 10 september 2013

109
 ging het reeds om de 

uitleg van de woorden "ertoe brengen", hier in het kader van subonderdeel 3 uit het nog 

altijd complexe eerste lid van art. 273f Sr.
110

 Dat betrof echter een ander aspect ervan. In 

het arrest van 20 mei 2014
111

 staat centraal de vraag of eerst van “ertoe brengen” kan 

worden gesproken wanneer het slachtoffer als het ware wordt ‘overgehaald’, of dat ook 

meer faciliterende handelingen daarvoor reeds voldoende kunnen zijn. 

Het Hof is van oordeel dat 'ertoe brengen’ duidt op “een situatie waarin een reële eigen 

keuze van de prostituee in meer of mindere mate afwezig is, waarbij op zichzelf niet 

doorslaggevend is of de prostituee al dan niet minderjarig is: 

 
"Naar het oordeel van het hof duidt het begrip 'ertoe brengen' op een situatie waarin een 

reële eigen keuze van de prostituee in meer of mindere mate afwezig is, waarbij op zichzelf 

niet doorslaggevend is of de prostituee al dan niet minderjarig is. De bescherming van 

minderjarigen als zodanig moet worden geacht te zijn gelegen in de omstandigheid dat in een 

dergelijk geval voor strafbaarheid geen dwangmiddelen zoals genoemd in artikel 273f, eerste 

lid, aanhef en onder 1˚ van het Wetboek van Strafrecht zijn vereist. 

Evenals de rechtbank acht het hof de door de getuige [betrokkene] op de terechtzitting in 

eerste aanleg afgelegde verklaring, gelet op de daarin vervatte tegenstrijdigheden en de 

rancuneuze houding van de getuige, onvoldoende betrouwbaar om voor het bewijs te 

gebruiken. Bij de beoordeling van de tenlastelegging gaat het hof daarom uit van de door de 

getuige [betrokkene] op 10 februari 2011 tegenover de politie afgelegde verklaring. 

Uit laatstgenoemde verklaring blijkt dat de verdachte door [betrokkene] is benaderd en dat 

hij met betrekking tot het prostitutiewerk van [betrokkene] - waar zij zich reeds mee 

bezighield vóórdat zij de verdachte leerde kennen – op haar verzoek slechts faciliterende 

activiteiten heeft verricht. [betrokkene] heeft de aanwezigheid van de verdachte als 

beschermend ervaren. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van het hof niet 
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worden gesproken van afwezigheid (in meer of mindere mate) van een reële keuze bij 

[betrokkene], zodat naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend kan worden 

bewezen dat de verdachte [betrokkene] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het 

verrichten van seksuele handelingen, met of voor een derde tegen betaling. 

Op grond van het bovenstaande acht het hof - anders dan de rechtbank - evenmin wettig en 

overtuigend bewezen dat de verdachte ten aanzien van [betrokkene] handelingen heeft 

ondernomen waarvan hij wist dat [betrokkene] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het 

verrichten van prostitutiehandelingen. 

Het hof zal de verdachte derhalve vrijspreken van het eerste cumulatief/alternatief ten laste 

gelegde." 

 
Het OM is van mening dat het Hof daarmee een te beperkte en dus onjuiste uitleg van het 

begrip “ertoe brengen” geeft, waardoor het Hof de grondslag van de tenlastelegging heeft 

verlaten. Het OM baseert zich daarbij op wetsgeschiedenis en eerdere rechtspraak van de 

Hoge Raad.
112

 

Uit deze wetsgeschiedenis van (de voorlopers van) art. 273f, eerste lid volgt dat deze 

bepaling tot doel heeft het beschermen van minderjarigen tegen prostitutie. Om die reden 

ontbreekt de eis van het gebruik van dwangmiddelen (zoals genoemd onder 1˚). Het 

brengen van een minderjarige tot een rol in de seksbusiness is afzonderlijk strafbaar 

gesteld teneinde tot uitdrukking te brengen dat aan de wil van de jeugdige geen betekenis 

toekomt. Bij minderjarigen is dus zonder meer sprake van strafbaarheid indien de dader 

haar (of hem) tot prostitutie brengt.
113

 

Uit eerdere rechtspraak kan vervolgens worden afgeleid dat niet vereist is dat het 

initiatief is uitgegaan van de mensenhandelaar. Iemand ertoe brengen zich beschikbaar te 

stellen voor de prostitutie kan ook hierin gelegen zijn dat iemand daartoe een 

(belangrijke) bijdrage levert, bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling.
114

 

Voorts is bepaald dat ook voor een minderjarige die eerder in de prostitutie werkzaam is 

geweest geldt dat deze tot prostitutie kan worden gebracht of dat ten aanzien van die 

minderjarige handelingen kunnen worden ondernomen waardoor deze in de prostitutie 

belandt.
115

 

Gelet hierop is ook de Hoge Raad van oordeel dat het oordeel van het Hof dat het begrip 

“ertoe brengen” als bedoeld in art. 273f, eerste lid, onder 5˚ Sr duidt op een situatie 

waarin een reële eigen keuze van de prostituee in meer of mindere mate afwezig is, 

waarbij op zichzelf niet doorslaggevend is of de prostituee al dan niet minderjarig is, blijk 

van een te beperkte en dus onjuiste rechtsopvatting: 
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"3.3. 

Mede gelet op deze wetsgeschiedenis heeft het Hof met zijn oordeel dat het bestanddeel 

'ertoe brengen' als bedoeld in art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr duidt op "een situatie 

waarin een reële eigen keuze van de prostituee in meer of mindere mate afwezig is, 

waarbij op zichzelf niet doorslaggevend is of de prostituee al dan niet minderjarig is", 

een te beperkte en dus onjuiste betekenis toegekend aan de in de tenlastelegging 

voorkomende term 'ertoe brengen', die aldaar is gebezigd in dezelfde betekenis als 

daaraan toekomt in art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr. Door de verdachte van het 

tenlastegelegde vrij te spreken heeft het Hof hem dus vrijgesproken van iets anders dan 

was tenlastegelegd. Het middel klaagt terecht dat het Hof aldus de grondslag van de 

tenlastelegging heeft verlaten. 

 

 

3.4. 

In eerdere rechtspraak is beslist dat onder het tot prostitutie brengen mede dient te 

worden verstaan iedere gedraging gericht tegen een persoon ertoe strekkende deze te 

belemmeren in zijn vrijheid met prostitutie op te houden ongeacht de omstandigheid of 

deze daarbij vrijwillig betrokken is geraakt dan wel reeds eerder bij prostitutie betrokken 

was (vgl. HR 6 juli 1999, ECLI:NL:HR:1999:AB9475, NJ 1999/701, rov. 3.3.5). Mede 

gelet hierop en in aanmerking genomen dat art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr blijkens de 

hiervoor onder 3.2.3 weergegeven wetsgeschiedenis strekt ter bescherming van 

minderjarigen en om die reden de eis van het uitoefenen van dwang ontbreekt, verdient 

nog opmerking dat ook voor zover het oordeel van het Hof zou zijn gebaseerd op de 

opvatting dat de omstandigheid dat aangeefster zich reeds met "prostitutiewerk" 

bezighield voordat zij de verdachte benaderde en de verdachte op haar verzoek slechts 

"faciliterende activiteiten" heeft verricht, aan de toepasselijkheid van art. 273f, eerste lid 

onder 5°, Sr in de weg staat, dat oordeel berust op een verkeerde rechtsopvatting." 
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8. 

Uitlevering 
In 2014 krijgt de cassatiedesk een tweetal zaken aangemeld waarin centraal staat een 

afgewezen verzoek om uitlevering van de VS aan Nederland. In de eerste zaak
116

 staat 

centraal artikel 9, derde lid van het uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der 

Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, dat voor zover relevant als volgt luidt: 

 
“Bij een verzoek tot uitlevering met betrekking tot een persoon die wordt gezocht met het 

oog op vervolging dienen te worden gevoegd: 

a. (…); en 

b. het bewijsmateriaal dat, volgens het recht van de aangezochte Staat, de aanhouding en 

dagvaarding van die persoon zou rechtvaardigen indien het feit in die Staat zou zijn 

gepleegd, (…).” 

 

De vraag waar het hier om gaat is of de VS wel aan dit vereiste had voldaan. Bij 

uitleveringsverzoeken van Amerikaanse zijde ter voldoening aan de hier geciteerde 

verdragsbepaling wordt doorgaans alleen een ‘affidavit’ gevoegd als bijlage. Dit is - kort 

gezegd - een ambtsedig verslag van verloop en resultaat van het in de bewuste zaak 

verrichte strafrechtelijke onderzoek. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba acht dit onvoldoende en 

oordeelt dat ter onderbouwing van de graad van verdenking die door het recht van de 

aangezochte staat wordt vereist uitsluitend genoegen mag worden genomen met het 

meest authentieke bewijsmateriaal en dat ‘de auditu’-bewijsmateriaal in dit verband niet 

toereikend is. De Hoge Raad acht het hiertegen geformuleerde middel gegrond en van 

was mening dat ’s Hofs oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting: 

 
“2.3. 

Vooropgesteld wordt dat aan de eis van art. 9, derde lid aanhef en onder b, van het 

Verdrag is voldaan indien uit het bijgevoegde bewijsmateriaal een zodanig redelijk 

vermoeden van schuld van de opgeëiste persoon voortvloeit aan het feit waarvoor de 

uitlevering is verzocht dat naar het recht van de aangezochte Staat zijn aanhouding dan 

wel enig nader onderzoek met het oog op dagvaarding gerechtvaardigd zou zijn (vgl. HR 

9 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX6949, NJ 2013/62). 

 

2.4. 

In de bestreden uitspraak ligt als het oordeel van het Hof besloten dat eerst dan aan de 

eis van art. 9, derde lid aanhef en onder b, van het Verdrag is voldaan indien bij de 

'affidavit', zijnde een ambtsedig verslag van verloop en resultaat van het in deze zaak 

verrichte strafrechtelijke onderzoek, is gevoegd het "bewijsmateriaal waaraan in de 

affidavit wordt gerefereerd". Dit oordeel vindt geen steun in het Verdrag. 

 

 

2.5. 

Het middel klaagt hierover terecht.” 
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In de tweede uitleveringszaak
117

 staat de toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal centraal. 

Inzake verzoeken tot uitlevering heeft als uitgangspunt te gelden dat aan de rechter die 

over de toelaatbaarheid van de uitlevering beslist geen oordeel toekomt over de 

rechtmatigheid van de bewijsgaring ten behoeve van de strafzaak in de verzoekende staat. 

Dat geldt in beginsel ook wanneer Nederland aan die bewijsgaring heeft bijgedragen door 

de verlening van rechtshulp.
118

 De uitleveringsrechter
119

 leek dit te miskennen door te 

overwegen: 

 
"Het vertrouwensbeginsel tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der 

Nederlanden is in casu het uitgangspunt. Er dient in beginsel voldoende vertrouwen te 

bestaan dat de autoriteiten op rechtmatige wijze hun opsporingsmiddelen hebben ingezet. 

 

De verdediging heeft gesteld, en het Hof gaat er op grond van de beschikbare stukken en 

met name van de Affidavit in support of request for extradition d.d. 21 oktober 2013 van 

uit: 

 

- dat vanaf november 2012 door de Amerikaanse autoriteiten hier ten lande bijzondere 

opsporingsmethoden, zoals observatie en infiltratie zijn gebruikt zonder bemoeienis van 

het lokale Openbaar Ministerie, waardoor niet kan worden getoetst of al dan niet is 

gehandeld in strijd met het in ons (en niet op gelijke wijze in het Amerikaanse) 

rechtssysteem geldende zgn. Tallon-criterium (177m, derde lid Sv); 

 

- dat de opgeëiste persoon na zijn voorlopige aanhouding zonder medeweten van het 

Openbaar Ministerie is bezocht door Amerikaanse opsporingsambtenaren en dat aan 

hem vragen zijn gesteld, alsmede dat met hem is gesproken over zijn mogelijke 

medewerking aan het onderzoek (aanbod tot plea bargaining) zonder dat voldaan is aan 

de in ons rechtssysteem geldende zogenaamde Salduz-waarborgen. 

 

Het Hof weegt daarbij mede dat van de hiervoor bedoelde handelingen geen dan wel op 

onvoldoende wijze door enig lokale opsporingsambtenaar proces-verbaal is opgemaakt, 

dat het gestelde in artikel 564 Sv niet is nageleefd. 

 

Het Hof benadrukt dat het hier een persoon van de Nederlandse nationaliteit betreft, die 

mag rekenen op de bescherming van zijn eigen nationale strafvorderlijke bepalingen.  

