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2.2.

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 juli 2012,
nummer 23/001370-09, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. S.M. Diekstra, advocaat te 's-
Gravenhage, een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot zodanige op art. 440 Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 22 juli 2008 te Haarlem, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk:

- om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [betrokkene 1]
en [betrokkene 2] heeft gedwongen tot afgifte van een horloge (merk Fossil) en een mobiele
telefoon (merk Samsung en kleur zwart en i-meinummer [001]) en een simkaart (serienummer
[002]), toebehorende aan [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2], en

- van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee (inhoudende een
identiteitskaart en meerdere (bank)passen en een mobiele telefoon (merk Sony Ericsson kleur
zwart en i-meinummer [003]) en een simkaart toebehorende aan [betrokkene 1] en/of
[betrokkene 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en aan zichzelf
en aan zijn mededader(s) het bezit van het gestolene te verzekeren, welke bedreiging met
geweld hierin bestond dat zijn mededaders:

- met hun arm naar voren gestoken en daarin vasthebbende een op een vuurwapen gelijkend
voorwerp, op die [betrokkene 2] is afgelopen en

- met hun vuurwapen (het hof begrijpt: hun op vuurwapen gelijkend voorwerp) achter en gericht
op de hoofden van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] zijn gaan staan en

- terwijl zij de vuurwapens (het hof begrijpt: op vuurwapen gelijkend voorwerp) hadden gericht op
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] tegen [betrokkene 1] en [betrokkene 2] hebben gezegd: "Alles
inleveren. Vooral de telefoons" en "Geef je mobiel" en "Je moet ook je horloge inleveren"."

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

"1. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 13 juli 2012.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik was aanwezig bij de overval op 22 juli 2008 in de Haarlemmerhout te Haarlem.

2. Een proces-verbaal met nummer PL1228/08-089502 van 23 juli 2008, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] (dossierpagina 46).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 23 juli 2008
tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 2]:

1 Geding in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering



[betrokkene 1] en ik zijn op een bankje bij het standbeeld vlak achter Dreefzicht gaan zitten. Er
reden drie jongens op twee scooters langs ons. Twee minuten later kwamen de jongens op de
scooters weer aanrijden. Ze hebben waarschijnlijk een rondje gereden. De blanke jongen vroeg
aan mij een sigaretje. Vervolgens zette de blanke jongen zijn brommer neer en die twee
buitenlandse jongens volgden zijn voorbeeld. Na ongeveer 10 minuten starten ze hun brommer en
wilden weggaan, dacht ik. Een buitenlandse jongen bleef bij de lopende brommers staan. Ik
hoorde iemand zeggen: "jongens, nu is het wel weer mooi geweest". Ik zag iemand op mij
afkomen lopen met zijn arm uitgestrekt. Toen zag ik een zwart pistool in zijn handen, gericht op
mij. Die blanke jongen pakte toen mijn spullen. Ik had namelijk mijn mobiele telefoon op de bank
neergelegd samen met mijn sigaretten en mijn portemonnee. Toen die blanke jongen mijn spullen
had gepakt, zei hij tegen [betrokkene 1]: "Geef je mobiel". [betrokkene 1] gaf hierop zijn mobiele
telefoon. De donkere jongen zei toen dat ik ook mijn horloge moest inleveren. Nadat hij mijn
horloge had, stapten ze alle drie op de scooter en reden in de richting van de Heemsteedse Dreef.

(...)

3. Een proces-verbaal met nummer PL 1228/08-089427 van 23 juli 2008, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] (dossierpagina 30).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 23 juli 2008
tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 1]:

Ik en [betrokkene 2] zijn op een bankje, op de rand van de Haarlemmerhout achter Dreefzicht
gaan zitten. Toen kwamen er drie jongens op twee scooters naar ons toe rijden. Een jongen, de
blanke jongen, vroeg aan [betrokkene 2] een sigaret. Vervolgens gingen de drie jongens met
elkaar praten. Ze spraken zacht, zodat wij ze niet konden horen. De jongens startten hun
scooters. Een van de twee Marokkaanse jongens was achter mij komen staan en had een pistool
in mijn rug gedaan. Ik voelde iets in mijn rug en vlak erna zag ik naast mijn hoofd een pistool. Die
Marokkaanse jongen had een pistool in zijn hand. Dat was de jongen die achter mij stond. 
De Marokkaanse jongen hield zijn pistool tussen mij en [betrokkene 2], onze hoofden in. Toen ik
naar de blanke jongen keek, zag ik dat hij ook een pistool in zijn handen had. De blanke jongen
en de Marokkaanse jongen met het pistool zeiden tegen ons: "Alles inleveren. Vooral de
telefoons". Bij [betrokkene 2] lag alles op de bank, zijn telefoon en portemonnee en sigaretten.
Hierop pakte die Marokkaanse jongen die achter ons stond volgens mij de spullen van [betrokkene
2]. Toen moest ik ook mijn mobiele telefoon aan hem geven. Hij zag dat [betrokkene 2] een
horloge om had en hij wilde dat horloge. [betrokkene 2] heeft deze ook afgedaan en aan de
Marokkaanse jongen met het pistool gegeven.

(...)

4. Een proces-verbaal met nummer PL1228/08-089427 van 10 november 2008, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2] en [verbalisant 3]
(dossierpagina 40).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 10
november 2008 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 3]:

V= [verdachte] is er gewoon bij geweest. Je kan hem best ontzien, maar wij weten alles.

A= Ja, [verdachte] is er bij geweest.

V= en nu vanaf het begin

A= Wij hadden bij mij in de buurt afgesproken. Wij hadden niets te doen en toen dachten we, we
gaan dat doen.

V= Wat is dat doen.

A= Iemand beroven ofzo

V= Jullie hadden dus die wapens bij jullie, wat was de reden om die bij je te hebben?

A= om iemand te beroven

V= Dus jullie hadden vooraf al afgesproken iemand te beroven, nog voordat jullie samenkwamen?

A= Ja dat klopt
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V= Heeft [verdachte] nog aangegeven dat hij er niets mee te maken wilde hebben, want hij wist
van de afspraak af, toch?

A= Ja, hij wist er in elk geval wel vanaf.

5. Een proces-verbaal met nummer PL 1228/08-089427 van 11 november 2008, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 4] en [verbalisant 5]
(dossierpagina 43).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 11
november 2008 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 3]:

Wij hadden het plan iemand te beroven. Zowel [betrokkene 4], [verdachte] en ik wisten van dit
plan.

Nadat wij klaar waren met blowen keken [betrokkene 4], [verdachte] en ik naar elkaar. Wij hadden
al de afspraak dat wij iemand gingen beroven. Door naar elkaar te kijken begrepen wij dat deze
twee jongens door ons beroofd gingen worden.

[verdachte] bleef bij de scooters staan. Dit was op ongeveer 5 meter afstand.

6. Een proces-verbaal met nummer PL 1228/08-089427 van 11 november 2008, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] (dossierpagina 44).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 11
november 2008 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van verdachte:

A: We gingen rondjes rijden om te kijken of er iemand was om te beroven.

A: Ik had twee plastic balletjes pistolen. Een was zwart van kleur en de ander was zilver van kleur.
Ik had deze pistolen meegenomen vanuit Turkije. De pistolen zijn plastic replica's van echte
pistolen. In het donker lijkt het net een echt wapen.

A: Ik denk dat ik die twee wapens (het hof begrijpt: de balletjespistolen) twee weken voor de
beroving aan [betrokkene 3] en [betrokkene 4] hebben gegeven. Een paar dagen later zeiden ze
dat ze iemand gingen beroven met deze wapens. Ik zei tegen hen dat ik niet met ze mee zou
gaan. [betrokkene 3] en [betrokkene 4] zeiden tegen mij dat ik alleen bij de scooters moest
blijven. Dat vond ik goed en ik ben met ze meegegaan."

Het Hof heeft onder het opschrift 'medeplegen' het volgende overwogen:

"Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte betoogd dat de verdachte
niet als medepleger van het ten laste gelegde feit kan worden aangemerkt doch hoogstens als
(niet ten laste gelegde) medeplichtigheid. De raadsman heeft ter onderbouwing hiervan
aangevoerd dat de verdachte niet wist van de plannen van de daders en dus geen opzet heeft
gehad op het strafbare feit. Voorts heeft de verdachte zich, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voldoende gedistantieerd.

Anders dan de raadsman en met de rechtbank is het hof van oordeel dat de verdachte als
medepleger van het ten laste gelegde feit kan worden aangemerkt. Het hof overweegt hiertoe het
volgende:

Voor medeplegen van een strafbaar feit is vereist dat sprake is van een voldoende nauwe en
bewuste samenwerking tussen de betrokken personen, gericht op de totstandkoming van het
delict. Daarnaast moet de van medeplegen verdachte persoon aan de totstandkoming van het
delict een wezenlijke bijdrage hebben geleverd.

Daarbij is niet doorslaggevend dat de van medeplegen verdachte persoon ook een daadwerkelijke
uitvoerder is geweest of alle handelingen van het strafbare feit zelf moet hebben verricht; ook een
andere rol kan leiden tot de conclusie dat de verdachte een wezenlijke bijdrage aan de voltooiing
van het delict heeft geleverd.

Uit de verklaringen van de medeverdachte [betrokkene 3] en de verdachte blijkt het volgende.

Verdachte heeft enige dagen voor de overval aan de medeverdachten [betrokkene 3] en
[betrokkene 4] balletjespistolen geleverd die hij vanuit Turkije had meegenomen. Deze
[betrokkene 3] en [betrokkene 4] hebben daarop aan de verdachte verteld dat zij van plan waren



3.2.1.

3.1.

om met deze balletjespistolen iemand te gaan beroven. In eerste instantie heeft verdachte
gezegd dat hij hier niet aan mee wilde doen, maar toen de medeverdachten zeiden dat hij alleen
maar bij de scooters hoefde te blijven, heeft hij met het plan ingestemd.

Op de avond van de overval is de verdachte met zijn mededaders rondjes gaan rijden, naar eigen
zeggen 'om te kijken of er iemand was om te beroven'. In de Haarlemmerhout zijn de verdachten
bij een bank gestopt waar de latere slachtoffers op zaten. Nadat de verdachten enige tijd met de
jongens hadden gepraat en verdachten het er over eens waren dat deze jongens het slachtoffer
zouden worden, hebben de twee medeverdachten de jongens met de balletjespistolen bedreigd
en ze goederen afhandig gemaakt. De verdachte stond op dat moment op ongeveer vijf meter
afstand bij de scooters te wachten. Na het feit zijn de drie verdachten op de twee scooters
weggereden.

Aldus is de verdachte met de wetenschap dat er een plan was om een overval te plegen, op 22 juli
2008 tezamen met zijn medeverdachten bewust op zoek gegaan naar een geschikt slachtoffer.
Tijdens de overval is de verdachte naast de scooters, op ongeveer vijf meter van de slachtoffers
blijven staan, zodat van zijn lijfelijke aanwezigheid een zekere mate van dreiging uitging. Hoewel
de verdachte kort voor de beroving heeft gezegd dat hij toch niet (meer) wilde meedoen, heeft hij
zich op dat moment op geen enkele wijze gedistantieerd, hoewel hij daartoe meerdere
mogelijkheden heeft gehad, bijvoorbeeld door te trachten [betrokkene 3] en [betrokkene 4] te
weerhouden van de uitvoering van de voorgenomen overval dan wel door de slachtoffers te
waarschuwen dan wel door nog op een moment voordat de uitvoering van de overval een
aanvang zou nemen, zich te begeven op geruime afstand van de plaats waar de op handen zijnde
overval zou moeten plaatsvinden. Door tezamen met de andere twee overvallers te komen en
vervolgens - ondanks zijn inmiddels ontstane bedenkingen - te blijven versterkte de verdachte
met zijn aanwezigheid de dreiging die van de overvallers uitging.

Gelet op het bovenstaande, in onderlinge samenhang beschouwd, is het hof van oordeel dat is
komen vast te staan dat tussen de verdachte en zijn mededaders sprake is geweest van een
dermate nauwe en bewuste samenwerking dat de verdachte als medepleger van het strafbare feit
kan worden aangemerkt. Het verweer wordt om die reden verworpen."

De art. 47 tot en met 51 Sr bieden diverse mogelijkheden om iemand, ook als hij niet zelf de
gehele delictsomschrijving vervult - al dan niet in zogenoemd functionele vorm - onder specifieke
voorwaarden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit.
In het geval van medeplegen houden de voorwaarden voor aansprakelijkstelling vooral in dat
sprake moet zijn geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of
anderen. (Vgl. HR 24 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6581, NJ 2011/481). Het accent ligt daarbij op
de samenwerking en minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht. (Vgl. HR 6
juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9905, NJ 2004/443).

In de praktijk is een belangrijke en moeilijke vraag wanneer de samenwerking zo nauw en bewust
is geweest dat van medeplegen mag worden gesproken. Die vraag laat zich niet in algemene zin
beantwoorden, maar vergt een beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval.
Algemene regels kunnen daarom dienaangaande niet worden gegeven. Wel kan de Hoge Raad
met betrekking tot dit thema, mede gelet op zijn eerdere rechtspraak, enige aandachtspunten
formuleren.

De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde -
intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende
gewicht is. Dat geldt in vergelijkbare zin indien het medeplegen - bijvoorbeeld in de vorm van
"in vereniging" - een bestanddeel vormt van de delictsomschrijving.

Dat de kwalificatie medeplegen gerechtvaardigd moet zijn, is mede van belang omdat het in

3 Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwing
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dit verband vaak gaat om de vraag: medeplegen dan wel medeplichtigheid aan een
strafbaar feit. Medeplichtigheid is alleen strafbaar in geval van misdrijf. Verder kent
medeplichtigheid een beduidend lager strafmaximum (art. 49, eerste lid, Sr). Medeplegen
daarentegen levert regelmatig een wettelijke strafverzwaringsgrond op (zie bijvoorbeeld art.
311, eerste lid onder 4, Sr). Waar het verwijt bij medeplegen zich concentreert op het
gewicht van de intellectuele en/of materiële bijdrage aan het delict van de verdachte, is het
kernverwijt bij medeplichtigheid "het bevorderen en/of vergemakkelijken van een door een
ander begaan misdrijf" (vgl. HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO2629, NJ 2011/341).
Voor het gewicht van de rol van de medepleger in de zin van art. 47 Sr kan ook worden
gewezen op art. 141, eerste lid, Sr. Het daar strafbaar gestelde "in vereniging plegen" van
geweld eist dat de verdachte "een voldoende significante of wezenlijke bijdrage aan het
geweld" heeft geleverd, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te
zijn geweest. (Vgl. bijvoorbeeld HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR: 2013:132, NJ 2013/407).

Een en ander brengt mee dat indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet
bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in
verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk
staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een
bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering - dus in de
bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging - dat medeplegen
nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden
met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in
de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van
de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op
een daartoe geëigend tijdstip. Daarbij verdient overigens opmerking dat aan het zich niet
distantiëren op zichzelf geen grote betekenis toekomt. Het gaat er immers om dat de
verdachte een wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd aan het delict. In dit verband valt
te wijzen op bijvoorbeeld HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3356, NJ 2010/193
waarin ten aanzien van het medeplegen van een vernieling werd overwogen "dat het louter
aanwezig zijn bij en zich niet distantiëren van een door een ander gepleegde vernieling,
alsmede het louter instemmen met die vernieling, ieder voor zich en in onderlinge
samenhang bezien daarvoor onvoldoende zijn", alsmede HR 3 juni 2014, ECLI:NL:
HR:2014:1307 inzake diefstal door twee of meer verenigde personen waarin onvoldoende
werd bevonden de enkele vaststelling "dat de verdachte een vluchtmogelijkheid heeft
gefaciliteerd en dat het niet anders kan zijn dan dat over het verschaffen van deze
vluchtmogelijkheid van te voren door de verdachte en zijn mededaders afspraken zijn
gemaakt".

De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan van het
strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage kan
ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na het
strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bijdrage in hoofdzaak vóór het strafbare feit is
geleverd. (Vgl. bijvoorbeeld HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9972, NJ 2012/452). Zeker in
dergelijke, in zekere zin afwijkende of bijzondere, situaties dient in de bewijsvoering
aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is samengewerkt bij
het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, in het bijzonder dat en
waarom de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht is geweest. Dat geldt in nog
sterkere mate indien het hoofdzakelijk gaat om gedragingen die na het strafbare feit zijn
verricht. (Vgl. HR 9 april 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ6505, NJ 2013/229). Een geringe rol of het
ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke uitzonderlijke
gevallen wel moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de
voorbereiding.

Er bestaat geen precieze afgrenzing tussen medeplegen en de andere deelnemingsvormen.
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4.2.
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Dat neemt niet weg dat wanneer medeplegen wordt tenlastegelegd, dit medeplegen moet
worden beoordeeld aan de hand van de voor medeplegen geldende maatstaven. Het
gebruikmaken van aan andere deelnemingsvormen ontleende begrippen of constructies kan
de bewijsvoering voor medeplegen compliceren en verdient daarom in zulke gevallen geen
aanbeveling. (Vgl. HR 18 december 2012, ECLI:NL:HR:2012: BX5140 en HR 1 juli 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1593, in welke zaken het medeplegen door het hof was bewezenverklaard
aan de hand van criteria voor het zogenoemde functionele daderschap). Het valt overigens
op dat het openbaar ministerie bij het tenlasteleggen van commune en andere niet-
economische strafbare feiten - in vergelijking met economische delicten - vaker gebruik lijkt
te maken van (soms ingewikkelde) deelnemingsconstructies dan van het meer geëigend
lijkende functionele daderschap. (Vgl. HR 24 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6581, NJ
2011/481 met betrekking tot de verkoop van hennepplanten door de eigenaar van een
growshop).

Het ontbreken van een precieze afgrenzing tussen medeplegen en de andere
deelnemingsvormen brengt mee dat het openbaar ministerie in voorkomende gevallen er
goed aan doet de rechter een keuzemogelijkheid te bieden door daarop toegesneden
varianten in de tenlastelegging op te nemen. Als het openbaar ministerie evenwel om hem
moverende redenen uitsluitend het medeplegen en niet ook de medeplichtigheid heeft
tenlastegelegd, moet de rechter vrijspreken indien het medeplegen niet kan worden
bewezen, ook al zou vaststaan dat de verdachte medeplichtig was aan het feit.

Het middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring wat betreft het "medeplegen".

Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 3 is vooropgesteld, heeft het Hof zijn oordeel dat te dezen
geen sprake is van (niet tenlastegelegde) medeplichtigheid maar van "medeplegen", onvoldoende
gemotiveerd. Daarbij heeft de Hoge Raad in het bijzonder in aanmerking genomen

(a) dat het Hof kennelijk vooral betekenis heeft toegekend aan de omstandigheid dat van
verdachtes "lijfelijke aanwezigheid een zekere mate van dreiging uitging" en de omstandigheid
dat "hij zich op dat moment op geen enkele wijze [heeft] gedistantieerd, hoewel hij daartoe
meerdere mogelijkheden heeft gehad", en

(b) dat het Hof tevens als vaststaand heeft aangenomen dat de verdachte (i) "in eerste instantie
heeft gezegd dat hij [aan de beroving] niet mee wilde doen maar toen de medeverdachten
hadden gezegd dat hij alleen maar bij de scooters hoefde te blijven, met het plan heeft
ingestemd" en (ii) tijdens de beroving daadwerkelijk op enige afstand bij de scooters is blijven
wachten.

Hetgeen het Hof in dit verband voor het overige heeft vastgesteld, leidt niet tot een ander
oordeel.

Het middel is terecht voorgesteld.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als
volgt moet worden beslist.

4 Beoordeling van het middel

5 Slotsom



De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, H.A.G. Splinter-van Kan, Y. Buruma en N. Jörg, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 december 2014.

Mr. Van Dorst is buiten staat dit arrest te ondertekenen.

6 Beslissing
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2.1.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 7 april 2017, nummer 21/001098-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.B. Schmidt, advocaat te Amsterdam,
bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring ten aanzien van het handelen tezamen en in
vereniging met anderen (hierna: het medeplegen) niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 05 oktober 2013 te Almere, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke
toe-eigening uit een woning (gelegen aan de [a-straat] 2) weg te nemen, geld en/of (een)
goed(eren), toebehorend aan [betrokkene 1] , en zich daarbij de toegang tot voornoemde
woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder hun bereik
te brengen door middel van braak en/of verbreking, tezamen en in vereniging met anderen,
als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte, en/of (één of meer van) zijn
mededader(s) (een) schroef/schroeven, geboord in cilindersloten van (een)
toegangsdeur(en) van voornoemde woning, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet voltooid."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van aangifte d.d. 11 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina 0012 -
0013) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van aangever [betrokkene 1] :

Ik woon samen met mijn vrouw op de [a-straat] 2 te Almere. (...) Zondag 5 oktober 2013
werd ik gebeld door mijn kleinzoon [betrokkene 2] . Hij vertelde dat er was geprobeerd in te
breken bij ons thuis. (...) Ik zag dat er een andere cilinder in het slot van de voordeur zat.
Ook de cilinder van de deur van de keuken was vervangen, aan de achterzijde. (...) Later
hoorde ik dat de bestaande cilinder door de inbrekers uit het slot was geforceerd en dat er
door een slotenmaker een nieuwe cilinder was ingezet.

2. Een in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt
proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina 0084)
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als bevindingen van verbalisanten:

Naar aanleiding van een woninginbraak op de [a-straat] 2 te Almere hebben wij op 7
oktober 2013 ter plaatse een onderzoek ingesteld. In de achtertuin troffen wij een gedeelte

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel



van een cilinderslot aan. Wij zagen dat in het cilinderslot een donkerkleurige schroef geboord
was. Vervolgens zijn wij naar de voorzijde van de woning gelopen. Wij troffen rechts naast
de voordeur een zelfde soort cilinderslot aan. Wij zagen dat in dit cilinderslot een zelfde
soort schroef geboord zat.

3. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 5 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina
0020 - 0021) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van getuige [betrokkene 3] :

Ik ben woonachtig aan de [a-straat] 3 in Almere. Mijn woning betreft een hoekwoning.
Tussen nummer 2 en nummer 3 zit een soort autopoort die toegang geeft tot het hofje. Op
zaterdagmorgen 5 oktober 2013, omstreeks 03.05 uur werd ik wakker. (...) Ik zag rechts
naast mijn bus een jongen staan. Ik kan deze jongen als volgt omschrijven: man, donkere
bovenkleding met capuchon, niet negroïde, blank of lichtgetint, rond de 20 jaar, ongeveer
1.75m lang. Ik zag ook een tweede jongen staan. Ik zag dat die jongen stond aan de
andere zijde van de busbaan. Ik zag dat hij keek in de richting van de andere jongen. Ik zag
dat hij een donkerkleurige scooter vooruit duwde (...) Tijdens het kijken hoorde ik geluid uit
de richting van de autopoort tussen mijn woning en de woning van nummer twee. Het klonk
als een zagend vijlend geluid. Ik zag toen dat de jongen die naast de bus stond, richting de
woning van nummer 2 liep. Ik hoorde iets vallen. (...) Ik zag de jongen naast de bus niet
meer en dacht dat hij toen in de woning van 
nummer 2 was. (...) Ik heb vervolgens op zaterdag 5 oktober 2013, om 03.31 uur 112
gebeld. (...) Ik heb vervolgens enkele minuten gewacht en hoorde ineens een scooter aan
komen rijden uit de richting waar ik de jongen met de scooter eerder had zien staan. (...) Ik
hoorde de scooter onder de autopoort door rijden het hofje in. Ik hoorde kort hierop de
scooter met hoge snelheid wegrijden door de autopoort linksaf vermoedelijk de busbaan
over. Direct daarop hoorde ik een helikopter geluid. (...) Ik ben vervolgens naar buiten
gelopen en liep naar de voordeur van de buren van nummer twee en zag dat de voordeur
gesloten was. (...) Ik zag vervolgens dat de cilinder niet meer in de deur zat.

4. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 8 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina
0027 - 0030) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van getuige [betrokkene 3] :

Ik zag de jongen 1 ongeveer 3 a 4 meter voor mij staan. De jongen 1 stond naast mijn auto,
die geparkeerd stond in het parkeervak voor mijn deur. (...) Ik hoorde een zagend/vijlend
geluid bij de buren van nr. 2 vandaan komen. Terwijl ik dit hoorde had ik constant zicht op de
jongen 1 die naast mijn auto stond en richting de woning van [a-straat] 2 keek. Toen ik iets
metaals op de grond hoorde vallen, zag ik dat de jongen hierop reageerde en richting de
buren van [a-straat] 2 liep. (...) Ik hoorde één flinke dreun of bonk. Daarna hoorde ik de
scooter komen aanrijden. Ik hoorde dat de scooter stopte ter hoogte van de [a-straat] 2.
(...) Ik dacht dat de jongens op de scooter gingen zitten en wegreden. (...) Ik denk dat zij 50
meter weg waren, toen ik de politiehelikopter hoorde.

5. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina 0047)
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als bevindingen van verbalisant:

Op zaterdag 5 oktober 2013 heb ik telefonisch contact opgenomen met [betrokkene 4]
werkzaam bij KLPD Luchtvaartpolitie. Hij zou nog aanvullende informatie hebben over de
inzet van afgelopen nacht. Hij vertelde mij het volgende:

Nadat wij de inbraakmelding doorkregen van de meldkamer op het adres [a-straat] 2 te
Almere zijn wij direct die kant opgevlogen en waarbij wij als eerste ter plaatse waren.



2.2.3.

Aanvliegend naar de woning zagen wij op de warmtebeeldcamera van de politiehelikopter
een scooter uit de richting van de [a-straat] komen rijden. Op deze scooter zat een drietal
personen. (...) De scooter hield vervolgens stil onder overkapping in de Boonestaakstraat.
Wij zagen vervolgens dat er een persoon wegliep naar een woning op de hoek van de [b-
straat]. (...) Hierbij hebben wij continue zicht gehouden op de personen onder de
overkapping en de persoon die naar de woning liep. (...) Vervolgens kwam er een collega
met een hond richting de overkapping lopen en renden de drie personen weg. De derde
persoon zagen wij de eerder bezochte tuin, aan de [b-straat], in lopen en de woning binnen
gaan.

6. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina 0107
- 0110) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als bevindingen van verbalisant:

(p. 108) Om 03.41.03 werd de scooter opgepikt door de warmtebroncamera van de
helikopter op de kruising van de [a-straat] met de Wim Meuldijklaan. De afstand van de
woning aan de [a-straat] 2 tot aan die kruising bedraagt ongeveer 110 meter. Opvallend is
dat de scooter de enige warmtebron is in de omgeving.

7. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 21 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina
0033 - 0034) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van getuige [betrokkene 5] :

De dag van de inbraak - als u mij zegt dat dat zaterdag 5 oktober 2013 is kan dat kloppen -
zag ik omstreeks 02:45 uur mijn buurjongen buiten. Ik weet dat er die nacht een aantal
aanhoudingen is geweest. Drie jongens stonden onder een overkapping aan de
Boonestaakstraat. Dit was omstreeks 03:30 a 03:45 uur. Toen de politie kwam renden er drie
jongens onder de overkapping vandaan. Ik zag dat één van de jongens via de tuin van de
[b-straat 1] de woning inrende. Dit is de tuin van de woning van mijn buurjongen. Ik
herkende hem direct. Mijn buurjongen woont op de [b-straat 1] .

8. Een in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar opgemaakt
proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 oktober 2013 (zwarte ordner A, dossierpagina 0044 -
0045) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] :

Op zaterdag 5 oktober 2013 omstreeks 03.28 uur kreeg ik verbalisant de opdracht om te
gaan naar de [a-straat] 2 te Almere Buiten. (...) Ik hoorde vervolgens van de heli dat de drie
personen onder een viaduct van de Bulletjesstraat en de Boonestaakstraat stonden. (...)
Gekomen bij het bedoelde viaduct zag ik verbalisant drie personen staan bij een
donkerkleurige scooter. Ik verbalisant zag dat de drie personen op het moment dat ze mij
zagen, direct wegrenden in de richting van de [b-straat], zijnde een richting
tegenovergesteld aan de richting waaruit ik verbalisant kwam. (...) 
Ik verbalisant zag dat de drie verdachten wegrenden in de richting van de [b-straat] en de
Maarten Toonderlaan. Ik zag vervolgens dat twee verdachten tegelijk de schuttingpoort in
wilde gaan van een woning, gelegen aan de [b-straat]. Tevens zag ik verbalisant dat de
derde verdachte een doodlopende steeg in liep aan de rechterzijde van voornoemde tuin.
Hierop gelukte het de aldaar aanwezige collega de twee verdachten aan te houden. Ik
verbalisant zag dat een verdachte de achtertuin inrende van een woning welke later bleek
te behoren bij de [b-straat 1] te Almere. (...) Later bleek mij dat in perceel [b-straat 1] een
persoon woonachtig is, zijnde [verdachte] ."

Het Hof heeft een door de verdediging gevoerd verweer als volgt samengevat en
verworpen:



2.3.

2.4.

"De raadsman van verdachte heeft ter zitting van het hof bepleit dat verdachte dient te
worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Daartoe heeft de raadsman het volgende
aangevoerd:

(...)

c. niet is vast te stellen dat verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de poging
tot woninginbraak. Medeplegen is dus niet bewijsbaar.

(...)

ad c

Uit het dossier blijkt dat verdachte en twee andere personen samen bij de [a-straat]
aanwezig waren alvorens het slot van de voordeur werd geforceerd. Voorts waren deze
personen aanwezig op het moment dat door de getuige de zagende geluiden werden
waargenomen. Tevens is komen vast te staan dat de drie personen tezamen op de scooter
zijn gevlucht en dat ze vervolgens kort daarop zijn weggerend waarbij uiteindelijk verdachte
de woning aan de [b-straat 1] in is gerend. De andere twee personen zijn op dat moment
aangehouden. Uit deze wijze van gezamenlijk aankomen, aanwezig zijn bij het forceren van
het slot en gezamenlijk vluchten (op één scooter), zoals hierboven uiteengezet, blijkt van
bewuste en nauwe samenwerking."

In de arresten HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390, HR 24 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:718, NJ 2015/395 en HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, NJ 2016/411 heeft
de Hoge Raad enige algemene overwegingen over het medeplegen gegeven, in het bijzonder
gericht op de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Voor de kwalificatie
medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is
slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van
de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat indien het
tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit
gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het
verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust
om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de
bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging – dat
medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met
onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de
voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de
verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een
daartoe geëigend tijdstip. Voorts kan van belang zijn in hoeverre de concrete omstandigheden van
het geval door de rechter kunnen worden vastgesteld, in welk verband de procesopstelling van de
verdachte een rol kan spelen (vgl. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1315 en
ECLI:NL:HR:2016:1323).

Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat de handelingen van de
verdachte en diens mededaders het karakter droegen van een gezamenlijk ondernomen poging
en daarmee van een gezamenlijke uitvoering in de hiervoor onder 2.3 bedoelde zin. Dat oordeel is
niet onbegrijpelijk, gelet op de hiervoor onder 2.2.2 weergegeven bewijsmiddelen en de daarop
gebaseerde onder 2.2.3 weergegeven vaststellingen van het Hof dat de verdachte en twee
andere personen samen bij de [a-straat] aanwezig waren alvorens het slot van de voordeur werd
geforceerd, zij aanwezig waren op het moment dat door de getuige de zagende geluiden werden
waargenomen en zij tezamen op de scooter zijn gevlucht en kort daarop, na het verschijnen van
de politie, zijn weggerend, waaraan door het Hof de slotsom is verbonden dat uit deze wijze van
gezamenlijk aankomen, aanwezig zijn bij het forceren van het slot en gezamenlijk vluchten op één
scooter blijkt van bewuste en nauwe samenwerking met betrekking tot de poging tot
woninginbraak.



2.5. Het middel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 24 april 2018.

3 Beslissing
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Inhoudsindicatie
HR wijst overzichtsarrest inzake noodweer en noodweerexces. In de praktijk
blijken deze strafuitsluitingsgronden soms aanleiding te geven tot moeilijkheden. De
HR geeft daarom in dit arrest - aan de hand van zijn eerdere rechtspraak - een
samenvattend overzicht van mogelijke aandachtspunten dat bij de beoordeling van
een beroep op noodweer(exces) handvatten biedt.