 

Anders dan afgeleid zou kunnen worden uit de eerdere beschikking van dit Hof van 5 

november 2013, meent het Hof thans, beschikkende over het uiteindelijke dossier, dat 

deze geconstateerde gebreken, in onderling verband en samenhang bezien, van 

dusdanige aard zijn, dat zij een uitlevering in de weg staan. Naar Curaçaos recht zouden 

de litigieuze bewijsmiddelen in de gegeven omstandigheden immers ter zijde moeten 

worden geschoven en het Hof acht het onjuist dat dat bewijs wel zou kunnen worden 

gebruikt via een mogelijk proces in de Verenigde Staten in het kader van een omzetting 

van de straf naar nationale maatstaven." 
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Het OM roept in de schriftuur de vraag op in hoeverre deze overwegingen zich laten 

verenigen met bepalingen van uitleveringsrecht en de jurisprudentie van de Hoge Raad 

dienaangaande. Daaruit kan immers worden afgeleid dat aan de uitleveringsrechter niet 

toekomt een oordeel over gebreken in de bewijsverkrijging, aangezien de rechtmatigheid 

van de bewijsverkrijging niet aan het oordeel van de uitleveringsrechter is onderworpen. 

De eventuele onrechtmatigheid van de bewijsverkrijging brengt bovendien niet zonder 

meer de ontoelaatbaarheid van de uitlevering mee. De Hoge Raad bevestigt dit in zijn 

arrest in deze zaak: 

 
"Blijkens zijn hiervoor weergegeven overwegingen heeft het Hof bij zijn oordeel dat de 

verzochte uitlevering ontoelaatbaar moet worden verklaard mede tot uitgangspunt 

genomen dat de omstandigheid dat "de litigieuze bewijsmiddelen" "via een mogelijk 

proces in de Verenigde Staten" zouden kunnen worden gebruikt, aan uitlevering in de 

weg staat. Aldus heeft het Hof miskend dat aan de rechter die over de toelaatbaarheid 

van de uitlevering beslist geen oordeel toekomt over de rechtmatigheid van de 

bewijsgaring ten behoeve van de strafzaak in de verzoekende staat (vgl. HR 10 juli 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:AB3324, NJ 2001/618). Voor zover het middel daarover klaagt, is het 

terecht voorgesteld." 
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9. 

Wederspannigheid (art. 180 Sr) 
Art. 180 Sr, luidt: 

 
"Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in 

de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens 

wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan 

wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de 

derde categorie.” 

 

In de zaak die leidt tot het arrest van 25 maart 2014
120

 gaat het om de vraag of de 

opsporingsambtenaren wel ‘in de rechtmatige uitoefening van hun bediening’  waren toen 

zij naar aanleiding van een melding over een vechtpartij in een trein naar het perron 

waren gekomen waar de trein zou aankomen. De verdachte heeft in die trein (die 

onderweg was van Rotterdam naar 's-Gravenhage) een medepassagier aangesproken op 

zijn belgedrag, waarna er in die trein een vechtpartij is ontstaan tussen de verdachte 

enerzijds en die medepassagier en een vriend van die medepassagier anderzijds. 

De betreffende opsporingsambtenaren hebben van die vechtpartij een melding ontvangen 

en zij zijn naar het perron gegaan waar de trein was gearriveerd. Zij worden buiten de 

trein aangesproken door de medepassagier en zijn vriend met de mededeling dat zij door 

de verdachte zijn mishandeld. De opsporingsambtenaren constateren letsel in het gezicht 

van één van hen. Eén van de opsporingsambtenaren is toen de trein ingegaan en hij heeft 

de verdachte, bij wie hij eveneens letsel constateerde, verzocht uit de trein te stappen. De 

verdachte voldoet aan dit verzoek en volgt de opsporingsambtenaar en wordt, eenmaal 

buiten de trein op het perron, aangehouden. Tegen die aanhouding maak hij bezwaar, 

omdat hij de indruk krijgt dat alleen hij wordt aangehouden voor mishandeling. Op het 

perron verzet hij zich vervolgens. Het Hof is van oordeel dat er weliswaar goede gronden 

waren om de verdachte aan te houden, maar dat de verbalisanten, onder de gegeven 

omstandigheden, hebben nagelaten naast de aanhouding van de verdachte ook nog andere 

(opsporings)handelingen te verrichten die ertoe strekten de toedracht van de vechtpartij 

op te helderen. Hieraan verbindt het Hof de conclusie dat de verbalisanten bij aanhouding 

van de verdachte niet verkeerden in de rechtmatige uitoefening van hun bediening. Dit 

oordeel houdt geen stand bij de Hoge Raad: 

 
“Het Hof heeft vastgesteld dat de politieambtenaren zich, na een melding van een vechtpartij 

in de trein, naar de plaats van het delict hebben begeven, en dat zij, nadat zij hadden 

vernomen wie bij de vechtpartij betrokken waren geweest op grond waarvan bij hen het 

redelijke vermoeden van schuld van de verdachte was ontstaan, de verdachte onmiddellijk 

nadat zij ter plaatse waren gekomen hebben aangehouden. Aldus heeft het Hof geoordeeld 

dat de opsporingsambtenaren "terecht tegen de verdachte op heterdaad de verdenking van 

mishandeling hebben aangenomen en op die grond over de bevoegdheid beschikten hem aan 

te houden". Daarvan uitgaande, geeft het oordeel van het Hof dat de opsporingsambtenaren 

in het onderhavige geval niet verkeerden in de rechtmatige uitoefening van hun bediening 

omdat zij niet geacht kunnen worden met de aanhouding van de verdachte "het belang op het 

oog te hebben gehad dat de voor het nemen van strafvorderlijke beslissingen vereiste 
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waarheid aan de dag zou worden gebracht", blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof 

heeft miskend dat aan de rechtmatigheid van de aanhouding – en dus aan de rechtmatigheid 

van de uitoefening van de bediening – niet in de weg staat dat het opsporingsonderzoek naar 

het op heterdaad ontdekte feit, achteraf bezien, onvolledig of gebrekkig is geweest, zoals een 

redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit ook kan hebben bestaan indien bij 

nader onderzoek mocht blijken dat iemand het feit waarvan hij is verdacht niet heeft begaan 

of dat feit niet een volgens de wet strafbaar feit oplevert (vgl. HR 3 maart 1987, 

ECLI:NL:HR:1987:AB8324, NJ 1987/851).” 

 

Deze uitkomst verbaast niet. De vraag of de verbalisanten – gezien het geconstateerde 

letsel bij de verdachte – niet ook hun oor te luister hadden moeten leggen bij de 

aanwezige omstanders raakt - zo stelt ook A-G Aben
121

 - aan de zorgvuldigheid en 

volledigheid van het politieonderzoek in algemene zin en niet aan de rechtmatigheid van 

het optreden jegens de verdachte. 
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10. 

Contra-expertise: recht op tegenonderzoek 
Een belangrijk element van het beginsel ‘equality of arms’ is het kunnen verrichten van 

tegenonderzoek door de verdediging. Strikt genomen voorziet het EVRM niet in een 

recht op deskundigen- onderzoek of in een recht op contra-expertise.

 

Artikel 6 EVRM 

regelt alleen het recht van de verdachte om getuigen te horen. Niettemin heeft het 

Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM) geoordeeld dat de verdachte onder 

omstandigheden aan art. 6 EVRM het recht kan ontlenen om tegenonderzoek te 

verrichten.
122

 De twee belangrijkste zaken in dit verband zijn die van Bönisch
123

 en die 

van Brandstetter
124

, beide tegen Oostenrijk. Annotator Van Dijk schreef over het eerste 

arrest o.m. het volgende: 

 
"(...) wordt in het arrest (...) gesteld dat, wanneer een door de rechter geraadpleegde 

deskundige en eventueel het rapport waarop deze zich baseert tevens tot het instellen van 

strafvervolging hebben geleid en derhalve geacht kunnen worden het standpunt van die 

vervolgende instantie te ondersteunen, de 'equality of arms' meebrengt, dat de verdachte 

van zijn kant de gelegenheid moet krijgen daartegen een contra-expertise te laten 

uitbrengen (...)".
125

 

 
Wel dient te worden opgemerkt dat de Straatsburgse rechtspraak erg casuïstisch is. In 

navolging van het EHRM oordeelt ook de Hoge Raad dat de eis van een eerlijke 

procesvoering kan meebrengen dat aan een verzoek tot het doen verrichten van een 

tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven. Of zich zo een geval voordoet is 

afhankelijk van de omstandigheden van de desbetreffende zaak: 

 
“De eis van een eerlijke procesvoering kan meebrengen dat aan een dergelijk verzoek tot 

het doen verrichten van een tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven. 

Of zich zo een geval voordoet is afhankelijk van de omstandigheden van de 

desbetreffende zaak. Daarbij kan worden gedacht aan onder meer (a) de gronden 

waarop het verzoek steunt, (b) het belang van het gevraagde tegenonderzoek in het licht 

van - bijvoorbeeld - de aanwezigheid van ander bewijsmateriaal dan wel de overtuigende 

kracht die pleegt te worden toegekend aan het bestreden onderzoeksresultaat, (c) de 

omstandigheid dat het verzoek is gedaan op een zodanig tijdstip dat een dergelijk 

onderzoek nog mogelijk is, en (d) de omstandigheid dat het verzoek redelijkerwijs eerder 

had kunnen worden gedaan.”
126

 

                                                 
122

 Het recht op tegenonderzoek maakt immers deel uit van het bevorderen en bieden van tegenspraak, 

“tegensprekelijkheid” genoemd in: B.F. Keulen e.a., “Het deskundigenregister in strafzaken, De beoogde 

werking, mogelijke neveneffecten en risico’s”, WODC (2010), Hoofdstuk 5 (N.J.M. Kwakman), § 4.3, p. 

107; de “tegensprekelijkheid” is daarin tevens als pijler in de rechtsvergelijking met België, Duitsland, 

Frankrijk en Engeland betrokken. Zie hierover ook J. Hielkema, ‘Artikel 6 EVRM en het recht op 

tegenonderzoek’, WODC 2004 
123

 EHRM 6 mei 1985, NJ 1989/385 (Bönisch tegen Oostenrijk) 
124

 EHRM 30 okt. 1991, Serie A nr. 214-A. (Brandstetter tegen Oostenrijk) 
125

 Noot onder EHRM 6 mei 1985, NJ 1989/385 
126

 o.m. HR 16 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7150 en HR 8 februari 2005, 

ECLI:NL:HR:2005:AR7228, NJ 2005/514 m.nt. Mevis, HR 8 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI5746 

en HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2104, NJ 2008/169 m.nt. Buruma 



67 

 

 

In het arrest van 17 juni 2014
127

 gaat het om per abuis vernietigde monsters van een 

partij vermeende cocaïne, waardoor het verrichten van een contra-expertise voor de 

verdediging onmogelijk was geworden. Er was al wel reeds onderzoek verricht naar 

de genomen monsters door een deskundige van de politie. Tevens hebben een 

deskundige van het NFI en een andere deskundige van de politie gerapporteerd 

hierover gerapporteerd. Deze deskundigen konden ook door de verdediging worden 

ondervraagd over de wijze waarop de eerste politieonderzoek zijn onderzoek had 

uitgevoerd en hun rapportages hierover. Desalniettemin tilt het Hof zwaar aan het feit 

dat een volwaardige contra-expertise niet meer mogelijk was. Daarmee werd tekort 

gedaan aan verdachte recht op een eerlijk proces: 

 
“Mede gelet op het arrest van de Hoge Raad d.d. 19 februari 2013 (LJN: BY5322), 

waarin (kort gezegd) wordt overwogen dat bewijsuitsluiting noodzakelijk kan zijn ter 

verzekering van het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 

EVRM, is het hof van oordeel dat -terwijl de verdachte niet aan zichzelf te wijten heeft 

dat het tegenonderzoek niet heeft plaatsgehad- de verdachte door dat vormverzuim in 

zodanige mate is beknot in de mogelijkheid het resultaat van voornoemd rapport te 

toetsen dat bewijsuitsluiting van dit resultaat, alsmede de over dit resultaat afgelegde 

verklaringen door Jellema, Colmsee en Van den Berg bij de rechter(-commissaris) en het 

door laatstgenoemde uitgebrachte rapport d.d. 2 februari 2009, de enig passende wijze is 

waarop het door het verzuim veroorzaakte nadeel kan worden gecompenseerd. 

Het overige bewijsmateriaal met betrekking tot (de aard van) het in de container 

aangetroffen materiaal, anders dan de ook aangetroffen koffie, te weten 

- het na enkele pogingen aanslaan van de speurhonden op de aanwezigheid van 

verdovende middelen in de container; 

- het feit dat het aangetroffen materiaal in de container wit poeder betrof; 

- de uitslag van de door Van der Hoeve uitgevoerde narcotest, en 

- de inhoud van de tapgesprekken, 

schieten naar het oordeel van hof te kort om de conclusie te rechtvaardigen dat het 

materiaal dat naast koffie is aangetroffen in de container op 13 september 2007, 

onomstotelijk, buiten iedere twijfel cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de 

bij die wet behorende lijst 1, betrof. 