1. Noodweer. 2. Noodweerexces. Ad. 1 I.c. draagt 's Hofs niet onbegrijpelijke
oordeel dat verdachte ver buiten de grenzen van de noodzakelijke verdediging is
getreden doordat hij met dodelijk gevolg het slachtoffer zestien maal met een mes
heeft gestoken en/of gesneden nadat het slachtoffer – die op dat moment kennelijk
ongewapend was – een beweging maakte alsof hij de naar hem toelopende
verdachte wilde aanvallen, in welk oordeel besloten ligt dat gelet op de specifieke
omstandigheden van het geval die wijze van verdedigen in een onredelijke
verhouding tot de ernst van de aanranding staat, de afwijzing van het beroep op
noodweer zelfstandig. Ad. 2. Het Hof heeft feitelijk en niet onbegrijpelijk
vastgesteld dat a.g.v. van de aanranding bij verdachte een gemoedsbeweging van
beperkte intensiteit is teweeggebracht en dat sprake is geweest van een
verregaande mate van overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke
verdediging. Het daarop gegronde oordeel dat het beroep op noodweerexces
moet worden verworpen getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het
evenmin onbegrijpelijk is en, verweven als het is met waarderingen van feitelijke
aard, in cassatie niet verder kan worden getoetst.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 41

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2016/695 
RvdW 2016/452 
NJ 2016/316 met annotatie van N. Rozemond 
NBSTRAF 2016/106 met annotatie van mr. dr. J.S. Nan 
JIN 2016/90 met annotatie van M. van Kuilenburg 
SR-Updates.nl 2016-0150 
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2.1.

2.2.

Uitspraak

22 maart 2016

Strafkamer

nr. S 14/04196

SB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 18 juli 2014, nummer
22/004248-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.B.J.G. Baggen, advocaat te Arnhem,
bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal W.H. Vellinga heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en
tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof dan wel verwijzing naar een aangrenzend hof
teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Bewezenverklaring en beslissingen op gevoerde verweren

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 29 mei 2013 te Rotterdam opzettelijk een persoon genaamd [slachtoffer] van het leven
heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk [slachtoffer] met een mes in het gezicht en de
romp en de armen en de hand(en) gestoken en/of gesneden, ten gevolge waarvan voornoemde
[slachtoffer] is overleden."

Het Hof heeft het beroep op noodweer als volgt samengevat en verworpen:

"De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de verdachte uit noodweer heeft
gehandeld, reden waarom hij van alle rechtsvervolging dient te worden ontslagen.

Het hof stelt voorop dat indien door of namens de verdachte een beroep is gedaan op noodweer,
de rechter zal moeten onderzoeken of de voorwaarden voor de aanvaarding van dat verweer zijn
vervuld. Die houden naar luid van artikel 41, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht in dat het
begane feit was geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf,
eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, waaronder onder
omstandigheden mede is begrepen een onmiddellijk dreigend gevaar voor zo een aanranding. De
vraag of een gedraging geboden is door de noodzakelijke verdediging - waarmee onder meer de
proportionaliteitseis tot uitdrukking wordt gebracht - van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of
goed leent zich niet voor beantwoording in algemene zin. Bij de beslissing daaromtrent komt mede
betekenis toe aan de waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Deze

1 Geding in cassatie



proportionaliteitseis strekt ertoe om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn indien zij -
als verdedigingsmiddel - niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding (vgl. HR
24 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:773 en HR 8 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3895).

Gedragingen van de verdachte voorafgaande aan de wederrechtelijke aanranding door het latere
slachtoffer kunnen onder omstandigheden in de weg staan aan het slagen van een beroep op
noodweer(exces) (vgl. HR 17 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9062 en HR 28 maart 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU8087).

Het hof stelt op grond van de processtukken en het onderzoek ter terechtzitting de volgende
feiten en omstandigheden vast. Daarbij tekent het hof aan, dat over hetgeen er in de woning van
het slachtoffer is voorgevallen in essentie slechts twee personen verklaringen hebben afgelegd:
de verdachte en [betrokkene] (verder: [betrokkene]). Deze verklaringen stemmen deels overeen,
maar lopen op onderdelen uiteen. Het hof is van oordeel dat het door de verdachte geschetste
relaas niet enkel vanwege de op onderdelen andersluidende verklaringen van [betrokkene] als
onaannemelijk terzijde geschoven kan worden. Om die reden zal het hof bij zijn beoordeling van
het verweer, daar waar verschillen tussen de verklaringen van de verdachte en de verklaringen
van [betrokkene] bestaan, de verklaringen van de verdachte tot uitgangspunt nemen.

De verdachte handelde in mei 2013 in verdovende middelen. Het slachtoffer was één van zijn
klanten en was hem nog 10 euro schuldig. Op 29 mei 2013 is de verdachte naar de woning van
het slachtoffer gegaan. Het slachtoffer had met - de toen ook in de woning aanwezige -
[betrokkene] bedacht dat zij de verdachte een lesje zouden leren. Het slachtoffer heeft de
verdachte binnengelaten en had op dat moment een verzwaarde sok in zijn handen. De verdachte
is met het slachtoffer in gevecht geraakt, in welk gevecht ook [betrokkene] zich mengde. De
voordeur van de woning was inmiddels op slot. Het lukte de verdachte niet die deur te openen. De
verdachte is met een fles geslagen en met een mes bedreigd. Hij is door zowel het slachtoffer als
[betrokkene] geschopt. [betrokkene] heeft de verdachte ook een kopstoot gegeven. De verdachte
werd door [betrokkene] onder bedreiging van de fles en door het slachtoffer onder bedreiging van
een mes gedwongen zich uit te kleden en zijn spullen af te geven, waaronder zijn voorraad
verdovende middelen. [betrokkene] verliet op enig moment met die spullen de woonkamer en zei
dat hij over vijf minuten terug zou komen en de verdachte dan zou vermoorden. Daarna legde het
slachtoffer het mes op tafel en liep naar de bank in de woonkamer. De verdachte heeft het mes
gepakt en is naar het slachtoffer gelopen. Deze draaide zich om en maakte een beweging alsof hij
de verdachte wilde aanvallen. Hierop heeft de verdachte het slachtoffer zestien maal met het mes
gestoken en/of gesneden.

Vorenstaande door het slachtoffer en [betrokkene] geïnitieerde handelingen zijn aan te merken
als een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het lijf van de verdachte. Die aanranding
eindigde niet op het moment waarop het slachtoffer het mes op tafel legde; een andersluidend
oordeel zou de feitelijke situatie op dat moment miskennen. De verdachte bevond zich immers in
een woning waarvan de voordeur op slot zat, in aanwezigheid van iemand die tot kort daarvoor
nog met hem had gevochten en hem met een mes had bedreigd, wist niet of [betrokkene], die zich
aan bedoelde aanranding mede schuldig had gemaakt, zich nog in de woning bevond en leefde in
de veronderstelling dat deze naar de woonkamer zou terugkeren om zijn eerder geuite
doodsbedreiging tot uitvoering te brengen.

Het enkele feit dat de verdachte zich - kort gezegd - als dealer in verdovende middelen in het
drugscircuit heeft begeven, is geen omstandigheid die aan het slagen van een beroep op
noodweer(exces) in de weg staat. De andersluidende opvatting van het openbaar ministerie vindt
naar het oordeel van het hof geen steun in het recht.

Wel is het hof met het openbaar ministerie van oordeel dat het door de verdachte gekozen
verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Van de
verdachte had in redelijkheid mogen worden gevergd dat hij zich op een minder ingrijpende wijze
tegen de hierboven beschreven aanranding zou hebben verdedigd. De verdachte had het mes
immers inmiddels in handen en was daarmee in het voordeel. Hij had het slachtoffer met het mes
kunnen bedreigen en ofwel het slachtoffer aldus kunnen dwingen de voordeur te openen ofwel
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kunnen proberen de woning - zoals, naar achteraf bleek, [betrokkene] had gedaan - op een
andere wijze dan via de voordeur te verlaten. In plaats daarvan heeft hij er evenwel voor gekozen
het slachtoffer met het mes zestien maal te steken en/of te snijden, waarmee hij ver buiten de
grenzen van een noodzakelijke verdediging is getreden.

Het hof verwerpt daarom het beroep op noodweer. Het bewezen verklaarde is derhalve, nu ook
overigens geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid daarvan uitsluit,
strafbaar."

Het Hof heeft het beroep op noodweerexces als volgt samengevat en verworpen:

"De verdediging heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat de verdachte een beroep op
noodweerexces toekomt nu hij als gevolg van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding
veroorzaakt, de grenzen van een noodzakelijke verdediging heeft overschreden.

Het hof stelt in dit verband voorop dat van een verontschuldigbare overschrijding van de grenzen
van noodzakelijke verdediging slechts sprake kan zijn indien:

a. de verdachte de hem verweten gedraging heeft verricht in een situatie waarin, en op een
tijdstip waarop, voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van eigen of eens anders lijf,
eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, maar daarbij als
onmiddellijk gevolg van een hevige door die aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging verder
gaat dan geboden is, dan wel indien

b. op het tijdstip van de aan de verdachte verweten gedraging de onder a bedoelde situatie
weliswaar is beëindigd en derhalve de noodzaak tot verdediging niet meer bestaat, doch
niettemin deze gedraging toch het onmiddellijk gevolg is van een hevige gemoedsbeweging
veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding.

Voorts volgt uit het vereiste dat de gedraging het onmiddellijk gevolg moet zijn van een hevige
gemoedsbeweging die is veroorzaakt door een wederrechtelijke aanranding, dat aannemelijk
moet zijn dat de aldus veroorzaakte gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest
voor de gedraging, maar niet dat geheel uitgesloten is dat andere factoren mede hebben
bijgedragen aan het ontstaan van die hevige gemoedsbeweging. Bij de beantwoording van de
vraag of in een concreet geval van een dergelijk "onmiddellijk gevolg" sprake is geweest, kan
gewicht toekomen aan de mate waarin de grenzen van de noodzakelijke verdediging zijn
overschreden alsmede aan de aard en de intensiteit van de hevige gemoedsbeweging (vgl. HR 27
mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6794).

De verdachte heeft over zijn gemoedstoestand ten tijde van het steken tegenover de politie, ten
overstaan van de rechter-commissaris en tijdens het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg
en in hoger beroep niet veel verklaard. Hij heeft gezegd dat hij niets voelde of dacht; hij was
zichzelf niet, hij was in shock en bang. Tegen de psychiater heeft de verdachte verteld dat hij erg
bang was. De psycholoog heeft genoteerd dat de verdachte over diens verdediging heeft gezegd:
"Ik was bang, klaar."

Op grond van vorenstaande uitlatingen stelt het hof vast dat bij de verdachte als gevolg van de
aanranding weliswaar een gemoedsbeweging is teweeggebracht, maar dat deze niet als hevig
valt aan te merken. Maar zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat er wel van een hevige
gemoedsbeweging sprake is geweest, komt het hof tot het oordeel dat de verdachte zich niet met
vrucht op de hier besproken schulduitsluitingsgrond van artikel 41, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht kan beroepen, aangezien het hof, gelet op de beperkte intensiteit van de
veronderstelde hevige gemoedsbeweging en gegeven de verregaande mate waarin de verdachte
de grenzen van de noodzakelijke verdediging heeft overschreden, niet aannemelijk acht dat die
gemoedsbeweging voor de gedraging van de verdachte - het tot zestien maal toe steken en/of
snijden van het slachtoffer - van doorslaggevend belang is geweest en derhalve niet aannemelijk
acht dat deze gedraging het onmiddellijk gevolg van de veronderstelde hevige gemoedsbeweging
is geweest.

Het beroep op noodweerexces wordt derhalve eveneens verworpen.
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Het - meer subsidiair gedane - beroep op putatief noodweer behoeft geen bespreking, aangezien
het hof reeds heeft aangenomen dat van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding sprake
is geweest.

Nu het beroep op noodweerexces faalt en ook overigens geen omstandigheid aannemelijk is
geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit, is de verdachte strafbaar."

Inleiding

Aan een verdachte die – kort gezegd - heeft gehandeld ter verdediging, kan onder
omstandigheden een beroep toekomen op de in art. 41 Sr omschreven strafuitsluitingsgronden
noodweer dan wel noodweerexces. In de praktijk blijken deze strafuitsluitingsgronden soms
aanleiding te geven tot moeilijkheden. De Hoge Raad geeft daarom in dit arrest - aan de hand van
zijn eerdere rechtspraak - een samenvattend overzicht van mogelijke aandachtspunten dat bij de
beoordeling van een beroep op noodweer(exces) handvatten biedt. Daarbij wordt eerst noodweer
behandeld, vervolgens noodweerexces, en ten slotte komen kort culpa in causa en
verontschuldigbare dwaling ten aanzien van noodweer aan de orde.

Indien door of namens de verdachte een beroep op noodweer, noodweerexces of putatieve
noodweer is gedaan, moet de rechter een gemotiveerde beslissing geven op dat verweer. Dan zal
hij moeten onderzoeken of aan de voorwaarden voor de aanvaarding van dat verweer is voldaan.
In dat verband kan betekenis toekomen aan de inhoud en indringendheid van de door of namens
de verdachte aangevoerde argumenten, al behoeft de omstandigheid dat een verdachte de hem
tenlastegelegde gedraging ontkent, niet zonder meer aan het slagen van een subsidiair gedaan
beroep op noodweer(exces) in de weg te staan.1

Bij de beoordeling van het beroep kunnen nauwkeurige en consistente feitelijke vaststellingen van
belang zijn, waarbij de rechter de last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag niet
uitsluitend op de verdachte mag leggen.2

Indien de rechter het beroep verwerpt, dient hij duidelijk te maken of hij de door of namens de
verdachte aan het verweer ten grondslag gelegde feitelijke toedracht niet aannemelijk geworden
acht, dan wel of die toedracht het beroep niet kan doen slagen.

Wettelijke omschrijving

Art. 41 Sr luidt:

"1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen
of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het
onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding
veroorzaakt."

Verdediging van specifieke rechtsgoederen

Een beroep op noodweer kan niet worden aanvaard ingeval de gedraging van degene die zich op
deze exceptie beroept, noch op grond van diens bedoeling, noch op grond van de uiterlijke
verschijningsvorm van zijn gedraging kan worden aangemerkt als "verdediging", maar - naar de
kern bezien - als aanvallend moet worden gezien, bijvoorbeeld gericht op een confrontatie of
deelneming aan een gevecht.3

Uit de omschrijving van noodweer in art. 41 Sr volgt dat het bij deze strafuitsluitingsgrond gaat om
de verdediging van limitatief opgesomde rechtsgoederen: "lijf, eerbaarheid of goed". Onder die
rechtsgoederen is het enkele huisrecht niet begrepen.4 Voorts volgt uit art. 41 Sr dat het

3 Aan de beoordeling van de middelen voorafgaande beschouwing
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beschermde rechtsgoed bij de verdachte zelf of bij een ander kan worden aangerand. Noodweer
strekt dus verder dan zelfverdediging.

Onder omstandigheden kan ook sprake zijn van de aanranding van een "lijf" indien de
bewegingsvrijheid wederrechtelijk wordt beperkt.5 Het begrip "eerbaarheid" is niet zo ruim dat dat
wordt aangerand door een belediging.6 Van het begrip "goed" is een illegaal goed (zoals cocaïne)
niet uitgesloten.7

Ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding

Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding".

Van een "ogenblikkelijke" aanranding is ook sprake bij een onmiddellijk dreigend gevaar voor een
aanranding.8 Enkele vrees voor zo'n aanranding is daartoe echter niet voldoende.9 De gestelde
aanranding moet in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend zijn voor de verdachte dat deze
kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van art. 41 Sr.10

Er is geen "wederrechtelijke" aanranding wanneer bijvoorbeeld de politie rechtmatig
dwangmiddelen toepast of wanneer de verdachte zich op zijn beurt verdedigt tegen iemand die
zelf in noodweer handelt als reactie op een daarvóór gepleegde aanranding.11

Wanneer de aanranding is geëindigd, is een beroep op noodweer niet (meer) mogelijk.12

Geboden door de noodzakelijke verdediging

In het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is "geboden door de
noodzakelijke verdediging" worden zowel de zogenoemde subsidiariteits- als de
proportionaliteitseis tot uitdrukking gebracht. Deze met elkaar samenhangende en niet altijd
scherp te onderscheiden eisen hebben betrekking op de vraag of de verdediging tegen de
aanranding noodzakelijk was, respectievelijk op de vraag of de gekozen wijze van
verdediging tegen de aanranding geboden was.13

Zeker bij deze eisen kan de persoon van degene die zich op noodweer beroept, van belang
zijn. Van de ene persoon mag bijvoorbeeld op grond van zijn hoedanigheid of bijzondere
vaardigheden meer worden gevergd op het vlak van de proportionaliteit dan van een ander.

Noodzaak van verdediging en onttrekkingsvereiste

Aan de subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet behoefde te
verdedigen en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond.

Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had
kunnen, maar zich daaraan ook had moeten onttrekken. Bij de verwerping van een beroep
op noodweer kan dus niet worden volstaan met het enkele argument dat de verdachte zich
aan de aanranding had kunnen onttrekken.

Het zich aan de aanranding kunnen onttrekken houdt in dat daartoe voor de verdachte een
reële en redelijke mogelijkheid moet hebben bestaan. Dit is bijvoorbeeld niet het geval
wanneer de positie van de verdachte en de ruimte waarin hij zich bevindt, redelijkerwijs
geen mogelijkheid bieden tot onttrekking aan de aanranding.14

Onttrekking aan de aanranding moet voorts van de verdachte kunnen worden gevergd. Dit
behoeft bijvoorbeeld niet het geval te zijn wanneer de situatie zo bedreigend is dat zich
onttrekken aan de aanranding geen reëel alternatief is.15 Ook bij een aanranding van
anderen kan zich het geval voordoen dat men zich niet behoefde te onttrekken aan de
aanranding. Bovendien kan iemands hoedanigheid – bijvoorbeeld die van politieambtenaar
of van een op basis van art. 53 Sv optredend persoon - hier van belang zijn.

Verdediging moet geboden zijn

De proportionaliteitseis strekt ertoe om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn
indien zij – als verdedigingsmiddel – niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de
aanranding.16 De in dat verband – tot terughoudendheid nopende – maatstaf luidt of de
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gedraging als verdedigingsmiddel niet in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de
aanranding. De keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop het is gebruikt, staan
bij de beoordeling van de proportionaliteit centraal. Zo staat in beginsel het met kracht
toebrengen van een diepe, potentieel dodelijke steekwond niet in verhouding met een
aanval die bestaat uit het slaan met de blote handen dan wel een vuist.17

Noodweerexces

Noodweerexces kan in beeld komen bij een "overschrijding van de grenzen van de
noodzakelijke verdediging", dus wanneer aan alle voorgaande eisen is voldaan behalve aan
de proportionaliteitseis. Wat de subsidiariteitseis betreft, verdient opmerking dat voor een
beroep op noodweerexces geldt dat er wel een noodzaak tot verdediging moet zijn of moet
zijn geweest.18

Voor noodweerexces geldt in alle gevallen dat van verontschuldigbare overschrijding van de
grenzen van noodzakelijke verdediging slechts sprake kan zijn indien:

a. de verdachte de hem verweten gedraging heeft verricht in een situatie waarin en op een
tijdstip waarop voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van eigen of eens anders lijf,
eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, maar daarbij
als onmiddellijk gevolg van een hevige door die aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging
verder gaat dan geboden was, dan wel indien

b. op het tijdstip van de hem verweten gedraging de onder a bedoelde situatie weliswaar
was beëindigd en de noodzaak tot verdediging er dus wel was geweest (maar niet meer
bestond), doch zijn gedraging niettemin het onmiddellijk gevolg was van een hevige
gemoedsbeweging die was veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke
aanranding.19

Uit het wettelijke vereiste dat de gedraging het "onmiddellijk gevolg" moet zijn van een
hevige gemoedsbeweging die is veroorzaakt door een wederrechtelijke aanranding, volgt
dat aannemelijk moet zijn dat de aldus veroorzaakte gemoedsbeweging van
doorslaggevend belang is geweest voor de verweten gedraging. Niet is uitgesloten dat
andere factoren mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van die hevige
gemoedsbeweging,20 maar aan het gevolgvereiste is niet voldaan indien de hevige
gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op een eerder bestaande emotie, zoals
een reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer.21

Bij de beantwoording van de vraag of in een concreet geval sprake is van het hier bedoelde
"onmiddellijk gevolg", kan betekenis toekomen aan de mate waarin de grenzen van de
noodzakelijke verdediging zijn overschreden alsmede aan de aard en de intensiteit van de
hevige gemoedsbeweging.22 Voorts kan het tijdsverloop tussen de aanranding en de
verdedigingshandeling van belang zijn.23

Niet op voorhand kan worden uitgesloten dat een beroep op noodweerexces mogelijk is in
gevallen waarin de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding niet direct van het
slachtoffer zelf uitging. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in situaties waarin het slachtoffer
wel een aandeel had in de aanranding of de dreiging daarvan, of waarin sprake was van
andere gedragingen van het slachtoffer waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat die ertoe hebben geleid dat de verdachte - handelende in een hevige gemoedsbeweging
- zich op het slachtoffer richtte.24

Enkele bijzondere onderwerpen

"Culpa in causa"

Gedragingen van de verdachte die aan de wederrechtelijke aanranding door het latere
slachtoffer zijn voorafgegaan, kunnen in de weg staan aan het slagen van een beroep op
noodweer of noodweerexces, maar slechts onder bijzondere omstandigheden. Van zulke
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bijzondere omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de verdachte de aanval
heeft uitgelokt door provocatie van het latere slachtoffer en hij aldus uit was op een
confrontatie, of wanneer hij willens en wetens de confrontatie met het slachtoffer heeft
gezocht en een gewelddadige reactie van het slachtoffer heeft uitgelokt.25 De enkele
omstandigheid dat een verdachte zich willens en wetens in een situatie heeft begeven
waarin een agressieve reactie van het latere slachtoffer te verwachten viel26 of dat een
verdachte zich in verband met een mogelijke aanval van het slachtoffer als
voorzorgsmaatregel van een illegaal vuurwapen had voorzien, is daartoe evenwel
onvoldoende.27

Verontschuldigbare dwaling ten aanzien van noodweer

Indien door of namens de verdachte een beroep is gedaan op zogenoemde putatieve
noodweer, zal de rechter moeten onderzoeken of sprake was van verontschuldigbare
dwaling aan de kant van de verdachte, bijvoorbeeld omdat hij niet alleen kon, maar
redelijkerwijs ook mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft
gedaan omdat hij verontschuldigbaar zich het dreigende gevaar heeft ingebeeld dan wel de
aard van de dreiging verkeerd heeft beoordeeld.

De middelen klagen dat het Hof het beroep op noodweer ten onrechte, althans op ontoereikende
gronden heeft verworpen.

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte in de woning van [slachtoffer], nadat hij door
[slachtoffer] met een verzwaarde sok was bedreigd, met [slachtoffer] in gevecht is geraakt, in
welk gevecht ook [betrokkene] zich mengde. De voordeur van de woning was inmiddels op slot.
De verdachte is met een fles geslagen, met een mes bedreigd en meerdere malen door
[slachtoffer] en [betrokkene] geschopt. [betrokkene] heeft de verdachte een kopstoot gegeven.
Vervolgens hebben [slachtoffer] en [betrokkene] onder bedreiging met de fles en een mes de
verdachte gedwongen zich uit te kleden en zijn spullen af te geven, waaronder een voorraad
verdovende middelen. [betrokkene] heeft vervolgens de woonkamer verlaten nadat hij had
gedreigd dat hij na vijf minuten zou terugkomen en dat hij dan de verdachte zou vermoorden. De
verdachte heeft het mes, dat door [slachtoffer] op tafel was gelegd, gepakt en is naar [slachtoffer]
gelopen. Deze draaide zich om en maakte een beweging alsof hij de verdachte wilde aanvallen.
Daarop heeft de verdachte [slachtoffer] zestien maal gestoken en/of gesneden.

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. 's Hofs niet onbegrijpelijke oordeel dat de verdachte
ver buiten de grenzen van de noodzakelijke verdediging is getreden doordat hij met dodelijk
gevolg [slachtoffer] zestien maal met een mes heeft gestoken en/of gesneden nadat [slachtoffer]
– die op dat moment kennelijk ongewapend was – een beweging maakte alsof hij de naar hem
toelopende verdachte wilde aanvallen, in welk oordeel besloten ligt dat gelet op de specifieke
omstandigheden van het geval die wijze van verdedigen in een onredelijke verhouding tot de
ernst van de aanranding staat, draagt immers - gelet op hetgeen hiervoor onder 3.5.3 is
vooropgesteld - de afwijzing van het beroep op noodweer zelfstandig.

Het middel klaagt dat het Hof het beroep op noodweerexces ten onrechte, althans op
ontoereikende gronden heeft verworpen.

4 Beoordeling van het eerste, het tweede en het derde middel

5 Beoordeling van het vierde middel
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Het Hof heeft feitelijk en niet onbegrijpelijk vastgesteld dat als gevolg van de aanranding bij de
verdachte een gemoedsbeweging van beperkte intensiteit is teweeggebracht en dat sprake is
geweest van een verregaande mate van overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke
verdediging. Het daarop gegronde oordeel dat het beroep op noodweerexces moet worden
verworpen getuigt, gelet op hetgeen hiervoor onder 3.6.3 is vooropgesteld, niet van een onjuiste
rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is en, verweven als het is met waarderingen
van feitelijke aard, in cassatie niet verder kan worden getoetst.

Het middel faalt.

De verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis. De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan
zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van vier jaren.

Nu geen van de middelen tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor
onder 6 genoemde grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren
te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze drie jaren en tien maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, Y. Buruma, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 maart 2016.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot diefstal met geweld in woning, art. 312.1 Sr. Beroep op noodweer door
verdachte nadat bewoners bij aanhouding verdachte jegens hem geweld hebben
gebruikt, art. 41 Sr. Wederrechtelijkheid aanranding bij “burgeraanhouding”?
O.g.v. art. 53 Sv is het een burger toegestaan om tot aanhouding over te gaan, mits
sprake is van een geval van ontdekking op heterdaad en de aanhouding tot doel
heeft verdachte onverwijld over te dragen aan een opsporingsambtenaar. In het
geval van een dergelijke 'burgeraanhouding' mogen die handelingen worden verricht
die in de gegeven omstandigheden noodzakelijk zijn om verdachte onder controle
te krijgen, waar nodig met gepaste dwang of geweld, teneinde hem (onverwijld) te
kunnen overdragen aan een opsporingsambtenaar. De vraag welke handelingen in
het geval van een dergelijke “burgeraanhouding” mogen worden verricht teneinde
verdachte onder controle te krijgen en hem te kunnen overdragen aan een
opsporingsambtenaar dient te worden beantwoord aan de hand van de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Van de ene persoon mag in dit verband op grond
van zijn hoedanigheid of bijzondere vaardigheden meer worden gevergd op het
vlak van de proportionaliteit dan van een ander, waarbij de proportionaliteitseis
ertoe strekt te beoordelen of het optreden niet in onredelijke verhouding staat tot
het te bereiken doel. Hof heeft vastgesteld dat verdachte op heterdaad is betrapt
op een poging tot diefstal toen hij was binnengedrongen in de slaapkamer van de
woning van aangevers en dat hij tot tweemaal toe op zijn vlucht gericht geweld
heeft gepleegd, eerst tegen aangeefster en vervolgens tegen aangever. Hof heeft
voorts vastgesteld dat de handelingen van aangevers jegens verdachte hebben
bestaan uit het dicht duwen van een deur, waarbij de voet van verdachte klem
kwam te zitten, het tegengehouden en stevig vastpakken, het tegen een auto
aanduwen en het - toen het vermoeden bestond dat verdachte beschikking had
over een mes - stevig bij de nek of keel en shirt pakken van verdachte. Ten slotte
heeft Hof vastgesteld dat verdachte zich los heeft kunnen maken, naar zijn auto is
gerend en is weggereden. ‘s Hofs op die vaststellingen gebaseerde oordeel dat het
i.h.k.v. de “burgeraanhouding” door aangevers tegen verdachte toegepaste geweld
niet disproportioneel was en dat geen sprake was van een ogenblikkelijke
“wederrechtelijke” aanranding door aangevers van verdachte, zodat aan verdachte
geen beroep op noodweer toekomt, getuigt, gelet op het vooropgestelde, niet van
een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 21 december 2016,
nummer 22/001960-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft I.A. van Straalen, advocaat te 's-
Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak,
maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering van de
hoogte daarvan naar de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van het tweede middel

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het beroep op noodweer.

Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank gedeeltelijk en met aanvulling van gronden
bevestigd. In dat vonnis is, voor zover in cassatie van belang, ten laste van de verdachte
bewezenverklaard dat:

"hij op 29 mei 2015 te Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg
te nemen geld en/of goederen van zijn gading, toebehorende aan [betrokkene 1] en
[betrokkene 3] , zich naar de woning van die [betrokkene 1] en [betrokkene 3] heeft
begeven en (vervolgens) zonder toestemming die woning heeft betreden en (vervolgens)
zich naar de slaapkamer in die woning heeft begeven (alwaar de kluis in die woning staat),
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welke poging tot diefstal
werd gevolgd van geweld tegen die [betrokkene 1] en [betrokkene 3] , gepleegd met het
oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht mogelijk te maken, welk
geweld bestond uit het duwen tegen het lichaam van die [betrokkene 1] en slaan/stompen
in het gezicht van die [betrokkene 1] en het hardhandig beetpakken van het lichaam van die
[betrokkene 3] en het (hardhandig) duwen/(open)slaan van een deur tegen het lichaam van

1 Geding in cassatie
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die [betrokkene 3] ."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende in het bevestigde vonnis opgenomen
bewijsvoering:

"Inleiding

De verdachte wordt verweten dat hij, nadat hij betrapt was bij een poging tot diefstal,
geweld heeft gepleegd tegen [betrokkene 3] en [betrokkene 1] . Zij hebben hier beide een
verklaring over afgelegd, zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris. Daarnaast heeft
[getuige] een getuigenverklaring afgelegd.

De verklaringen van de aangevers en de getuige [betrokkene 3] heeft verklaard dat zij op 29
mei 2015 de woning van haar en haar man te Woubrugge binnenliep en zag dat de deur van
de bijkeuken naar de gang richting de woonkamer open was, terwijl deze normaal op slot
hoort te zitten. Zij liep via de keuken en de woonkamer naar de deur die leidt naar de gang
waaraan de slaapkamer en het kantoor zijn gelegen. Op het moment dat zij deze deur
opende, hoorde zij een piepend geluid. Zij herkende dit geluid direct als het geluid van de
drempel van de inloopkast in hun slaapkamer. Deze drempel maakt een specifiek piepend
geluid. Zij liep hierop direct naar de slaapkamer en toen zij daar aankwam, botste zij in de
deuropening bijna tegen een man. Zij ging er gelijk vanuit dat hij spullen van hen had
gestolen en zei dat zij de spullen terug wilde hebben. De man zette een stap in de gang. Zij
wilde niet dat hij er vandoor zou gaan en probeerde hem tegen te houden met haar handen
tegen zijn borst. Hij bleef doorlopen richting de woonkamer. Zij bleef achteruit voor hem
lopen om tussen hem en de uitgang te blijven staan. Uiteindelijk kwamen zij zo bij de
buitendeur uit. Hij moest toen langs haar om naar buiten te gaan. Zij heeft verklaard in elk
geval één keer hardhandig door hem te zijn beetgepakt, vermoedelijk bij de buitendeur,
omdat hij langs haar moest. Hij deed de deur open en wilde naar buiten lopen. Hierop heeft
zij hard de deur dichtgedaan, waardoor de man met zijn voet tussen de deur bleef zitten. Zij
bleef hierop tegen de deur aan duwen. De man duwde vervolgens hard tegen de deur,
waardoor de deur hard tegen haar aan kwam. Zij kon de deur niet meer tegenhouden,
waardoor de man weg kon komen.

Buiten op het erf werd de verdachte tegengehouden door [betrokkene 1] . Hij heeft
verklaard dat hij op 29 mei 2015 werkzaam was op het erf en op een gegeven moment
geluiden hoorde. Hij keek in de richting van de voordeur en zag toen dat zijn vrouw met een
onbekende man in gesprek was en dat zij de man met haar beide handen aan het duwen
was.

Toen hij dichterbij was, hoorde hij haar zeggen: "Jij was bij ons binnen jij was in onze
slaapkamer". Op dat moment is hij tussen hen in gaan staan en heeft hij de man
weggeduwd. Toen het hem duidelijk werd dat het om een inbreker ging, heeft hij tegen de
man gezegd: "Jij blijft hier". Hij duwde de man meer het erf op, richting zijn auto die op het
erf geparkeerd stond. Hij wilde de man op het erf laten om hem aan de politie over te
dragen. Toen hij de man in de richting van de auto duwde, probeerde de man hem een paar
keer opzij te duwen. Uiteindelijk stond de man met zijn rug tegen de spiegel van de auto
aan. Omdat hij vermoedde dat de aangever een mes in zijn handen had, sloeg hij dit uit zijn
handen, waarop het op de grond viel. Toen probeerde de man zich weg te draaien en bij
hem weg te gaan. Hierop heeft hij de man met zijn rechterhand met kracht bij zijn nek of
keel gepakt. Hij deed dit met alle kracht die hij had, want hij wilde de man niet weg laten
gaan, aldus de aangever. Met zijn linkerhand had hij de man ter hoogte van zijn borst vast,
waardoor de blouse van de man kapot ging. Op een gegeven moment haalde de man zijn
rechterhand van zijn keel af en kreeg de aangever een stoot in zijn gezicht. Hierop maakte
de man van de gelegenheid gebruik om zich los te maken en weg te rennen naar zijn auto,
waarop de man is weggereden.



[getuige] heeft verklaard dat zij bij de deur van de woning strubbelingen zag tussen haar
zus (aangeefster [betrokkene 3] ) en een onbekende man. Beiden stonden te duwen en te
trekken aan de deur. De man wilde weg, maar zat met zijn voet nog tussen de deur. Haar
zus schreeuwde: "hij zat in mijn slaapkamer, hij zat in mijn kluis". Toen kwam die man los van
de deur en pakte haar zwager (aangever [betrokkene 1] ) de man bij zijn schouders. Hij
duwde de man tegen hun auto. Zij zag dat de man weg wilde gaan en weerstand bood. Hij
wilde zich losmaken door de handen van haar zwager weg te duwen en
wegloopbewegingen te maken. Hij probeerde zich los te trekken. Zij zag dat de blouse van
de man scheurde. Zij zag dat de man tegen haar zwager bleef duwen en constant zijn
lichaam in de richting van het bruggetje bracht, waar zijn auto stond. Haar zwager zei
steeds: "Jij blijft hier en de politie komt". Zij heeft haar zwager niet zien slaan of schoppen.
Zij zag opeens dat de man was losgekomen en in zijn auto stapte en wegreed.

Overige bevindingen

In de slaapkamer en de computerkamer van de woning van de aangevers zijn
schoenzoolsporen aangetroffen en veiliggesteld. Deze sporen zijn vergeleken met de
schoenen die de verdachte droeg op het moment van zijn aanhouding (merk Antony Morato,
maat 41). De sporen komen overeen met deze schoenen. Er kan niet met honderd procent
zekerheid gesteld worden dat het hier om sporen van specifiek dit stel schoenen gaat.
Volgens de aangevers heeft niemand die normaal in de slaap- of computerkamer komt
schoenen van het merk Antony Morato of maat 41.

De verklaring van de verdachte

De verdachte heeft verklaard dat hij op 29 mei 2015 de betreffende woning is binnengegaan
en 'volk, volk' heeft geroepen. Hij was daar om hondenvoer te verkopen. Hij was in een
halletje, stapte de woning in en keek in de keuken. Toen stond er ineens een vrouw achter
hem. Zij begon hem te krabben en schreeuwde: "mijn kluis, mijn kluis". Hij liet de inhoud van
zijn zakken zien en zei tegen haar: "Ik heb niks, ik heb niks, ik kom u wat aanbieden". Zij
sloeg hem toen een tand door zijn lip. Hierop is hij gelijk het huis uit gegaan. Zij trok nog aan
zijn arm, maar hij heeft zich losgetrokken en is doorgelopen. Buiten kwam er een man en
nog iemand. Die begon hem te slaan en te duwen. Hij werd hierdoor duizelig. Hij zag iets in
de hand van die man. Hij voelde dat die man hem op zijn linkerhand sneed, waardoor het
begon te bloeden. Hij heeft dat ding van die man afgepakt. Hij heeft zich toen losgerukt
waarbij hij de man misschien heeft geraakt en is toen weggerend, is in zijn auto gestapt en
weggereden.

Het oordeel van de rechtbank

Uit de verklaringen van aangevers blijkt dat de verdachte in de slaapkamer van de
aangevers is geweest. De aangeefster heeft zowel bij de politie als bij de rechter-
commissaris consistent en gedetailleerd verklaard over het specifieke geluid dat zij hoorde
en dat afkomstig was van de drempel in de kast in de slaapkamer. De aangever heeft
bevestigd dat je dit specifieke geluid hoort wanneer je op deze drempel stapt. De rechtbank
ziet - mede gelet op de aangetroffen schoensporen in de slaapkamer en de computerkamer -
geen enkele aanleiding te twijfelen aan deze verklaringen. Gelet hierop acht de rechtbank de
verklaring van de verdachte dat hij slechts in de (bij)keuken zou zijn geweest niet
aannemelijk. De aanwezigheid van de verdachte in de slaapkamer van aangevers kan tot
geen andere conclusie leiden dan dat verdachte kennelijk op zoek was naar goederen van
zijn gading in de woning van aangevers. Hierbij werd hij evenwel door de thuiskomst van
aangeefster gestoord.

Met betrekking tot het door de verdachte uitgeoefende geweld overweegt de rechtbank als
volgt. Het handelen van de aangeefster en de aangever was er op gericht om te voorkomen
dat de verdachte weg zou gaan. Dit is hem meerdere malen gezegd. De verdachte heeft op
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geen enkel moment aangegeven te zullen blijven wachten op de politie en zijn handelen was
erop gericht om weg te komen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verdachte het
geweld tegen de aangeefster en de aangever heeft gepleegd met het 'oogmerk om bij
betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht mogelijk te maken'.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat voldoende wettig en overtuigend
bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen van de ten laste gelegde
poging tot diefstal met geweld."

Het Hof heeft, door het vonnis van de Rechtbank in zoverre te bevestigen, het beroep op
noodweer als volgt samengevat en verworpen:

"4. De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Noodweer?

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft subsidiair ten aanzien van het bij dagvaarding I onder 1 ten laste
gelegde verzocht de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging, nu hem een
gerechtvaardigd beroep op noodweer toe zou komen. De verdachte heeft zich op gepaste
wijze verweerd tegen de overschrijding van de bevoegdheid van de aangevers om hem met
proportioneel geweld aan te houden. Hiertoe heeft hij de deur geopend om zijn voet te
bevrijden, heeft hij getracht weg te stappen van de aangever 
[betrokkene 1] en heeft hij zich uiteindelijk bevrijd uit diens wurggreep.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het beroep op noodweer niet
slaagt. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat de verdachte heeft geprobeerd weg te komen nadat
hij in de woning van de aangevers op heterdaad was betrapt en dat hij daarbij geweld heeft
gebruikt.

Het oordeel van de rechtbank

Voor een geslaagd beroep op noodweer is vereist dat er sprake is geweest van een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van lichaam of goed, waartegen verdediging
noodzakelijk was.

Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is ieder bevoegd een verdachte
op heterdaad aan te houden. Het aanhouden van een verdachte impliceert
vrijheidsbeneming en hierbij mag enig fysiek geweld gebruikt worden. Hierbij vervullen de
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit een rol.

De rechtbank overweegt in het licht van het voorgaande als volgt.

De verdachte heeft tweemaal geweld gepleegd, gericht op zijn vlucht: eerst tegen de
aangeefster en vervolgens tegen de aangever. Nu de verdachte op heterdaad werd betrapt
in de woning van de aangevers waren zij bevoegd de verdachte aan te houden. Door hem te
beletten om weg te gaan en tegen hem te zeggen dat hij moest wachten op de politie,
hebben zij naar het oordeel van de rechtbank tot uiting gebracht dat zij de verdachte
hadden aangehouden. Dit moet eveneens voor de verdachte duidelijk zijn geweest.

Om te voorkomen dat de verdachte zou ontkomen heeft de aangeefster op een gegeven
moment geprobeerd de deur dicht te duwen. Dit is een handeling die past binnen de
wettelijke bevoegdheid bij een aanhouding op heterdaad. Dat de voet van de verdachte
hierbij klem kwam te zitten, doet hier niets aan af. Vervolgens heeft de verdachte de deur
hard open geduwd, waarbij de deur tegen de aangeefster aankwam. Naar het oordeel van
de rechtbank komt de verdachte hierbij geen gerechtvaardigd beroep op noodweer toe, nu
het handelen van de aangeefster niet wederrechtelijk was.
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Buiten werd de verdachte door de aangever tegengehouden en stevig vastgepakt. Dit was
er opnieuw op gericht om te voorkomen dat de verdachte weg zou gaan. Dit heeft de
aangever meerdere malen tegen de verdachte gezegd. De verdachte werd ook tegen de
auto van de aangevers geduwd. Op het moment dat de aangever vermoedde dat de
verdachte een mes had (er is een zakmes op de grond gevallen) heeft de aangever de
verdachte stevig bij zijn nek of keel en zijn shirt gepakt. De verdachte bleef zich verzetten en
heeft zich uiteindelijk weten los te rukken, waarbij hij de aangever in het gezicht sloeg.

De rechtbank is van oordeel dat ook de handelingen van de aangever passen binnen de
wettelijke bevoegdheden bij een aanhouding op heterdaad. De verdachte heeft op geen
enkel moment aangegeven of kenbaar gemaakt dat hij vrijwillig zou blijven wachten tot de
politie ter plaatse zou komen. Ook overigens is uit niets gebleken dat de verdachte heeft
willen wachten totdat de politie aanwezig zou zijn. Naar het oordeel van de rechtbank heeft
de aangever onder deze omstandigheden gerechtvaardigd enig gepast geweld uitgeoefend
om de verdachte ter plaatse te houden totdat de politie kwam.

Er is door de aangevers geen geweld gepleegd om als 'eigen rechter' op te treden.

De rechtbank is van oordeel dat de aangevers geen disproportioneel geweld hebben
gebruikt. Dit alles maakt dat verdachte geen gerechtvaardigd beroep op noodweer toekomt.
Daarom verwerpt de rechtbank het verweer van de verdediging."

Het middel richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de verdachte geen beroep op noodweer
toekomt nu geen sprake was van een ogenblikkelijke, 'wederrechtelijke' aanranding zoals bedoeld
in art. 41, eerste lid, Sr van de verdachte door de aangevers. Het middel voert daartoe onder meer
aan dat sprake is geweest van een 'burgeraanhouding' waarbij disproportioneel geweld tegen de
verdachte is toegepast en dat het Hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft
geoordeeld dat de toepassing van dit geweld, gelet op art. 53 Sv, geen ogenblikkelijke,
'wederrechtelijke' aanranding opleverde.

Art. 53 Sv luidde ten tijde van het tenlastegelegde feit als volgt:

"1. In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.

2. In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na
aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of
voorgeleiding bevelen.

3. Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg
dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens
hulpofficieren wordt geleid.

4. Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld
aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen
voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo
nodig, artikel 156."

Art. 41, eerste lid, Sr luidt:

"Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van
eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding."

Op grond van art. 53 Sv is het een burger toegestaan om tot aanhouding over te gaan, mits
sprake is van een geval van ontdekking op heterdaad en de aanhouding tot doel heeft de
verdachte onverwijld over te dragen aan een opsporingsambtenaar. In het geval van een
dergelijke 'burgeraanhouding' mogen die handelingen worden verricht die in de gegeven
omstandigheden noodzakelijk zijn om de verdachte onder controle te krijgen, waar nodig met
gepaste dwang of geweld, teneinde hem (onverwijld) te kunnen overdragen aan een
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opsporingsambtenaar. De vraag welke handelingen in het geval van een dergelijke
'burgeraanhouding' mogen worden verricht teneinde de verdachte onder controle te krijgen en
hem te kunnen overdragen aan een opsporingsambtenaar dient te worden beantwoord aan de
hand van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Van de ene persoon mag in dit verband
op grond van zijn hoedanigheid of bijzondere vaardigheden meer worden gevergd op het vlak van
de proportionaliteit dan van een ander, waarbij de proportionaliteitseis ertoe strekt te beoordelen
of het optreden niet in onredelijke verhouding staat tot het te bereiken doel.

Blijkens de hiervoor onder 2.2.3 weergegeven overwegingen heeft het Hof vastgesteld dat de
verdachte op heterdaad is betrapt op een poging tot diefstal toen hij was binnengedrongen in de
slaapkamer van de woning van de aangevers en dat hij tot tweemaal toe op zijn vlucht gericht
geweld heeft gepleegd, eerst tegen de aangeefster en vervolgens tegen de aangever. Het Hof
heeft voorts vastgesteld dat de handelingen van de aangevers jegens de verdachte hebben
bestaan uit het dicht duwen van een deur, waarbij de voet van de verdachte klem kwam te zitten,
het tegengehouden en stevig vastpakken, het tegen een auto aanduwen en het - toen het
vermoeden bestond dat de verdachte de beschikking had over een mes - stevig bij de nek of keel
en shirt pakken van de verdachte. Ten slotte heeft het Hof vastgesteld dat de verdachte zich los
heeft kunnen maken, naar zijn auto is gerend en is weggereden.

Het op die vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat het in het kader van de
'burgeraanhouding' door de aangevers tegen de verdachte toegepaste geweld niet
disproportioneel was en dat geen sprake was van een ogenblikkelijke 'wederrechtelijke'
aanranding door de aangevers van de verdachte, zodat aan de verdachte geen beroep op
noodweer toekomt, getuigt, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.5 is vooropgesteld, niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt in zoverre.

De middelen kunnen ook voor het overige niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste
lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen in zoverre niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is
overschreden. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf
van tien maanden.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze negen maanden en twee weken beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren V. van den

3 Beoordeling van de middelen voor het overige

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

5 Beslissing



Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 5 maart 2019.
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 31 juli 2015, nummer 21/001272-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam,
bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest,
maar uitsluitend voor zover daarin de hoogte van de toegewezen vordering van de benadeelde partij
[betrokkene 1] en de hoogte van de betalingsverplichting aan de Staat ten behoeve van het
slachtoffer [betrokkene 1] is bepaald op een bedrag van € 1.858,39 en tot zodanige op art. 440 Sv
gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

1 Geding in cassatie
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Het middel stelt vragen aan de orde over in het bijzonder de eendaadse samenloop in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr:

"Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast,
bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.",

en de voortgezette handeling als bedoeld in art. 56, eerste lid, Sr:

"Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld."

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling krijgen reliëf tegen de achtergrond van
de regeling van de meerdaadse samenloop in - vooral - art. 57 Sr:

"1. Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd
en meer dan één misdrijf opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één
straf opgelegd.

2. Het maximum van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op de feiten gesteld, doch -
voor zover het gevangenisstraf of hechtenis betreft - niet meer dan een derde boven het hoogste
maximum."

Deze bepalingen vormen tezamen het leerstuk van de samenloop waarbij het gaat om het
voorkomen van - kort gezegd - onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing bij een gelijktijdige
berechting van verschillende, mogelijk sterk samenhangende strafbare feiten.

Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de
orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde straf
ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan.1

Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de
bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen.2 Bovendien speelt het onderwerp
in de wetgeving soms een rol bij de vormgeving van delictsomschrijvingen, zoals hierna in 2.6
wordt geïllustreerd. Daarom is het van belang de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling te belichten in hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande
ruimte tot toepassing van die leerstukken. Daartoe strekken de volgende opmerkingen. De zeer
beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen.

Op voorhand verdient opmerking dat samenloopvragen mede worden bepaald door de in het
concrete geval toepasselijke strafbepaling(en). Indien bijvoorbeeld een strafbepaling betrekking
heeft op een meervoud van voorwerpen3 of gedragingen4, heeft als uitgangspunt te gelden dat in
geval van bewezenverklaring van het - gelijktijdig en op dezelfde plaats - handelen in strijd met
die bepaling geen samenloopvraagstuk rijst omdat dan sprake is van een uit de
delictsomschrijving voortvloeiende enkelvoudige kwalificatie. Daar staat tegenover dat in het
bijzonder bij gevolgdelicten het uitgangspunt is dat elk gevolg - ook indien de verschillende
gevolgen uit hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien - een zelfstandige vervulling van de
delictsomschrijving oplevert en dat daarom in beginsel van eendaadse samenloop of van een
voortgezette handeling geen sprake is, zoals bij een verkeersongeval in de zin van art. 6
Wegenverkeerswet 1994 met meerdere slachtoffers.5

Daarnaast kan ook de wijze van tenlasteleggen van belang zijn voor de samenloop. Wanneer
meerdere feiten niet cumulatief, maar enkelvoudig zijn tenlastegelegd als één samenhangend

2 Aan de beoordeling van het tweede middel voorafgaande beschouwing
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feitencomplex, bijvoorbeeld mishandeling door het toedienen van meerdere slagen aan hetzelfde
slachtoffer of diefstal met braak door het stelen van meerdere voorwerpen bij een inbraak, rijst in
beginsel geen vraag van samenloop omdat enkelvoudige kwalificatie al uit de tenlastelegging
voortvloeit. Anderzijds behoeft een cumulatieve tenlastelegging de rechter niet af te houden van
toepassing van de regels over eendaadse samenloop en voortgezette handeling.

De hierboven onder 2.1 weergegeven samenloopbepalingen zijn sinds de invoering van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 in essentie niet gewijzigd. De indertijd gegeven toelichting bij de
bepalingen is summier, maar geeft voor de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling
uitdrukking aan de gedachte dat iemand niet twee keer kan worden bestraft voor wat in wezen
één strafrechtelijk relevant verwijt oplevert.

In recente wetten speelt de samenloopregeling soms een rol bij de vormgeving van de wettelijke
regeling, in het bijzonder naar aanleiding van discussies over mogelijk dubbele bestraffing voor in
wezen hetzelfde strafrechtelijk relevante verwijt, in welk verband dan wordt aangevoerd dat de
samenloopregeling daartegen een adequate bescherming biedt en ook moet bieden. Een viertal
voorbeelden kan die beoogde rol verduidelijken.

(i) De onlangs ingevoerde strafbaarstelling van "eenvoudig witwassen"6 richt zich specifiek op de
situatie van het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is
uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. Denkbaar is dat de tenlastelegging cumulatief
zowel eenvoudig witwassen als het grondmisdrijf omvat. In verband hiermee is in de memorie van
toelichting onder het kopje "geen automatische dubbele bestraffing" het volgende opgemerkt:

"Benadrukt dient te worden dat het bestaansrecht van de voorgestelde nieuwe
strafbaarstellingen vooral ligt in het voorkomen van straffeloosheid op het moment dat
veroordeling voor het grondmisdrijf niet mogelijk is of niet is aangewezen. Dit neemt niet weg dat
de vervolging ter zake van de nieuwe misdrijven mogelijk blijft tezamen met vervolging ter zake
van het grondmisdrijf. Het feit dat bij een dergelijke gezamenlijke tenlastelegging het
strafrechtelijk verwijt ter zake van het witwasmisdrijf sterk in het verlengde ligt van het
oorspronkelijke grondmisdrijf kan de rechter ertoe brengen in dat geval aan te nemen dat sprake
is van een voortgezette handeling (artikel 56 Sr). (...) Mocht de rechter evenwel bij gezamenlijke
tenlastelegging aannemen dat sprake is van meerdaadse samenloop, dan ligt het in de rede -
wederom tegen de achtergrond van de nauwe verbondenheid tussen beide feiten - dat bij het
bepalen van de straf de bewezenverklaring van de witwashandeling niet van invloed zal zijn op de
hoogte van de op te leggen vrijheidsstraf. In lijn met deze uitgangspunten zal ook het
strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie worden vormgegeven en openbaar gemaakt."7

(ii) Al eerder was bij de totstandkoming van de witwaswetgeving in 2001 het belang van de
samenloopregeling benadrukt in de nota naar aanleiding van het verslag:

"De aan het woord zijnde leden van de VVD-fractie vragen of zij uit de separate strafbaarstelling
van het witwassen mogen afleiden dat naast de veroordeling voor bijvoorbeeld diefstal ook een
veroordeling kan volgen voor witwassen? Zij noemen het voorbeeld van de fietsendief die wegrijdt
op de zojuist door hem gestolen fiets en zich aldus waarschijnlijk schuldig maakt aan het «gebruik
maken» - in de zin van het nieuwe artikel 420bis, eerste lid, onder b, Sr - van een voorwerp
waarvan hij weet dat het afkomstig is uit enig misdrijf. (...) Dergelijke situaties leiden - mits de
verschillende strafbare feiten in een en dezelfde vervolging worden telastegelegd - niet tot een
verboden geval van dubbele bestraffing, zoals de aan het woord zijnde leden kennelijk vrezen. De
zogenaamde samenloopbepalingen van de artikelen 55 e.v. Sr stellen immers grenzen aan de
cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen."8

(iii) Bij de invoering van de strafbare voorbereiding in art. 46 Sr in 1994 werd in de memorie van
toelichting onder het kopje "de samenloop" het volgende opgemerkt:

"Het voorstel vermindert het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld bij
voorbereiding tot de helft. Vergeleken met de strafbare poging, waar een vermindering met een
derde is voorzien (...), is de wettelijke strafreductie dus aanzienlijk. De primaire rechtsgrond van
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deze vermindering is dat de schok voor de rechtsorde die van een voorbereidingshandeling
uitgaat vergelijkenderwijs geringer is dan die welke teweeggebracht wordt door het misdrijf zelf of
strafbare poging daartoe. De strafvermindering is echter ook noodzakelijk om problemen op het
niveau van de eendaadse samenloop te voorkomen. Immers, degeen die een poging begaat of
het misdrijf voltooit zal in de meeste gevallen ook voorbereidingsdaden in de zin van het
voorgestelde artikel 46 hebben verricht. Zal de dader dan cumulatief strafbaar zijn: strafbaar voor
de voorbereiding en al of niet geschorste uitvoering? Het feitelijk geheel valt immers in deze
gevallen te rubriceren onder meer dan een delictsomschrijving. Nu evenwel de zwaarte van de
wettelijke hoofdstraf voor voorbereiding steeds beduidend zal verschillen van die voor de poging
voorzien, leidt toepassing van de in artikel 55, eerste lid, Sr neergelegde regel altijd tot uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor strafbare voorbereiding."9

(iv) Aangenomen moet worden dat naar de kern genomen hetzelfde geldt voor de
voorbereidingshandelingen als bedoeld in art. 10a Opiumwet. In de memorie van toelichting is
omtrent de verhouding van art. 10a Opiumwet tot de corresponderende voltooide delicten of de
pogingen daartoe opgemerkt:

"In de voorgestelde strafbepaling is de strafbaarheid echter ook aanwezig als het misdrijf,
omschreven in artikel 10, derde lid of vierde lid, van de Opiumwet of de strafbare poging daartoe
wel is gevolgd. Weliswaar zal, indien het misdrijf is voltooid, of althans het pogingsstadium werd
bereikt, aan een vervolging ter zake van voorbereidings- of bevorderingshandelingen niet altijd in
die mate behoefte bestaan als in het geval dat die laatst bedoelde handelingen niet het beoogde
resultaat hebben gehad, maar, mede in verband met eventuele bewijsmoeilijkheden, is het
wenselijk dat een mogelijke strafvervolging ter zake van de gepleegde voorbereidings- of
bevorderingshandelingen niet bij voorbaat is uitgesloten. Wel zal dan uiteraard rekening moeten
worden gehouden met het bepaalde in de artikelen 55 e.v. en 68 W.v.Sr."10

Ook al verschillen de hierboven weergegeven passages bij de onderscheidene wetsontwerpen op
onderdelen van elkaar, onmiskenbaar is dat de samenloopbepalingen een wezenlijke functie
vervullen bij het voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van
gelijktijdige berechting van sterk samenhangende strafbare feiten. Daarbij wordt onder meer de
gedachte tot uitdrukking gebracht dat feiten zo sterk met elkaar in verband kunnen staan dat het
ene feit als het ware in het andere opgaat (eendaadse samenloop) dan wel dat de feitelijke en
chronologische samenhang zo sterk is dat de voortgezette handeling een functie vervult. Het
effect van beide regelingen is identiek doordat in beide regelingen slechts één strafbepaling wordt
toegepast - en wel die met het zwaarste strafmaximum.

In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent
komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking
uiteenloopt, is geen sprake van "één feit" in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Deze sterk juridisch
getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de
onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van
de eendaadse samenloop.

Uit die rechtspraak moet echter niet worden afgeleid dat eenzelfde strekking een noodzakelijke
voorwaarde is voor het aannemen van eendaadse samenloop, zoals blijkt uit de recente
jurisprudentie over het witwassen en de heling van dezelfde voorwerpen.11 Dat de
strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij heling het geval is, strekt ter
bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer, staat aan het
aannemen van eendaadse samenloop niet in de weg indien het gaat om - naar de kern genomen -
hetzelfde feitencomplex.

Evenmin is uitgesloten dat sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56, eerste
lid, Sr van heling en witwassen indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot
hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt. Dat sluit aan bij eerdere
rechtspraak over de voortgezette handeling waarin - in overeenstemming met de
wetsgeschiedenis - centraal staan de met elkaar samenhangende eisen dat de verschillende
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strafbare feiten gelijksoortig zijn, en dat zij, chronologisch gezien, een nauw verband hebben, met
één ongeoorloofd wilsbesluit als grondslag.12

Uit hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen blijkt dat ook de wetgever zich ervan bewust is dat
recente wetgeving aanleiding geeft tot zorg over dubbele bestraffing en dat tegen die zorg wordt
ingebracht dat de samenloopregeling waarborgen en oplossingen biedt. Dat betekent dat de
samenloopregeling - en dan meer in het bijzonder de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling - daarvoor ook daadwerkelijk voldoende ruimte moet bieden.

Daarom moet worden benadrukt dat naar huidig inzicht een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde feitencomplex gaat. Een dergelijk
uiteenlopen is evenmin een blokkade voor het aannemen van een voortgezette handeling.

In het bijzonder verdient dus aandacht dat de rechter ruimte heeft voor het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, ook indien de bewezenverklaring valt onder
meerdere strafbepalingen met een enigszins uiteenlopende strekking.

Vervolgens komt het voor de eendaadse samenloop vooral aan op de vraag of de
bewezenverklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt.

Het voorgaande brengt mee dat het toepassingsbereik van deze regelingen ruimer is dan wellicht
kon worden afgeleid uit eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de
betrokken strafbepalingen centraal stonden.

De hierboven aangeduide ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt
mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing
wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.13

Het hiervoor onder 2.8 weergegeven toetsingskader voor "één feit" als bedoeld in art. 55, eerste
lid, Sr kan echter niet worden gelijkgeschakeld met het toetsingskader voor "hetzelfde feit" in de
zin van art. 68 Sr. Bij art. 68 Sr staat de vervolgbaarheid voorop, in die zin dat de verdachte niet
opnieuw in rechte mag worden betrokken na een eerdere onherroepelijke rechterlijke
einduitspraak over hetzelfde feit, en dat de tenlastelegging niet op de voet van art. 313 Sv aldus
kan worden gewijzigd dat de verdachte alsnog wordt vervolgd voor een ander feit dan hem is
tenlastegelegd. Bovendien wordt het ne bis in idem-beginsel dat aan art. 68 Sr ten grondslag ligt -
anders dan de samenloop - mede bepaald door Europese regelgeving en rechtspraak.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop heeft
de Hoge Raad al eerder geoordeeld dat het in beginsel aan de feitenrechter is om de vraag te
beantwoorden of hij in geval van eendaadse samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig
kwalificeert (onder de zwaarste strafbepaling) dan wel of hij meervoudig kwalificeert en
vervolgens de zwaarste strafbepaling toepast bij de straftoemeting.14 Denkbaar is dat de
feitenrechter, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, een enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. Bij een voortgezette handeling ligt dat echter niet in de rede.

3 Beoordeling van het tweede middel
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3.1. Het middel klaagt dat het Hof het verweer dat de gedragingen die onder 1 en 2 zijn
bewezenverklaard moeten worden beschouwd als een voortgezette handeling, ten onrechte,
althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij:

"1. op 9 augustus 2014 te Bussum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om opzettelijk [betrokkene 2] van het leven te beroven, met dat opzet, meermalen
met kracht met een mes in de borst en de lies en de wang en de arm van [betrokkene 2]
heeft gestoken/gesneden, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

2. op 9 augustus 2014 te Bussum aan [betrokkene 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel
(een gedeeltelijk afgebeten oor), heeft toegebracht, door voornoemde [betrokkene 2]
opzettelijk met kracht in het oor te bijten.

3. op 9 augustus 2014 te Bussum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om aan [betrokkene 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat
opzet met een mes in het gezicht van [betrokkene 1] heeft gesneden, zijnde de uitvoering
van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

4. op 9 augustus 2014 te Bussum opzettelijk mishandelend [betrokkene 3] met een mes in
zijn arm heeft gesneden, waardoor voornoemde [betrokkene 3] letsel heeft bekomen en pijn
heeft ondervonden."

De Rechtbank heeft in haar door het Hof bevestigde vonnis ten aanzien van de
bewezenverklaring - voor zover voor de beoordeling van het middel van belang - het
volgende overwogen:

" [betrokkene 2] heeft verklaard dat hij op 9 augustus 2014 samen met [betrokkene 1] en
[betrokkene 3] in een café in Bussum was. Omstreeks 00.15 uur waren ze naar huis gegaan.
Zij zijn via de Havenstraat de Kapelstraat opgelopen richting de kruising Nieuwe Brink. Toen
ze de kruising op twee meter waren genaderd kwam er ineens een man de hoek om. Terwijl
[betrokkene 2] oog in oog met de man stond voelde hij dat de man hem met een
steekvoorwerp in zijn borst stak. Het bloed gutste eruit. Toen hij op de grond lag sprong de
man op hem. Ineens voelde [betrokkene 2] een helse pijn aan zijn linkeroor. Hij voelde dat
de man in zijn oor aan het bijten was. De man beet een deel van zijn oor af. Op het moment
dat de man in zijn oor beet zag en voelde [betrokkene 2] dat de man continu op zijn lichaam
aan het insteken en snijden was. Het gezicht van de man was heel dichtbij en [betrokkene
2] herkende hem als [verdachte] ."

Het onder 1 bewezenverklaarde is gekwalificeerd als "poging tot doodslag", het onder 2
bewezenverklaarde als "zware mishandeling", het onder 3 bewezenverklaarde als "poging
tot zware mishandeling" en het onder 4 bewezenverklaarde als "mishandeling".

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer in:

"Feiten 1 en 2: voorgezette handeling

Overigens moet, indien u ondanks hetgeen ik zojuist heb gesteld ook in appel komt tot een
bewezenverklaring van feit 2, worden geoordeeld dat de feiten 1 en 2 in een zodanig
verband staan dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling in de zin
van art. 56 Sr, zodat bij de strafbepaling met betrekking tot de feiten 1 en 2 alleen het onder
1 ten last gelegde feit betrokken dient te worden. Ik krijg sterk de indruk dat het als feit 2
tenlastegelegde is toegevoegd om een cumulatie van straf te bewerkstelligen, welke
cumulatie nu juist door het in art. 56 lid 1 Sr bepaalde wordt tegengegaan. Naar het oordeel
van de verdediging is voldaan aan de vereisten voor het aannemen van een voortgezette
handeling. Aannemelijk is dat zowel het onder 1 als het onder 2 ten laste gelegde handelen
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voortkomt uit één ongeoorloofd wilsbesluit, te weten het besluit [betrokkene 2] (in reactie
de eerder door hem gegeven klappen en al dan niet ter verdediging) te verwonden. Voorts
kunnen het steken met een mes en het bijten in het oor worden beschouwd als
gelijksoortige handelingen. Het gaat steeds om (fysiek) geweld tegen het lichaam van
[betrokkene 2] . Dat het gebruikte 'wapen' niet identiek is doet daar niet aan af. Tot slot is
sprake van slechts een kort tijdsverloop tussen het onder 1 en het onder 2 tenlastegelegde.
Het gaat, zoals vereist, om elkaar snel opvolgende handelingen. Zie in dit kader ook het
requisitoir van de officier van justitie waarin zij in het kader van de door de heer [betrokkene
2] ingediende vordering tot schadevergoeding onder meer stelt dat in dit geval naar haar
mening geen sprake is van twee losstaande incidenten.