Het hof zal verdachte daarom bij gebrek aan voldoende wettig bewijs, vrijspreken van het 

onder 1, onder 2 en onder 3 ten laste gelegde.” 

 

Wat hier direct opvalt is dat het Hof tot zijn oordeel komt via de band van art. 359a Sv en 

de daarop gebaseerde jurisprudentie. Het recht op tegenonderzoek houdt weliswaar 

verband met art. 6 EVRM, doch de onmogelijkheid van het verrichten ervan kan niet 

worden aangemerkt als een verzuim waarop art. 359a Sv ziet. Het is namelijk zo dat 

bewijsmateriaal (i.c. de drugs) niet is verkregen als gevolg van het verzuim. Het vereiste 

van de 'exclusionary rule' is immers dat bewijsuitsluiting als op grond van art. 359a, 

eerste lid, Sv voorzien rechtsgevolg uitsluitend aan de orde kan komen indien het 

bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen.
128

 De onmogelijkheid van een 

tegenonderzoek kan wel maken dat de verdediging bewijsmateriaal niet kan betwisten 
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(hetgeen strijdig kan zijn met een fair trial), maar dit betreft niet bewijsmateriaal dat op 

zich onrechtmatig (bijv. door een onrechtmatige zoeking) is verkregen. Het is dan ook 

niet voor niks dat ten aanzien van het recht op tegenonderzoek (beter gezegd de 

onmogelijkheid daarvan) de Hoge Raad afzonderlijke criteria heeft ontwikkeld die geen 

verband houden met die uit het arrest van de onbevoegde hulpofficier. Deze criteria 

luiden als volgt: 

 
"De eis van een eerlijke procesvoering kan meebrengen dat aan een dergelijk verzoek tot 

het doen verrichten van een tegenonderzoek gevolg behoort te worden gegeven.  

 

Of zich zo een geval voordoet is afhankelijk van de omstandigheden van de 

desbetreffende zaak. Daarbij kan worden gedacht aan onder meer (a) de gronden 

waarop het verzoek steunt, (b) het belang van het gevraagde tegenonderzoek in het licht 

van - bijvoorbeeld - de aanwezigheid van ander bewijsmateriaal dan wel de overtuigende 

kracht die pleegt te worden toegekend aan het bestreden onderzoeksresultaat, (c) de 

omstandigheid dat het verzoek is gedaan op een zodanig tijdstip dat een dergelijk 

onderzoek nog mogelijk is, en (d) de omstandigheid dat het verzoek redelijkerwijs eerder 

had kunnen worden gedaan.”
129

 

 

Nu deze criteria niet worden gebezigd door het Hof zijn er slagingskansen voor het 

cassatiemiddel, ook gelet op het feit dat het overige bewijs in deze zaak niet gering is
130

 

en de verdediging de manier waarop het onderzoek door de politie naar de drugs is 

verricht heeft kunnen toetsen. Een en ander leidt in ieder geval tot het zeer sterke 

vermoeden dat het niet om bijvoorbeeld waspoeder ging in plaats van cocaïne. De Hoge 

Raad oordeelt in de onderhavige zaak als volgt: 

 
"2.3. Het oordeel van het Hof dat voornoemd door R. Jellema opgesteld rapport van 25 

september 2007 alsmede de over dat rapport afgelegde verklaringen en het door J.D.J. 

van den Berg uitgebrachte rapport van 2 februari 2009 moeten worden aangemerkt als 

'resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen' als bedoeld in art. 

359a, eerste lid onder b, Sv, is ontoereikend gemotiveerd, nu de omstandigheid dat als 

gevolg van enig verzuim het voor het verrichten van een tegenonderzoek bestemde 

materiaal, kort gezegd, in het ongerede is geraakt, niet meebrengt dat de verkrijging van 

voornoemd bewijsmateriaal als 'resultaat' van dat in het ongerede raken en reeds op die 

grond als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Voor zover het middel hierover klaagt, 

is het terecht voorgesteld.  

 

2.4.1. Voor zover het Hof voorts heeft geoordeeld dat het tot het bewijs bezigen van het 

hiervoor bedoelde bewijsmateriaal ondanks de onmogelijkheid tot het doen verrichten 

van een tegenonderzoek in de onderhavige zaak in de weg staat aan een eerlijke 

procesvoering als bedoeld in art. 6 EVRM, moet worden vooropgesteld dat de vraag of 

de onmogelijkheid van een tegenonderzoek aan een eerlijke procesvoering in de weg 

staat afhankelijk is van de omstandigheden van de desbetreffende zaak. Daarbij kan 
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worden gedacht aan onder meer (a) de gronden waarop de wens van de verdediging tot 

het doen verrichten van een tegenonderzoek steunt en (b) het belang van het gewenste 

tegenonderzoek in het licht van - bijvoorbeeld - de aanwezigheid van ander 

bewijsmateriaal dan wel de overtuigende kracht die pleegt te worden toegekend aan het 

bestreden onderzoeksresultaat (vgl. HR 8 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7228, NJ 

2005/514, rov. 3.5).  

 

2.4.2. Tegen deze achtergrond is het oordeel van het Hof dat "met het vernietigen (of het 

anderszins in het ongerede geraakt zijn) van alle monsters een inbreuk [is] gemaakt op 

een fundamenteel element van verdachtes recht op een eerlijk proces als bedoeld in 

artikel 6, eerste lid van EVRM, meer in het bijzonder van het daarin vervatte beginsel 

van 'equality of arms'" niet zonder meer begrijpelijk. Ook in zoverre slaagt het middel.”  
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11. 

Internetoplichting 
Internetoplichting is een groot maatschappelijk probleem.

131
 Op een bekende en 

populaire advertentiesite als Marktplaats bijvoorbeeld handelen maandelijks enkele 

miljoenen mensen met elkaar. In het merendeel van de gevallen gaat dit goed. Welhaast 

onvermijdelijk is dat het ook regelmatig misgaat. A-G Hofstee legt in heldere 

bewoordingen uit waar dit in schuilt en wat de juridische moeilijkheden zijn die daarbij 

kunnen ontstaan: 

 
“Bij koop via internet is geen sprake van ‘gelijk oversteken’ en verkeert de koper in veel 

gevallen op achterstand doordat hij als eerste de verbintenis dient na te komen of een 

aanbetaling moet doen en er verder maar op moet vertrouwen dat de wederpartij hem 

daarin zal volgen. Gaat het om naambekende en betrouwbare winkelketens die hun 

goederen via een website aanbieden, dan is er normaal gesproken geen probleem. Maar 

bij koop via internet zijn verkoper en koper veelal niet bekend met elkaar. Dan is een 

nader onderzoek naar de correctheid van de wijze waarop de verkoper zich via een 

handelssite of webwinkel presenteert lastig (vooral als deze in voorkomende gevallen 

vanuit het buitenland opereert) – maar zeker niet altijd onmogelijk - en kan het 

vertrouwen dat de koper in de oprechtheid van de verkoper stelt makkelijk worden 

beschaamd. Vooralsnog is daarin echter geen reden gelegen om bij de verkoper die zich 

op het digitale terrein begeeft eerder een valse hoedanigheid aan te nemen dan in 

andere gevallen. Wel kan het zich voordoen als bonafide internetondernemer die over 

een professioneel ogende webwinkel of website beschikt een bovengemiddeld 

vertrouwen wekken. Daaruit zou, lijkt mij, als een bijkomende omstandigheid kunnen 

worden afgeleid dat sprake is van een vooropgezet plan om potentiële klanten in de val 

te lokken en dat deze internetondernemer daartoe in een valse hoedanigheid heeft 

gehandeld. Maar ook hier zal het afhangen van alle omstandigheden van het concrete 

geval.”
132

 

 

 

Het bevreemd niet dat de rechtspraktijk worstelt met de juridische duiding van 

‘internetoplichting’.
133

 De rechtspraak van de Hoge Raad beziet wat de niet-jurist zal zien 

als oplichting namelijk als een overwegend civiele aangelegenheid: 
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“Het Hof heeft geoordeeld dat de geldbedragen die door de kopers zijn overgemaakt aan 

de verdachte en/of haar medeverdachte - de verkoper(s) - na ontvangst daarvan niet 

meer voor wederrechtelijke toe-eigening door de verdachte en/of haar medeverdachte 

vatbaar waren. Dat oordeel berust kennelijk op de opvatting dat in de enkele 

omstandigheid dat degene die krachtens overeenkomst een geldbedrag als koopsom heeft 

ontvangen (vervolgens) nalaat de door hem verschuldigde tegenprestatie te leveren, nog 

geen reden is te vinden om af te wijken van de uit het burgerlijk recht voortvloeiende 

regel dat de ontvangen koopsom na het effectueren van die betaling tot het vermogen van 

de (nalatige) verkoper is gaan behoren. Die opvatting is juist, zodat het middel faalt.”
134

 

 

Belangrijk zijn de hierboven vetgedrukte woorden “de enkele omstandigheid”. De regels 

van het burgerlijk recht kunnen dus onder omstandigheden toch worden losgelaten. A-G 

Hofstee wijst er al op dat wat hem betreft het zich voordoen als bonafide 

internetondernemer die over een professioneel ogende webwinkel of website beschikt een 

bovengemiddeld vertrouwen kan wekken. Daaruit zou, aldus Hofstee, als een bijkomende 

omstandigheid kunnen worden afgeleid dat sprake is van een vooropgezet plan om 

potentiële klanten in de val te lokken en dat deze internetondernemer daartoe in een valse 

hoedanigheid heeft gehandeld en dus zou kunnen worden veroordeeld voor oplichting. 

Het OM is van mening dat in de zaak die leidt tot het arrest van 9 december 2014
135

 van 

een dergelijke bijkomende omstandigheid sprake is. De feiten zijn – kort weergegeven – 

als volgt.
136

 De verdachte voldoet niet aan de bestellingen, en maakt daarbij geen gebruik 

van een gefingeerde naam en/of rekeningen van anderen. Hij staat onder zijn eigen naam 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, heeft zich als ZZP-er 

laten registreren bij de Belastingdienst en heeft zijn individuele webwinkel onder eigen 

naam opgezet. Om zijn omvangrijke schuldenlast te verlichten vult hij met de door de 

klanten op voorhand betaalde geldbedragen ‘het ene gat met het andere’ door een deel 

van deze bedragen aan hen te restitueren met het geld dat hij van nieuwe klanten 

ontvangt. Daarom beschikte hij naar zijn zeggen over onvoldoende geld om de door hem 

aangeboden goederen te bestellen bij zijn leverancier. De Rechtbank gaat met deze uitleg 

van de verdachte niet mee en is van oordeel dat hij op grote voet is gaan leven en bewust 

ervoor heeft gekozen om de door hem van klanten ontvangen gelden (deels) aan te 

wenden voor zijn privé-uitgaven, ook nadat hij besefte dat hij ten aanzien van zijn 

klanten niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Daarmee staat volgens de Rechtbank en 

ook het Hof vast dat de verdachte aldus te kwader trouw heeft gehandeld. Mogelijkerwijs 

levert deze wijze van zaken doen civielrechtelijk een moedwillige wanprestatie op en 

bestaan er voor het aannemen van de valse hoedanigheid van bonafide ondernemer en/of 

internetwinkel aanwijzingen. Het concrete bewijs daarvoor ontbreekt echter, nu dus niet 

elke vorm van bewust oneerlijk zakendoen resulteert in een strafbare vorm van 

internetoplichting. Met verwijzing naar rechtspraak van de Hoge Raad, overwegen 

Rechtbank en Hof dat de enkele omstandigheid van het zich in strijd met de waarheid als 

een bonafide verkoper voordoen nog niet ‘het aannemen van een valse hoedanigheid’ 

oplevert. Daarbij wordt erop gewezen dat consumenten van webwinkels niet weerloos 

zijn, omdat zij het risico op moedwillige wanprestatie kunnen afwenden door hun 
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aankoop te doen bij een (web)winkel waarvan de betrouwbaarheid is gebleken en/of die 

de mogelijkheid biedt tot betaling bij levering of op een later tijdstip. Volgens het OM 

echter is de bewuste website dermate gelikt en professioneel dat hier sprake was van een 

bijkomende omstandigheid die maakt dat van oplichting kon worden gesproken. De Hoge 

Raad overweegt het volgende: 

 
“4.1.Het middel klaagt dat aan de vrijspraak van de aan de verdachte onder 1 

tenlastegelegde verduistering een onjuiste rechtsopvatting ten grondslag ligt.  

 

4.2.Het Hof heeft geoordeeld dat de geldbedragen die door de kopers zijn overgemaakt 

aan de verdachte na ontvangst daarvan niet meer voor wederrechtelijke toe-eigening 

door de verdachte vatbaar waren. Dat oordeel berust kennelijk op de opvatting dat in de 

enkele omstandigheid dat degene die krachtens overeenkomst een geldbedrag als 

koopsom heeft ontvangen (vervolgens) nalaat de door hem verschuldigde tegenprestatie 

te leveren, nog geen reden is te vinden om af te wijken van de uit het burgerlijk recht 

voortvloeiende regel dat de ontvangen koopsom na het effectueren van die betaling tot 

het vermogen van de (nalatige) verkoper is gaan behoren. Die opvatting is juist (vgl. HR 

2 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8280, NJ 2013/14).” 