Naar het oordeel van de verdediging zou het bij de strafbepaling betrekken van zowel het
eerste als het tweede feit leiden tot een onwenselijke en niet gerechtvaardigde
meervoudigheid van een aansprakelijkheid (zie Mevis in zijn noot onder NJ 2015/125).

Mevis stelt in zijn noot voorts dat de verwachting van een verstandig en terughoudend
vervolgingsbeleid van het OM in plaats van ongebreidelde cumulatie in de tenlastelegging tot
op zekere hoogte door de zittingsrechter kan worden bewaakt en hij stelt daarnaast dat van
het strafrecht als systeem mag worden verwacht dat de verdachte tegen alle vormen van
onterechte meervoudigheid van de aansprakelijkheid in zijn nadeel wordt beschermd. Naar
mijn oordeel ligt daar in deze zaak een taak voor uw Hof door zoals gezegd te bepalen dat
ten aanzien van de feiten 1 en 2 (voor zover u tot een bewezenverklaring komt van beide
feiten) sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56 Sr en dat u (indien u
het hierna nog te voeren noodweerverweer passeert) bij de bepaling van de aan cliënt op te
leggen straf het onder 2 bewezen verklaarde buiten beschouwing laat. Zo bezien dient dus
ter zake van het onder 2 ten laste gelegde hoe dan ook geen straf te worden opgelegd."

Het Hof heeft dit verweer verworpen en daartoe het volgende overwogen:

"Voor een voortgezette handeling is vereist dat er sprake is van meerdere gelijksoortige
feiten of handelingen die voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit.

Het hof is van oordeel dat er geen sprake is van gelijksoortige handelingen. Verdachte heeft
immers [betrokkene 2] met een mes gestoken (feit 1) met het opzet [betrokkene 2] van het
leven te beroven en diens oor afgebeten met het opzet hem zwaar lichamelijk letsel toe te
brengen (feit 2)."

Als toepasselijk wettelijk voorschrift is onder andere art. 57 Sr vermeld.

Het Hof heeft geoordeeld dat het verweer dat - kort gezegd - wat betreft het onder 1 en 2
bewezenverklaarde sprake is van een voortgezette handeling, dient te worden verworpen en dat
sprake is van meerdaadse samenloop. Die oordelen zijn niet zonder meer begrijpelijk gelet op
hetgeen onder 2.8 is overwogen en mede in aanmerking genomen hetgeen door de verdediging
ter onderbouwing van het desbetreffende verweer is aangevoerd. Daarbij neemt de Hoge Raad in
aanmerking dat in de hiervoor weergegeven bewijsvoering als 's Hofs vaststelling besloten ligt dat
sprake is geweest van één geweldsuitbarsting waarbinnen de bewezenverklaarde feiten hebben
plaatsgevonden en dat de strekking van de toepasselijke bepalingen - kort gezegd - doodslag
respectievelijk zware mishandeling, niet dusdanig uiteenloopt dat reeds hierom geen sprake kan
zijn van eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Het middel slaagt.

Nochtans leidt de gegrondheid van het middel niet tot vernietiging van de bestreden uitspraak.
Dat berust op het volgende. Reeds gelet op het - naast hetgeen onder 1 en 2 is
bewezenverklaard - onder 3 en 4 bewezenverklaarde, is art. 57 Sr in de onderhavige zaak van
toepassing zodat het toepasselijk strafmaximum onveranderd blijft en zich de situatie voordoet
dat het middel van onvoldoende belang is om cassatie te rechtvaardigen (vgl. hetgeen hiervoor
onder 2.2 is overwogen).
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Het middel klaagt over de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] .

Op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 76 en 79 is het middel
terecht voorgesteld.

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis. De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan
zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van zes jaren.

Nu de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 6 genoemde grond aanwezig oordeelt waarop
de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is
overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

8. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf en de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de ten
behoeve van haar aan de verdachte opgelegde schadevergoedingsmaatregel;

vermindert de opgelegde gevangenisstraf in die zin dat deze vijf jaren en zes maanden beloopt;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de
zaak wat betreft de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de ten
behoeve van haar aan de verdachte opgelegde schadevergoedingsmaatregel op het bestaande hoger
beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, V. van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend

4 Beoordeling van het derde middel

5 Beoordeling van de overige middelen

6 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

7 Slotsom
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Vgl. HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, rov. 2.4.3.

Vgl. daarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 90-92, en ABRvS 26 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4284.

Vgl. HR 3 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0737, NJ 1997/657 met betrekking tot het voorhanden
hebben van munitie in de zin van art. 26 Wet wapens en munitie.

Vgl. HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1436, NJ 2009/175 met betrekking tot het dwingen tot
het ondergaan van handelingen als vermeld in art. 242 Sr.

Vgl. bijvoorbeeld HR 25 november 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC7058, NJ 1981/170.

Art. 420bis.1 en art. 420quater.1 Sr.

Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7.

Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 8-10.

Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 19.

Kamerstukken II 1982/83, 17 975, nr. 3, p. 12.

HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169.

Vgl. bijvoorbeeld HR 19 februari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6817, NJ 1980/384 en HR 4 december
1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8648, NJ 1991/345.

Vgl. daarover HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394.

Vgl. HR 16 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR2437, NJ 2005/43.



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 11-09-2018

Datum publicatie 11-09-2018

Zaaknummer 18/02673

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:671 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie in het belang der wet

Inhoudsindicatie
Cassatie in het belang der wet. Beschikking Hof inhoudende toewijzing verzoek
toekenning vergoeding schade t.g.v. ondergane verzekering en voorlopige
hechtenis, art. 89 Sv. Heeft Hof het recht geschonden door zonder nadere
toelichting structureel, in afwijking van LOVS-afspraken, de laatste dag die
verzoeker in detentie heeft doorgebracht voor vergoeding a.b.i. art. 89 Sv in
aanmerking te laten komen? Noch in art. 90.1 Sv noch in enige andere
wetsbepaling is geregeld volgens welke maatstaf het aantal dagen moet worden
berekend dat in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de
schadevergoeding a.b.i. art. 89 Sv. Wel zijn daarover i.h.k.v. het LOVS afspraken
gemaakt. Deze afspraken vormen evenwel geen recht in de zin van art. 79 RO,
reeds omdat deze niet afkomstig zijn van een instantie die de bevoegdheid heeft
rechters te binden wat betreft het gebruik dat zij maken van de hun door de
wetgever gelaten ruimte (vgl. ECLI:NL:HR:2003:AE8838). De rechter is dan ook
niet gebonden aan die afspraken. De enkele omstandigheid dat het Hof de door het
LOVS afgesproken maatstaf niet pleegt toe te passen, brengt niet mee dat zijn
uitleg van de in art. 90.1 Sv genoemde ‘gronden van billijkheid’ onjuist is. HR
merkt op dat volgens art. 90.1 Sv toekenning van een vergoeding van de in art.
89.1 Sv bedoelde schade plaatsvindt indien daartoe gronden van billijkheid
aanwezig zijn. Bij de vaststelling van die schadevergoeding zal vaak rekening
moeten worden gehouden met de omstandigheid dat verzoeker zowel een deel van
de eerste dag als een deel van de laatste dag van de vrijheidsbeneming
daadwerkelijk in detentie heeft doorgebracht. Uit een oogpunt van praktische
hanteerbaarheid laat zich dan licht een vuistregel denken waarin die beide dagdelen
samen worden geteld als één dag, welke vuistregel nochtans ruimte laat voor
afwijkingen wanneer de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.
Aangezien het een onderwerp betreft dat in het domein van de feitenrechter ligt, is
het niet aan HR om die vuistregel vast te stellen, al is het gelet op het belang van
eenvormige rechtstoepassing wenselijk dat gelijke gevallen gelijk worden
behandeld. Volgt verwerping. CAG (anders): Uitleg van begrip ‘gronden van
billijkheid’ door Hof geeft er blijk van dat er geen sprake is van een billijke (en
evenwichtige) belangenafweging, nu zonder toelichting LOVS-afspraken structureel
worden genegeerd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
V-N Vandaag 2018/1987 
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NJB 2018/1710 
V-N 2018/51.17 met annotatie van Redactie 
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NJ 2018/416 met annotatie van Redactie, W.H. Vellinga 
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O&A 2018/69 
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie in het belang van de wet van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden tegen een beschikking van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 21 maart 2011,
nummer AVNR. 001442-10, in de zaak van:

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft beroep in cassatie in het belang van de wet ingesteld. De
voordracht tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De vordering strekt tot
vernietiging van de bestreden beschikking.

2. Waar het in deze zaak om gaat

Bij de bestreden beschikking heeft het Hof het op de voet van art. 89 Sv gedane verzoek tot
toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat voor de schade die de verzoeker heeft
geleden ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis, toegewezen. De
beschikking houdt dienaangaande – voor zover in cassatie van belang – het volgende in:

"Toekenning van schadevergoeding heeft plaats indien en voor zover daartoe, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn. Uitgangspunt
dient te zijn dat, zoals in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering e.v. wordt bepaald, de
rechter een vergoeding toekent voor geleden schade en dat de toekenning van de
schadevergoeding plaatsvindt op gronden van billijkheid. Ook op de laatste dag die de gewezen
verdachte in detentie doorbrengt wordt hij nog geconfronteerd met zijn vrijheidsbeneming en lijdt
hij tengevolge daarvan schade. Derhalve komt de laatste dag die verzoeker in detentie heeft
doorgebracht eveneens voor vergoeding in aanmerking."

Ter toelichting van de vordering houdt de voordracht van de Advocaat-Generaal het volgende in:

1 Het cassatieberoep
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"Aanleiding voor deze vordering zijn de in de praktijk bestaande verschillen in de rechtspraak van
de gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen voorarrest dat in aanmerking moet
worden genomen bij de bepaling van schadevergoeding als bedoeld in art. 89 Sv. Het verschil van
inzicht is niet afhankelijk van een enkele raadsheer in één van de colleges, omdat het al jarenlang
bestaat en een generatie raadsheren heeft overleefd. De rechtseenheid is hiermee in het geding
en het is, naar ik meen te moeten constateren, niet mogelijk gebleken het verschil van inzicht
binnen het verband van het LOVS op te lossen. Opmerking verdient dat er dus wel een LOVS
afspraak bestaat, maar dat één van de hoven te weten het hof Den Bosch zich naar besloten ligt
in de hier bestreden beslissing van dat hof daarvan al jaren lang distantieert. Dat is uit de
openbaar gemaakte afspraak van het LOVS niet duidelijk nu daarin enig voorbehoud ontbreekt. Er
bestaat geen goede reden waarom degenen die voorarrest hebben ondergaan in het ressort Den
Bosch volgens een andere systematiek worden beoordeeld dan zij die het voorarrest elders in
Nederland hebben ondergaan."

De inhoud van de hiervoor bedoelde LOVS-afspraken is weergegeven in de voordracht van de
Advocaat-Generaal onder 6.

Bij de beoordeling van de vordering zijn in het bijzonder de volgende wettelijke bepalingen van
belang:

- art. 89, eerste lid, Sv:

"Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op
grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, kan de rechter, op verzoek van
de gewezen verdachte, hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade welke
hij tengevolge van ondergane verzekering, klinische observatie of voorlopige hechtenis heeft geleden.
Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat."

- art. 90, eerste lid, Sv:

"De toekenning van een schadevergoeding heeft steeds plaats, indien en voor zover daartoe, naar
het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid
aanwezig zijn."

Het middel klaagt dat het Hof het recht heeft geschonden "door art. 90 Sv aldus uit te leggen dat
bij de in het eerste lid genoemde maatstaf ('gronden van billijkheid') zonder nadere toelichting de
LOVS-afspraken over de berekening van het aantal dagen dat bij de schadevergoeding in acht
wordt genomen worden genegeerd en daar zonder enige toelichting structureel van wordt
afgeweken".

Noch in art. 90, eerste lid, Sv noch in enige andere wetsbepaling is geregeld volgens welke
maatstaf het aantal dagen moet worden berekend dat in aanmerking moet worden genomen bij
de bepaling van de schadevergoeding als bedoeld in art. 89 Sv. Wel zijn daarover in het kader van
het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) afspraken gemaakt. Deze afspraken vormen
evenwel geen recht in de zin van art. 79 RO, reeds omdat deze niet afkomstig zijn van een
instantie die de bevoegdheid heeft rechters te binden wat betreft het gebruik dat zij maken van
de hun door de wetgever gelaten ruimte (vgl. HR 3 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8838, NJ
2003/570 ten aanzien van de oriëntatiepunten voor de straftoemeting). De rechter is dan ook niet
gebonden aan die afspraken.

3 Toepasselijke wettelijke bepalingen

4 Beoordeling van het middel
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De enkele omstandigheid dat het Hof de door het LOVS afgesproken maatstaf niet pleegt toe te
passen, brengt niet mee dat zijn uitleg van de in art. 90, eerste lid, Sv genoemde "gronden van
billijkheid" onjuist is. Anders dan het middel betoogt, is hier dus geen sprake van een verkeerde
uitleg van art. 90 Sv. Het middel faalt derhalve.

Opmerking verdient het volgende. Volgens art. 90, eerste lid, Sv vindt toekenning van een
vergoeding van de in art. 89, eerste lid, Sv bedoelde schade plaats indien daartoe – kort gezegd –
gronden van billijkheid aanwezig zijn. Bij de vaststelling van die schadevergoeding zal vaak
rekening moeten worden gehouden met de omstandigheid dat de verzoeker zowel een deel van
de eerste dag als een deel van de laatste dag van de vrijheidsbeneming daadwerkelijk in detentie
heeft doorgebracht. Uit een oogpunt van praktische hanteerbaarheid laat zich dan licht een
vuistregel denken waarin die beide dagdelen samen worden geteld als één dag, welke vuistregel
nochtans ruimte laat voor afwijkingen wanneer de omstandigheden van het geval daartoe
aanleiding geven. Aangezien het een onderwerp betreft dat in het domein van de feitenrechter
ligt, is het niet aan de Hoge Raad om die vuistregel vast te stellen, al is het gelet op het belang
van eenvormige rechtstoepassing wenselijk dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van
Dorst, Y. Buruma, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 11 september 2018.

5 Beslissing
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2.1.

DAZ/DFL

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 1 april 2015, nummer 21/007119-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988.

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

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest, voor zover het betreft de beslissingen over de feiten 1, 3, 5 en 8 en de strafoplegging, tot
terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden teneinde in zoverre op het
bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan en tot verwerping van het beroep
voor het overige.

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

"1: hij op 26 augustus 2014 te Deventer ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening in/uit een woning, gelegen aan [a-straat] , weg te nemen goederen naar zijn/hun gading
en/of geld, toebehorende aan [betrokkene 1] , en zich daarbij de toegang tot die woning
voornoemd te verschaffen en die weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te
brengen door middel van braak, met zijn mededader, een raam heeft ingegooid, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3: hij op 16 augustus 2014 te Deventer tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk
van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, gelegen aan [b-straat] , heeft weggenomen
een IPod en een monitor en spaarpotten en een mobiele telefoon, Samsung Galaxy, en een MP3-
speler en sieraden en digitale camera's en analoge camera's en geld, toebehorende aan
[betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] , waarbij verdachte en/of zijn
mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijf hebben verschaft door middel van
inklimming, te weten inklimmen door een openstaand raam;

(...)

5: hij op tijdstippen in de periode van 5 juni 2014 tot en met 12 juni 2014 te Deventer telkens met
het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een bedrijfspand waarin meerdere bedrijven
zijn gevestigd, gelegen aan de [c-straat] , heeft weggenomen

a) een laptop en

b) vier computers en drie audiometers, toebehorende aan

a) Fysiode en/of

b) GGD IJsselland,

1 Geding in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering



2.2.

waarbij verdachte zich telkens de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en de weg te
nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en verbreking (ruiten
inslaan/ingooien en/of kast openbreken);

7: hij op 7 juni 2014 te Deventer met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een
bedrijfspand gelegen aan de [d-straat] , heeft weggenomen een digitale camera en binnenbanden
toebehorende aan [betrokkene 10] , waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs
heeft verschaft door middel van braak (toegangsdeur openbreken/verbreken en/of ruit ingooien);

8: hij op 30 mei 2014 te Deventer met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening, uit een
bedrijfspand gelegen aan de [e-straat] , heeft weggenomen een beeldscherm, toebehorende aan
[A] BV."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

"Bewijsoverweging feit 1

Het hof verenigt zich met de onderstaande bewijsoverwegingen van de rechtbank:

(citaat:)

"De [in de bijlage genoemde] bewijsmiddelen, leveren in onderling verband en in samenhang
bezien, voldoende wettig en overtuigend bewijs op dat verdachte op 26 augustus 2014 samen
met een ander heeft geprobeerd in te breken in de woning van [betrokkene 1] aan de [a-straat]
te Deventer.

Dit bewijs ziet de rechtbank in de aangifte en de verklaringen van de getuigen [getuige 1] en
[getuige 2] . De verklaringen van [getuige 1] en [getuige 2] zijn onderling zowel chronologisch als
feitelijk op essentiële punten consistent en worden door de rechtbank geloofwaardig geacht.
Gebleken is dat op 26 augustus 2014 door getuige [getuige 2] is gezien dat eerst twee licht
getinte Somalische mannen rondom de woning aan de [a-straat] verbleven en dat hij, nadat hij
glasgerinkel hoorde, heeft gezien dat één van de twee licht getinte Somalische mannen met een
stuk hout op de ruit van de achterdeur heeft geslagen. Ook getuige [getuige 1] heeft verklaard
dat hij glasgerinkel hoorde en toen heeft gezien dat een man aan de achterzijde van de woning
aan de [a-straat] een stuk hout in zijn handen had en met het stuk hout beukte op het raam van
de openstaande deuren aan de achterzijde van het pand. Getuige [getuige 1] herkende deze man
als zijnde dezelfde licht getinte man die hij diezelfde morgen op de [f-straat] had gezien, waarbij
getuige [getuige 1] bij deze man een lichtkleurig soort litteken in het midden van de nek had
gezien, welk litteken leek op een driehoek. Uit het proces-verbaal van bevindingen is voorts
gebleken dat een verbalisant heeft geconstateerd dat verdachte een licht verkleurd vlekje in zijn
nek heeft. Ter terechtzitting van 17 november 2014 heeft de rechtbank geconstateerd dat bij
verdachte in het midden van zijn nek een duidelijke min of meer driehoekvormige verkleuring van
de huid aanwezig is. De rechtbank is gelet op het hiervoor overwogene dan ook van oordeel dat
wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich - samen met een ander - op 26
augustus 2014 heeft schuldig gemaakt aan een poging tot inbraak in de woning aan de [a-straat]
te Deventer."

(einde citaat)

Bewijsmiddelen feit 1

1. Een proces-verbaal van verhoor aangever d.d.

11 september 2014, deel uitmakend van het proces-verbaal met nummer 2014086656, pagina 318
- zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 1] :

Plaats delict: [a-straat] , [plaats] Deventer;

Pleegdatum/tijd: Op 26 augustus 2014 te 14.41 uur (..)

Op 26 augustus 2014, omstreeks 14.30 uur is er in mijn woning aan de [a-straat] te Deventer
gepoogd in te breken. (..)

Aan de achterzijde van de woning is er een dubbele deur die naar buiten geopend kan worden. De



ruit van de linker deur is vernield. Ik vermoed dat deze ruit is ingegooid met een steen. In de
kamer lag een grote steen. Ik denk dat er niemand binnen is geweest omdat ze door de vernielde
ruit niet naar binnen konden komen. Ik mis geen spullen.

De zijkant van de woning ligt aan de [f-straat] . De tuin van de woning is toegankelijk vanaf de [a-
straat] en de [f-straat] .

2. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 26 augustus 2014, deel uitmakend van het
voornoemd proces-verbaal, pagina 322 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van getuige [getuige 2] :

Vandaag, 26 augustus 2014, omstreeks 14.35 uur was ik op de eerste etage van mijn woning aan
de [f-straat] te Deventer.

Ik hoorde glasgerinkel van buiten komen. Dit geluid hoorde ik aan de voorzijde van mijn woning. Ik
deed het raam open en keek naar buiten. Ik zag voor de woning aan de [a-straat] een man staan.
Dit is volgens mij de woning aan de [a-straat] met huisnummer [001] . Ik zag dat deze man een
oranje sweater aan had. Deze man had een licht Somalisch uiterlijk. Deze man was ongeveer 1,80
meter lang en had een normaal postuur. Ik zag dat deze man voor de woning liep en een telefoon
in zijn handen had. (..) Enkele momenten later hoorde ik nog een klap. Ik liep nogmaals naar het
raam aan de voorzijde van mijn woning. Ik keek uit het raam en zag bij de achterzijde van de
woning aan de [a-straat] een donker getinte man staan. Ik zag dat deze man een mager postuur
had. Ik zag dat deze man een blauw-grijs gevlekt T-shirt met korte mouwen aan had. Ik zag hij
een donkerkleurige broek aan had. Deze man had ook een licht Somalisch uiterlijk. Ik zag dat deze
man een grote houten balk van ongeveer één meter lang in zijn handen had. Ik zag dat deze man
bij de ruit van de achterdeur van de woning stond. Ik zag dat deze ruit gebroken was. Ik zag dat
het niet dezelfde man was als even daarvoor die voor de woning had gestaan. Ik schreeuwde
vervolgens uit het raam: 'He wat doe je daar?' Ik zag dat de man bij de ruit vervolgens weg rende
in de richting van de [a-straat] .

3. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 10 september 2014, deel uitmakend van het
voornoemd proces-verbaal, pagina 326 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van getuige [getuige 1] :

Ik was in de ochtend van 26 augustus 2014 mijn auto aan het parkeren in de [f-straat] in
Deventer. Er kwam een man in de richting van mij lopen welke mij aankeek en mij op een
vriendelijke manier groette. (..) Deze man had een licht getinte huidskleur. (..) Ik weet nog dat
deze man in ieder geval niet git en gitzwart was. Deze man was ongeveer 20 jaar oud, ongeveer
1.80 meter lang, had een slank postuur en een smal gezicht.

Het gezicht van deze man was volgens mij ook iets hoekigs. Deze man had donker kort geknipt
haar. Deze man droeg volgens mij een grijskleurige jeans. Er staat mij iets van bij dat deze man
een vestje of pullover droeg. Ik zat in de auto en deze man kwam in mijn richting. Ik was uit de
auto gestapt en daarna zag ik deze man vanaf de achterzijde. Ik zag dat deze man ten opzichte
van zijn lichaamskleur een lichtkleurig soort litteken in het midden van zijn nek had. Dit litteken
leek op een driehoek.

Ik was vervolgens aan het werk in het pand aan de [f-straat] te Deventer. Ik weet niet meer op
welke tijdstip dit was maar het was in de middag toen ik glasgerinkel hoorde. Ik zat in mijn
werkkamer op de 1e verdieping van dit pand. Het raam stond iets open. (..) Ik heb vervolgens
volgens mij eerst uit een raam van deze werkkamer en daarna uit een van deze andere drie
ramen naar buiten gekeken.

Ik zag dezelfde man staan die ik in de ochtend ook al had gezien toen ik mijn auto in de [f-straat]
aan het parkeren was en omschreven heb. Ik weet dat dit dezelfde man was doordat ik hem aan
zijn signalement en kleding herkende. Ik weet zeker dat dit dezelfde man was omdat ik hem in de
ochtend nog had gezien bij het parkeren van mijn auto aan de [f-straat] . Ik had deze man op dat
moment ook goed vanaf de voorzijde gezien. Ik zag dat deze man aan de achterzijde van de
woning van de overburen stond en een stuk hout in zijn handen had. (..) Ik zag dat deze man dit



stuk hout met beide handen vasthield. (..) Ik bevond mij op de eerste verdieping op de werkkamer
en zag dat deze man vervolgens minimaal twee maal met dit stuk hout beukte op het raam van de
openslaande deuren aan de achterzijde van dit pand. Ik had goed zicht op de achterzijde van dit
pand. Ik weet dat het pand aan de [a-straat] gelegen is.

4. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 september 2014, deel uitmakend van het
voornoemd proces-verbaal, pagina 330 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Ik, verbalisant [verbalisant 1] , heb op 1 september, 2 september en 3 september (het hof
begrijpt: 1, 2 en 3 september 2014) meerdere malen een verdachte gehoord, te weten
[verdachte] . Toen ik, verbalisant, [verdachte] na één van deze verhoren terug bracht naar zijn cel
liep deze voor mij uit. Ik zag toen dat [verdachte] een licht gekleurd vlekje in zijn nek had.

5. Het proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank d.d. 17 november 2014 voor zover
houdende de eigen waarneming van de rechter gedaan ter terechtzitting van de rechtbank d.d. 17
november 2014 dat verdachte in het midden van zijn nek een duidelijke driehoekige verkleuring
van de nek heeft.

Bewijsoverweging feit 3

Het hof verenigt zich met de onderstaande bewijsoverwegingen van de rechtbank:

(citaat:)

"De rechtbank is van oordeel dat de [in de bijlage genoemde] bewijsmiddelen, in onderling
verband en in samenhang bezien, voldoende wettig en overtuigend bewijs opleveren dat
verdachte op 16 augustus 2014 in de woning van de familie […] aan de [b-straat] te Deventer
heeft ingebroken samen met een medeverdachte. Uit de aangifte van [betrokkene 4] is gebleken
dat op 16 augustus 2014 tussen 11.45 uur en 15.45 uur is ingebroken in de woning en dat het
vermoedelijke punt van binnenkomst het badkamerraam op de eerste verdieping is geweest,
hetwelk was te bereiken via de stenen omheining van de tuin. Vervolgens zijn camerabeelden
uitgekeken, die zijn gemaakt door twee verschillende camera’s op een belendende woning. Op
deze camerabeelden zijn opnamen te zien die volgens de opslaggegevens op de DVD zijn
gemaakt op 16 augustus 2014 tussen 14.05 uur en 14.56 uur. De rechtbank is van oordeel dat de
tijdstippen genoemd bij de camerabeelden overeenkomen met de tijdstippen genoemd in het
proces-verbaal van bevindingen van uitkijken van de camerabeelden door de verbalisant en dat
deze tevens passen binnen de tijdstippen die worden genoemd in de aangifte. Op deze
camerabeelden zijn twee goed te onderscheiden donkere mannen zichtbaar die op de stoep lopen
vlak in de buurt van de woning van aangevers. Aan de hand van deze beelden vindt herkenning
door een verbalisant plaats. Ook verdachte herkent zich aanvankelijk in die beelden ('ik loop daar
gewoon'), om later te verklaren dat hij het niet is. Voorts is op de beelden te zien dat dezelfde
personen één voor één achter de haag verdwijnen en op de aanbouw van de woning aan de [b-
straat] klimmen en later uit de tuin over de schutting klimmen en vervolgens uit beeld verdwijnen.
Ook aangeefster [betrokkene 3] heeft rond 28 augustus 2014 de camerabeelden bekeken en zij
heeft op 1 september 2014 een persoon gezien die langs de woning liep en naar binnenkeek, die
zij herkende als dezelfde persoon als op de camerabeelden. Nadat aangeefster hierover op 1
september 2014 de politie heeft gebeld en de persoon heeft achtervolgd is deze persoon door de
politie op 1 september 2014 aangehouden. Het bleek verdachte te zijn. Eén van de twee
personen op de camerabeelden is derhalve zowel door een verbalisant als door aangeefster
herkend als verdachte. De rechtbank is gelet op het hiervoor overwogene dan ook van oordeel dat
wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich op 16 augustus 2014 heeft
schuldig gemaakt aan de inbraak in de woning aan de [b-straat] te Deventer. De rechtbank is op
grond van de door verdachte en medeverdachte gepleegde feitelijkheden - het gezamenlijk
rondlopen rondom de woning en het gezamenlijk klimmen op de aanbouw van de woning - van
oordeel dat sprake is van een zodanig nauwe en bewuste samenwerking dat een en ander moet
worden aangemerkt als medeplegen."



(einde citaat)

Bewijsmiddelen feit 3

1. Een proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 16 augustus 2014, deel uitmakend van het
voornoemd proces-verbaal, pagina 214 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 4] namens [betrokkene 2] :

Ik ben namens de benadeelde bevoegd tot het doen van aangifte. (..)

Plaats delict: [b-straat] , [plaats] Deventer;

Pleegdatum/tijd: Tussen 16 augustus 2014 te 11.45 uur en 16 augustus 2014 te 15.45 uur. (..)

Vandaag, op 16 augustus 2014 omstreeks 11:45 uur heb ik de woning van mijn ouders op de [b-
straat] te Deventer verlaten. Ik woon hier zelf ook. Ik heb de woning geheel en onbeschadigd
achtergelaten. (..)

Omstreeks 15:45 uur kwam ik samen met mijn oom en tante terug bij de woning van mijn ouders.
Ik ben via de voordeur de woning binnen gelopen. Ik liep door de gang waar ik de laptop zag
liggen. Deze laptop lag aan de linker kant aan het einde van de gang, voor de woonkamer deur. Ik
liep de woonkamer in en zag dat er een aantal lades open stonden. Ik zag dat er verschillende
spullen op de grond lagen.

Ik zag dat de achterdeur op een kier stond. Deze achterdeur komt uit op de tuin en heb ik
afgesloten achtergelaten.

In de keuken, die zich rechts naast de achterdeur bevind, zag ik dat de spaarpotten weg waren.
Deze spaarpotten stonden in de vensterbank voor het raam. Ik ben naar boven gelopen via de
trap, die zich rechts naast de voordeur bevind. Het viel mij op de eerste verdieping op, dat de
slaapkamer van mijn ouders overhoop was gehaald. Er lagen verschillende spullen op het bed.
Vervolgens ben ik bij de andere slaapkamers op de eerste verdieping gaan kijken. Ik zag dat hier
ook alles overhoop was gehaald. (..) Ik zag dat het raam van de badkamer dicht was. Ik heb dit
raam open gelaten en er een plastic boot tussen gedaan. Dit bootje lag op het platte dak. Dit
raam is een kantelraam. Ik ben via de trap naar de tweede verdieping gelopen. Hier zag ik dat de
monitor van de PC weg was. Deze monitor stond in de kamer rechts naast de trap. (..)

MO-gegevens (..)

Het vermoedelijke punt van binnenkomst is het badkamerraam op de eerste verdieping. (..) Dit
was te bereiken via de stenen omheining van de tuin.

(...)

3. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 september 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 226 - zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 23 augustus 2014 kreeg ik, verbalisant, twee DVD's waarop camerabeelden zouden staan van
de verdachten van een inbraak aan de [b-straat] te Deventer. (..)

De [b-straat] is een zijstraat van de [g-straat] . Op de hoek van de [g-straat] met de [b-straat]
staat een vrijstaande woning. Deze woning staat, gezien vanuit de woning, aan de linkerkant van
de [b-straat] . Deze woning is voorzien van beveiligingscamera's. Aan de kant van de [b-straat]
hangt aan de zijkant van de woning een camera welke gericht is op de op een gedeelte van de [b-
straat] en de [g-straat] . Aan de achterzijde van de woning hangt ook een camera, deze is gericht
op de oprit, de dubbele garagebox, behorende bij de woning en op de zijkant van de woning van
aangever [betrokkene 2] , gelegen aan de [b-straat] . Aan de achterzijde van deze woning
bevindt zich een aanbouw. Achter de woning van aangever bevindt zich een tuin. Tussen de oprit
van de woning en de woning van aangever [betrokkene 2] bevindt zich nog een brandgang. De
brandgang en de oprit zijn door een grote groene haag gescheiden. Halverwege de haag
bevinden zich enkele kale plekken in de haag en is de haag doorzichtig. (..)

De datum en de tijden die op de camerabeelden weergegeven worden zijn de werkelijke tijden.
De camerabeelden zijn van een goede kwaliteit.



CAMERA 06 GERICHT OP DEEL [b-straat] / [g-straat] :

Film 13450602:

16-08-2014: 14:05:32: Ik zie een persoon aan komen lopen. De persoon komt vanuit de richting
[h-straat] en staat bij de afvalcontainer rechtsaf de

[b-straat] in. Ik zie dat de persoon ter hoogte van de afvalcontainer met beide handen iets van de
grond pakt. Ik kan niet zien wat de persoon pakt. Ik zie dat de persoon een donkere broek en een
lichte trui met capuchon draagt, ik zie dat de persoon zwart/witte schoenen draagt. Ik zie dat de
persoon een donkere huidskleur heeft. Ik zie dat de persoon donker haar heeft wat aan de
zijkanten opgeschoren is en op de bovenkant wat langer. Ik zie dat de man in de richting van de
camera komt lopen. Ik herken de persoon ambtshalve als:

NAAM: [verdachte]

GEBOREN: [geboortedatum] TE [geboorteplaats]

WOONPLAATS: ONBEKEND (..)

Voornoemde persoon zal in het verloop van het proces verbaal van bevindingen worden
aangeduid als [verdachte] .

16-08-2014: 14.05:47: [verdachte] verdwijnt uit beeld.

16-08-2014: 14:30:30: Ik zie twee personen aan komen lopen vanuit de richting [i-straat] . Beide
personen steken de [b-straat] over in de richting van de voornoemde afvalcontainer. Bij de
afvalcontainer slaan beide personen linksaf de [b-straat] in. De personen lopen in de richting van
de camera. De persoon rechts op beeld herken ik als [verdachte] . De linkse persoon, nadien als
persoon twee aangeduid, heeft een donkere huidskleur, draagt een zwarte broek en een zwarte
jas. Ik zie dat de persoon op zijn hoofd een zwart petje draagt met een wit logo. Ik kan niet zien
welk logo dit is. Ik zie dat de persoon zwart/witte schoenen draagt. Ik zie dat de persoon op de
zwarte jas aan beide kanten van zijn ritssluiting een kleine rits heeft, diagonaal over de borst. (.)

16-08-2014: 14:37:37: Ik zie dat [verdachte] en persoon twee aan komen lopen vanaf de [i-
straat] . Beide personen staan linksaf de [b-straat] in. Ik zie dat beide personen de [b-straat]
oversteken en in de richting van de camera lopen. Ik zie beide personen vervolgens uit beeld
verdwijnen.

CAMERA 07 ACHTERZIJDE WONING GERICHT OP OPRIT:

Film 13450740:

16-08-2014: 14:37:56: Aan de linkerkant van de camerabeelden kan ik nog net een stukje trottoir
zien, voordat deze deels door een haag onttrokken wordt aan het oog. Ik zie op de stukje trottoir
een persoon lopen. Ik herken de persoon aan zijn kleding als zijnde [verdachte] . Ik kan zien dat
[verdachte] de brandgang voorbij loopt en voor de woning langsloopt.

14:37.59: [verdachte] verdwijnt uit beeld (..)

16-08-2014: 14:38:01: ik zie [verdachte] terug komen lopen over de [b-straat] in de richting van
de [g-straat] . Ik zie dat [verdachte] linksaf slaat de brandgang in en achter de haag verdwijnt. Ik
zie door kale stukken in de haag twee paar benen achter elkaar aan lopen. De benen verdwijnen
vervolgens uit het beeld.

16-08-2014: 14:38:47: Ik zie dat een persoon boven de groene haag uitkomt en op de aanbouw
van de woning van aangever [betrokkene 2] , gelegen aan de [b-straat] , klimt. De aanbouw van
de woning wordt deels aan het oog onttrokken door de groene haag. Ik herken de persoon aan
zijn kleding als zijnde [verdachte] .

Film 13450741:

16-08-2014: 14:39:03: Ik zie dat [verdachte] zich optrekt aan de dakrand van de aanbouw. Ik zie
dat [verdachte] ergens op gaat staan en dat hij nog verder naar boven klimt. Ik zie [verdachte] op
het dak van de aanbouw heen en weer lopen.

16-08-2014: 14:56:20: Ik zie dat ook persoon twee op dezelfde plak als [verdachte] boven de
haag uitkomt en zich optrekt aan de dakrand van de aanbouw. Ik zie dat de man rechtstreeks op



1.75

het dak van de aanbouw klimt. Ik zie dat [verdachte] ook op het dak is. Ik zie dat hij de persoon in
de donkere kleding helpt om op het dak te komen. Ik zie vervolgens dat de twee personen
weglopen op het platte dak van de aanbouw. Beide personen verdwijnen uit beeld.

Film 13450749

16-08-2014: 14:56:20: Ik zie iemand met donkere kleding achter de woning, door de tuin van
aangever lopen. De persoon verdwijnt uit beeld doordat hij door het dak van de dubbele garage
aan het oog wordt onttrokken.

16-08-2014: 14:56:24: Ik zie iemand met lichte kleding achter de woning, door de tuin van
aangever lopen. De persoon verdwijnt eveneens uit beeld achter de dubbele garage.

4. Een proces-verbaal van verhoor van getuige d.d. 3 september 2014, deel uitmakend van
voornoemd proces-verbaal, pagina 248 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 5] :

Ik denk dat ik rond 28 augustus 2014 beveiligingsbeelden heb gezien via mijn vader. Dit betreffen
beelden die hij onze buren zijn opgenomen. Op deze beelden aan de achterzijde van de woning
zag ik twee personen die op de muur klommen en vervolgens op het dak van onze keuken
klommen. Iets later zag ik op de beelden dat ze weer weggingen. Op de camera aan de voorzijde
van de woning zie je beide personen heel duidelijk voor de woning langs lopen. Een van de
personen heeft een donkere huidskleur, slank postuur, ongeveer 20 jaar oud, had een heel
beweeglijk en nonchalant loopje, had een vrij langwerpig gezicht, had een de zijkant opgeschoren
haar en was net iets groter dan mij. Ik schat zo rond de

meter tot 1.80 meter lang aangezien ik zelf ongeveer 1.73 meter ben. De man droeg een
donkere broek en een witte trui dan wel sweater met col. (..)

Afgelopen maandag 1 september zat ik bij mij thuis in de woonkamer met […] . (..) Ik zat in de
woonkamer aan de voorzijde van de woning. Ik zag ineens een donkere jongen met opgeschoren
haar aan de zijkant langs de woning lopen. (..) Ik herkende de man direct aan zijn loopje, postuur
en aan zijn gezicht. Hiermee bedoel ik dan het lange smalle gezicht en het opgeschoren haar aan
de zijkant. Die man is de hele straat bij ons doorgelopen maar keek nog wel bij ons naar binnen,
dit deed hij op normale manier in het voorbijgaan. Doordat ik op zo'n anderhalve meter afstand
van hem zat heb ik hem goed in het gezicht gezien. (..)

Ik sprong op en keek de man na. Ik wist zeker dat het de man was die ik op de
beveiligingsbeelden van de inbraak had gezien. Ik heb mijn schoenen aangetrokken, naar buiten
gelopen en ben hem achterna gelopen. Ik ben op dat moment in mijn eentje naar buiten gegaan,
ondertussen heb ik de politie gebeld.

(..)

Uiteindelijk zag ik dat de jongen in de richting van de [j-straat] liep, ik had de politie toen nog aan
de lijn. Ik zag dat de jongen na de kerk op de [j-straat] rechtsaf sloeg. Op dat zelfde moment
kwam er een politie motor aanrijden. Ik heb de agent gezegd dat de jongen na de kerk rechtsaf
was geslagen, de agent was verder op de hoogte van de melding. Wij zijn blijven wachten op de
hoek waar we stonden en zagen de jongen af en toe nog in de verte. Wij begrepen op enig
moment dat de jongen ontsnapte omdat de agent begon te schreeuwen dat de jongen moest
blijven staan. Wij vonden het op dat moment een beetje eng worden en zagen later ook nog een
tweede politiemotor komen. Hierna zijn wij naar huis gegaan, we stonden toen met mijn moeder
te praten en daarna kwam de agent op z'n motor langs. De agent vertelde ons dat de jongen was
aangehouden. Dit betrof dus de jongen die op de beelden van de camerabeelden van onze
inbraak stond.

5. Een proces-verbaal van aanhouding d.d. 1 september 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 22 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van verbalisant:

Op maandag 1 september 2014 hield ik omstreeks 14.30 uur op de locatie Sint Jurrienstraat te



Deventer aan:

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

Op maandag 1 september 2014 deed ik dienst op een opvallende motorfiets. Op verzoek van de
meldkamer heb ik mij opgehouden in de Parkstraat te Deventer. Daar zou een vrouw de dader van
een inbraak die enkele weken geleden had plaatsgevonden, hebben zien lopen. De meldkamer
meldde dat de vrouw zojuist had gebeld dat de man nu over de [j-straat] zou lopen. Die man zou
plm. 20 jaar oud zijn, een getinte kleur hebben, een zwart T-shirt dragen en zijn haar in een
hanekam hebben geschoren. Op de [j-straat] zag ik dat een vrouw een telefoon aan haar oor had.
Ze wenkte mij en zei dat de man rechtsaf was gelopen. Zij wees in de richting van de Floris
Radewijnzstraat. Ik zag dat daar op het trottoir een man liep met het opgegeven signalement. Ik
sprak de man aan en vroeg hem naar zijn naam. (....) Ik zag dat de man hard wegrende via de
Alexander Hegiusstraat, door de Kerkstraat, naar de Borgelerstraat. Ik volgde de man met de
motorfiets en zag dat hij via een achterpad achter woningen aan de Sint Jurrienstraat te Deventer
trachtte te ontkomen. Ik volgde de man te voet en zag dat hij over twee schuttingen via meerdere
achtertuinen trachtte te vluchten. In de achtertuin van een perceel aan de Sint Jurrienstraat hield
ik de man staande.

6. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 3 september 2014, deel uitmakend van
voornoemd proces-verbaal, pagina 47 - zakelijk weergegeven inhoudende:

Opmerking verbalisant: We tonen je nu een aantal printscreens van de camerabeelden die
gemaakt zijn bij deze woning. Wat is jouw reactie daarop?

als verklaring van verdachte:

Ik loop daar op straat.

(...)

Bewijsmiddelen feit 5

1. Een proces-verbaal van verhoor van aangever d.d. 6 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 64 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 6] :

Plaats delict. [k-straat] , [plaats] Deventer;

Pleegdatum/tijd. Op 6 juni 2014 te 00:56 uur.

Ik doe aangifte van inbraak in mijn bedrijf. Op 6 juni 2014 omstreeks 01:30 uur is het alarm in het
bedrijf afgegaan. De dader(s) is/zijn aan de zijde [l-straat] het pand binnengegaan, door twee
ruiten in te gooien. De dader(s) is/zijn gewond geraakt hierbij. Door het hele pand is een
bloedspoor te volgen. Vermoedelijk is/zijn de dader(s) verwond aan zijn/haar hand. Alle
deurklinken in het pand zitten onder het bloed. Er blijkt één laptop te zijn weggenomen. Deze
laptop lag in een kast in de kinderfysio behandelkamer. Deze kast is met geweld open getrokken.

2. Een proces-verbaal van sporenonderzoek d.d. 8 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 67 - zakelijk weergegeven inhoudende:

(..) Het onderzoek is verricht in een bedrijfspand te [c-straat] , [plaats] Deventer. (..)

Biologische sporen (..)

Sin: […] ;

Spooromschrijving: Bloed (..)

Plaats veiligstellen: Vensterbank behandelruimte achter balie (..).

3. Het deskundigenverslag van Ing. H.J. van Paassen, d.d. 4 juli 2014, NFI-deskundige forensisch
DNA-onderzoek en de bijlage DNA-profielcluster 11515, deel uitmakend van voornoemd proces-
verbaal, pagina 91-92, zakelijk weergegeven inhoudende:

DNA-Identiteitszegel: […]



Delict: Inbraak (..)

Soort DNA-profiel: enkelvoudig DNA-profiel,

Matchkans DNA-profiel: kleiner dan één op één miljard (..)

Omschrijving onderzoeksmateriaal: een referentiemonster wangslijmvlies van [verdachte]
(geboren op [geboortedatum] ).

4. Een proces-verbaal van verhoor van aangever d.d. 12 juni 2014, deel uitmakend van
voornoemd proces-verbaal, pagina 171 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 7] :

Plaats delict: [c-straat] , [plaats] Deventer;

Pleegdatum/tijd: Tussen 12 juni 2014 te 01:55 uur en 12 juni 2014 te 04.27 uur (..)

Ik ben werkzaam bij de GGD als zijnde teammanager Jeugdgezondheidszorg en ben vanuit mijn
functie bevoegd tot het doen van aangifte. De GGD zit gevestigd aan de [c-straat] te Deventer. In
dit bedrijfspand zitten meerdere bedrijven gevestigd. (..)

Toen [betrokkene 8] omstreeks 21:15 uur, onze afdeling verliet, was alles netjes opgeruimd.
[betrokkene 8] vertelde mij dat ze bij het verlaten van het pand het alarm in had geschakeld. Op
12 juni 2014, omstreeks 07.45 uur, kwam mijn collega [betrokkene 9] bij de GGD de [c-straat] te
Deventer aan. Zij belde mij op en vertelde dat ze ons bedrijfspand ingelopen was en dat ze
vervolgens het alarm van het pand had uitgeschakeld.

Hierna is ze onze werkruimte ingelopen en ontdekte ze dat er ingebroken was. (..) Vervolgens ben
ik naar ons bedrijfspand aan de [c-straat] te Deventer gegaan. (..) Verder zag ik dat alle kasten
open gemaakt waren. (..) Die kasten zijn altijd door middel van sleutels afgesloten. Ik zag dat uit
deze kasten 4 laptops en de bijbehorende tokens weggenomen waren. (..) Toen ik verder zocht in
een van de opengebroken koffers bemerkte ik dat er 3 audiometers weggenomen zijn. (..)

Toen ik in onze werkruimte liep, zag ik dat er door onze werkruimte heen gouden snoeppapiertjes
verspreid lagen van kauwgum. Een (1) van mijn collega's eet altijd kauwgom. Vandaar dat ik deze
telefonisch benaderd heb en vroeg of deze kauwgum in gouden wikkels van haar was. Hierop zei
ze tegen mij dat ze deze kauwgum al maanden terug gekocht had en dat ze deze op een dienblad
in onze werkruimte neer had gelegd, omdat ze deze niet lekker vond.

5. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd proces-
verbaal, pagina 176 - zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 12 juni 2014, omstreeks 08:45 uur, waren wij ter plaatse aan de [c-straat] te Deventer. (..)
Hierop hoorde ik, verbalisant [verbalisant 2] vragen of meldster wist van wie die zes (6) gouden
wikkels waren die op de grond lagen. Hierop hoorde ik meldster zeggen dat ze dat niet wist.
Vervolgens zei meldster dat gisteren de prullenbakken geleegd waren.

Ik, verbalisant [verbalisant 3] , zag dat deze zes (6) gouden wikkels verspreid door de werkruimte
heen lagen. (..) Vervolgens zijn wij alle prullenbakken langs gegaan, om te controleren of daar
gele kauwgum in lag. Ik, verbalisant [verbalisant 2] , zag dat er in een (1) prullenbak een (1)
gekauwde kauwgum lag. Hierop riep ik de collega van de Technische Recherche, om dit veilig te
stellen.

Ik, verbalisant [verbalisant 2] , hoorde de man van de Technische Recherche zeggen dat hij nog
een (1) stuk gele kauwgum gevonden had in de wasbak in de werkruimte en dat hij deze ook
veilig ging stellen.

Ik, verbalisant [verbalisant 3] , werd later nog benaderd door meldster. Ik hoorde meldster zeggen
dat geen van haar collega's gisteren gele kauwgum gegeten had.

6. Een proces-verbaal van sporenonderzoek d.d. 13 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 178 - zakelijk weergegeven inhoudende:

(..) Het onderzoek is verricht in een bedrijfspand te [c-straat] , [plaats] Deventer. (..)



Biologische sporen (.)

Sin: […] ;

Spooromschrijving: Kauwgom (..)

Plaats veiligstellen: In prullenbak (..).

7. Het deskundigenverslag van Ing. V.G. Costa, d.d.

11 juli 2014, NFI-deskundige forensisch DNA-onderzoek en de bijlage DNA-profielcluster 11511,
deel uitmakend van voornoemd proces-verbaal, pagina 182-183, zakelijk weergegeven
inhoudende:

DNA-Identiteitszegel: […]

Delict: Inbraak (..)

Soort DNA-profiel: enkelvoudig DNA-profiel;

Matchkans DNA-profiel: kleiner dan één op één miljard (..)

Omschrijving onderzoeksmateriaal: een referentiemonster wangslijmvlies van [verdachte]
(geboren op [geboortedatum] )

Bewijsmiddelen feit 7

1. Een proces-verbaal van verhoor van aangever d.d. 30 juni 2014, deel uitmakend van
voornoemd proces-verbaal, pagina 154 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 10]

Plaats delict: [d-straat] , [plaats] Deventer, Pleegdatum/tijd: Op 7 juni 2014 te 13:19 uur. (.)

Op 7 juni 2014 omstreeks 11:56 uur is het alarm afgegaan bij het pand van de [betrokkene 10]
aan de [d-straat] te Deventer. Ik ben hier project manager en ben 's avonds in het pand geweest.
Ik zag dat de toegangsdeuren naar de fietsenwerkplaats open gebroken waren en dat er een ruit
was ingegooid bij de fietsenwerkplaats. Ik zag dat het kantoor en het magazijn overhoop was
gehaald. Ik ben vervolgens naar het fietsendepot gelopen en zag dat daar ook het kantoor
overhoop was gehaald. Uit het kantoor zijn de volgende goederen weggenomen:

Digitale camera van het merk Nikon

Aantal binnenbanden (..).

In het pand zag ik op de toegangsdeuren, de deur naar achteren, kantoordeur van het
fietsendepot en achterdeur van de werkplaats bloed zitten. Dit is mogelijk van de dader(s).

2. Een proces-verbaal van sporenonderzoek d.d. 8 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 158 - zakelijk weergegeven inhoudende:

(..) Ik zag dat met een roodkleurige steen meerdere malen op de rechterdeur was gebeukt. Ik zag
in het midden van de draadglas ruit een 'vuist' groot gat zitten.

Ik zag binnen voor de deur een roodkleurige baksteen liggen. Ik zag aan de binnenzijde op de
klink van de espagnolet sluiting op de linker deur een op bloed gelijkende vloeistof zitten. Deze
klink heb ik bemonsterd. (.)

(..) Het onderzoek is verricht in een bedrijfsterrein/ pand (bedrijfspand te [d-straat] , [plaats]
Deventer). (..)

Biologische sporen (..)

Sin: […] ;

Spooromschrijving: Bloed (..)

Plaats veiligstellen: Klink espagnolet sluiting binnenzijde (..).

3. Het deskundigenverslag van Ing. H.J. van Paassen, d.d. 4 juli 2014, NFI-deskundige forensisch
DNA-onderzoek en de bijlage DNA-profielcluster 11511, deel uitmakend van voornoemd proces-



verbaal, pagina's 161, 162 en 165, zakelijk weergegeven inhoudende:

DNA-Identiteitszegel: […]

Delict: Inbraak (..)

Soort DNA-profiel: enkelvoudig DNA-profiel;

Matchkans DNA-profiel: kleiner dan één op één miljard (..)

Omschrijving onderzoeksmateriaal: een referentiemonster wangslijmvlies van [verdachte]
(geboren op [geboortedatum] )

Bewijsmiddelen feit 8

1. Een proces-verbaal van verhoor van aangever d.d. 16 juni 2014, deel uitmakend van
voornoemd proces-verbaal, pagina 191 - zakelijk weergegeven inhoudende:

als verklaring van aangever [betrokkene 11] namens

[A] :

Plaats delict: [e-straat] , [plaats] Deventer.

Pleegdatum/tijd: Tussen 30 mei 2014 te 11:30 uur en 30 mei 2014 te 16:00 uur.

Ik ben als vestigingsverantwoordelijk en fysiotherapeut verbonden aan de fysiotherapiepraktijk
[A] , gevestigd aan de [e-straat] te Deventer, en namens deze gerechtigd tot het doen van
aangifte diefstal.

Op 30 mei 2014, tussen 11.30 uur en 16.00 uur werd er een beeldscherm, onderdeel van de
voetscan, uit de praktijk weggenomen. Dit is te zien op de beelden van het camerasysteem welke
in de praktijk aanwezig is. (..)

Op deze beelden is te zien dat omstreeks 12.00 uur die dag van 30 mei 2014 deze man op de
parkeerplaats van de praktijk liep en vervolgens de praktijk binnen kwam. (..) De man bevond zich
op dat moment alleen in de wachtkamer. Vervolgens is te zien dat de man opstaat en begint te
prutsen aan het in de wachtkamer aanwezige TV scherm. De man trekt aan de draden van het
scherm en schuift met het scherm, maar krijgt hem op dat moment niet los van de muur.
Vervolgens verlaat de man de praktijkruimte.

Omstreeks 14.15 uur, de juiste tijd weet ik niet te noemen, is te zien op de camerabeelden dat de
man weer terug komt in de praktijk. (..)

Vervolgens is er op de beelden te zien dat dezelfde man zich omstreeks 15.15 uur die middag van
30 mei 2014 weer de praktijk binnenkomt en richting de wachtkamer loopt maar dan ook weer
terug loopt. Het lijkt alsof de man aarzelt om wel of niet verder de praktijk in te gaan, mogelijk
heeft hij in de wachtkamer de op dat moment twee aanwezige cliënten zien zitten. Echter enkele
minuten later loopt de man de gang in richting de behandelkamers.

Daarna verdwijnt de man uit het oog van de camera. Echter ongeveer drie minuten later is de man
weer te zien via de camerabeelden en loopt hij bij de onbemande balie en zie je de man aan iets
trekken en sjorren. Vervolgens zie je de man de deur van de praktijk uit lopen met een plastictas
van de mediamarkt met daarin vermoedelijk het weggenomen beeldscherm. Op de beelden is te
zien dat de man wegloopt in de richting van de [c-straat] . De diefstal van het beeldscherm werd
ontdekt op 5 juni 2014 09.30 uur door mijn collega [betrokkene 12] . (..) waarop mijn collega
[betrokkene 13] en ik de beelden hebben bekeken en tot de ontdekking kwamen dat het
beeldscherm door een voor ons onbekende man is weggenomen. Op de beelden is te zien dat de
man met een klein plastictasje de praktijk binnenkomt en er weer uitwandelt met een grote plastic
tas van de mediamarkt en duidelijk is te zien dat zich daarin een beeldscherm bevindt. (..)

De USB-stick met daarop de beelden van de diefstal en de mogelijke dader geef ik vrijwillig af ten
behoeve van het politieonderzoek. (.) De tijdsaanduiding op de beelden komt overeen met de
daadwerkelijke tijd.

2. Een proces-verbaal van verhoor van getuige d.d. 17 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd
proces-verbaal, pagina 195 - zakelijk weergegeven inhoudende:



als verklaring van getuige [betrokkene 12] :

Ik ben medisch eindverantwoordelijke binnen [A] . Op 5 juni 2014 was ik scholing aan het geven
aan mijn collega's fysiotherapie uit Deventer. Ik bevond mij op de locatie [A] , gelegen aan de [d-
straat] te Deventer. Toen ik met de scholing wilde beginnen, bleek dat het beeldscherm, welke ik
voor mijn scholing gebruik, niet in het lokaal aanwezig was. (..)

Omstreeks 13.30 uur hoorde ik de deurbel overgaan. Deze deurbel gaat over wanneer iemand
binnenkomt. (..) Ik vroeg aan de man of ik hem kon helpen. Ik hoorde de man zeggen dat hij graag
een afspraak wilde maken. (..) Ik heb tegen de man gezegd dat ik graag zijn naam en
telefoonnummer wilde noteren en dat ik hem dan zou bellen voor een afspraak..(..) Op het
moment dat ik de man in de ontvangstruimte te woord stond, was [betrokkene 13] ,
verantwoordelijk voor de marketing, camerabeelden, die opgenomen waren van het uitkijken.

[betrokkene 13] zag op de camerabeelden die hij aan het uitkijken was, dat een man op 30 mei
drie keer binnen kwam. De derde keer dat de man het pand binnenkwam, zag [betrokkene 13] dat
de man een behandelkamer binnenging. De man had een tasje in zijn handen. In de
behandelkamers hangen geen camera's dus de man was even uit het zicht van de camera.
[betrokkene 13] zag dat de man de behandelkamer weer uit kwam lopen. [betrokkene 13] zag dat
de man een tas in zijn handen had van de Media Markt. [betrokkene 13] zag dat in deze tas een
beeldscherm zat.

Op het moment dat de man de behandelkamer uitkwam zaten er twee mensen in de
ontvangstruimte. [betrokkene 13] zag dat de man de tas van de Media Markt op de balie in de
ontvangstruimte zet. [betrokkene 13] zag dat de man om de balie heen liep en van de andere
kant de tas van de Media Markt weer van de balie pakte. [betrokkene 13] zag dat de man het
pand verliet. (..)

Op het moment dat [betrokkene 13] de camerabeelden uit zat te kijken, zag hij op de actuele
camerabeelden een man binnen komen lopen. (..) [betrokkene 13] zag op de actuele
camerabeelden dat het dezelfde man was, als de man die op 30 mei 2014 het beeldscherm had
weggenomen uit de behandelkamer. [betrokkene 13] zag dat ik met de man in gesprek was.

3. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 juli 2014, deel uitmakend van voornoemd proces-
verbaal, pagina 202 - zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 30 juli 2014 omstreeks 10.21 uur, werd door mij, verbalisant [verbalisant 4] , de videobeelden
van fysiotherapiepraktijk [A] , gevestigd aan de [e-straat] te Deventer uitgekeken. Dit naar
aanleiding van een diefstal van een beeldscherm. (..)

Het volgende is door mij waargenomen:

Bestand: [A] Deventer 30-05-2014-3

Start opname 15:19.21 uur.

Camera 1 entree.

15:19:22 uur, komt een man het pand binnen lopen via de entree. ik kan de man als volgt
omschrijven: man, negroïde huidskleur, zwart kort opgeschoren haar, slank postuur, blauw/paarse
polo, spijkerbroek en zwarte schoenen. (..)

15.21:59 uur, ik zie dat de man overeind komt en naar de deur loopt door welke hij ook is binnen
gekomen. (..) Ik zie dat de man in zijn rechterhand een rode plastictas vast heeft. Ik zie dat deze
rode plastictas voorzien is van witte letters. Ik zie dat in de tas een beeldscherm zit. Ik zie dat dit
een zwart flatscreen betreft. Ik zie dit door de vorm van de inhoud van de tas en doordat het
scherm iets boven de plastictas uitsteekt. Ik heb de man niet met deze rode plastic tas het pand
zien binnekomen. Ik heb niet gezien dat de man bij binnenkomst dit beeldscherm bij zich had. Ik
herken de rode plastictas als zijnde een plastictas van de MEDIAMARKT, als de man het pand
verlaat. (..)

Ik zie dat de man bij het verlaten van het pand de rode plastictas met zijn linkerhand vast pakt.

15:22:08 uur, ik zie dat de man het pand heeft verlaten.

15:25:00 uur, einde opname.
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4. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd proces-
verbaal, pagina 204 - zakelijk weergegeven inhoudende:

(..) De op de bewakingsbeelden getoonde man die verdacht wordt van de diefstal van een
flatscreen bij [A] fysiotherapeuten.

Ik herken [verdachte] als degene die aan het flatscreen zit te knoeien.

5. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 juni 2014, deel uitmakend van voornoemd proces-
verbaal, pagina 205 - zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 1 september 2014 heb ik, verbalisant [verbalisant 5] , camerabeelden bekeken waarop een
persoon te zien is die bij [A] fysiotherapeuten een flatscreen zou hebben weggenomen.

Ik herkende de persoon als zijnde [verdachte] . Ik, verbalisant, ken [verdachte] ambtshalve. Ik
heb [verdachte] de afgelopen tijd meerdere malen in het cellencomplex van het hoofdbureau van
politie gezien. Ik, verbalisant, heb enkele keren tegenover [verdachte] gezeten in het verhoor. Ik
herken [verdachte] aan zijn tengere gestalte, aan zijn wat lange smalle hoofd en aan zijn aparte
kapsel."

Mede naar aanleiding van recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (hierna: EHRM) is de vraag gerezen hoe de eisen die in de rechtspraak van de Hoge Raad
worden gesteld aan de onderbouwing van een verzoek tot het oproepen en horen van een
getuige, zich verhouden tot het in art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) bedoelde recht van de verdachte op
een eerlijk proces. In het hiernavolgende gaat de Hoge Raad nader in op deze vraag.

Art. 6 EVRM en rechtspraak van het EHRM

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

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

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

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

Een door enig persoon in verband met een strafzaak afgelegde en de verdachte belastende
of ontlastende verklaring, zoals die onder meer kan zijn vervat in een ambtsedig proces-
verbaal, wordt ingevolge de autonome betekenis welke toekomt aan de term
'witnesses/témoins' in art. 6, derde lid aanhef en onder d, EVRM, in het perspectief van het
EVRM aangemerkt als verklaring van een getuige als aldaar bedoeld. Op grond van deze
verdragsbepaling heeft de verdediging aanspraak op een behoorlijke en effectieve
mogelijkheid om getuigen in enig stadium van het geding te (doen) ondervragen. Art. 6 EVRM
biedt een verdachte evenwel niet een onbeperkt recht om getuigen te doen horen.

Indien voor de verdediging geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft bestaan om
een getuige te (doen) ondervragen, kan het gebruik van een door die getuige afgelegde
verklaring in strijd komen met art. 6 EVRM. De uitspraak van het EHRM in de zaak

3 Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen



Schatschaschwili tegen Duitsland (EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10) houdt daaromtrent
onder meer het volgende in:

"101. The Court's primary concern under Article 6 § 1 is to evaluate the overall fairness of the
criminal proceedings (see, inter alia, Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, § 84, ECHR 2010,
with further references). In making this assessment the Court will look at the proceedings as
a whole, including the way in which the evidence was obtained, having regard to the rights
of the defence but also to the interest of the public and the victims in seeing crime properly
prosecuted (see Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, §§ 163 and 175, ECHR 2010) and,
where necessary, to the rights of witnesses (see Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 118,
with further references, and Hümmer, cited above, § 37).

(...)

105. (...) the use as evidence of statements obtained at the stage of a police inquiry and
judicial investigation is not in itself inconsistent with Article 6 §§ 1 and 3 (d), provided that
the rights of the defence have been respected. As a rule, these rights require that the
defendant be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a
witness against him - either when that witness is making his statements or at a later stage
of the proceedings (see Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 118, with furtdher references;
(...)).

(...)

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

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

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

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

(...)

110. The Court considers that the application of the principles developed in Al-Khawaja and
Tahery in its subsequent case-law discloses a need to clarify the relationship between the
above-mentioned three steps of the Al-Khawaja test when it comes to the examination of
the compliance with the Convention of a trial in which untested incriminating witness
evidence was admitted. (...)

113. The Court notes that in a number of cases following the delivery of the Al-Khawaja
judgment it took an overall approach to the examination of the fairness of the trial, having
regard to all three steps of the Al-Khawaja test (...). However, in other cases, the lack of a
good reason for a prosecution witness's absence alone was considered sufficient to find a
breach of Article 6 §§ 1 and 3 (d) (...). In yet other cases a differentiated approach was
taken: the lack of good reason for a prosecution witness's absence was considered
conclusive of the unfairness of the trial unless the witness testimony was manifestly
irrelevant for the outcome of the case (...). The Grand Chamber, in the light of the foregoing
(see paragraphs 111-112), considers that the absence of good reason for the non-
attendance of a witness cannot of itself be conclusive of the unfairness of a trial. This being
said, the lack of a good reason for a prosecution witness's absence is a very important factor
to be weighed in the balance when assessing the overall fairness of a trial, and one which
may tip the balance in favour of finding a breach of Article 6 §§ 1 and 3 (d).



3.4.
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2.5.

(...)

117. The Court observes that in Al-Khawaja and Tahery, the requirement that there be a
good reason for the non-attendance of the witness (first step), and for the consequent
admission of the evidence of the absent witness, was considered as a preliminary question
which had to be examined before any consideration was given as to whether that evidence
was sole or decisive (second step; ibid., § 120). "Preliminary", in that context, may be
understood in a temporal sense: the trial court must first decide whether there is good
reason for the absence of the witness and whether, as a consequence, the evidence of the
absent witness may be admitted. Only once that witness evidence is admitted can the trial
court assess, at the close of the trial and having regard to all the evidence adduced, the
significance of the evidence of the absent witness and, in particular, whether the evidence of
the absent witness is the sole or decisive basis for convicting the defendant. It will then
depend on the weight of the evidence given by the absent witness how much weight the
counterbalancing factors (third step) will have to carry in order to ensure the overall fairness
of the trial.