 

We zien hier dat de Hoge Raad simpelweg lijkt te volstaan met het verwijzen naar 

eerdere jurisprudentie, maar wanneer het arrest wordt gelezen in combinatie met de 

conclusie van de A-G dan wordt duidelijk dat het feit dat de Hoge Raad hier niet casseert 

(ook) verband houdt met de waarderingsvrijheid van de feitenrechter:  

 
“Anders dan de steller van het middel betoogt kan op grond van de feiten en 

omstandigheden in de onderhavige zaak niet slechts de gevolgtrekking worden gemaakt 

dat de verdachte zich heeft gepresenteerd als ‘een min of meer professionele marktpartij’ 

en daardoor naar potentiële kopers toe een bovengemiddeld vertrouwen heeft gewekt. 

Wellicht zou gelet op de maatschappelijke context en het gedragspatroon van de 

verdachte een bewezenverklaring ook tot de mogelijkheden hebben behoord. Maar een 

dergelijk andere mogelijkheid wordt in cassatie niet onderzocht. In dat verband breng ik 

in herinnering dat het oordeel betreffende het al dan niet bewezen zijn van het 

tenlastegelegde, met de daartoe gegeven motivering, niet onbegrijpelijk genoemd zal 

kunnen worden op de enkele grond dat het beschikbare bewijsmateriaal - al dan niet in 

verband met een andere uitleg van gegevens van feitelijke aard - een andere 

(bewijs)beslissing toelaat.”
137

 

 

Wanneer dus het Hof hier wel tot een bewezenverklaring zou zijn gekomen door het 

aannemen van zo een bijkomstige omstandigheid, en de verdachte cassatie zou hebben 

ingesteld, zou een verwerping van zijn cassatieberoep zeer wel tot de mogelijkheden 

hebben behoord.
138

 Vergelijk in dit verband het arrest van de Hoge Raad van 11 

november 2014:  

 
“Het Hof heeft met juistheid geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat iemand zich in 

strijd met de waarheid voordoet als bonafide verkoper die in staat en voornemens is de 
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bij hem gekochte en aan hem vooruitbetaalde goederen te leveren, niet oplevert het 

aannemen van een valse hoedanigheid in de zin van art. 326 Sr. Voorts heeft het Hof 

geoordeeld dat de gedragingen van de verdachte in de onderhavige zaak meer omvatten 

dan het enkele zich voordoen als zo een bonafide verkoper, nu die gedragingen ook 

inhouden dat de verdachte telkens opzettelijk "foutieve namen en verschillende e-

mailadressen" hanteerde met het doel de mogelijkheden van de gedupeerde kopers tot 

verhaal op de verdachte te bemoeilijken. Gelet hierop moeten 's Hofs overwegingen aldus 

worden verstaan dat de door de verdachte aangenomen valse hoedanigheid niet louter 

bestond uit het zich in strijd met de waarheid voordoen als bona fide verkoper, maar 

tevens uit het als verkoper verstrekken van onbruikbare contactgegevens aan zijn 

wederpartij. Aldus verstaan geeft het oordeel van het Hof dat de gedragingen van de 

verdachte vallen aan te merken als oplichting in de zin van art. 326 Sr niet blijk van een 

onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk.” 
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12. 

Belaging 
In belagingszaken draait het veelal om de vraag of het bestanddeel stelselmatig bewezen 

kan worden.
139

 Onlogisch is dit niet; dat sprake is van een wederrechtelijke inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer staat – gelet ook op de aard van de handelingen (hinderlijk 

volgen, telefoonterreur, ophouden voor de woning etc.) - doorgaans niet ter discussie. 

Interessant aan het arrest van 4 november 2014
140

 is dan ook dat het hierin gaat om een 

vraag die weliswaar verband houdt met het bestanddeel ‘stelselmatig’, doch die nog niet 

eerder aan de Hoge Raad is voorgelegd, namelijk de vraag of een in art. 285b Sr 

omschreven gedraging uitsluitend dan als inbreuk makend op de persoonlijke levenssfeer 

van een ander kan worden aangemerkt indien die ander ten tijde van die gedraging 

bekend was met die gedraging en dus niet indien deze nadien op de hoogte is gekomen 

van die gedraging. Het Hof spreekt de verdachte vrij van het hem tenlastegelegde en 

overweegt daartoe het volgende: 

 
“Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de 

verdachte is ten laste gelegd zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. 

 

Het hof overweegt hiertoe dat, hoewel de verdachte heeft bekend dat hij (direct na zijn 

detentie vanwege eerdere belaging van het slachtoffer) zich naar het huis van het 

slachtoffer heeft begeven en vervolgens in de tenlastegelegde periode meermalen voor 

het huis van het slachtoffer heeft gestaan, haar diverse malen is gevolgd en haar heeft 

gefotografeerd en gefilmd, het slachtoffer zich in de tenlastegelegde periode slechts 

éénmaal bewust is geweest van een belagingshandeling van de verdachte. Gelet hierop 

kan niet bewezen worden dat het handelen van de verdachte in de tenlastegelegde 

periode stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de 

verdachte, nu stelselmatige inbreuk met alleen stelselmatigheid van de handelingen 

vereist, maar ook van het bewustzijn van die handelingen bij het slachtoffer. Dat 

verdachte zich eerder aan belaging van het slachtoffer heeft schuldig gemaakt, kan 

daaraan niet afdoen, nu verdachte voor die feiten reeds is veroordeeld.” 

 

Het middel van het OM valt in twee klachten uiteen. De eerste klacht komt op tegen het 

oordeel van het Hof dat niet bewezen kan worden dat de verdachte stelselmatig inbreuk 

heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte omdat de verdachte zich 

slechts eenmaal bewust is geweest van een belagingshandeling. In zijn fraaie conclusie
141

 

gaat A-G Knigge uitgebreid in op de wetsgeschiedenis en (lagere) jurisprudentie 

concludeert uiteindelijk dat voor zover aan het oordeel van het Hof de opvatting ten 

grondslag ligt dat belaging ‘momentaan’ bewustzijn vereist aan de zijde van het 

slachtoffer, dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Hetzelfde geldt als aan 

het oordeel van het Hof de opvatting ten grondslag ligt dat het vereiste oogmerk aan de 
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strafbaarheid van heimelijke belaging in de weg staat. De Hoge Raad volgt zijn A-G 

hierin: 

 
“2.4.1.Het middel klaagt in de eerste plaats over het oordeel van het Hof met betrekking 

tot de bewustheid van de belaging bij het slachtoffer. 

  

2.4.2.Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte in de tenlastegelegde periode jegens het 

slachtoffer een aantal belagingshandelingen heeft verricht maar dat het slachtoffer zich 

toen slechts eenmaal bewust is geweest van een belagingshandeling. Het Hof heeft 

hieraan de gevolgtrekking verbonden dat niet bewezen kan worden "dat het handelen van 

de verdachte in de tenlastegelegde periode stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op de 

persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, nu stelselmatige inbreuk niet alleen 

stelselmatigheid van de handelingen vereist, maar ook van het bewustzijn van die 

handelingen bij het slachtoffer".  

 

2.4.3.Het oordeel van het Hof steunt op de opvatting dat een in art. 285b Sr omschreven 

gedraging uitsluitend dan als inbreuk makend op de persoonlijke levenssfeer van een 

ander kan worden aangemerkt indien die ander ten tijde van die gedraging met die 

gedraging bekend was en dus niet indien deze nadien op de hoogte is gekomen van die 

gedraging. Die opvatting vindt evenwel geen steun in het recht en in het bijzonder niet in 

art. 285 Sr. De klacht is dus gegrond.” 

 

 

Er speelt in deze zaak ook nog een ander punt. Het middel van het OM klaagt namelijk 

ook dat het Hof ten onrechte voorbij is gegaan aan de omstandigheid dat de verdachte 

zich eerder had schuldig gemaakt aan belaging van het slachtoffer, op de grond dat 

"verdachte voor die feiten reeds is veroordeeld". Ook op dit punt acht de Hoge Raad het 

middel gegrond: 

 
“2.5.1.Voorts klaagt het middel dat het Hof ten onrechte voorbij is gegaan aan de 

omstandigheid dat de verdachte zich eerder heeft schuldig gemaakt aan belaging van het 

slachtoffer, op de grond dat "verdachte voor die feiten reeds is veroordeeld". 

  

2.5.2.Vooropgesteld moet worden dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van 

belaging als bedoeld in art. 285b, eerste lid, Sr van belang zijn de aard, de duur, de 

frequentie en de intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden 

waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven 

en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer (vgl. HR 12 maart 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ3626, NJ 2013/394). 

 

2.5.3.Voor zover het oordeel van het Hof betrekking heeft op de beoordeling van de 

stelselmatigheid van de belagingshandelingen van de verdachte in de in de 

tenlastelegging omschreven periode ("17 juni 2011 tot en met 26 juni 2011"), getuigt het 

niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk. In zoverre is de 

klacht ongegrond. 

  

 

2.5.4.Voor zover echter aan 's Hofs oordeel de opvatting ten grondslag ligt dat de 

omstandigheid dat de verdachte zich vóór de in de tenlastelegging vermelde periode heeft 

schuldig gemaakt aan belaging van het slachtoffer, nimmer kan worden aangemerkt als 
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een van de hiervoor onder 2.5.2 bedoelde omstandigheden, is de klacht gegrond, 

aangezien die opvatting onjuist is.” 
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13. 

Verdenking 
Vaste rechtspraak van de Hoge Raad is dat verdenking van overtreding van de Wet 

wapens en munitie of de Opiumwet kan worden aangenomen op basis van anoniem aan 

de politie verstrekte informatie.
142

 Dit neemt uiteraard niet weg dat enige 

behoedzaamheid is geboden bij anonieme informatie. Dat dit soort informatie van elders 

wordt bevestigd is voor het ontstaan van een verdenking dus niet nodig; de kwaliteit van 

de verstrekte gegevens zelf is beslissend voor de vraag of zij zonder meer aanleiding 

(mogen) geven tot het instellen van een onderzoek
143

, of dat zij eerst nog ondersteuning 

behoeven. Het oordeel over die kwaliteit is van feitelijke aard
144

; de Hoge Raad zal het 

alleen op begrijpelijkheid toetsen. In verband hiermee zijn in de lagere rechtspraak drie 

criteria ontwikkeld: was de verkregen informatie voldoende concreet en specifiek, was de 

bron voldoende betrouwbaar en was de verstrekte informatie voldoende verifieerbaar. De 

Hoge Raad blijkt echter vooral aan het eerste criterium te hechten; de beide andere 

worden, zo al niet geëlimineerd, dan toch in een bijrol gedrongen. Het gaat de Hoge Raad 

er dus met name om of de betreffende informatie voldoende concreet en specifiek is. 

Reijntjes vat een en ander als volgt samen in zijn noot onder HR 5 maart 2013, NJ 

2013/307: 

 
"Kort samengevat: wanneer anoniem verstrekte informatie voldoende concreet en 

specifiek is kan zij een doorzoeking dragen, ook al valt over de betrouwbaarheid van de 

informant geen oordeel te geven. Dan maakt het ook niet uit of zij bij verificatie slechts 

gedeeltelijk wordt bevestigd. Op zichzelf onvoldoende informatie kan door verificatie 

daarentegen wel zo worden versterkt, dat zij alsnog de toepassing van dwangmiddelen 

rechtvaardigt. De verificatie zal dan in beginsel aanvullende gegevens moeten opleveren, 

bijv. over de identiteit van de verdachte of zijn criminele antecedenten. Onvoldoende 

concrete en specifieke informatie wordt door enkele bevestiging niet plotseling voldoende 

concreet en specifiek. Bij gemeengevaarlijke delicten zal ingrijpen ongetwijfeld sneller 

gerechtvaardigd zijn dan wanneer het gaat om drugs of vermogensdelicten, maar dat is 

een kwestie van subsidiariteit. Op basis van onvoldoende geachte informatie mag ook 

dan niet worden gehandeld." 

 

In het hiervoor onder de kop '359a Sv' reeds besproken arrest van 16 september 2014
145

 

speelt ook nog de vraag of de verdenking van overtreding van de WWM kon worden 

aangenomen op basis van anoniem aan de politie verstrekte informatie. Die informatie is 

in het onderhavige geval vervat in een melding van de CIE. Aan de verdachte is onder 3 

tenlastegelegd – kort gezegd – het opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of 

verwerken, in elk geval het aanwezig hebben van een hoeveelheid softdrugs (hennep). 