118. Against that background, it will, as a rule, be pertinent to examine the three steps of
the Al-Khawaja-test in the order defined in that judgment (see paragraph 107 above).
However, all three steps of the test are interrelated and, taken together, serve to establish
whether the criminal proceedings at issue have, as a whole, been fair. It may therefore be
appropriate, in a given case, to examine the steps in a different order, in particular if one of
the steps proves to be particularly conclusive as to either the fairness or the unfairness of
the proceedings (see in this connection, for instance, Nechto v. Russia, no. 24893/05, §§
119-25 and 126-27, 24 January 2012;

Mitkus v. Latvia, no. 7259/03, §§ 101-102 and 106, 2 October 2012; Gani, cited above, §§
43-45; and Şandru, cited above, §§ 62-66, in all of which the second step, that is, the
question whether the evidence of the absent witness was sole or decisive, was examined
before the first step, that is, the question whether there was a good reason for the
witness's absence)."

Rechtspraak van de Hoge Raad

In zijn arrest van 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441 heeft de Hoge Raad op
hoofdlijnen uiteengezet op welke wijze de ingevolge het Wetboek van Strafvordering geldende
(nationale) regels inzake het oproepen dan wel horen van daartoe door de verdediging
opgegeven getuigen dienen te worden uitgelegd. Dit arrest houdt onder meer het volgende in:

"Verdedigingsbelang

In beginsel heeft de verdachte het recht om ter terechtzitting alle getuigen te doen horen wier
verhoor hij in het belang van zijn verdediging acht. Volgens het tegenwoordige Nederlandse
stelsel van strafvordering kan de verdachte dat recht effectueren door zelf getuigen mee te
brengen naar de terechtzitting. Voor het overige is hij aangewezen op het openbaar ministerie tot
wiens taak het behoort getuigen op te roepen. Het openbaar ministerie kan weigeren te voldoen
aan een door of namens de verdachte gedaan verzoek tot oproeping van getuigen. Door of
namens de verdachte kan vervolgens ter terechtzitting het oordeel van de rechter over die
weigering worden ingeroepen. Het openbaar ministerie - en in geval van diens weigering of
verzuim de opgegeven getuigen op te roepen: de rechter - kan die oproeping weigeren op onder
meer de grond dat de verdachte daardoor redelijkerwijs niet in zijn verdediging wordt geschaad
(hierna ook aan te duiden als "verdedigingsbelang").

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

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

Daaraan kan met het oog op het in de praktijk vaak voorkomende geval dat wordt verzocht om
het horen van getuigen ter onderbouwing van een beroep op een vormverzuim als bedoeld in art.
359a Sv, nog het volgende worden toegevoegd. Bij zo een verweer wordt van de verdediging
verlangd dat duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in die bepaling genoemde factoren
wordt aangegeven tot welk in art. 359a Sv omschreven rechtsgevolg dit dient te leiden, want
alleen op een zodanig verweer is de rechter gehouden een met redenen omklede beslissing te
geven. In lijn hiermee mag van de verdediging die met het oog op de onderbouwing van zo een
verweer getuigen wenst te doen horen aan de hand van wier verklaringen de verdediging de
vraag naar de rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek aan de orde wil stellen, worden
gevergd dat zij gemotiveerd uiteenzet waarom daartoe getuigen dienen te worden gehoord.
Daarbij kan worden aangetekend dat in de regel het verdedigingsbelang zal ontbreken en
afwijzing van het verzoek dus voor de hand ligt, indien het vormverzuim waarover de opgegeven
getuigen zouden kunnen verklaren, niet kan leiden tot een in art. 359a Sv genoemd rechtsgevolg,
bijvoorbeeld omdat het gaat om een vormverzuim dat niet onherstelbaar is of dat niet is begaan
bij het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte ter zake van het aan hem tenlastegelegde
feit.

Noodzakelijkheidscriterium

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

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

Nadere beschouwing
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De rechtspraak van de Hoge Raad houdt in dat een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal
houdende de ten overstaan van een opsporingsambtenaar afgelegde verklaring van een getuige,
door de rechter ten laste van de verdachte voor het bewijs kan worden gebruikt, maar dat dit
uitgangspunt slechts geldt voor zover het in art. 6 EVRM bedoelde recht van de verdachte op een
eerlijk proces is gewaarborgd.1

Met betrekking tot dit recht op een eerlijk proces ligt in de recente rechtspraak van het EHRM ter
zake van het ondervragingsrecht de nadruk op de toetsing van de "overall fairness of the trial",
mede aan de hand van een aantal door het EHRM geformuleerde, met elkaar samenhangende
subvragen (zoals genoemd in de onder 3.3.2 weergegeven uitspraak in de zaak Schatschaschwili
tegen Duitsland, §107). Daarbij is beslissend of het strafproces als geheel beschouwd eerlijk is
verlopen. Die uiteindelijke balans kan eerst achteraf worden opgemaakt.

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

Tegen deze achtergrond heeft naar het oordeel van de Hoge Raad voor het Nederlandse
strafproces te gelden dat een tot de zittingsrechter gericht verzoek tot het oproepen en het horen
van getuigen door de verdediging dient te worden gemotiveerd teneinde de rechter in staat te
stellen de relevantie van dat verzoek in het licht van de toepasselijke wettelijke voorschriften te
beoordelen. Deze motiveringsplicht draagt voorts eraan bij dat de rechter zo vroegtijdig mogelijk
het recht op een eerlijk proces in de hiervoor bedoelde zin kan betrekken bij de beoordeling van
het verzoek. De aan het verzoek te geven motivering dient ten aanzien van iedere van de door de
verdediging opgegeven getuige een toelichting te omvatten waarom het horen van deze getuige
van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing.
Art. 6, derde lid onder d, EVRM verzet zich niet ertegen dat deze eis aan de onderbouwing van zo
een verzoek wordt gesteld.2 Ook de rechtspraak van het EHRM omtrent het ondervragingsrecht
noopt niet tot het stellen van andere, lichtere eisen aan de motivering van een verzoek tot het
oproepen en het horen van getuigen. Immers, ook in de rechtspraak van het EHRM komt als op de
verdachte rustende plicht tot uitdrukking dat hij zo een verzoek onderbouwt "by explaining why it
is important for the witnesses concerned to be heard and their evidence must be necessary for the
establishment of the truth"3.

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

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

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

Of een verzoek tot het horen van getuigen naar behoren is onderbouwd alsook of het dient
te worden toegewezen, zal de rechter in het licht van alle omstandigheden van het geval -
en met inachtneming van het toepasselijke criterium - moeten beoordelen. De rechter dient,
indien hij een verzoek afwijst, de feitelijke en/of juridische gronden waarop die afwijzing
berust, in het proces-verbaal van de terechtzitting dan wel de uitspraak op te nemen. Die
rechterlijke motiveringsplicht steunt mede op art. 6 EVRM.4

In cassatie gaat het bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het horen van
getuigen in de kern om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van - als waren
het communicerende vaten - enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en
anderzijds de gronden waarop het is afgewezen.5

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

Het middel klaagt onder meer over 's Hofs afwijzing van het door de verdediging gedane verzoek
een aantal personen als getuige te horen.

Bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken bevinden zich:

- een appelschriftuur van de raadsman van de verdachte, onder meer inhoudende:

"Grieven:

(...)

5. Naar het oordeel van [verdachte] is het noodzakelijk, doch ook in het belang van de verdediging
dat, vooruitlopend op de behandeling in hoger beroep, de navolgende getuigen worden gehoord
en/of onderzoekshandelingen worden verricht, waartoe [verdachte] bij afzonderlijk schrijven de
raadsheer-commissaris van het Gerechtshof ingevolge artikel 411a Sv zal verzoeken het nodige te
doen. Het betreffen de volgende getuigen en onderzoekshandelingen:

Getuigen feit 1:

4 Beoordeling van het middel



a. [getuige 1] , geboren op [geboortedatum] en wonende te ( [plaats] Deventer aan de [f-straat]
8;

b. [getuige 2] , geboren op [geboortedatum] en wonende te ( [plaats] ) Deventer aan de [f-straat]
.

(...)

Getuigen feit 3:

d. [betrokkene 5] , geboren op [geboortedatum] en wonende te ( [plaats] ) Deventer aan de [b-
straat] ;

e. [betrokkene 4] , geboren op [geboortedatum] en wonende te ( [plaats] ) Deventer aan de [b-
straat] ;

f. [betrokkene 14] .

(...)

Getuige feit 5:

h. [betrokkene 7] , geboren op [geboortedatum] en wonende te ( [plaats] ) Deventer aan de [c-
straat] (met betrekking tot proces-verbaal pagina 166 "De prullenbakken waren door de
schoonmaakdienst gereinigd")

(...)

Getuige feit 7:

i. [betrokkene 15] , wonende te Deventer in de […] (adres zal nog worden doorgegeven).

Getuige feit 8:

(...)

k. [betrokkene 12] , geboren op [geboortedatum] en wonende te ( [plaats] ) Deventer aan de [e-
straat] ;

l. [betrokkene 13] ."

- het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 21 januari 2015, onder meer
inhoudende:

"De raadsman deelt mede - zakelijk weergegeven -:

Het hoger beroep richt zich tegen de bewezenverklaring van alle feiten.

Ik heb mijn onderzoekswensen vermeld in mijn pleitnota. Ter toelichting op deze
onderzoekswensen deelt ik u het volgende mede:

Feit 1:

[getuige 2] heeft verklaard dat hij heeft gezien dat een persoon zowel aan de voorzijde als aan
de achterzijde van het huis een man heeft zien staan. Ik wil hem vragen hoe het kan dat hij dat
heeft gezien.

[getuige 1] heeft een man gezien. Hij omschrijft hem als iemand met een vlekje in zijn nek. Later
herkent hij hem, maar benoemt dan andere kenmerken. Beide getuigen zijn door de rechtbank
gebruikt voor het bewijs.

(...)

Feit 3:

Ik wil de getuigen [betrokkene 5] , [betrokkene 4] en [betrokkene 14] ondervragen over hun
waarnemingen en hoe de gang van zaken is verlopen rond de aanhouding van verdachte.

(...)

Feit 5:

Uit het proces-verbaal van relaas op p. 166 blijkt dat het pand door een schoonmaakbedrijf is
gereinigd. Ik wil weten of dat is gebeurd en wanneer. Dat is relevant voor de beoordeling welke
waarde we moeten toedichten aan het aangetroffen DNA van verdachte.



Als het vorige verzoek wordt toegewezen dan kan mijn verzoek tot het horen van [betrokkene 7]
worden weggestreept.

(...)

Feit 7:

[betrokkene 15] is de neef van verdachte. Verdachte heeft in eerste aanleg verklaard dat hij
tussen 5 en 7 juni 2014 bij [betrokkene 10] is geweest met [betrokkene 15] . [betrokkene 15]
werkte bij [betrokkene 10] .

Dat was in de periode dat verdachte gewond was geraakt door een ander feit. Verdachtes
verklaring luidt dat hij daar in de genoemde periode is geweest maar dat hij er niet heeft
ingebroken. Ik zal proberen het adres van [betrokkene 15] te achterhalen.

Feit 8:

(...)

Ik verzoek tevens om het horen van [betrokkene 12] en [betrokkene 13] . Ik kan niet op de
beelden zien of er een beeldscherm in de tas zit. Bovendien staat niet vast dat verdachte in de
behandelkamer is geweest.

(...)

De advocaat-generaal deelt mede -zakelijk weergegeven-:

Ik vind het spijtig dat de raadsman niet eerder met een toelichting op zijn onderzoekswensen is
gekomen. Ook de Hoge raad stelt als eis dat onderzoekswensen behoorlijk gemotiveerd worden.
In mijn eerder opgestelde schriftelijke standpunt heb ik geconcludeerd dat de onderzoekswensen
moeten worden afgewezen omdat zij onvoldoende gemotiveerd zijn. De raadsman komt vandaag
met een toelichting. Hij dient te motiveren waarom het horen van getuigen van belang is voor
enige in artikel 348 of 350 Sv te nemen beslissing. Dit is voor geen enkele onderzoekswens gelukt.

Feit 1:

Ik zie het belang van de verdediging niet om de getuigen te horen.

Feit 2:

Op het t-shirt zat DNA van [betrokkene 16] . Op het breekijzer zat DNA van verdachte. Ik zie het
belang van de verdediging niet om de getuige te horen.

Feit 3:

Ik zie het belang van de verdediging niet om de getuigen te horen.

Uit het dossier (p. 226) blijkt dat er een datum en tijden op de camerabeelden worden
aangegeven en dat deze kloppen.

(...)

Feit 5:

Ik zie het belang van de verdediging niet om dit nader onderzoek te laten plaatsvinden.

(...)

Feit 7:

[betrokkene 15] zou kunnen verklaren dat verdachte eerder bij [betrokkene 10] is geweest. Maar
hoe kan het dan dat daar bloed van verdachte wordt aangetroffen? Er is geen begin van
aannemelijkheid voor een alternatief scenario.

Feit 8:

De beschikbare beelden waren voor zover ik weet bij het dossier gevoegd. Ik zie het belang van
de verdediging niet om de getuigen te horen.

(...)

Nadat de zitting - buiten aanwezigheid van de raadsman - is hervat deelt de voorzitter als
beslissing van het hof het volgende mede. De verzoeken van de raadsman wijst het hof af,
aangezien gelet op de voorhanden processtukken onvoldoende is onderbouwd welk belang
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daarmee voor de verdediging is gemoeid en waarom dat onderzoek van belang is voor enige door
het hof te nemen beslissing. Verdachte wordt door het afwijzen van deze verzoeken redelijkerwijs
niet in zijn verdediging geschaad."

Het Hof heeft het verzoek tot het horen van getuigen afgewezen nu "gelet op de voorhanden
processtukken onvoldoende is onderbouwd welk belang daarmee voor de verdediging is gemoeid
en waarom dat onderzoek van belang is voor enige door het hof te nemen beslissing" zodat de
"verdachte (...) door het afwijzen van deze verzoeken redelijkerwijs niet in zijn verdediging
[wordt] geschaad". In het licht van hetgeen onder 3 is overwogen en in aanmerking genomen
hetgeen de verdediging ter onderbouwing van vorenbedoeld verzoek heeft aangevoerd, alsmede
gelet op hetgeen de processtukken blijkens de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen inhouden,
is dat oordeel niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt in zoverre.

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

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is
overschreden. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf
van 24 maanden.

Nu het middel niet tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 5
genoemde grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te
worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze 22 maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A van Dorst als voorzitter, en de raadsheren V. van
den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend
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griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 juli 2017.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

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

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

Ad 2. In ECLI:NL:HR:2017:1016 heeft HR, mede onder verwijzing naar
ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410 (Schatschaschwili/Duitsland),
geoordeeld dat rechter, in het geval dat bewezenverklaring naar zijn oordeel "in
beslissende mate" op een door getuige afgelegde verklaring wordt gebaseerd
terwijl een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om die getuige te ondervragen
heeft ontbroken, ervan blijk dient te geven te hebben onderzocht of het ontbreken
van die mogelijkheid in voldoende mate is gecompenseerd. Rechtspraak EHRM
noopt niet tot vergelijkbare, specifieke motiveringsverplichting m.b.t. de genoemde
compensatie in het geval dat verklaring van getuige niet "beslissend" is voor
bewezenverklaring, maar daaraan wel "significant weight" toekomt. Het is primair
aan nationale rechter om te beoordelen of een door getuige afgelegde verklaring
voor bewezenverklaring "the sole or decisive basis" is. Uit rechtspraak EHRM
komt bovendien naar voren dat bij toetsing aan art. 6 EVRM door EHRM van
gebruik door nationale rechter van verklaring van getuige voor bewijs niet
uitsluitend betekenis toekomt aan vraag of en in hoeverre die verklaring van getuige
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steun vindt in andere b.m., maar ook aan (compenserende) waarborgen voor
deugdelijkheid van bewijsbeslissing die in nationale wettelijke regeling t.z.v.
strafrechtelijk bewijsrecht besloten liggen. Het gaat er immers om dat procedure in
haar geheel voldoet aan door art. 6 EVRM gewaarborgd recht op eerlijk proces
(vgl. ECLI:NL:HR:2017:1015). Daarbij komt mede betekenis toe aan (i) wettelijke
bewijsregels, waaronder die inzake bewijsminima en bewijsmotivering en (ii)
wettelijke en jurisprudentiële motiveringsregels m.b.t. beoordeling en beslissing van
verweren die bewijsvraag raken, waaronder begrepen bewijswaardering. De
naleving van die voorschriften door rechter kan in cassatie worden getoetst, met
dien verstande dat reikwijdte van die toetsing mede afhankelijk is van het verloop
van de procedure, waaronder in het concrete geval door verdediging gedane -
gemotiveerde - verzoeken tot het horen van getuigen en gevoerde verweren.

Volgt verwerping.

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

Uitspraak

29 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/01324

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

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

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

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

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

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

1 Geding in cassatie



2.1.

2.2.

2.3.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

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

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Bewezenverklaring, bewijsvoering en beslissing op een gevoerd verweer



2.4.

2.5.

3.1.

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

"Als getuige wordt gehoord:

[betrokkene 1] ,

(...)

Bloed- of aanverwant van verdachte: ex echtgenote.

(...)

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

3 Beoordeling van het middel



3.2.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.4.

3.6.1.

3.5.

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

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

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

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

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

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

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

Het middel faalt.

In de schriftuur wordt nog de vraag aan de orde gesteld of de jurisprudentie van de Hoge
Raad in het licht van de rechtspraak van het EHRM bijstelling behoeft. Het gaat daarbij
specifiek om de vraag of de hiervoor onder 3.3 verwoorde eis dat het ontbreken van een
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behoorlijke en effectieve mogelijkheid om een getuige te ondervragen in voldoende mate
wordt gecompenseerd, ook geldt in het geval dat de bewezenverklaring niet "in beslissende
mate" ("sole or decisive") op de door die getuige afgelegde verklaring is gebaseerd, maar
aan die verklaring voor de bewezenverklaring niettemin "significant weight" toekomt. De
Hoge Raad merkt naar aanleiding daarvan het volgende op.

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

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

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

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

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

(...)

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

(...)

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

(...)

123. As regards the question whether the evidence of the absent witness whose statements
were admitted in evidence was the sole or decisive basis for the defendant's conviction
(second step of the Al-Khawaja test), the Court reiterates that "sole" evidence is to be
understood as the only evidence against the accused (see Al-Khawaja and Tahery, cited
above, § 131). "Decisive" evidence should be narrowly interpreted as indicating evidence of
such significance or importance as is likely to be determinative of the outcome of the case.
Where the untested evidence of a witness is supported by other corroborative evidence, the
assessment of whether it is decisive will depend on the strength of the supporting evidence;
the stronger the corroborative evidence, the less likely that the evidence of the absent
witness will be treated as decisive (ibid., § 131).
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124. As it is not for the Court to act as a court of fourth instance (see Nikolitsas, cited above,
§ 30), its starting point for deciding whether an applicant's conviction was based solely or to
a decisive extent on the depositions of an absent witness is the judgments of the domestic
courts (see Beggs, cited above, § 156; Kostecki, cited above, § 67; and Horncastle, cited
above, §§ 141 and 150). The Court must review the domestic courts' evaluation in the light
of the meaning it has given to "sole" and "decisive" evidence and ascertain for itself whether
the domestic courts' evaluation of the weight of the evidence was unacceptable or arbitrary
(compare, for instance, McGlynn v. the United Kingdom (dec.), no. 40612/11, § 23, 16 October
2012, and Garofolo, cited above, §§ 52-53). It must further make its own assessment of the
weight of the evidence given by an absent witness if the domestic courts did not indicate
their position on that issue or if their position is not clear (compare, for instance, Fąfrowicz,
cited above, § 58; 
Pichugin v. Russia, no. 38623/03, §§ 196-200, 23 October 2012; Tseber, cited above, §§ 54-
56; and Nikolitsas, cited above, § 36)."

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

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

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

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

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



bewijswaardering.

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

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

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

4 Beslissing
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en/of maatregel nader worden gemotiveerd, indien de rechter daarbij afwijkt van
door verdachte of OM “uitdrukkelijk onderbouwde standpunten”. Opmerking
verdient dat het hier gaat om een “nadere” motivering, omdat voorheen en nu o.g.v.
de voorschriften van art. 359 en 359a Sv reeds algemene motiveringseisen golden
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worden aangenomen dat niet ieder ter terechtzitting ingenomen standpunt bij niet-aanvaarding noopt
tot een nadere motivering. Tevens moet o.g.v. die bewoordingen worden aangenomen dat verdachte
of OM, wil het ingenomen standpunt de - uiteindelijk in cassatie te toetsen - verplichting tot
beantwoording scheppen, zijn standpunt duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een
ondubbelzinnige conclusie t.o.v. de feitenrechter naar voren dient te brengen. In dat opzicht gelden
overeenkomstige eisen als worden gesteld aan een beroep op schending van een vormvoorschrift in
de zin van art. 359a Sv (HR NJ 2004, 376). Bij het vorenstaande moet worden aangetekend dat het pv
van de terechtzitting en de n.a.v. het onderzoek ter terechtzitting gewezen uitspraak de enige
kenbronnen zijn van hetgeen op die zitting is aangevoerd. Wat betreft de verweren in de zin van art.
358.3 Sv geldt volgens vaste rechtspraak dat de raadsman die daaromtrent een uitdrukkelijke
beslissing door de rechter verlangt, ervoor moet zorgen dat het verweer schriftelijk wordt vastgelegd.
Dat kan hij doen door een pleitnota over te leggen waarin het onderbouwde verweer is weergegeven
of overeenkomstig art. 326.4 Sv te verzoeken dat het gevoerde verweer en de gronden waarop het
berust, in het pv van de terechtzitting worden aangetekend (HR NJ 1998, 52). De raadsman of
vertegenwoordiger van het OM die meent dat zijn standpunt van zodanige aard is dat de rechter die
daarvan afwijkt, in het bijzonder de redenen dient op te geven die daartoe hebben geleid, dient te
bewerkstelligen dat zijn standpunt schriftelijk komt vast te liggen. Indien voor de hogere rechter niet
controleerbaar is wat in eerdere instantie is aangevoerd, kan niet met vrucht worden geklaagd over
de niet-naleving van art. 359.2 Sv. Zo verdachte of OM in cassatie klaagt over schending van art.
359.2 Sv, moet in het cassatiemiddel met voldoende precisie worden aangeduid op welk met
argumenten onderbouwd standpunt de klacht het oog heeft. Ad 3. Het nieuwe art. 359.2 Sv brengt
geen wijziging in de vrijheid van de feitenrechter, t.a.v. de selectie en waardering van het beschikbare
bewijsmateriaal alsmede de keuze en weging van de factoren die van belang zijn voor de oplegging
van de straf en/of de maatregel. Wel brengt die bepaling mee dat hij zijn beslissing dienaangaande in
een aantal gevallen nader zal dienen te motiveren. Omtrent de gevallen en de mate waarin een
beslissing nader dient te worden gemotiveerd, zijn wegens de vele, uiteenlopende situaties die zich
kunnen voordoen, geen algemene regels te geven. In dat verband zal betekenis toekomen aan o.m.
de aard van het aan de orde gestelde onderwerp alsmede de inhoud en indringendheid van de
aangevoerde argumenten. De nadere motivering dient in te houden dat het naar voren gebrachte
doch door de rechter niet aanvaarde standpunt in de uitspraak beargumenteerd wordt weerlegd. Dit
neemt niet weg (i) dat zich het geval kan voordoen dat de uitspraak voldoende gegevens bevat,
bijvoorbeeld in de gebezigde, voor de verwerping van het standpunt relevante bewijsmiddelen en/of
in een aanvullende bewijsmotivering, waarin die nadere motivering besloten ligt; (ii) dat ingeval een
uitdrukkelijke weerlegging ontbreekt, dit – mede in het licht van het verhandelde ter terechtzitting,
waaronder begrepen hetgeen door verdachte en OM over en weer naar voren is gebracht – geen
afbreuk behoeft te doen aan de toereikendheid en begrijpelijkheid van de motivering van de
uitspraak; (iii) dat indien de rechter heeft verzuimd een nadere motivering in zijn uitspraak op te
nemen, dit verzuim van zo ondergeschikte betekenis kan zijn dat het niet tot nietigheid leidt. Bij het
voorgaande past de kanttekening dat in het geval dat wordt volstaan met een verkorte uitspraak ex
art. 365a.1 Sv, de vereiste nadere motivering daarin behoort te worden opgenomen. Dit is evenwel
anders indien het “uitdrukkelijk onderbouwde standpunt” betrekking heeft op de bewijsbeslissing,
waaronder mede begrepen de bewijsvoering. De weerlegging daarvan mag worden opgenomen in de
aanvulling ex art. 365a.2 Sv (HR NJ 2001, 352). Uit het vorenoverwogene volgt t.a.v. de
motiveringsplicht van art. 359.2 Sv o.m. a. dat de motiveringsplicht slechts geldt bij de niet-
aanvaarding van een ter terechtzitting ingenomen en “uitdrukkelijk onderbouwd standpunt”; b. dat de
motiveringsplicht niet geldt indien in de einduitspraak niet wezenlijk wordt afgeweken van zo een
standpunt. Dat kan zich voordoen in het geval van een afwijking van de eis van OM of het standpunt
van de verdediging t.z.v. de strafoplegging, welke afwijking van beperkt belang is; c. dat de omvang
van de motiveringsplicht afhankelijk is van de aard van het onderwerp en de mate waarin wordt
afgeweken van het ingenomen standpunt. Zo kan bij afwijking van een “uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt” van OM of verdediging m.b.t. de bewijsbeslissing met een beperktere motivering worden
volstaan indien de afwijking slechts een onderdeel en niet de gehele tenlastelegging betreft; d. dat de
motiveringsplicht niet zo ver gaat dat bij de niet-aanvaarding van een “uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt” op ieder detail van de argumentatie moet worden ingegaan. 4. ‘s Hofs in de
bewezenverklaring besloten liggende oordeel dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie



ex art. 140.1 Sr geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat uit de
gebezigde bewijsmiddelen volgt dat sprake was van een gestructureerd en duurzaam
samenwerkingsverband. Mede in aanmerking genomen dat de aan het middel en het verweer ten
grondslag liggende opvatting dat voor een organisatie als bedoeld in art. 140 Sr is vereist dat sprake
is van “geledingen” en “hiërarchie”, geen steun vindt in het recht, behoefde ’s Hofs oordeel geen
nadere motivering, ook niet in het licht van art. 359.2 Sv (vgl. het hiervoor onder (i) vermelde geval).

11 april 2006

Strafkamer

nr. 01324/05

EC/IC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 10 februari
2005, nummer 20/000715-04, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1946, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

1.1. Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank te 's-
Hertogenbosch van 3 december 2003 - de verdachte ter zake van 1. "deelnemen aan een organisatie
die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven", 2., 3. en 4. telkens "medeplegen van in de
uitoefening van een bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, eerste lid, en onder B
(oud), van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd" en "medeplegen van in de
uitoefening van een bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, aanhef en onder B, van
de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd" veroordeeld tot vijftien maanden
gevangenisstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren met
onttrekking aan het verkeer zoals in het arrest omschreven.

1.2. De aanvulling op het verkorte arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Geding in cassatie

2.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben mr. G.P. Hamer en mr. B.P. de
Boer, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.

2.2. De Hoge Raad heeft kennisgenomen van het schriftelijk commentaar van de raadslieden op de
conclusie van de Advocaat-Generaal.

3. Aan de beoordeling van de middelen voorafgaande beschouwingen

Het wettelijk kader



3.1. In de onderhavige zaak gaat het om de reikwijdte van het tweede lid van art. 359 Sv, zoals
gewijzigd bij de op 1 januari 2005 in werking getreden Wet van 10 november 2004, Stb. 580 tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan
de motivering van de bewezenverklaring bij een bekennende verdachte (hierna: de Wet bekennende
verdachte).

3.2. Van belang zijn de volgende wettelijke voorschriften:

Art. 349, eerste lid, Sv. Die bepaling luidt als volgt:

"Indien het onderzoek (...) daartoe aanleiding geeft, spreekt de rechtbank uit de nietigheid der
dagvaarding, hare onbevoegdheid, de niet-ontvankelijkheid van den officier van justitie of de
schorsing der vervolging."

Art. 350 Sv. Die bepaling luidt als volgt:

"Indien het onderzoek (...) niet leidt tot toepassing van artikel 349, eerste lid, beraadslaagt de
rechtbank op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de
terechtzitting over de vraag of bewezen is dat het feit door den verdachte is begaan, en zoo ja, welk
strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert; indien wordt aangenomen dat het feit
bewezen en strafbaar is, dan beraadslaagt de rechtbank over de strafbaarheid van den verdachte en
over de oplegging van straf of maatregel, bij de wet bepaald."

Art. 358 Sv. Die bepaling luidt als volgt:

"1. In de gevallen van artikel 349, eerste lid, bevat het vonnis de daarbij vermelde beslissingen.

2. In de andere gevallen bevat het vonnis de beslissing der rechtbank over de punten, bij artikel 350
vermeld.

3. Wordt, in strijd met het te dien aanzien door den verdachte uitdrukkelijk voorgedragen verweer,
artikel 349, eerste lid, niet toegepast of aangenomen dat het bewezen verklaarde een bepaald
strafbaar feit oplevert of dat een bepaalde strafverminderings- of strafuitsluitingsgrond niet aanwezig
is, dan geeft het vonnis daaromtrent bepaaldelijk eene beslissing.

4. (...)

5. Alles op straffe van nietigheid."

Art. 359 Sv. Die bepaling luidde tot 1 januari 2005 als volgt:

"1. Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de inhoud van de bewijsmiddelen, voor zover
deze tot bewijs daarvan geldt.

2. De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358, tweede en derde lid, zijn met
redenen omkleed.

3. De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op daartoe redengevende
feiten of omstandigheden, als zodanig in het vonnis aangewezen.

4. Bij toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, geeft het vonnis in het bijzonder de
redenen op die tot de beslissing hebben geleid.

5. Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel
hebben geleid.

6. Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsbeneming medebrengt, geeft het vonnis in
het bijzonder de redenen op die tot de keuze van deze strafsoort, dan wel tot deze soort maatregel
hebben geleid. Het vonnis geeft voorts zoveel mogelijk de omstandigheden aan, waarop bij de
vaststelling van de duur van de straf is gelet.



7. Indien een zwaardere straf wordt opgelegd dan de officier van justitie heeft gevorderd, dan wel
een straf onvoorwaardelijk wordt opgelegd die vrijheidsbeneming van langere duur medebrengt dan
de officier van justitie heeft gevorderd, geeft het vonnis steeds in het bijzonder de redenen op die
daartoe hebben geleid.

8. Als de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging is opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer
personen, geeft het vonnis dit onder opgave van redenen aan.

9. Alles op straffe van nietigheid."

Art. 360, eerste lid, Sv. Die bepaling luidt als volgt:

"Van het gebruik als bewijsmiddel van het proces-verbaal van een verhoor bij de rechter-commissaris,
houdende de verklaring

- van de getuige, bedoeld in artikel 216, tweede lid, of

- van de bedreigde getuige, of

- van de getuige verhoord op de wijze als voorzien in de artikelen 190, tweede lid, en 290, eerste lid,
tweede en derde volzin, of van schriftelijke bescheiden als bedoeld in artikel 344a, derde lid, geeft het
vonnis in het bijzonder reden."

Art. 415 Sv. Dat artikel houdt in dat de hiervoor genoemde bepalingen van overeenkomstige
toepassing zijn op het rechtsgeding voor het gerechtshof.

3.3. Na de inwerkingtreding op 1 januari 2005 van de Wet bekennende verdachte luidt art. 359 Sv als
volgt:

"1. Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de vordering van de officier van justitie.

2. De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358, tweede en derde lid, zijn met
redenen omkleed. Het vonnis geeft, indien de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door
de officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die
daartoe hebben geleid.

3. De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in het
vonnis opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Voor
zover de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend, kan een opgave van bewijsmiddelen
volstaan, tenzij hij nadien anders heeft verklaard dan wel hij of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit.

4. Bij toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, geeft het vonnis in het bijzonder de
redenen op die tot de beslissing hebben geleid.

5. Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel
hebben geleid.

6. Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsbeneming medebrengt, geeft het vonnis in
het bijzonder de redenen op die tot de keuze van deze strafsoort, dan wel tot deze soort maatregel
hebben geleid. Het vonnis geeft voorts zoveel mogelijk de omstandigheden aan, waarop bij de
vaststelling van de duur van de straf is gelet.

7. Als de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging is opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer
personen, geeft het vonnis dit onder opgave van redenen aan.