Het Hof spreekt de verdachte hiervan vrij en motiveert die vrijspraak als volgt: 
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“In een op 17 juli 2007 opgemaakt proces-verbaal (onder meer weergegeven op 

dossierpagina 70033 e.v.) is informatie van een tipgever van de CIE vastgelegd. De 

strekking van die informatie is dat de verdachte beschikt over een vuurwapen, maar dat 

niet bekend is waar hij dit vuurwapen bewaart. De betrouwbaarheid van de tip kon niet 

worden vastgesteld. Na raadpleging van het GBA-register is gebleken dat de verdachte 

stond ingeschreven aan de [a-straat 1] te Amsterdam. Diezelfde dag heeft een 

doorzoeking plaatsgevonden op het GBA-adres van de verdachte. In het proces-verbaal 

dat daarvan is opgemaakt is gerelateerd dat in het Xpol-systeem een aangifte vanwege 

bedreiging met een vuurwapen zou zijn gedaan. Deze aangifte is niet aan het dossier 

toegevoegd. Uit het op onder meer pagina 70021 e.v. weergegeven verhoor van de 

verdachte maakt het hof op dat kennelijk wordt gedoeld op een aangifte van 16 juli 2007 

door een medewerker van de afdeling burgerzaken op 5 juli 2007.  

Het hof stelt vast dat uit het dossier niet is gebleken dat enig nader onderzoek is verricht 

naar de betrouwbaarheid van de CIE-informatie, dan wel wat het resultaat daarvan is 

geweest. De aangifte waarvan melding is gemaakt is niet aan het dossier toegevoegd en 

kan mitsdien niet door het hof inhoudelijk worden getoetst. De mededelingen die 

daarover worden gedaan tijdens het verhoor van de verdachte op 17 juli 2009 maken dat 

niet anders. Onder die omstandigheden dient naar het oordeel van het hof het 

binnentreden in het perceel [a-straat 1] op 17 juli 2007 als onrechtmatig te worden 

aangemerkt, evenals het daaruit voortgekomen bewijs, waaronder begrepen dient te 

worden de verklaring die de verdachte tegen de politie heeft afgelegd. Nu overigens 

onvoldoende bewijsmiddelen resteren om tot een veroordeling te komen, dient de 

verdachte te worden vrijgesproken.” 

Vooropgesteld moet dus worden dat verdenking van overtreding van Wet wapens en 

munitie kan worden aangenomen op basis van anoniem aan de politie verstrekte 

informatie. Die informatie was in het onderhavige geval vervat in een melding van de 

CIE. De strekking van die informatie was dat de verdachte beschikt over een vuurwapen, 

maar dat niet bekend is waar hij dit vuurwapen bewaart. Het Hof heeft geoordeeld dat uit 

het dossier niet is gebleken dat enig onderzoek is verricht naar de betrouwbaarheid van 

de CIE-informatie, dan wel wat het resultaat daarvan is geweest, zodat het binnentreden 

van de woning van de verdachte als onrechtmatig dient te worden aangemerkt. Daarbij 

heeft het hof in het bijzonder in aanmerking genomen dat het de inhoud van de aangifte 

waarvan in het proces-verbaal van voormelde doorzoeking wordt gesproken inhoudelijk 

niet kon toetsen omdat dit niet aan het dossier is toegevoegd. In het middel van het OM 

werd natuurlijk aandacht gevraagd voor de bewuste aangifte. De melding an sich mocht 

dan weliswaar niet voldoende concreet en specifiek zijn geweest, de aangifte wegens 

bedreiging met een vuurwapen in combinatie met die zeer concrete melding zou toch 

moeten maken dat zonder meer sprake was van een voldoende verdenking. Het door het 

Hof in zijn overwegingen genoemde proces-verbaal van doorzoeking hield namelijk het 

volgende in: 

"Op dinsdag 17 juli 2007 omstreeks 19:00 uur kregen wij, verbalisanten, de opdracht te 

gaan naar de [a-straat 1] te Amsterdam. Volgens een tip van de Criminele Inlichtingen 

Eenheid zou de bewoner van dit perceel, [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1965 

te [geboorteplaats], in het bezit zijn van een vuurwapen. Het proces-verbaal van de 

Criminele Inlichtingen Eenheid zal worden bijgevoegd. Ik, verbalisant, Versloot heb in 

het politiesysteem X-pol gekeken en zag dat er tegen [verdachte] een aangifte is gedaan 
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terzake bedreiging met vuurwapen. Een afschrift van het proces-verbaal van aangifte zal 

worden bijgevoegd. 

Wij, verbalisanten, zijn daarop naar de genoemde lokatie gegaan. Op dinsdag 17 juli 

2007 te 19:45 uur hebben wij, verbalisanten, aangebeld bij het genoemde perceel. We 

werden aangesproken door een man die later bleek te zijn: 

Verdachte 

Naam : [betrokkene] (man) 

Voornamen : [voornamen] 

Geboren te : [geboorteplaats] 

Geboren op : [geboortedatum]/1987 

Geboorteland : Nederland 

Nationaliteit : Nederlandse 

Adres : [a-straat 1] 

Plaats : [woonplaats] 

Wij, verbalisanten, hebben daarop [woonplaats] het doel van onze komst medegedeeld. 

Ik, verbalisant [verbalisant 3], heb me gelegitimeerd met mijn politielegitimatiebewijs en 

hem de machtiging tot binnentreden van de woning getoond. 

Hierop liet [betrokkene] ons de woning binnen en verklaarde hij ongevraagd het 

volgende: "Ik woon hier alleen op deze etage. [verdachte] woont op de verdiepingen 

hierboven. Hij is er op het moment niet. Hij is hier niet altijd, maar slaapt hier soms wel. 

Ik kan ook op de verdiepingen hierboven komen. Ik laat jullie wel even zien waar dat is. 

Jullie mogen zelf wel even kijken of de [verdachte] thuis is." 

Daarop zijn wij, verbalisanten, achter [betrokkene] aangelopen. Wij zagen dat hij op de 

gang de sleutels van de deuren van de bovenste verdiepingen pakte. Vervolgens zagen wij 

dat hij de deur op zowel de tweede als de derde etage opende. Direct na het openen van 

de deur op de tweede etage roken wij, verbalisanten, een wietlucht." 

De Hoge Raad acht het middel gegrond. Daarbij speelt inderdaad het proces-verbaal 

waarin melding werd gemaakt van de aangifte een doorslaggevende rol: 

“5.5.  

Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat aan deze CIE-informatie waarvan de 

betrouwbaarheid kennelijk niet kon worden vastgesteld, geen redelijk vermoeden van de 
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aanwezigheid van wapens en munitie als bedoeld in art. 49 van de Wet wapens en 

munitie kan worden ontleend, zodat het binnentreden in het perceel [a-straat 1] als 

onrechtmatig moet worden aangemerkt. Dat oordeel is zonder nadere motivering niet 

begrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat blijkens het hiervoor weergegeven proces-

verbaal tot doorzoeking is overgegaan nadat verbalisant [verbalisant 3] had 

geconstateerd dat in het Xpol-systeem is geregistreerd dat tegen de verdachte aangifte is 

gedaan ter zake van bedreiging met een vuurwapen, waarmee, zoals het Hof heeft 

vastgesteld, kennelijk wordt gedoeld op een aangifte van 16 juli 2007 door een 

medewerker van de afdeling burgerzaken.”  
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Bijlage  
 

Alle OM-cassaties 2014 
 

 
1. 

HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:38 

Beklag. Art. 94a.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:BL2823 

m.b.t. de aan te leggen maatstaf. Uit de overwegingen van de Rb. blijkt niet dat zij de van 

toepassing zijnde maatstaf heeft gehanteerd. De toe te passen maatstaf sluit niet uit dat de 

Rb, indien de omstandigheden van het geval dat meebrengen, bij de beoordeling van het 

klaagschrift tevens onderzoekt of voortzetting van het beslag in overeenstemming is met 

de eisen van prop. en subs. Aan de omstandigheid dat de zaak tegen de klagers "al 5 

maanden lijkt stil te liggen en sprake is van inbreuk op het eigendomsrecht", kan evenwel 

niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat voortzetting van het beslag niet in 

overeenstemming is met die eisen en de beslagen moeten worden opgeheven. Ook in 

zoverre is het oordeel niet toereikend gemotiveerd. 

 

2. + 3. 

HR 28 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:194 en 197 

Gewoontewitwassen. Afkomstig uit enig misdrijf. Het Hof heeft geoordeeld dat het i.c. 

vereiste nader onderzoek door het OM naar f&o "die de legale herkomst van de tlgd. 

geldbedragen en voorwerpen met een voldoende mate van zekerheid zouden kunnen 

uitsluiten" onvoldoende is gebeurd en als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat 

hetgeen door het OM aan materiaal is gepresenteerd ontoereikend is om tekortkomingen 

in de verklaringen van verdachte op te vatten als een onvoldoende weerlegging van het 

bewijsvermoeden van witwassen en dat ook overigens het wettig en overtuigend bewijs 

ontbreekt dat de in de tll. genoemde geldbedragen en goederen (mede) "afkomstig 

was/waren uit enig misdrijf". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste opvatting 

omtrent het bestanddeel "afkomstig (…) uit enig misdrijf" a.b.i. art. 420bis Sr en is ook 

niet onbegrijpelijk. V.zv. het middel het standpunt huldigt dat het Hof ten onrechte de eis 

heeft gesteld dat "het concrete bedrag of de concrete bedragen met voldoende precisie 

bewezen moeten kunnen worden" en dat niet kan worden volstaan met de 

bewezenverklaring van "enig geldbedrag", gaat het uit van een onjuiste lezing van het 

arrest. Anders dan wordt betoogd, heeft het Hof niet geoordeeld dat voor het bewijs van 

de in de tll. opgenomen bestanddelen "voorwerp afkomstig uit enig misdrijf" en "een 

geldbedrag" is vereist dat steeds de concrete brondelicten en de precieze omvang van de 

daaruit voortvloeiende gelden moeten worden bewezen, maar dat het bewijs daarvan i.c. 

ontbreekt. 
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4. 

HR 18 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:379 

Beklag, beslag. Art. 94 en 552a Sv. De HR herhaalt relevante overweging uit 

ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf. In de overwegingen van de Rb 

ligt als haar oordeel besloten dat het belang van strafvordering het voortduren van het 

beslag niet vordert. In aanmerking genomen hetgeen is vooropgesteld, is dat oordeel, 

waaraan de Rb enkel ten grondslag heeft gelegd dat zij "het belang van de 

waarheidsvinding op dit moment, niet meer aan de orde acht", ontoereikend gemotiveerd. 

De hiervoor bedoelde maatstaf sluit niet uit dat de Rb, indien de omstandigheden van het 

geval dat meebrengen, bij de beoordeling van het klaagschrift tevens onderzoekt of 

voortzetting van het beslag in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en 

subsidiariteit (vgl. ECLI:NL:HR:2014:38). Aan de door de Rb genoemde 

omstandigheden dat "het hier om een oudere zaak gaat" en dat "kennelijk nog geen enkel 

uitsluitsel kan worden gegeven over wanneer de computer zal kunnen worden 

onderzocht", kan evenwel niet z.m. de conclusie worden verbonden dat het voortduren 

van het beslag niet in overeenstemming is met die eisen en het beslag moet worden 

opgeheven. Ook in zoverre is het oordeel van de Rb niet toereikend gemotiveerd. 

 

5. 

HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:487, NJ 2014/374 m.nt. Keulen 

Art. 34.4 en 187d.1 Sv. Het kennelijke oordeel van de Rb. dat geen sprake kan zijn van 

de in art. 187d.1.a Sv jo. art. 34.4 Sv bedoelde grond indien “aangever en verdachte 

bekenden van elkaar zijn en de identiteit van de aangever daarom bekend is bij 

verdachte”, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting omdat zo’n beperkte uitleg geen 

steun vindt in de bewoordingen van de wet of in de wetgeschiedenis. Nu de Rb. in dit 

verband tevens niet aannemelijk heeft geacht “dat aangever ernstige overlast zal 

ondervinden van het beluisteren van de geluidsopnamen door verdachte”, welke 

overweging de beslissing zelfstandig draagt, behoeft dit niet tot cassatie te leiden. 

 

6. 

HR 11 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:538, NJ 2014/375 m.nt. Keulen 

Beklag, beslag. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Art. 164 WVW 1994, ingevorderd 

rijbewijs. Ad 1. De Rb heeft het klaagschrift van klager strekkende tot teruggave aan hem 

van zijn ingehouden rijbewijs, gegrond verklaard. Nu die beslissing afwijkt van het door 

de OvJ dienaangaande in raadkamer ingenomen standpunt, kan deze in zijn beroep 

worden ontvangen. Ad 2. In het licht van de in de conclusie van de AG weergegeven 

wetsgeschiedenis moet art. 164.4 WVW 1994 aldus worden uitgelegd dat in de gevallen 

waarin o.g.v. lid 2 het rijbewijs is ingevorderd, steeds sprake is van een wettelijk 

vermoeden van recidivegevaar t.z.v. die gevallen en dat de OvJ bijgevolg in dergelijke 

gevallen bevoegd is dat rijbewijs onder zich te houden, tenzij gelet op bijz. 

omstandigheden toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden 

gehouden met de mogelijkheid van herhaling, en behoudens klemmende redenen om van 

die maatregel af te zien. 
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7. 

HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:637 

Tallon-criterium. ’s Hofs oordeel dat het OM n-o moet worden verklaard omdat aan 

verdachtes recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan, is niet 

begrijpelijk. Daarbij neemt de HR in aanmerking dat het Hof niet heeft vastgesteld dat 

verdachte door een opsporingsambtenaar dan wel een persoon voor wiens handelen de 

politie of het OM verantwoordelijk is, is gebracht tot het begaan van de strafbare feiten 

waarvoor hij wordt vervolgd. 

 

8. 

HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:709 

Wederspannigheid, art. 180 Sr. ‘s Hofs oordeel dat de opsporingsambtenaren niet 

verkeerden in de rechtmatige uitoefening van hun bediening omdat zij niet geacht kunnen 

worden met de aanhouding van verdachte “het belang op het oog te hebben gehad dat de 

voor het nemen van strafvorderlijke beslissingen vereiste waarheid aan de dag zou 

worden gebracht”, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof heeft miskend dat 

aan de rechtmatigheid van de aanhouding – en dus aan de rechtmatigheid van de 

uitoefening van de bediening – niet in de weg staat dat het opsporingsonderzoek naar het 

op heterdaad ontdekte feit, achteraf bezien, onvolledig of gebrekkig is geweest, zodat een 

redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit ook kan hebben bestaan indien bij 

nader onderzoek mocht blijken dat iemand het feit waarvan hij is verdachte niet heeft 

begaan of dat feit niet een volgens de wet strafbaar feit oplevert. 

 

9. 

HR 8 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:865 

Beklag, beslag. Art. 94 Sv, art. 552a Sv. De Rb heeft bij de beoordeling van het 

klaagschrift weliswaar het juiste toetsingskader vooropgesteld, maar de aan te leggen 

maatstaf niet juist toegepast. Aan haar oordeel dat het belang van strafvordering niet meer 

kan verlangen dat het beslag wordt voortgezet, heeft de Rb ten grondslag gelegd dat 

“thans door het OM onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat (illegale) gelden van de 

belanghebbende zijn gebruikt om de inbeslaggenomen voorwerpen (…) aan te schaffen”. 

Hiermee heeft de Rb als haar oordeel tot uitdrukking gebracht dat niet ervan kan worden 

uitgegaan dat aan de – in art. 33a.2.a Sr gestelde – voorwaarden is voldaan voor v.v. van 

voorwerpen die toebehoren aan een ander dan de veroordeelde. Daardoor is de Rb, die in 

dit verband had moeten beoordelen of niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, 

later oordelend, de v.v. van die voorwerpen zal bevelen, vooruitgelopen op de mogelijke 

uitkomst van een nog te voeren procedure in de hoofdzaak. De beslissing van de Rb is 

ontoereikend gemotiveerd. 

 

10. 

HR 8 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:860, NJ 2014/363 m.nt. Borgers 

Profijtontneming. De opvatting dat de bevoegdheid van de rechter om o.g.v. art. 36e.5 Sr 

het bedrag dat de betrokkene aan de Staat dient te betalen lager vast te stellen dan het 

bedrag van het geschatte voordeel “enkel in relatie tot beperkte draagkracht kan worden 

toegepast”, vindt geen steun in de tekst en de wetsgeschiedenis van art. 36e.5 Sr en is 

derhalve onjuist. De motivering van het oordeel van het Hof dat het “om redenen als door 



84 

 

de raadsman in de door hem ttz. in h.b. voorgedragen en overgelegde pleitnota 

uiteengezet” termen aanwezig acht om aan betrokkene geen betalingsverplichting op te 

leggen, voldoet aan de daaraan, o.g.v. art. 359.5 Sv jo. art. 415 Sv en art. 511e Sv, 

gestelde eisen en dit oordeel is voorts gelet op hetgeen door de raadsman is aangevoerd 

niet onbegrijpelijk. 

 

11. 

HR 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:976 

Beklag, beslag. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2010:BL2823 inhoudende dat het onderzoek 

in raadkamer een summier karakter draagt en dat de rechter niet ten gronde in de 

mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak of ontnemingsprocedure mag 

treden. Uit de overwegingen van de Rechtbank blijkt niet dat zij - met inachtneming van 

het summiere en voorlopige karakter van de beklagprocedure – het juiste toetsingskader 

heeft toegepast. 

 

12. 

HR 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:963 

Ontvankelijkheid h.b.. Herstelbeslissing. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2012:BW1478 m.b.t. 

de mogelijkheid voor de feitenrechter om een herstelbeslissing te geven. Gelet hierop is 

het oordeel van het Hof dat het gebonden was aan de “rectificatiebeschikking” van 17 

september 2010 onjuist. In aanmerking genomen dat in de beschikking van 19 november 

2007 is bevolen dat het beroep van verdachte buiten behandeling wordt gelaten, heeft het 

Hof verdachte ten onrechte ontvangen in zijn beroep. 

 

13. 

HR 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1174, NJ 2014/292 

Mensenhandel, art. 273f Sr. Uitleg begrip ‘ertoe brengen’ a.b.i. art. 273f.1.5 Sr. 

Grondslagverlating. Mede gelet op de wetsgeschiedenis heeft het Hof met zijn oordeel 

dat ‘ertoe brengen’ duidt op “een situatie waarin een reële eigen keuze van de prostituee 

in meer of mindere mate afwezig is, waarbij op zichzelf niet doorslaggevend is of de 

prostituee al dan niet minderjarig is” een te beperkte en dus onjuiste betekenis toegekend 

aan de in de tll. voorkomende term ‘ertoe brengen’, die aldaar is gebezigd in dezelfde 

betekenis als daaraan toekomt in art. 273f.1.5 Sr. HR herhaalt vervolgens toepasselijke 

overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:AB9475. Mede gelet op deze overwegingen en in 

aanmerking genomen dat art. 273f.1.5 Sr blijkens de wetsgeschiedenis strekt ter 

bescherming van minderjarigen en om die reden de eis van het uitoefenen van dwang 

ontbreekt, verdient nog opmerking dat ook v.zv. het oordeel van het Hof zou zijn 

gebaseerd op de opvatting dat de omstandigheid dat aangeefster zich reeds met 

“prostitutiewerk” bezighield voordat zij verdachte benaderde en verdachte op haar 

verzoek slechts “faciliterende activiteiten” heeft verricht, aan de toepasselijkheid van art. 

273f.1.5 Sr in de weg staat, dat oordeel berust op een verkeerde rechtsopvatting. 

 

14. 

HR 17 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1451, NJ 2014/341 

Bewijsuitsluiting wegens het ontbreken van de mogelijkheid van een contra-expertise. 

Het oordeel van het Hof dat het door X opgestelde rapport alsmede de daarover afgelegde 
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verklaringen en het door Y uitgebrachte rapport moeten worden aangemerkt als 

‘resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen’ a.b.i. art. 359a.1.b Sv 

is ontoereikend gemotiveerd, nu de omstandigheid dat a.g.v. enig verzuim het voor het 

verrichten van een tegenonderzoek bestemde materiaal in het ongerede is geraakt, niet 

meebrengt dat de verkrijging van voornoemd bewijsmateriaal als ‘resultaat’ van dat in het 

ongerede raken en reeds op die grond als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Tegen 

deze achtergrond is ‘s Hofs oordeel dat “met het vernietigen (of anderszins in het 

ongerede geraakt zijn) van alle monsters een inbreuk [is] gemaakt op een fundamenteel 

element van verdachtes recht op een eerlijk proces a.b.i. art. 6.1 EVRM, meer i.h.b. van 

het daarin vervatte beginsel van ‘equality of arms’” niet z.m. begrijpelijk. 

 

15. 

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1572 

Witwassen met geld afkomstig uit enig misdrijf, begaan door de medepleger van 

verdachte. Maar verhullingshandelingen zijn ten aanzien van dat geld volgens het hof niet 

begaan. Bij medeplegen kunnen bestanddelen van het delict over meerdere personen 

verspreid zijn, maar aan alle eisen die de delictsomschrijving stelt moet in totaliteit wel 

zijn voldaan. Als men de witwasdelicten aldus uitlegt dat zij een zekere versluiering van 

de criminele herkomst verlangen, bij gebreke waarvan de bewezenverklaring niet kan 

worden gekwalificeerd, van welke versluiering gemakkelijk sprake zou kunnen zijn 

wanneer de pleger van het gronddelict de opbrengst daarvan in handen van een derde 

doet overgaan, zal voor veroordeling voor medeplegen van een witwasmisdrijf toch ook 

moeten vaststaan dat er sprake is van een gedraging die in meerdere of mindere mate op 

die versluiering is gericht. In de onderhavige zaak blijkt daarvan niets, omdat de 

verdachte niet meer heeft gedaan dan haar mededader. Verdachte heeft niet een 

gedraging verricht die de strekking van verhulling had en die, gevoegd bij de gedragingen 

van de medeverdachte, tot gevolg zou hebben dat aan alle voorwaarden voor een 

veroordeling voor witwassen zou zijn voldaan. Ook als aan verdachte zou zijn 

tenlastegelegd dat zij als solopleger zou hebben witgewassen zou mijns inziens voor haar 

gelden dat haar gedraging niet als witwassen zou kunnen worden gekwalificeerd. Haar 

gedraging valt als het ware samen met de niet strafbare gedraging van de mededader. Er 

is geen sprake van een overgang van de voorwerpen die van misdrijf afkomstig zijn, 

waardoor het spoor naar het misdrijf zou zijn verzwakt. Reeds daarom gaat naar mijn 

mening de klacht van de AG niet op. Resultaat: 81.1 RO. 

 

16. 

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1571 

Antilliaanse uitlevering. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2012:BX6949. Het in de bestreden 

uitspraak besloten liggende oordeel dat eerste dan aan de eis van art. 9.3.b 

Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van 

Amerika is voldaan indien bij de ‘affidavit’, zijnde een ambtsedig verslag van verloop en 

resultaat van het in deze zaak verrichte strafrechtelijk onderzoek, is gevoegd het 

“bewijsmateriaal waaraan in de affidavit wordt gerefereerd” vindt geen steun in het recht. 
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17. 

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1588 

’s Hofs oordeel dat de dagvaarding wat betreft de woorden “althans redelijkerwijs moest 

vermoeden” nietig moet worden verklaard omdat in die bewoordingen “geen uitwerking 

kan worden gezien” van de eerder in diezelfde tll. voorkomende term “opzettelijk” is niet 

onverenigbaar met de bewoordingen van de tll. Dat oordeel moet in cassatie worden 

geëerbiedigd. De stelling dat het Hof deze beslissing niet mocht nemen dan nadat dit punt 

t.tz. met de procespartijen was besproken, vindt geen steun in het recht. 

 

18. 

HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2646 

Cassatie tegen vrijspraak. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR 4 mei 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AO5061, NJ 2004/480 m.b.t. de selectie en waarderingsvrijheid van 

de feitenrechter. Ingeval de rechter die over de feiten oordeelt het tlgd. bewezen acht, is 

het aan die rechter voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het 

beschikbare materiaal datgene tot bewijs te bezigen wat bij deze uit het oogpunt van 

betrouwbaarheid dienstig voorkomt en terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen 

waarde acht. Deze beslissing inzake die selectie en waardering, die – behoudens 

bijzondere gevallen – geen motivering behoeft, kan in cassatie niet met vrucht worden 

bestreden. Hetzelfde heeft te gelden in het tegenovergestelde geval dat de rechter op 

grond van de aan hem voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal tot 

de slotsom komt dat vrijspraak moet volgen. Hieruit volgt dat het oordeel betreffende het 

al dan niet bewezen zijn van het tlgd., met de daartoe gegeven motivering, niet 

onbegrijpelijk genoemd zal kunnen worden op de grond dat het beschikbare 

bewijsmateriaal – al dan niet i.v.m. een andere uitleg van gegevens van feitelijke aard – 

een andere (bewijs)beslissing toelaat. ’s Hofs oordeel dat niet w+o kan worden bewezen 

dat verdachte en zijn medeverdachte aanwezig zijn geweest bij de tlgd moord en/of 

poging tot moord en evenmin dat verdachte en zijn medeverdachte opzet hadden op het 

medeplegen van deze delicten of op het behulpzaam zijn daarbij, is niet onbegrijpelijk. 

 

19. + 20. + 21. 

HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2649, 2650 en 2651, NJ 2014/420 m.nt. 