8. Alles op straffe van nietigheid."

Reikwijdte van het nieuwe art. 359, tweede lid, Sv



3.4. De geschiedenis van de totstandkoming van de Wet bekennende verdachte zou - mede gelet op
het destijds bestaande, hiervoor onder 3.2 weergegeven wettelijk systeem - steun kunnen geven aan
de opvatting dat de wijziging van art. 359, tweede lid, Sv slechts op twee doeleinden was gericht, te
weten:

a. codificatie van de motiveringsvoorschriften die de Hoge Raad reeds in zijn jurisprudentie had
ontwikkeld, zulks in aansluiting op de wettelijke voorschriften van art. 359, tweede lid, in verbinding
met art. 358, derde lid, Sv inzake onder meer strafuitsluitingsgronden, alsmede op art. 360, eerste lid,
Sv inzake de betrouwbaarheid van de daar genoemde bewijsmiddelen. Op grond van die
jurisprudentie was de feitenrechter al gehouden uitdrukkelijk en gemotiveerd te beslissen omtrent
een aantal bewijsverweren.

b. het - in geval van afwijking van de vordering ten aanzien van de bewezenverklaring en de op te
leggen straf en/of maatregel - verschaffen van aanspraak aan het openbaar ministerie op een
gemotiveerde beslissing omtrent dienaangaande naar voren gebrachte "uitdrukkelijk onderbouwde"
standpunten. Die aanspraak zou vergelijkbaar zijn met de aanspraak die de verdachte in geval van
veroordeling aan art. 358, derde lid, in verbinding met art. 359, tweede lid, Sv kan ontlenen op een
uitdrukkelijke en met redenen omklede beslissing omtrent verweren als in eerstgenoemde bepaling
bedoeld.

3.5. Nochtans moet op grond van de bewoordingen van art. 359, tweede lid, Sv, waarop degenen die
bij een strafproces zijn betrokken moeten kunnen afgaan, alsmede op grond van opmerkingen in het
verdere verloop van het wetgevingsproces worden aangenomen dat ook andere dan de hiervoor
bedoelde betogen nopen tot motivering indien zij niet worden aanvaard. In die opmerkingen wordt
onder meer gewezen op de belangen van de procesdeelnemers en de samenleving bij inzicht in de
motivering van strafvonnissen alsmede op het belang van zelfcontrole door de rechter en controle
door de hogere rechter van de oordeelsvorming van de lagere rechter. (vgl. Kamerstukken II 2003-
2004, 29 271, nr. 1, blz. 10, alsmede 29 255, nr. 3, blz. 1 en nr. 8)

3.6. Het systeem van de wet komt na de invoering van het huidige art. 359, tweede lid, Sv op het
volgende neer. Omtrent de verwerping van een verweer met betrekking tot de zogenoemde
voorvragen van art. 348 Sv en de kwalificatie van het bewezenverklaarde alsmede omtrent een
beroep op een wettelijke strafverminderings- of strafuitsluitingsgrond moet op grond van art. 358,
derde lid, Sv in het vonnis uitdrukkelijk worden beslist. Die beslissing moest ook voorheen reeds - op
grond van art. 359, tweede lid (oud), Sv - zijn gemotiveerd. Nu is daar bij gekomen dat indien het
openbaar ministerie ter zake van die onderwerpen (de voorvragen, de kwalificatie en de strafbaarheid
van feit en dader) "uitdrukkelijk onderbouwde standpunten" heeft ingenomen en de rechter daarvan
afwijkt, de beslissing dienaangaande nader moet zijn gemotiveerd. Voorts moeten nu ook de
bewijsbeslissing en de beslissing over de oplegging van straf en/of maatregel nader worden
gemotiveerd, indien de rechter daarbij afwijkt van door of namens de verdachte dan wel door het
openbaar ministerie "uitdrukkelijk onderbouwde standpunten". Opmerking verdient dat het hier gaat
om een "nadere" motivering, omdat voorheen en nu op grond van de voorschriften van de art. 359,
tweede lid (oud, respectievelijk nieuw eerste zin), alsmede het derde, vierde, vijfde, zesde, zevende
(nieuw) en achtste (oud) lid en 359a, derde lid, Sv reeds algemene motiveringseisen golden
onderscheidenlijk gelden.

"Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten"

3.7.1. De wet noch de wetsgeschiedenis geeft uitsluitsel over wat verstaan moet worden onder
"uitdrukkelijk onderbouwde standpunten" noch hoe dit begrip zich - wat betreft de verdachte -
verhoudt tot de term verweer.

Op grond van de door de wetgever gebezigde woorden "uitdrukkelijk onderbouwde standpunten"
moet evenwel worden aangenomen dat niet ieder ter terechtzitting ingenomen standpunt bij niet-
aanvaarding noopt tot een nadere motivering. Tevens moet op grond van die bewoordingen worden



aangenomen dat de verdachte of zijn raadsman dan wel het openbaar ministerie, wil het ingenomen
standpunt de - uiteindelijk in cassatie te toetsen - verplichting tot beantwoording scheppen, zijn
standpunt duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten
overstaan van de feitenrechter naar voren dient te brengen. In dat opzicht gelden overeenkomstige
eisen als worden gesteld aan een beroep op schending van een vormvoorschrift in de zin van art.
359a Sv (vgl. HR 30 maart 2004, NJ 2004, 376).

3.7.2. Bij het vorenstaande moet worden aangetekend dat het proces-verbaal van de terechtzitting
en de naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting gewezen uitspraak de enige kenbronnen
zijn van hetgeen op die zitting is aangevoerd. Wat betreft de verweren in de zin van art. 358, derde
lid, Sv geldt volgens vaste rechtspraak dat de raadsman die daaromtrent een uitdrukkelijke beslissing
door de rechter verlangt, ervoor moet zorgen dat het verweer schriftelijk wordt vastgelegd. Dat kan
hij doen door een pleitnota over te leggen waarin het onderbouwde verweer is weergegeven, dan
wel overeenkomstig art. 326, vierde lid, Sv te verzoeken dat het gevoerde verweer en de gronden
waarop het berust, in het proces-verbaal van de terechtzitting worden aangetekend (bijv. HR 22 april
1997, NJ 1998, 52). Ook op dit punt bestaat geen goede grond anders te oordelen ten aanzien van
"uitdrukkelijk onderbouwde standpunten" in de zin van art. 359, tweede lid, Sv en een beroep op art.
359a Sv. Dat brengt mee dat de raadsman onderscheidenlijk de vertegenwoordiger van het openbaar
ministerie die meent dat zijn standpunt van zodanige aard is dat de rechter die daarvan afwijkt, in het
bijzonder de redenen dient op te geven die daartoe hebben geleid, dient te bewerkstelligen dat zijn
standpunt schriftelijk komt vast te liggen.

Aldus bevordert hij dat die motivering niet achterwege blijft. Het vorenstaande komt erop neer dat
indien voor de hogere rechter niet controleerbaar is wat in eerdere instantie is aangevoerd, niet met
vrucht kan worden geklaagd over de niet-naleving van art. 359, tweede lid, Sv.

In dit verband verdient nog opmerking dat, zo de verdachte of het openbaar ministerie in cassatie
klaagt over schending van art. 359, tweede lid, Sv, in het cassatiemiddel met voldoende precisie moet
worden aangeduid op welk met argumenten onderbouwd standpunt de klacht het oog heeft.

Omvang van de motiveringsplicht

3.8.1. Het nieuwe art. 359, tweede lid, Sv brengt geen wijziging in de vrijheid van de rechter die over
de feiten oordeelt, ten aanzien van de selectie en waardering van het beschikbare bewijsmateriaal
alsmede de keuze en weging van de factoren die van belang zijn voor de oplegging van de straf en/of
de maatregel. Wel brengt die bepaling mee dat hij zijn beslissing dienaangaande in een aantal
gevallen nader zal dienen te motiveren. Omtrent de gevallen en de mate waarin een beslissing nader
dient te worden gemotiveerd, zijn wegens de vele, uiteenlopende situaties die zich kunnen voordoen,
geen algemene regels te geven. In dat verband zal betekenis toekomen aan onder meer de aard van
het aan de orde gestelde onderwerp alsmede de inhoud en indringendheid van de aangevoerde
argumenten.

3.8.2. De nadere motivering dient in te houden dat het naar voren gebrachte doch door de rechter
niet aanvaarde standpunt in de uitspraak beargumenteerd wordt weerlegd.

Dit neemt niet weg

(i) dat zich het geval kan voordoen dat de uitspraak voldoende gegevens bevat, bijvoorbeeld in de
gebezigde, voor de verwerping van het standpunt relevante bewijsmiddelen en/of in een aanvullende
bewijsmotivering, waarin die nadere motivering besloten ligt;

(ii) dat ingeval een uitdrukkelijke weerlegging ontbreekt, dit - mede in het licht van het verhandelde
ter terechtzitting, waaronder begrepen hetgeen door of namens de verdachte en het openbaar
ministerie over en weer naar voren is gebracht - geen afbreuk behoeft te doen aan de toereikendheid
en begrijpelijkheid van de motivering van de uitspraak;



(iii) dat indien de rechter heeft verzuimd een nadere motivering in zijn uitspraak op te nemen, dit
verzuim van zo ondergeschikte betekenis kan zijn dat het niet tot nietigheid leidt.

3.8.3. Bij het voorgaande past de kanttekening dat in het geval dat wordt volstaan met een verkorte
uitspraak in de zin van art. 365a, eerste lid, Sv, de vereiste nadere motivering daarin behoort te
worden opgenomen. Dit is evenwel anders indien het "uitdrukkelijk onderbouwde standpunt"
betrekking heeft op de bewijsbeslissing, waaronder mede begrepen de bewijsvoering. De
weerlegging daarvan mag worden opgenomen in de aanvulling als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv
(vgl. HR 18 april 2000, NJ 2001, 352).

3.8.4. Uit het vorenoverwogene volgt ten aanzien van de motiveringsplicht van art. 359, tweede lid, Sv
onder meer

a. dat de motiveringsplicht slechts geldt bij de niet-aanvaarding van een ter terechtzitting ingenomen
en "uitdrukkelijk onderbouwd standpunt";

b. dat de motiveringsplicht niet geldt indien in de einduitspraak niet wezenlijk wordt afgeweken van zo
een standpunt. Dat kan zich voordoen in het geval van een afwijking van de eis van het openbaar
ministerie of het standpunt van de verdediging ter zake van de strafoplegging, welke afwijking van
beperkt belang is;

c. dat de omvang van de motiveringsplicht afhankelijk is van de aard van het onderwerp en de mate
waarin wordt afgeweken van het ingenomen standpunt. Zo kan bij afwijking van een "uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt" van het openbaar ministerie of van de verdediging met betrekking tot de
bewijsbeslissing met een beperktere motivering worden volstaan indien de afwijking slechts een
onderdeel en niet de gehele tenlastelegging betreft;

d. dat de motiveringsplicht niet zo ver gaat dat bij de niet-aanvaarding van een "uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt" op ieder detail van de argumentatie moet worden ingegaan.

4. Beoordeling van het eerste middel

4.1. Het middel bevat de klacht dat het Hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd heeft
geoordeeld dat de verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie zoals onder 1 is
bewezenverklaard.

4.2. Overeenkomstig de inleidende dagvaarding is ten laste van de verdachte onder 1
bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 1 april 2002 tot en met 30 juni 2003 in het arrondissement 's-Hertogenbosch,
heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit verdachte en [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 2], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen
van misdrijven als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet, te weten

- het handelen in hennepstekken en

- het knippen/bewerken van hennepplanten/henneptoppen en

- het telen van hennep/in stand houden van een hennepkwekerij."

4.3. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman aldaar -
voorzover voor de beoordeling van het middel van belang - het volgende aangevoerd:

"Er was in casu geen sprake van een criminele organisatie. Er is niet meer gebeurd dan dat cliënt
samen met zijn zoon een handel in softdrugs heeft gedreven.

De advocaat-generaal heeft in het requisitoir gezegd dat er sprake was van een zekere hiërarchie en
dat cliënt het sluitstuk zou zijn in de organisatie. Cliënt was echter niet de baas, maar hij was de



vader van [medeverdachte 1]. Hij heeft de verkeerde beslissing genomen om op deze manier zijn
zoon uit de problemen te helpen. Cliënt had daarbij slechts goede bedoelingen. Hij wilde ook af van
die handel en heeft daarom later het bedrijf [A] opgezet.

Het gaat te ver om te zeggen dat er sprake was van een organisatie met daarin bepaalde geledingen.
Ik heb medeverdachte [medeverdachte 2] in het vooronderzoek als getuige gevraagd hoe een en
ander in zijn werk ging. Hij zei toen dat hij van cliënt briefjes moest invullen en hennep moest knippen.
Uit het dossier blijkt echter dat die man een aantal knipploegen voor zich heeft werken en voor
verschillende mensen dit soort knipwerk verricht. [Medeverdachte 2] was dus niet aan het bedrijf van
cliënt en zijn zoon verbonden. Als die [medeverdachte 2] het werk niet zou doen, dan had men wel
iemand anders gezocht. Het werk van [medeverdachte 2] moet worden gezien als een soort
detachering. Hij is iemand die voor zichzelf werkte en geen onderdeel uitmaakte van enige
organisatie.

Er was dus maar één hiërarchie, namelijk die van vader en zoon. Dat is geen strafwaardige hiërarchie.
Mitsdien is hier geen sprake van een criminele organisatie in de zin van de strafwet en zoals de Hoge
Raad dat in zijn jurisprudentie heeft bepaald. Het is gewoon een zaak van tezamen en in vereniging
verkopen van hennepstekken."

4.4. Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de aan dit arrest
gehechte aanvulling op het verkorte arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv.

4.5. De tenlastelegging is toegesneden op art. 140, eerste lid, Sr. Daarom moet de in de
tenlastelegging en de bewezenverklaring voorkomende term "organisatie" geacht worden aldaar te
zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in dat artikel.

4.6. Het in de bewezenverklaring besloten liggende oordeel van het Hof dat de verdachte heeft
deelgenomen aan een organisatie in de zin van art. 140, eerste lid, Sr geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat uit de gebezigde bewijsmiddelen volgt dat sprake was
van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband. Mede in aanmerking genomen dat de
aan het middel en het verweer ten grondslag liggende opvatting dat voor een organisatie als bedoeld
in art. 140 Sr is vereist dat sprake is van "geledingen" en "hiërarchie", geen steun vindt in het recht,
behoefde 's Hofs oordeel geen nadere motivering, ook niet in het licht van het voorschrift van art. 359,
tweede lid, Sv (vgl. het hiervoor onder 3.8.2 sub (i) vermelde geval).

4.7. Het middel faalt derhalve.

5. Beoordeling van het tweede middel

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

6. Slotsom

Nu geen van de middelen tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad ook geen grond aanwezig
oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het
beroep worden verworpen.

7. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren A.J.A.
van Dorst, B.C. de Savornin Lohman, J. de Hullu en W.M.E. Thomassen, in bijzijn van de griffier S.P.



Bakker, en uitgesproken op 11 april 2006.
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2.1

Datum 28 mei 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 19 januari 2017, nummer 21/002441-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft F.P. Slewe, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Procureur-Generaal J. Silvis heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen over de vordering van de
benadeelde partij

Inleiding

Art. 51f Sv bepaalt dat diegene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich
als benadeelde partij kan voegen in het strafproces met een vordering tot vergoeding van die
schade. Op die vordering van de benadeelde partij is het materiële burgerlijk recht van
toepassing. Los van een door de benadeelde partij ingestelde vordering kan de rechter
ambtshalve de in art. 36f, eerste lid, Sr bedoelde schadevergoedingsmaatregel opleggen indien en
voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
schade die door het strafbare feit is toegebracht. Deze maatregel komt hierna onder 2.9 kort aan
de orde.

Met de mogelijkheid tot het instellen van een vordering door benadeelde partijen heeft de
wetgever beoogd binnen het strafproces te voorzien in – kort gezegd – een eenvoudige en
laagdrempelige procedure die ertoe leidt dat personen die schade hebben geleden als gevolg van
een strafbaar feit zoveel mogelijk schadeloos worden gesteld. Indien echter de vordering van de
benadeelde partij naar het oordeel van de rechter een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert, kan de rechter bepalen dat die vordering in het geheel of ten dele niet-
ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de vordering dat niet-
ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen (art. 361, derde lid, Sv).

De aldus voorziene eenvoudige procedure biedt aan de benadeelde partij en de verdachte niet
dezelfde processuele waarborgen als een gewone civielrechtelijke procedure, onder meer omdat
in de context van de strafrechtelijke procedure ingevolge art. 334 Sv slechts in beperkte mate
plaats is voor bewijslevering. Dit bezwaar wordt echter in afdoende mate ondervangen door
voornoemd art. 361, derde lid, Sv, welke bepaling mede in het licht van art. 6, eerste lid, EVRM
aldus moet worden uitgelegd dat zij de strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring verplicht indien
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2.2

hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om
naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van de vordering, onderscheidenlijk tot verweer
tegen de vordering kunnen aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te
leveren.1

Het bieden van die eenvoudige en laagdrempelige procedure tot schadeloosstelling van de
benadeelde partij kan de strafrechter voor complexe afwegingen stellen, nu de rechter ervoor
moet zorgen dat daarbij zowel de materiële, civielrechtelijke voorschriften als de processuele
regels en waarborgen die gelden bij de beoordeling van een vordering van een benadeelde partij
in acht worden genomen, terwijl de rechter daarnaast heeft te oordelen over de in de strafzaak
zelf aan de orde zijnde vragen.

De Hoge Raad ziet hierin aanleiding om aan de hand van zijn eerdere rechtspraak ten behoeve
van de rechtspraktijk enige aandachtspunten te bespreken die bij de beoordeling van de
vordering van de benadeelde partij een rol kunnen spelen. Daarvoor bestaat temeer aanleiding nu
met ingang van 1 januari 2019 de wet is uitgebreid met de mogelijkheid van verhaal van
zogenoemde verplaatste schade binnen het strafproces alsmede met de mogelijkheid van
vergoeding van zogenoemde affectieschade.

Mede gelet op het grote belang dat benadeelde partijen erbij hebben op een eenvoudige wijze
schadeloos gesteld te worden voor de schade die zij door een strafbaar feit hebben geleden,
beoogt deze uiteenzetting ook te voorkomen dat de strafrechter vaker dan nodig gebruikmaakt
van zijn bevoegdheid een benadeelde partij in haar vordering niet-ontvankelijk te verklaren omdat
hij vindt dat de behandeling daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding zou
opleveren.

Toepasselijke wettelijke bepalingen

De volgende bepalingen zijn in het bijzonder van belang.

- Art. 51a, eerste lid, Sv:

“In deze titel wordt verstaan onder:

a. Slachtoffer:

1° degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel
heeft ondervonden. Met het slachtoffer wordt gelijkgesteld de rechtspersoon die als rechtstreeks
gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden;

2° nabestaande: familieleden van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door
een strafbaar feit.

b. Familieleden: de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel een andere levensgezel van het
slachtoffer, de bloedverwanten in rechte lijn, de bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde
graad en de personen die van het slachtoffer afhankelijk zijn;

(...)”

- Art. 51f Sv (tot 1 januari 2019):

“1. Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich terzake van
zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen terzake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste en tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek terzake van de daar bedoelde vorderingen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen zich eveneens voor een deel van hun
vordering voegen.

(...)”

- Art. 51f, tweede lid, Sv (met ingang van 1 januari 2019):



“Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste tot en met vierde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek ter zake van de daar bedoelde vorderingen. Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten
gevolge van het strafbare feit letsel heeft, kunnen zich voegen de personen, bedoeld in artikel 107,
eerste lid, onder a en b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de daar bedoelde
vorderingen.”

- Art. 51g Sv:

“1. Bij de mededeling op grond van artikel 51a, derde lid, dat vervolging tegen een verdachte
wordt ingesteld, zendt de officier van justitie een formulier voor voeging toe. Voor de aanvang van
de terechtzitting geschiedt de voeging door een opgave van de inhoud van de vordering en van
de gronden waarop deze berust, bij de officier van justitie die met de vervolging van het strafbare
feit is belast. Deze opgave vindt plaats door middel van een door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie vastgesteld formulier of een elektronische voorziening, als bedoeld in artikel 51ac, achtste
lid.

2. De officier van justitie doet van de voeging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de
verdachte en, in het in het vierde lid bedoelde geval, aan diens ouders of voogd.

3. Ter terechtzitting geschiedt de voeging door de opgave, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,
bij de rechter uiterlijk voordat de officier van justitie in de gelegenheid is gesteld overeenkomstig
artikel 311 het woord te voeren. Deze opgave kan ook mondeling worden gedaan.

(...)”

- Art. 333 Sv:

“Indien naar het oordeel van de rechtbank de benadeelde partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan
zij zonder nader onderzoek van de zaak de niet ontvankelijkheid van de benadeelde partij
uitspreken.”

- Art. 334, eerste lid, Sv:

“De benadeelde partij kan ter terechtzitting tot het bewijs van de ten gevolge van het strafbare
feit geleden schade stukken overleggen, doch geen getuigen of deskundigen aanbrengen.”

- Art. 335 Sv:

“Behoudens toepassing van art. 333 doet de rechtbank over de vordering van de benadeelde
partij uitspraak gelijktijdig met de einduitspraak in de strafzaak.”

- Art. 361 Sv:

“1. Indien over de vordering van de benadeelde partij gelijktijdig met de strafzaak uitspraak dient
te worden gedaan, beraadslaagt de rechtbank mede over de ontvankelijkheid van de benadeelde
partij, over de gegrondheid van haar vordering en over de verwijzing in de kosten door die partij,
de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt.
De beraadslaging over de verwijzing in de kosten vindt ook plaats indien artikel 333 toepassing
heeft gevonden.

2. De benadeelde partij zal alleen ontvankelijk zijn in haar vordering indien:

a. de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd, dan wel in geval van toepassing van
artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht en

b. aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of door een
strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en
ter kennis van de rechtbank wordt gebracht, en waarmee door de rechtbank bij de strafoplegging
rekening is gehouden.

3. Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de



rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan de rechtbank op verzoek
van de verdachte of op vordering van de officier van justitie dan wel ambtshalve, bepalen dat de
vordering in het geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering,
of het deel van de vordering dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen.

4. Het vonnis houdt, tenzij de rechtbank met toepassing van artikel 333 zonder nader onderzoek
van de zaak de niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij heeft uitgesproken, ook in de
beslissing van de rechtbank over de vordering van de benadeelde partij. Deze beslissing is met
redenen omkleed.

5. Indien de rechtbank de in artikel 51g, vierde lid, bedoelde vordering van de benadeelde partij
gegrond oordeelt, dan wijst zij de vordering toe ten laste van de ouders of de voogd en
veroordeelt zij hen de schade te vergoeden.

6. Voorts bevat het vonnis de beslissing van de rechtbank over de verwijzing in de kosten door de
benadeelde partij, de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of
voogd gemaakt.”

- Art. 592a Sv:

“Indien een benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, beslist de rechter die een
uitspraak als bedoeld in artikel 333 of 335 doet, over de kosten door de benadeelde partij, de
verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt en
ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.”

- Art. 24c Sr:

“1. Bij de uitspraak waarbij geldboete wordt opgelegd, beveelt de rechter voor het geval dat noch
volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende
hechtenis zal worden toegepast. Indien de veroordeelde een rechtspersoon is, blijft dit bevel
achterwege. Artikel 51, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.

(...)

3. De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en ten hoogste een jaar. Voor elke volle
€ 25 van de geldboete wordt niet meer dan één dag opgelegd.

4. Wanneer een gedeelte van het verschuldigde bedrag is voldaan, vermindert de duur van de
vervangende hechtenis naar evenredigheid. Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een
gedeelte van een dag vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan, dan vindt afronding
naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen.

5. Het vorige lid is ook van toepassing in gevallen waarin de betaling geschiedt nadat reeds een
deel van de vervangende hechtenis ten uitvoer is gelegd.

(...)”

- Art. 36f Sr (tot 1 januari 2019):

“1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een
straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt
opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar
feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis
van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer of diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer of
diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

(...)



7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag
waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd,
onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende
bedrag uit aan het slachtoffer dat geen rechtspersoon is. Bij algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald dat deze uitkering gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te
bepalen tijd wordt beperkt tot slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Bij algemene
maatregel van bestuur kan tevens worden bepaald dat aan de uit te keren bedragen een
bovengrens van € 5 000 of hoger wordt gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet
geldt voor de uitkering aan slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het
uitgekeerde bedrag, alsmede de krachtens het vierde lid ingetreden verhogingen, op de
veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie
de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.”

- Art. 36f Sr (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een
straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt
opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar
feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis
van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer of diens nabestaanden de personen genoemd in de zin van artikel 51f, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan
het slachtoffer of diens nabestaanden de personen genoemd in artikel 51f, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

(...)

7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag
waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd,
onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende
bedrag uit aan de in de slotzin van het slachtoffer dat eerste lid genoemde personen, die geen
rechtspersoon is zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze uitkering
gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te bepalen tijd wordt beperkt tot
slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Bij algemene maatregel van bestuur kan tevens
worden bepaald dat aan de uit te keren bedragen een bovengrens van € 5 000 of hoger wordt
gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet geldt voor de uitkering aan slachtoffers van
een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het uitgekeerde bedrag, alsmede de krachtens
het vierde lid ingetreden verhogingen, op de veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie
de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.”

- Art. 60a Sr:

“Bij samenloop op de wijze in de artikelen 57 en 58 bedoeld, geldt voor de maatregel genoemd in
artikel 36f dat de vervangende vrijheidsstraffen gezamenlijk het maximum, bepaald in artikel 24c,
derde lid, niet mogen overschrijden.”

- Art. 6:83, aanhef en onder b, BW:

“Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:



(...)

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als
bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen.”

- Art. 6:95, eerste lid, BW (met ingang van 1 januari 2019):

“De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden
vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op
vergoeding hiervan recht geeft.”

- Art. 6:96 BW:

“1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis
waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3. Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van
toepassing zijn.

(...)”

- Art. 6:97 BW:

“De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming
is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.”

- Art. 6:98 BW:

“Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de
aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan
worden toegerekend.”

- Art. 6:102, eerste lid, BW:

“Rust op ieder van twee of meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade,
dan zijn zij hoofdelijk verbonden. Voor de bepaling van hetgeen zij krachtens artikel 10 in hun
onderlinge verhouding jegens elkaar moeten bijdragen, wordt de schade over hen verdeeld met
overeenkomstige toepassing van artikel 101, tenzij uit wet of rechtshandeling een andere
verdeling voortvloeit.”

- Art. 6:106 BW:

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar
billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad
of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en
toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of
een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op
een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op
schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.”



- Art. 6:107 BW (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is,
lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de
gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van:

a. de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste
heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen
vorderen; en

b. een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor
nadeel dat niet in vermogensschade bestaat geleden door de in lid 2 genoemde naasten van de
gekwetste met ernstig en blijvend letsel.

2. De naasten, bedoeld in lid 1 onder b, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde
partner van de gekwetste;

b. de levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een
gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van de gekwetste is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de gekwetste is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste
heeft;

f. degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg
heeft;

g. een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat, dat
uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de toepassing van lid 1 onder b
als naaste wordt aangemerkt.

(...)”

- Art. 6:108 BW (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk
is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van
levensonderhoud:

a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de
minderjarige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet
verschuldigde levensonderhoud;

b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het
overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke
uitspraak verplicht was;

c. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de
overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een
groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn
voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;

d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens
levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding,
voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze
huishouding moet worden voorzien.

2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging
zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de
omstandigheden van de overledene.

3. Voorts is de aansprakelijke verplicht tot vergoeding van een bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in



vermogensschade bestaat, geleden door de in lid 4 genoemde naasten als gevolg van het
overlijden.

4. De naasten, bedoeld in lid 3, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde
partner van de overledene;

b. de levensgezel van de overledene, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een
gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis ouder van de overledene is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de overledene is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de
overledene heeft;

f. degene voor wie de overledene ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de
zorg heeft;

g. een andere persoon die ten tijde van de gebeurtenis in een zodanige nauwe persoonlijke
relatie tot de overledene staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij
voor de toepassing van lid 3 als naaste wordt aangemerkt.

(...)”

- Art. 6:119, eerste lid, BW:

“De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom,
bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening
daarvan in verzuim is geweest.”

- Art. 6:162 BW:

“1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend,
is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten
in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn
schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.”

- Art. 139 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv):

“Indien de gedaagde niet op de eerste of op een door de rechter nader bepaalde roldatum in het
geding verschijnt dan wel verzuimt advocaat te stellen of, indien verschuldigd, het griffierecht niet
tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen
en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de
vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.”

- Art. 149 Rv:

“1. Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn
beslissing ten grondslag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld
en die overeenkomstig de voorschriften van deze afdeling zijn komen vast te staan. Feiten of
rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn
betwist, moet de rechter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid bewijs te
verlangen, zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije
bepaling van partijen staat.

2. Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels



mogen door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden gelegd, ongeacht of zij zijn
gesteld, en behoeven geen bewijs.”

- Art. 150 Rv:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de
bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van
redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”

- Art. 236 Rv:

“1. Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht.

(...)

3. Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve toegepast.”

- Art. 237 Rv:

“1. De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De
kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of
geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en
zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele
punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden
aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of
veroorzaakte.

2. Bij een tussenvonnis kan de beslissing over de kosten tot het eindvonnis worden aangehouden.

3. Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die
kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis
vastgesteld.

4. De na de uitspraak ontstane kosten worden op verzoek van de partij in het voordeel van wie
een kostenveroordeling is uitgesproken, begroot door de rechter die het vonnis heeft gewezen.
Deze geeft daarvoor een bevelschrift af. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.

(...)”

- Art. 238 Rv:

“1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, wordt, indien de wederpartij van de in
het ongelijk gestelde partij zonder gemachtigde procedeert, onder de kosten waarin
laatstgenoemde partij wordt veroordeeld, opgenomen een door de rechter te bepalen bedrag
voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten van die wederpartij. De rechter kan onder de kosten
waarin de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld, ook opnemen een door hem te
bepalen bedrag voor noodzakelijke verletkosten van de wederpartij.

2. Procedeert de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij met een gemachtigde, dan
wordt onder die kosten een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen voor salaris en
noodzakelijke verschotten van de gemachtigde, tenzij de rechter om in het vonnis te vermelden
redenen anders beslist.”

- Art. 239 Rv:

“In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, kunnen van de kosten van de
wederpartij slechts de salarissen en verschotten van de advocaat van die wederpartij ten laste
van de in het ongelijk gestelde partij worden gebracht.”

- Art. 241 Rv:

“Ter zake van verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 bedoelde kosten een
vergoeding plegen in te sluiten, zoals die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie



2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

van de zaak, kan jegens de wederpartij geen vergoeding op grond van artikel 96, tweede lid, van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden toegekend, maar zijn alleen de regels betreffende
proceskosten van toepassing. (...)”

‘Rechtstreekse schade’ (art. 51f, eerste lid, Sv; art. 361, tweede lid aanhef en onder b, Sv)

De benadeelde partij kan in het strafproces vergoeding vorderen van de schade die zij door
een strafbaar feit heeft geleden indien tussen het bewezenverklaarde handelen van de
verdachte en de schade voldoende verband bestaat om te kunnen aannemen dat de
benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden.