Schalken 

Rechtsgevolgen vormverzuim. Art. 359a Sv. Het Hof heeft, in cassatie niet bestreden, 

geoordeeld dat sprake is van onherstelbare vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv, en daaraan 

de gevolgtrekking verbonden dat deze tot bewijsuitsluiting moeten leiden. De HR 

herhaalt relevante overwegingen uit HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 

2004/276 m.b.t. de van belang zijnde factoren bij de vraag of en zo ja welk rechtsgevolg 

aan een vormverzuim (waarvan het rechtsgevolg niet uit de wet blijkt) moet worden 

verbonden. Voorts verwijst de HR naar HR 19 februari 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BY5322, NJ 2013/308 m.b.t. de uitoefening van de bevoegdheid tot 

toepassing van bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een vormverzuim a.b.i. art. 359a 

Sv. ’s Hofs oordeel dat de vormverzuimen als een aanzienlijke schending van belangrijke 

strafvorderlijke geschriften moeten worden aangemerkt is ontoereikend gemotiveerd, in 

aanmerking genomen dat het Hof niet kenbaar aandacht heeft besteed aan de in art. 

359a.2 Sv genoemde factoren, terwijl het Hof niet heeft aangegeven of en in welke mate 
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de geschonden voorschriften strekten tot verzekering van het recht van verdachte op een 

eerlijk proces, dan wel dat sprake was van een ander (strafvorderlijk) voorschrift 

waardoor een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van verdachte tot toepassing 

van bewijsuitsluiting noopte. 

 

 

22. 

HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2749, NJ 2014/462, 463 m.nt. Schalken 

Bewijsuitsluiting. Het Hof heeft geoordeeld dat tussen het ernstig vormverzuim in de 

zaak van medeverdachte X en de tegen verdachte gerezen verdenking een rechtstreeks 

verband bestaat en daaraan de conclusie verbonden dat al het zich in het dossier 

bevindende bewijsmateriaal van het bewijs moet worden uitgesloten. In 

ECLI:NL:HR:BY5321 heeft de HR regels geformuleerd voor de toepassing van 

bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv t.a.v. 

bewijsmateriaal dat rechtstreeks als gevolg van een bepaald vormverzuim is verkregen. 

Mede in het licht van die regels moeten aan de vaststelling van rechtsgevolgen t.a.v. de 

zogenoemde vruchten van dat bewijsmateriaal motiveringseisen worden gesteld zodat 

ook in cassatie met voldoende precisie kan worden getoetst in hoeverre dat andere 

bewijsmateriaal telkens daadwerkelijk kan worden aangemerkt als uitsluitend en 

rechtstreeks gevolg van eerder verkregen, nadien uitgesloten bewijsmateriaal. Indien het 

niet de verdachte is die door de niet-naleving van het voorschrift is getroffen in het 

belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen, geldt bovendien dat in de te 

berechten zaak als regel geen rechtsgevolg zal behoeven te worden verbonden aan het 

verzuim. Op dit in ECLI:NL:HR:2013:BY5321 geformuleerde uitgangspunt is een 

uitzondering aangenomen in ECLI:NL:HR:1999:ZD1402, waarin de inhoud van 

geheimhoudersgesprekken tussen de medeverdachte en een door deze geraadpleegde 

advocaat niet tot het bewijs mocht worden gebezigd in de strafzaak tegen de verdachte. 

Gelet op dit kader schiet de motivering van het Hof - dat in dit verband niet meer heeft 

vastgesteld dan dat, kort gezegd, gelet op het rechtstreeks verband tussen de verdenking 

jegens verdachte en het ernstig vormverzuim jegens medeverdachte X ook in de zaak van 

verdachte alle onderzoeksresultaten van het bewijs dienen te worden uitgesloten - tekort. 

 

23. 

HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2670, NJ 2014/461, 462 m.nt. Schalken 

1. Salduz. 2. Bewijsuitsluiting. 3. Onrechtmatig binnentreden. Ad 1. In zijn overwegingen 

m.b.t. de schending van de ‘Salduz-norm’ heeft het Hof als zijn oordeel tot uitdrukking 

gebracht dat aan de enkele mededeling van verdachte dat hij “zijn rechten kent” - 

waarmee het Hof kennelijk doelde op de door verdachte bij de aanvang van het verhoor 

gedane mededeling - niet de conclusie kan worden verbonden dat hij ondubbelzinnig 

afstand heeft gedaan van zijn recht om voorafgaand aan het verhoor door de politie 

aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit een advocaat te raadplegen. Dat 

oordeel is niet onbegrijpelijk en is, ook in het licht van hetgeen door de A-G bij het Hof 

ter terechtzitting in h.b. is aangevoerd, toereikend gemotiveerd. Ad 2. Aan zijn oordeel 

dat ook “het overig bewijs in het dossier” dat is vergaard na het verhoor van verdachte op 

26 februari 2008 dient te worden uitgesloten van het bewijs heeft het Hof ten grondslag 

gelegd dat dit bewijsmateriaal is totstandgekomen op grond van enkel de bekennende 
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verklaring van vedachte die hij heeft afgelegd nadat hij geconfronteerd was met de 

inhoud van de geheimhoudersgesprekken die niet tot het bewijs mogen worden gebezigd. 

In ECLI:NL:HR:BY5321 heeft de HR regels geformuleerd voor de toepassing van 

bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv t.a.v. 

bewijsmateriaal dat rechtstreeks als gevolg van een bepaald vormverzuim is verkregen. 

Mede in het licht van die regels moeten aan de vaststelling van rechtsgevolgen t.a.v. de 

zogenoemde vruchten van dat bewijsmateriaal motiveringseisen worden gesteld zodat 

ook in cassatie met voldoende precisie kan worden getoetst in hoeverre dat andere 

bewijsmateriaal telkens daadwerkelijk kan worden aangemerkt als uitsluitend en 

rechtstreeks gevolg van eerder verkregen, nadien uitgesloten bewijsmateriaal. In dit 

opzicht schiet de motivering van het Hof tekort, zodat het middel slaagt. Ad 3. 

Vooropgesteld moet worden dat verdenking van overtreding van de WWM kan worden 

aangenomen o.b.v. anoniem aan de politie verstrekte informatie. Die informatie was in 

het onderhavige geval vervat in een melding van de CIE. Het Hof heeft kennelijk 

geoordeeld dat aan deze CIE-informatie waarvan de betrouwbaarheid kennelijk niet kon 

worden vastgesteld geen redelijk vermoeden van de aanwezigheid van wapens en munitie 

a.b.i. art. 49 WWM kan worden ontleend, zodat het binnentreden in het perceel X als 

onrechtmatig moet worden aangemerkt. Dat oordeel is zonder nadere motivering niet 

begrijpelijk, in aanmerking genomen dat tot doorzoeking is overgegaan nadat een 

verbalisant had geconstateerd dat in het Xpol-systeem is geregistreerd dat tegen 

verdachte aangifte is gedaan t.z.v. bedreiging met een vuurwapen, waarmee, zoals het 

Hof heeft vastgesteld, kennelijk wordt gedoeld op een aangifte van 16 juli 2007 door een 

medewerker van de afdeling burgerzaken. 

 

24. 

HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2911 

Verklaring overlijden verdachte, art. 69 Sr. In aanmerking genomen dat de overgelegde 

fotokopie niet zonder meer kan worden aangemerkt als een stuk aan de herkomst en 

betrouwbaarheid waarvan in redelijkheid niet kan worden getwijfeld en gelet op de 

resultaten van het onderzoek dat dienaangaande is verricht, kan niet zonder meer worden 

uitgegaan van de juistheid van de inhoud van deze verklaring. Daarom stuit de 

voortzetting van de vervolging niet af op art. 69 Sr, inhoudende dat het recht tot 

strafvordering vervalt door de dood van de verdachte. 

 

25. 

HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2958 

Art. 249.2.ahf onder 3 Sr, ontucht. In ’s Hofs overwegingen ligt als zijn oordeel besloten 

dat na de beëindiging van de behandelsessies tussen de aangeefster en de verdachte niet 

meer een zodanige relatie bestond dat de aangeefster kon worden aangemerkt als “iemand 

die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd” als bedoeld in art. 

249.2.ahf onder 3 Sr, zodat de seksuele handelingen die tussen beiden plaatsvonden niet 

kunnen worden aangeduid als “ontucht plegen” i.d.z.v. genoemd artikel. Dat oordeel 

geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is voorts, in aanmerking genomen 

dat het zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie slechts 

in beperkte mate kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk. 
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26. 

HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2959, NJ 2015/5 m.nt. Keijzer 

Art. 300.1 en 3. Sr. Mishandeling met dood als gevolg. Redelijke toerekening. Het Hof 

heeft zijn oordeel dat de dood van het slachtoffer niet redelijkerwijs aan de gedragingen 

van verdachte kan worden toegerekend doen steunen op zijn "conclusie (...) dat er een 

reële mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer ook zou zijn overleden als de 

tenlastegelegde gedragingen van verdachte waren uitgebleven", waarmee het Hof 

kennelijk doelt op overlijden ten tijde van de tlgde gedragingen. Die conclusie is echter, 

gelet op de door het Hof gedane vaststellingen, niet begrijpelijk. Het Hof heeft zijn 

oordeel over de toerekening derhalve ontoereikend gemotiveerd. Dit leidt ertoe dat de 

bestreden uitspraak niet in stand kan blijven wat betreft de vrijspraak van de tlgde - aan 

art. 300.3 Sr ontleende - strafverzwarende omstandigheid. Dit brengt mee dat ook 's Hofs 

beslissingen t.a.v. het tlgde - in art. 300.1 Sr strafbaar gestelde - gronddelict niet in stand 

kunnen blijven, omdat de rechter naar wie de zaak wordt teruggewezen, anders niet naar 

behoren (opnieuw) recht kan doen op het bestaande h.b. Die rechter zal immers n.a.v. het 

oz op de ttz. moeten beraadslagen en beslissen over alle vragen van art. 350 Sv, 

waaronder - in geval van bewezenverklaring - de vraag naar de kwalificatie van het 

bewezenverklaarde.  

 

27. 

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3111 

Voor zover het middel erop berust dat het Hof in zijn overwegingen blijk heeft gegeven 

van een onjuiste uitleg van het bestanddeel 'voorbedachte raad', faalt het. Dat het Hof van 

een onjuiste uitleg is uitgegaan, valt uit zijn overwegingen niet af te leiden. Zoals in de 

toelichting op het middel terecht wordt aangevoerd, is naar vaste rechtspraak van de 

Hoge Raad voor een bewezenverklaring van voorbedachte raad voldoende dat komt vast 

te staan dat de verdachte tijd had zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit, 

zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van 

zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Het Hof heeft zulks niet 

miskend, maar heeft niet wettig en overtuigend bewezen geacht dat de verdachte in de 

gegeven omstandigheden met voorbedachte raad heeft gehandeld. Voor zover het middel 

erover klaagt dat dit oordeel onbegrijpelijk is en nadere motivering behoefde, stuit het af 

op de aan het Hof voorbehouden beoordeling van de selectie en waardering van het 

voorhanden materiaal. Nu het Hof zijn beslissing kennelijk mede heeft gebaseerd op een 

andere uitleg en waardering van gegevens van feitelijke aard dan door het Openbaar 

Ministerie ter zake was bepleit omtrent de voorbedachte raad, is ’s Hofs motivering niet 

onbegrijpelijk en heeft het op de voet van art. 359, tweede lid, Sv in voldoende mate de 

redenen opgegeven waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde 

standpunt dienaangaande van het Openbaar Ministerie. Conclusie: 81.1 RO 

 

28. 

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3095 

Belaging, art. 285b Sr. Cassatie tegen vrijspraak slaagt op twee punten. 1. Het oordeel 

van het Hof steunt op de opvatting dat een in art. 285b Sr omschreven gedraging 

uitsluitend dan als inbreuk makend op de persoonlijke levenssfeer van een ander kan 

worden aangemerkt indien die ander ten tijde van die gedraging bekend was met die 
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gedraging en dus niet indien deze nadien op de hoogte is gekomen van die gedraging. Die 

opvatting vindt geen steun in het recht. 2. HR herhaalt HR 12 maart 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ3626: bij de beantwoording van de vraag of sprake is van belaging 

a.b.i. art. 285b Sr zijn van belang de aard, de duur, de frequentie en de intensiteit van de 

gedragingen van de verdachte, alsmede de omstandigheden waaronder deze hebben 

plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke 

vrijheid van het slachtoffer. Voor zover aan het oordeel van het Hof de opvatting ten 

grondslag ligt dat de omstandigheid dat de verdachte zich vóór de in de tll vermelde 

periode heeft schuldig gemaakt aan belaging van het slachtoffer nimmer kan worden 

aangemerkt als een van de hiervoor genoemde omstandigheden, is dat onjuist. 

 

29. 

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109, NBSTRAF 2014/294 m.nt. Lintz  

Vormverzuim. Binnentreden in woning verdachte zonder voorafgaande legitimering en 

mededeling doel binnentreden. HR herhaalt relevante overwegingen uit 

ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 en ECLI:NL:HR:2013:BY5322, NJ 2013/308 

aangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv en de daaraan evt. te 

verbinden rechtsgevolgen. ’s Hofs oordeel dat het vormverzuim een aanzienlijke 

schending van een belangrijk strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel oplevert en 

sprake is van een zo ingrijpende inbreuk op een grondrecht van verdachte dat toepassing 

van bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden geacht is ontoereikend gemotiveerd, 

reeds omdat het Hof niet kenbaar aandacht heeft besteed aan de overige in art. 359a.2 Sv 

genoemde factoren. 

 

30. 

HR 18 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3311 

Beklag. De Rb heeft de juiste maatstaf ex art. 94a Sv aangelegd. De toe te passen 

maatstaf sluit niet uit dat de Rb, indien de omstandigheden van het geval dat meebrengen, 

bij de beoordeling van het klaagschrift tevens onderzoekt of voortzetting van het beslag 

in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit (vgl. 

ECLI:NL:HR:2014:38). Aan de door de Rb in aanmerking genomen omstandigheden 

“dat er nog geen zittingsdatum bekend is, dit terwijl de ovj in rk heeft medegedeeld dat 

het niet lang meer zal duren voordat het p-v gereed is”, kan evenwel niet zonder meer de 

conclusie worden verbonden dat het voortduren van het beslag niet in overeenstemming 

is met die eisen en het beslag moet worden opgeheven. Het oordeel van de Rb is dan ook 

niet toereikend gemotiveerd. 

 

31. 

HR 18 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3310 

Beklag. Maatstaf ex art. 94 Sv. Belang van strafvordering. Het beroep is ingetrokken 

nadat de A-G ttz. van de Hoge Raad zijn conclusie had genomen en derhalve na de 

aanvang van de behandeling van het beroep a.b.i. art. 453 Sv. De Hoge Raad doet de zaak 

op het bestaande beroep af (vgl. ECLI:NL:HR:2003:AH9919). De Rb heeft bij haar 

oordeel niet in aanmerking genomen dat het onderzoek in rk een summier en voorlopig 

karakter draagt en dat zij niet ten gronde mag treden in de mogelijke uitkomst van een 

nog te voeren procedure in de hoofdzaak (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BL2823). Het middel 
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is terecht voorgesteld. Dat behoeft in dit geval niet te leiden tot vernietiging van de 

bestreden beschikking, nu de A-G bij het Hof, gezien de intrekking van het 

cassatieberoep, daarbij kennelijk geen belang meer heeft. 

 

 

32. + 33. + 34. 

HR 18 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3306, 3307 en 3308 

N-o verklaring OM. Onrechtmatige ontruiming onherstelbaar vormverzuim a.b.i. art. 

359a Sv? De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 december 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:1729, geoordeeld dat indien de strafrechter bevindt dat een 

ontruiming op de voet van art. 551a Sv onrechtmatig is geweest, dit verzuim niet kan 

gelden als een vormverzuim dat is begaan i.h.k.v. het voorbereidend onderzoek a.b.i. art. 

359a Sv naar de in de strafzaak aan verdachte tlgde overtreding van art. 138a Sr. Daaruit 

volgt dat het Hof de gestelde onrechtmatige ontruiming ten onrechte heeft aangemerkt als 

een onherstelbaar vormverzuim i.d.z.v. art. 359a Sv dat tot n-o verklaring van het OM in 

de vervolging van verdachte moet leiden. 

 

35. 

HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3465 

Beginnend bestuurder a.b.i. art. 8.3 aanhef en onder a WVW1994. Grondslagverlating? 

Het Hof heeft de tll aldus opgevat dat deze het verwijt behelst dat vd zich als beginnend 

bestuurder heeft schuldig gemaakt aan het besturen van een motorrijtuig na gebruik van 

alcoholhoudende drank. Die aan de feitenrechter voorbehouden uitleg is niet 

onverenigbaar met de bewoordingen van de tll en moet daarom in cassatie worden 

geëerbiedigd. Gelet op deze uitleg heeft het Hof de grondslag van de tll niet verlaten door 

vd van het tlgd vrij te spreken. 

 

36. 

HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3548 

Voorwaardelijk cassatiemiddel. Het is niet vanzelfsprekend om hetgeen te dezen als 

voorwaardelijk middel wordt gepresenteerd onmiddellijk van een inhoudelijke 

bespreking te voorzien. Er zit namelijk een formeel aspect aan dat eerst aandacht 

verdient. De vraag is namelijk of wet en rechtspraak (in een geval als het onderhavige) 

het voorwaardelijk cassatiemiddel überhaupt kennen, en dus of het hier wel een 

cassatiemiddel in de zin der wet betreft. Keert het middel, voorwaardelijk voorgesteld, 

zich daadwerkelijk inhoudelijk tegen de beslissing van het Hof in de 

ontnemingsprocedure? Of wordt het slechts voorgesteld onder de voorwaarde dat het in 

de hoofdzaak ingebrachte cassatiemiddel doel treft en tot vernietiging van de uitspraak in 

de hoofdzaak leidt? De HR verklaart de A-G bij het Hof n-o in het cassatieberoep. 

 

37. + 38. 

HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3540, 3543 

Antilliaanse vervolgingsuitlevering aan de V.S. Blijkens ’s Hofs overwegingen heeft het 

Hof bij zijn oordeel dat de verzochte uitlevering ontoelaatbaar moet worden verklaard 

mede tot uitgangspunt genomen dat de omstandigheid dat “de litigieuze bewijsmiddelen” 

“via een mogelijk proces in de V.S.” zouden kunnen worden gebruikt, aan de uitlevering 
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in de weg staat. Aldus heeft het Hof miskend dat aan de rechter die over de 

toelaatbaarheid van de uitlevering beslist geen oordeel toekomt over de rechtmatigheid 

van de bewijsgaring t.b.v. de strafzaak in de verzoekende staat. 

 

 

39. 

HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3546 

Internetoplichting, aannemen valse hoedanigheid, art. 326 Sr. 2. Verduistering, art. 321 

Sr. Het Hof heeft met juistheid geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat verdachte via 

een website goederen te koop aanbood en bestellingen en betalingen van kopers 

accepteerde in het besef dat hij niet (langer) aan zijn leverings- of restitutieverplichtingen 

kon voldoen, niet kan worden aangemerkt als het aannemen van een valse hoedanigheid 

a.b.i. art. 326 Sr. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de door de A-G bij het Hof 

aangevoerde omstandigheden niet leiden tot een ander oordeel. Dat oordeel is, in 

aanmerking genomen dat het zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat 

het in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk. 

Het Hof heeft met juistheid geoordeeld dat de geldbedragen die door de kopers zijn 

overgemaakt aan verdachte na ontvangst daarvan niet meer voor wederrechtelijke toe-

eigening door verdachte vatbaar waren. Dat oordeel berust kennelijk op de opvatting dat 

in de enkele omstandigheid dat degene die krachtens overeenkomst een geldbedrag als 

koopsom heeft ontvangen (vervolgens) nalaat de door hem verschuldigde tegenprestatie 

te leveren, nog geen reden is te vinden om af te wijken van de uit het burgerlijk recht 

voortvloeiende regel dat de ontvangen koopsom na het effectueren van die betaling tot 

het vermogen van de (nalatige) verkoper is gaan behoren. 

 

40. 

HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3633 

“Zeezwaaien”. Klacht over uitleg begrip ‘en route’ a.b.i. voorschrift 13 onder art. 2.1.1 

jo. voorschrift 1.6 van Annex II bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (het ‘Marpol-verdrag’). In voorschrift 13 art. 1 van Annex 

II van het Marpol-verdrag is voorzien in een uitzondering op het bij art. 5 Wet 

voorkoming verontreiniging door schepen gestelde verbod schadelijke vloeistoffen in zee 

te lozen, te weten indien de lozingen plaatsvinden met inachtneming van de in art. 2.1 

van dat voorschrift gestelde operationele eisen. Tot die eisen behoort dat het schip ‘en 

route’ is, zoals gedefinieerd in voorschrift 13 art. 1 van Annex II. Het middel stelt de 

vraag aan de orde of daarvan kan worden gesproken in een geval als het onderhavige 

waarin het schip niet onderweg is naar een andere bestemming. Het Hof heeft geoordeeld 

dat het begrip ‘en route’ inhoudt “dat het schip varende (in beweging) moet zijn op het 

moment van het lozen”. Dat oordeel is, gelet op de in de conclusie van de A-G in het 

bijzonder onder 9.4, 9.5, 9.11, 9.14 en 9.15 vermelde gronden, juist. Het begrip ‘en route’ 

omvat dus ook de situatie waarin een schip uitvaart naar zee met het enkele doel residuen 

van schadelijke vloeistoffen te lozen. 
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41. 

HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3636 

Art. 68 Sr en 313 Sv. Afwijzing vordering tot wijziging tll. De HR herhaalt toepasselijke 

overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BM9102. De aan verdachte primair verweten 

gedraging is in de tll omschreven als - kort gezegd - doodslag, en in de vordering tot 

wijziging van de tll als - kort gezegd - diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend. 

De tll is toegesneden op art. 287 Sr en de vordering tot wijziging van de tll op art. 312.3 

Sr. Zowel het verschil in de juridische aard van de aan verdachte verweten feiten als het 

verschil tussen de omschreven gedragingen loopt niet zodanig uiteen dat geen sprake kan 

zijn van "hetzelfde feit" in de zin van art. 68 Sr. Hoewel de strafbaarstelling van diefstal 

met geweld in het bijzonder strekt ter bescherming van het vermogen van de 

rechthebbende, strekt die strafbaarstelling, mede bezien in samenhang met de in art. 

312.3 Sr opgenomen strafverzwarende omstandigheid ‘de dood ten gevolge hebbend’, 

evenals de strafbaarstelling van doodslag tevens ter bescherming van het leven, terwijl de 

strafmaxima die op doodslag en op diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend, 

zijn gesteld, niet uiteenlopen. De gedragingen van verdachte verschillen niet wat betreft 

de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zouden zijn verricht, 

terwijl de aard en kennelijke strekking van het tijdens een worsteling opzettelijk 

afschieten van kogels met een vuurwapen op een lichaam (zoals omschreven in de op art. 

287 Sr toegesneden tenlastelegging) in de kern genomen slechts in beperkte mate afwijkt 

van het schieten met een vuurwapen terwijl dit de dood van een ander tot gevolg heeft 

(zoals omschreven in de op art. 312.3 Sr toegesneden vordering tot wijziging van de tll). 

Gelet hierop geeft het oordeel van het Hof dat toewijzing van de vordering tot wijziging 

van de tll een ander feit oplevert, blijk van een onjuiste rechtsopvatting.  

 

42. 

HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3583 

Vrijheid van meningsuiting (i.h.k.v. een publiek debat), art. 10 EVRM. Groepsbelediging 

en aanzetten tot discriminatie, art. 137c Sr en art. 137d Sr. Het, o.m. in art. 10 EVRM 

gegarandeerde, recht op vrijheid van meningsuiting staat aan strafrechtelijke veroordeling 

t.z.v. groepsbelediging en/of aanzetten tot discriminatie i.d.z.v. art. 137c Sr 

onderscheidenlijk 137d Sr niet in de weg indien zo een veroordeling een o.g.v. art. 10.2 

EVRM toegelaten beperking van de vrijheid van meningsuiting vormt. Bij de beoordeling 

van een uitlating i.v.m. de strafbaarheid daarvan wegens groepsbelediging en/of 

aanzetten tot discriminatie i.d.z.v. voormelde wettelijke bepalingen, dient acht te worden 

geslagen op de bewoordingen van die uitlating alsmede op de context waarin zij is 

gedaan. Daarbij dient onder ogen te worden gezien of de gewraakte uitlating een bijdrage 

kan leveren aan het publiek debat of een uitlating is van artistieke expressie. Tevens dient 

onder ogen te worden gezien of de uitlating in dat verband niet onnodig grievend is. Bij 

de beoordeling van de vraag of een uitlating onnodig grievend is, dient, indien het gaat 

om een uitlating door een politicus i.h.k.v. het publiek debat - het politieke debat 

daaronder begrepen - onder ogen te worden gezien enerzijds het belang dat de 

betreffende politicus daadwerkelijk in staat moet zijn zaken van algemeen belang aan de 

orde te stellen ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten, maar 

anderzijds ook de verantwoordelijkheid die de politicus in het politieke/maatschappelijke 

debat draagt te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en 
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met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet 

uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om 

uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid. V.zv. het Hof met zijn oordeel tot 

uitdrukking heeft gebracht dat de tlgd. uitlatingen van verdachte, nu deze zijn gedaan 

door hem als politicus i.h.k.v. het publiek debat, louter strafbaar zouden kunnen zijn 

indien die uitlatingen de strekking zouden hebben om te bedreigen en/of te intimideren 

dan wel redelijkerwijs geacht kunnen worden aan te zetten tot haat en geweld, heeft het 

Hof een en ander i.c. miskend. 

 

 

 

 