Voor de beantwoording van de vraag of zodanig verband bestaat zijn de concrete
omstandigheden van het geval bepalend.2 Voor het aannemen van zodanig verband is niet
vereist dat de schade betrekking heeft op voorwerpen die in de bewezenverklaring zijn
vermeld.3 Evenmin geldt met betrekking tot vermogensdelicten als bovengrens aan de
schadevergoeding het bedrag dat de verdachte door het bewezenverklaarde misdrijf heeft
verworven.4 Voorts is niet vereist dat de benadeelde partij is getroffen in een belang dat
door de overtreden strafbepaling rechtstreeks wordt beschermd.5

Van zodanige schade die de benadeelde partij rechtstreeks door een strafbaar feit heeft
geleden, was bijvoorbeeld sprake in het geval waarin:6

(i) de benadeelde partij door de verdachte was mishandeld en haar schade bestond uit de
reparatiekosten van de fiets die zij had laten vallen op het moment dat de verdachte op haar
afkwam en haar mishandelde;7

(ii) de benadeelde partij een vergoeding vorderde van het geld dat door een onbekend
gebleven persoon is opgenomen nadat de verdachte de bankpas van de benadeelde partij
had gestolen;8

(iii) de benadeelde partij vergoeding vorderde van loon, gederfd door het opnemen van een
vrije dag vanwege de door de verdachte in haar woning gepleegde inbraak;9

(iv) de benadeelde partij vergoeding vorderde van schade die was ontstaan doordat de
politie op zoek was naar (mede)daders van de door de verdachte gepleegde inbraak en
daarbij schade toebracht aan een deur in de woning van de benadeelde partij.10

Schade

Voor vergoeding aan de benadeelde partij komt overeenkomstig de regels van het materiële
burgerlijk recht slechts in aanmerking de schade die de benadeelde partij heeft geleden als
gevolg van de onrechtmatige gedragingen van de verdachte, voor zover deze schade op de
voet van art. 6:98 BW aan de verdachte kan worden toegerekend. Deze schade kan bestaan
uit vermogensschade en, voor zover de wet daarop aanspraak geeft, ander nadeel (art.
6:95, eerste lid, BW).

a) Vermogensschade (art. 6:96 BW)

Vermogensschade kan zowel geleden verlies als gederfde winst omvatten (art. 6:96, eerste
lid, BW). Zij bestaat uit de daadwerkelijke verandering die het vermogen van de benadeelde
partij door het strafbare feit heeft ondergaan. Uitgangspunt is dus de vergoeding van de
concreet geleden schade.

Bij beschadiging of verlies van een zaak kan in veel gevallen worden gekozen voor
berekening van de schade uitsluitend aan de hand van de (vervangings)waarde van die
zaak in het economisch verkeer (abstracte schadeberekening). Indien het een beschadigde
zaak betreft waarvan herstel mogelijk en economisch verantwoord is, zal het geldbedrag
waarin de waardevermindering van de zaak kan worden uitgedrukt in het algemeen gelijk
zijn aan de – naar objectieve maatstaven berekende – herstelkosten. Indien herstel van de
zaak niet meer mogelijk of niet verantwoord is en in geval van zaakverlies, wordt de waarde
van de zaak vergoed. Ook in andere, bijzondere gevallen kan – zowel op praktische gronden
als om redenen van billijkheid – een uitzondering op voornoemd uitgangspunt van concrete
schadeberekening worden aanvaard.11



2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt zij geschat
(art. 6:97 BW).

Als vermogensschade komen ingevolge art. 6:96, tweede lid, BW mede voor vergoeding in
aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;12

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid,13 waaronder ook zijn
begrepen de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt om het gepleegde strafbare feit
aan het licht te brengen;14

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Onder vermogensschade in de hiervoor bedoelde zin zijn echter niet begrepen de door een
benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand; deze zijn te rekenen tot de hierna
te bespreken proceskosten waaromtrent de rechter ingevolge art. 592a Sv in de daar
bedoelde gevallen een afzonderlijke beslissing dient te geven.

b) Ander nadeel dat voor vergoeding in aanmerking komt: immateriële schade 
(art. 6:106 BW)

Art. 6:106 BW geeft een limitatieve opsomming van gevallen waarin deze bepaling recht
geeft op vergoeding van immateriële schade als gevolg van onrechtmatig handelen, te
weten in geval van:

a. oogmerk om zodanige schade toe te brengen, bijvoorbeeld indien de verdachte iemand
heeft gedood met het oogmerk aan de benadeelde partij immateriële schade toe te
brengen;15

b. aantasting in de persoon: 1) door het oplopen van lichamelijk letsel, 2) door schade in zijn
eer of goede naam of 3) op andere wijze;

c. bepaalde gevallen van aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Van de onder b.3) bedoelde aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ is in ieder geval
sprake indien de benadeelde partij geestelijk letsel heeft opgelopen. Degene die zich hierop
beroept, zal voldoende concrete gegevens moeten aanvoeren waaruit kan volgen dat in
verband met de omstandigheden van het geval psychische schade is ontstaan. Daartoe is
vereist dat naar objectieve maatstaven het bestaan van geestelijk letsel kan worden
vastgesteld. Ook als het bestaan van geestelijk letsel in voornoemde zin niet kan worden
aangenomen, is niet uitgesloten dat de aard en de ernst van de normschending en van de
gevolgen daarvan voor de benadeelde, meebrengen dat van de in art. 6:106, aanhef en
onder b, BW bedoelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wijze’ sprake is. In zo een geval
zal degene die zich hierop beroept de aantasting in zijn persoon met concrete gegevens
moeten onderbouwen. Dat is slechts anders indien de aard en de ernst van de
normschending meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor
de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden
aangenomen.16 Van een aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ als bedoeld in 
art. 6:106, aanhef en onder b, BW is niet reeds sprake bij de enkele schending van een
fundamenteel recht.17

Vergoeding van immateriële schade zoals onder b.3) bedoeld kan ook plaatsvinden als door
het waarnemen van het strafbare feit of door de directe confrontatie met de ernstige
gevolgen ervan, een hevige emotionele schok bij de benadeelde partij is teweeggebracht,
waaruit geestelijk letsel voortvloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien
iemand tot wie de aldus getroffene in een nauwe affectieve relatie staat, bij het
tenlastegelegde is gedood of gewond (zogenoemde ‘shockschade’).18

c) ‘affectieschade’ en ‘verplaatste schade’; uitbreiding per 1 januari 2019

Onder de limitatieve opsomming in art. 6:106 BW valt niet de schade in verband met het
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verdriet om het overlijden of het door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een
naaste, de zogenoemde ‘affectieschade’. Door de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de
Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade
mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door
derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132), wordt de kring van tot
schadevergoeding gerechtigden echter verruimd in die zin dat het voor de in art. 6:107,
tweede lid, BW en art. 6:108, vierde lid, BW genoemde naasten van slachtoffers mogelijk
wordt om een (forfaitaire) vergoeding van affectieschade te vorderen indien sprake is van
overlijden of ernstig en blijvend letsel van het slachtoffer. Art. 51f, tweede lid, Sv is gewijzigd
in die zin dat deze naasten zich in het strafproces kunnen voegen met de hier aan de orde
zijnde vordering tot vergoeding van ‘affectieschade’.

Met betrekking tot het overgangsrecht blijkt uit de wetsgeschiedenis dat deze verruiming
slechts gevolgen heeft ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die
plaatsvinden na de inwerkingtreding van deze wetswijziging per 1 januari 2019.19

Daarnaast is art. 51f, tweede lid, Sv gewijzigd in die zin dat derden zich met ingang van 
1 januari 2019 in het strafproces kunnen voegen ter zake van de kosten die zij ten behoeve
van het slachtoffer hebben gemaakt, de zogenoemde ‘verplaatste schade’ zoals bedoeld in
art. 6:107, eerste lid onder a, BW. Dit betreft kosten die het slachtoffer, als niet de derde
maar hijzelf deze zou hebben gemaakt, van de verdachte had kunnen vorderen; in de
wetsgeschiedenis worden als voorbeelden genoemd de reparatiekosten van een fiets, die
de ouders voor hun rekening nemen na een ongeval van hun kind, en de kosten die ouders
hebben gemaakt voor de medische behandeling en begeleiding van een misbruikt kind.20

De omstandigheid dat art. 6:107 BW aan derden een eigen recht op schadevergoeding
toekent ter zake van ‘verplaatste schade’ en de thans op grond van art. 51f, tweede lid, Sv
bestaande mogelijkheid voor die derden om zich ter zake daarvan te voegen in het
strafproces, doen overigens niet af aan de bevoegdheid van het slachtoffer om, als
benadeelde partij, ook zelf vergoeding van deze schade te vorderen. Bij een en ander
verdient aantekening dat, indien de verdachte de schade heeft vergoed aan de derde die de
kosten daadwerkelijk heeft gemaakt, hij in zoverre ook tegenover het slachtoffer is bevrijd
en omgekeerd.21

Wettelijke rente

De benadeelde partij kan betaling van de – overeenkomstig de criteria van het 
Burgerlijk Wetboek te berekenen – wettelijke rente vorderen over het bedrag dat zij aan schade
heeft geleden; dit kan op het voegingsformulier (of het bijbehorende
schadeonderbouwingsformulier), bij aparte brief of mondeling ter zitting in eerste aanleg. De
benadeelde partij moet uitdrukkelijk aanspraak maken op de wettelijke rente; de rechter kan deze
rente niet ambtshalve toewijzen.22 In beginsel is de wettelijke rente ingevolge 
art. 6:83, aanhef en onder b, BW zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf het moment waarop
de schade die het gevolg is van de onrechtmatige daad van de verdachte, is ingetreden.23

Opmerking verdient dat de omstandigheid dat de benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de
wettelijke rente wordt vergoed, er niet aan in de weg staat dat de rechter bepaalt dat de op de
voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsverplichting (schadevergoedingsmaatregel) moet worden
vermeerderd met de wettelijke rente.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat indien en voor zover meerdere personen verplicht zijn tot
vergoeding van dezelfde schade (art. 6:102 BW), hetgeen doorgaans het geval is indien de
schade is ontstaan door onrechtmatige gedragingen van twee of meer personen.24 Dit is anders
bij de beantwoording van de vraag in hoeverre hoofdelijkheid bestaat voor een verplichting tot
betaling van het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel op grond van art. 36e,
zevende lid, Sr, nu het daarbij niet gaat om aansprakelijkheid voor toegebrachte schade, maar om
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voordeel dat de betrokkene daadwerkelijk heeft behaald.25

Indien de rechter oordeelt dat sprake is van hoofdelijkheid moet hij dit bij de toewijzing van de
vordering van de benadeelde partij en bij het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel
tevens in het dictum tot uitdrukking brengen. Aldus wordt duidelijk dat de door de wet aan
hoofdelijkheid verbonden gevolgen – waaronder de bevrijding van de schuldenaar in geval van
betaling door een medeschuldenaar (art. 6:7, tweede lid, BW) – intreden.

Ook de gedragingen van een medeplichtige kunnen de grondslag vormen voor diens hoofdelijke
aansprakelijkheid tot vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.26

Proceskosten

Ingevolge art. 592a Sv dient de rechter in zijn uitspraak tevens te beslissen over de kosten
door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken,
welke beslissing ingevolge art. 361, zesde lid, Sv in de uitspraak dient te worden
opgenomen.27 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de motivering van rechterlijke
uitspraken strekken zich niet uit tot de daarin opgenomen beslissing omtrent de hoogte van
de kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden gerekend. De
begroting van de proceskosten is een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft.

De kosten van rechtsbijstand zijn niet aan te merken als schade die rechtstreeks is geleden
door het strafbare feit zoals bedoeld in art. 51f, eerste lid, Sv, maar als proceskosten zoals
hiervoor bedoeld.28 Indien een benadeelde partij dergelijke proceskosten als onderdeel van
de schade in de zin van art. 51f Sv vordert, dient zij in zoverre in die vordering niet-
ontvankelijk te worden verklaard. Het voorgaande brengt mee dat dergelijke kosten ook niet
in aanmerking kunnen worden genomen bij de oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr
voorziene schadevergoedingsmaatregel.29

Een redelijke uitleg van art. 592a Sv brengt mee dat bij de begroting van de daar bedoelde
kosten dezelfde maatstaf wordt gehanteerd als in civiele procedures.30 Bij dat uitgangspunt
dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. In civiele procedures wordt doorgaans
bij de begroting van door een in het ongelijk gestelde partij te vergoeden proceskosten een
zogenoemd liquidatietarief gehanteerd, zoals neergelegd in het op rechtspraak.nl
gepubliceerde 'Salarissen in rolzaken kanton' of 'Liquidatietarief rechtbanken en hoven'. Zo
een liquidatietarief is geen recht in de zin van art. 79 RO, maar slechts een de rechter niet
bindende richtlijn.31 Een dergelijke richtlijn leent zich bovendien niet steeds voor directe
toepassing op de door de raadsman verrichte werkzaamheden ten behoeve van de
benadeelde partij die zich in het strafproces heeft gevoegd.32

In civiele procedures blijft in geval van een kostenveroordeling ten gunste van een met
toevoeging procederende partij de toevoeging buiten beschouwing en plegen de kosten van
rechtsbijstand eveneens te worden begroot aan de hand van het toepasselijke
liquidatietarief. Het is vervolgens aan de advocaat van deze partij om deze proceskosten te
innen. Op grond van art. 32, derde lid, Besluit vergoedingen rechtsbijstand brengt de Raad
voor de Rechtsbijstand de proceskostenvergoeding in mindering op de aan de
rechtsbijstandverlener toekomende toevoegingsvergoeding, behoudens het bepaalde in het
vijfde lid.33

Een niet-ontvankelijkverklaring van de vordering van de benadeelde partij op de grond dat
behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert,
brengt niet zonder meer mee dat de benadeelde partij zelf de kosten moet dragen die zij
heeft moeten maken ten behoeve van de voeging in het strafproces. De beslissing om in een
zodanig geval – waarbij is bepaald dat de benadeelde partij haar vordering slechts bij de
burgerlijke rechter kan aanbrengen – de verdachte te verwijzen in de door de benadeelde
partij gemaakte kosten, behoeft wel motivering.34

Beoordeling en beslissing rechter

Voor de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde partij gelden niet de
bewijs(minimum)regels van het Wetboek van Strafvordering maar de regels van stelplicht en
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bewijslastverdeling in civiele zaken.35 Overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv rust op
de benadeelde partij die een vordering instelt in beginsel de last de feiten en
omstandigheden te stellen – en in geval van betwisting daarvan bewijs bij te brengen – die
tot toewijzing van de vordering kunnen leiden.36 In de context van het strafproces heeft die
stelplicht in het bijzonder betrekking op de feiten en omstandigheden die niet kunnen
worden vastgesteld aan de hand van uit het strafdossier af te leiden gegevens met
betrekking tot het aan de verdachte tenlastegelegde strafbare feit, hetgeen in het bijzonder
geldt voor feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de aard en omvang van de
gevorderde schade.

In het geval de verdachte de vordering van de benadeelde partij betwist zal de rechter aan
de hand van de onderbouwing van de stellingen over en weer moeten beoordelen of de
feiten en omstandigheden die tot toewijzing van de vordering kunnen leiden in voldoende
mate zijn komen vast te staan.

In het geval de verdachte de vordering van de benadeelde partij niet (gemotiveerd) betwist,
zal de rechter uitgaan van de juistheid van de daaraan ten grondslag gelegde feiten (vgl.
art. 149 Rv) en zal de vordering in de regel worden toegewezen, tenzij de vordering
onrechtmatig of ongegrond voorkomt of zich het hiervoor onder 2.1 bedoelde geval voordoet
waarin de rechter door de beperkingen van het strafproces niet verzekerd acht dat beide
partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest hun stellingen en
onderbouwingen met betrekking tot de toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te
brengen. In laatstgenoemd geval ligt het in de rede dat de benadeelde partij niet-
ontvankelijk is en zij haar vordering bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Slechts in
gevallen waarin de niet-toewijsbaarheid niet volgt uit de beperkingen van het strafproces,
de benadeelde partij genoegzaam in de gelegenheid is geweest haar vordering te
onderbouwen en de ongegrondheid van die vordering in voldoende mate is komen vast te
staan, kan de rechter ervoor kiezen de vordering af te wijzen.

Het staat de rechter vrij in zijn oordeel over een vordering van de benadeelde partij
gedeeltelijk een inhoudelijke beslissing te nemen in de vorm van een toe- of afwijzing, en de
vordering voor het resterende deel niet-ontvankelijk te verklaren. Een dergelijke splitsing
van de vordering maakt het voor de strafrechter mogelijk te beslissen over dat deel van de
vordering waarvan de behandeling niet een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert, terwijl de benadeelde partij het resterende deel van haar vordering aan de
burgerlijke rechter kan voorleggen.37 Het voorgaande betekent echter niet dat de
strafrechter op grond van zijn voorlopig oordeel een gevorderd (schade)bedrag geheel of
gedeeltelijk kan toewijzen bij wege van voorschot, in afwachting van een definitief oordeel
van de civiele rechter.38

De rechter dient tegelijk met de einduitspraak in de strafzaak ook op de vordering van de
benadeelde partij te beslissen (art. 335 Sv), tenzij hij de benadeelde partij op grond van
evidente omstandigheden kennelijk niet-ontvankelijk acht en hij haar zonder nadere
behandeling van de vordering niet-ontvankelijk verklaart (art. 333 Sv).

Aan een onherroepelijk geworden uitspraak van de strafrechter komt gezag van gewijsde
toe op de voet van art. 236, eerste lid, Rv voor zover daarin de vordering van de benadeelde
partij (gedeeltelijk) is toe- of afgewezen.39

Art. 361, vierde lid, Sv schrijft voor dat de beslissing op de vordering van de benadeelde
partij met redenen is omkleed. De begrijpelijkheid van de beslissingen over de vordering van
de benadeelde partij is mede afhankelijk van de wijze waarop (en de stukken waarmee)
enerzijds de vordering is onderbouwd en anderzijds daartegen verweer is gevoerd.
Naarmate de vordering uitvoeriger en specifieker wordt weersproken, zal de motivering van
de toewijzing van de vordering dus meer aandacht vragen.40

Met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 2.4 reeds is overwogen, begroot de rechter
de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Indien de
omvang van de schade zonder nader onderzoek dat een onevenredige vertraging van het
strafgeding zou opleveren, niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, kan die omvang in veel
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gevallen worden geschat (art. 6:97 BW). De rechter dient in zijn motivering van die schatting
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vaststaande feiten.41 Indien de gehele schade of een
bepaalde schadepost wordt geschat op een bepaald bedrag impliceert de beslissing met
betrekking tot die schade(post) de afwijzing van hetgeen meer werd gevorderd, tenzij uit die
beslissing blijkt dat sprake is van een gedeeltelijke toewijzing zoals hiervoor onder 2.8.4
bedoeld.

De begroting van immateriële schade geschiedt naar billijkheid met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de aansprakelijkheid en de ernst
van het aan de aansprakelijke te maken verwijt, alsmede, in geval van letselschade, de aard
van het letsel, de ernst van het letsel (waaronder de duur en de intensiteit), de verwachting
ten aanzien van het herstel en de leeftijd van het slachtoffer. Voorts dient de rechter bij de
begroting, indien mogelijk, te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in
vergelijkbare gevallen zijn toegekend.42

Dat de vordering van de benadeelde partij strekt tot vergoeding van zogenoemde
‘shockschade’ als hiervoor onder 2.4.5 bedoeld, sluit niet uit dat deze vordering zich leent
voor behandeling in een strafgeding.43

De schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr)

Art. 36f Sr bepaalt, kort gezegd, dat de rechter aan de verdachte de verplichting kan
opleggen tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer of
de personen genoemd in art. 51f, tweede lid, Sv, indien en voor zover de verdachte jegens
het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare
feit is toegebracht. Ook voor het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel is daarnaast
vereist dat sprake is van de hiervoor onder 2.3.1 bedoelde ‘rechtstreekse schade’.44

Uit de bewoordingen alsmede de geschiedenis van de totstandkoming van art. 36f Sr volgt
dat de in die bepaling bedoelde maatregel een strafrechtelijke sanctie is die los van de
beslissing in de voegingsprocedure kan worden opgelegd.45 De schadevergoedingsmaatregel
kan door de rechter ook worden opgelegd indien het slachtoffer geen schadevergoeding
heeft gevorderd of niet in zijn vordering kan worden ontvangen.46 Hieruit volgt ook dat de
rechter niet is gehouden het bedrag van de betalingsverplichting als bedoeld in art. 36f Sr op
hetzelfde bedrag te stellen als het bedrag waarvoor hij de daarmee verband houdende
vordering van de benadeelde partij heeft toegewezen. Zoals onder 2.5 reeds is overwogen,
staat de omstandigheid dat de benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de wettelijke
rente wordt vergoed, er bijvoorbeeld niet aan in de weg dat de rechter bepaalt dat de op de
voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsverplichting wordt vermeerderd met de wettelijke
rente. Noch uit de tekst van de wet, noch uit de wetsgeschiedenis vloeit voort dat de
mogelijkheid tot het opleggen van die schadevergoedingsmaatregel afhankelijk is gesteld
van de opeisbaarheid van het vorderingsrecht van het slachtoffer.47

Hetgeen hiervoor onder 2.7 is overwogen, brengt mee dat de proceskosten, waaronder
begrepen de kosten van rechtsbijstand, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de
oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr voorziene maatregel.

Indien voor dezelfde schade zowel de vordering van de benadeelde partij wordt
toegewezen als de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd, dient de rechter in de
uitspraak op te nemen dat de verdachte is gekweten van zijn plicht tot schadeloosstelling
van het slachtoffer indien en voor zover hij heeft voldaan aan één van de hem opgelegde
wijzen van vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade.48

Indien sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook de schadevergoedingsmaatregel
voor het totale schadebedrag worden opgelegd. Zoals hiervoor onder 2.6 is overwogen
dient eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid bij het opleggen van de
schadevergoedingsmaatregel tot uitdrukking te worden gebracht.

In art. 36f, zesde lid, Sr is art. 24c Sr van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat
betekent dat de rechter – met inachtneming van de in het derde lid van laatstgenoemd
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artikel omschreven begrenzing en de daar gegeven berekeningsmaatstaf – dient te bepalen
hoeveel dagen hechtenis bij gebreke van volledige betaling of verhaal van het vastgestelde
bedrag zal worden toegepast, waarbij moet worden opgemerkt dat in het jeugdstrafrecht
afwijkende regels gelden. De vervangende hechtenis heeft dus betrekking op de
vastgestelde betalingsverplichting in haar geheel.49 De aan de schadevergoedingsmaatregel
te verbinden hechtenis beloopt ten hoogste een jaar. Op grond van art. 60a Sr in verbinding
met art. 24c, derde lid, Sr geldt dit maximum ook in een geval waarin de oplegging van
meerdere schadevergoedingsmaatregelen samenloopt.50

De draagkracht van de verdachte speelt bij de bepaling van de hoogte van het in de
schadevergoedingsmaatregel begrepen schadebedrag geen rol. Niettemin kan het gebrek
aan draagkracht onder omstandigheden voor de rechter reden zijn ervan af te zien de
schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan
sprake zijn. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan gevallen waarin op voorhand
vaststaat dat het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel slechts zal leiden tot het
in de toekomst tenuitvoerleggen van vervangende hechtenis. De rechter behoeft slechts dan
in het bijzonder de redenen op te geven waarom van een daaromtrent ingenomen
standpunt wordt afgeweken indien dat standpunt, voldoende onderbouwd, dat
uitzonderlijke karakter van het geval duidelijk maakt.51

Door de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de hiervoor onder 2.4.6 vermelde Wet van
11 april 2018 is art. 36f Sr gewijzigd in die zin dat de aldaar genoemde affectieschade en
verplaatste schade ook in een op te leggen schadevergoedingsmaatregel kunnen worden
betrokken.

Het middel klaagt dat het Hof de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij
onvoldoende heeft gemotiveerd.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“1. hij in de periode van 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen opzettelijk heeft geteeld in een pand aan de [a-straat
1] een hoeveelheid van in totaal ongeveer 250 hennepplanten, zijnde hennep een middel
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2. hij in de periode van 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in
een pand (perceel [a-straat 1]) heeft weggenomen een hoeveelheid (elektrische) energie,
toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., waarbij verdachte en zijn mededader(s) het weg
te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

3. hij in de periode 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw (te weten
[a-straat 1]) toebehorende aan [betrokkene 1] heeft beschadigd.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer het volgende bewijsmiddel:

“Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal aangifte (als bijlage op pagina 79-80
van het proces-verbaal genummerd PL091A-2013080639) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1]:

Ik doe aangifte van vernieling, gepleegd tussen 1 februari 2013 en 12 april 2013 te Utrecht.
Op 
12 april 2013 kwam mijn vrouw bij mijn woning aan de [a-straat 1] te Utrecht aan. Zij zag
dat de woning was gebruikt voor een hennepkwekerij. Ikkan de goederen die vernield zijn
als volgt beschrijven. Op de begane grond is de voordeur opengebroken. In twee deuren op
de begane grond zijn vijf sloten vernield. Ik zag dat de trap vanaf de begane grond naar de
eerste verdieping kapot was. Ik zag dat de verf van de trap was en dat er gaten in de trap
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zaten. Ik zag dat op de eerste etage de vloer was opgebold. Ik zag dat de planken omhoog
waren gebogen. Ik zag dat op de eerste etage aan zeventien muren beschadigingen waren.
Ik zag dat in de slaapkamer een gat van ongeveer 10 bij 10 centimeter was geboord naar de
meterkast. Ik zag dat in de hobbykamer het behang kapot was en dat de vloerbedekking
kapot was. Ik zag dat de deur van het washok kapot was. Ik zag dat in de badkamer de
tegelvloer beschadigd was. Ik zag dat de trap tussen de eerste en tweede etage kapot was.
Ik zag dat de verf van de trap af was en dat één spijl niet meer aan de trap zat. Ik zag dat
op de tweede etage het behang beschadigd was.”

Bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding bevindt zich een
‘Schadeopgaveformulier Misdrijven’ van de benadeelde partij [betrokkene 1] met bijlagen. Dit
formulier houdt onder meer in:

“2.1 Gestolen en/of beschadigde goederen

Slaapkamermuur gesloopt; alle muren op 1e verdieping beschadigd en vol met gaten.

€ 3158,00, nummer bijlage 2 & 4.

Vurenhouten vloer beschadigd en doorweekt (1e verdieping); vervangen door laminaat €
514,02, nummer bijlage 2 & 5.

Ondervloer 1e verdieping doorweekt € 130,14.

Overige posten op extra blad, bedrag € 5850,00, totaal € 9652,16, nummer bijlage 1.”

De bij het schadeopgaveformulier gevoegde bijlage 1 houdt het volgende in:

“2.1 Gestolen en/of beschadigde goederen

Tegelvloer badkamer (Portugese plavuizen) beschadigd door waterton en chemicaliën. Dient
vervangen te worden (6 m2), bedrag € 2000,-, nummer bijlage 2.

Voordeur en kozijn opengebroken door politie voor inspectie hennepkwekerij, bedrag €
750,-.

Behang vervangen in hobbykamer 1e verdieping, bedrag € 500,-, nummer bijlage 2.

Behang vervangen in slaapkamer 2e verdieping en trapgat, bedrag € 1000,-, nummer bijlage
2.

Gat in de betonvloer (10 cm x 10 cm) van de slaapkamer op de 1e verdieping naar de
meterkast, bedrag € 100,-.

Trap begane grond – 1e verdieping, hout van de treden en de verlaag flink beschadigd.
Bedrag 
€ 650,-.

Trap 1e verdieping – 2e verdieping, hout van de treden en de verflaag flink beschadigd.
Spijlen van de balustrade doorgezaagd. Bedrag € 850,-, nummer bijlage 2.

Subtotaal extra schadeposten, € 5.850,-.

Overig

Verwijderen van puin van hennepkwekerij (3000 kg), bedrag € 899,46, nummer bijlage 12.

Telefoonkosten V.S. - Nederland, bedrag € 87,16, nummer bijlage 13.

(...)

Huurderving: Het huis was dusdanig vernield, dat het niet opnieuw verhuurd kon worden, totdat
de meest noodzakelijke reparaties waren voltooid. In mei 2013 t/m augustus 2013 kon er geen
huur worden ontvangen. (4 x € 1275,-) Bedrag € 5100,-, nummer bijlage 3,4.

Schoonmaak alle kamers, zoals bepaald in het huurcontract, artikel 17.3, bedrag € 400,-, nummer
bijlage 3.

Alle gordijnen laten stomen en ophangen vanwege wiet- en rooklucht, zoals bepaald in het
huurcontract, artikel 17.4, bedrag € 300,-, nummer bijlage 3.
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(...)”

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

“De raadsman voert het woord tot verdediging, zakelijk weergegeven:

(...)

Wat betreft de vordering van de benadeelde partij merk ik het volgende op. De schade aan
de slaapkamer zou 3158 euro zijn. Er wordt verwezen naar bijlage 4, er is een Excel sheet
overgelegd maar er is verder geen concrete onderbouwing waaruit het bedrag precies is
opgebouwd. De gehele vordering, zeker gezien de omvang, was niet geschikt voor
behandeling door de politierechter. Dit was meer iets geweest voor de civiele rechter. Er
worden lukraak bedragen opgesomd, maar daar moet nader onderzoek naar worden
gedaan. Er zijn ook geen bonnen. De vervanging van het laminaat is deels onderbouwd met
bonnen van Carpet Right. Ik verzoek om de vordering ten aanzien van het bedrag van 3158
euro niet-ontvankelijk te verklaren. Ten aanzien van de vervanging van de ondervloer van
het laminaat kom ik op een bedrag van 380 euro waar bonnen van aanwezig zijn en 114
euro voor onderleggers. Die twee bedragen zijn toewijsbaar. Ik verzoek om de immateriële
schade niet-ontvankelijk te verklaren. De kosten voor elektriciteit, watergebruik en sloten
openbreken zijn toewijsbaar. Ten aanzien van de gevolgschade geldt dat er geen
onderbouwing is. Er worden bedragen genoemd maar er zijn geen concrete stukken. Dit deel
van de vordering kan beter bediscussieerd worden bij de civiele rechter. Het betreft een
arbitrair bedrag en het vereist meer onderbouwing. Voor de kosten van de inspectie door de
politie is geen onderbouwing. De kosten voor het behang à 1000 euro zijn ook niet
onderbouwd met bonnen. Het bedrag van 5850 euro moet niet-ontvankelijk worden
verklaard. De post die ziet op verwijderen van puin is toewijsbaar, evenals de
telefoonkosten. De kostenposten die daaronder worden opgesomd zijn wat mij betreft niet-
ontvankelijk, ook omdat dat een civiele kwestie is die eerst uitgezocht moeten worden. Ook
de huurderving hoort bij een civiele rechter thuis. Een bedrag van € 4.307,88 is toewijsbaar,
voor het overige verzoek ik u om de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

De voorzitter geeft de benadeelde partij nog de gelegenheid het woord te voeren.

De benadeelde [betrokkene 1] voert het woord, zakelijk weergegeven:

De kosten waar de raadsman over spreekt zijn soms schattingen omdat het veelal schade
betreft die nog steeds aanwezig is. Ik heb nog geen geld gehad om alles te repareren. Wij
leven nog steeds met schade. Ik wacht al vier jaar tot deze strafzaak is geëindigd, zodat we
verder kunnen en het geld hebben om ook de rest van de schade aan te pakken. Ik zou het
verschrikkelijk vinden om opnieuw een civiele procedure op te starten om deze kosten te
verhalen. De verdachte heeft nooit spijt betuigd of zijn excuses aangeboden. Alle kosten die
tot op de cent gespecificeerd zijn, daar heb ik wel bonnen of bewijsstukken van. De ronde
bedragen zijn inderdaad schattingen. Wij hebben diverse klusbedrijven over de vloer gehad
die ons geholpen hebben met de schattingen. Helaas is tot op heden nog niet alle schade
gerepareerd.

De advocaat-generaal voert het woord tot repliek, zakelijk weergegeven:

(...)

De benadeelde partij heeft vandaag voldoende en deugdelijk uitgelegd hoe de schade is
onderbouwd en hoe bepaalde kosten nog niet concreet kunnen worden ingevuld, omdat die
reparaties nog moeten plaatsvinden. De benadeelde partij geeft aan dat de begroting door
professionals is gedaan. Meer onderbouwing kan de benadeelde partij niet verschaffen.

De raadsman voert het woord tot dupliek, zakelijk weergegeven:

(...)

Volgens de advocaat-generaal is de vordering van de benadeelde partij voldoende
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onderbouwd. De benadeelde partij zegt dat het gaat om schattingen. Dat betekent dat de
kosten arbitrair zijn en daar is in het strafproces geen ruimte voor. Als je een professional
laat kijken naar de schade, dan maakt hij een offerte op. Die stukken zie ik hier niet maar
daarmee had de benadeelde partij in ieder geval iets meer handen en voeten kunnen geven
aan de schattingen. Het niet willen procederen bij een civiele rechter mag niet meespelen bij
de beoordeling van de vordering. Het moet voldoende duidelijk zijn dat de kosten ook echt
zijn gemaakt. Ik blijf dus bij het standpunt dat de vordering maar voor een beperkt bedrag
toewijsbaar is.”

Het Hof heeft de verdachte veroordeeld tot betaling van € 20.269,72 aan 
[betrokkene 1] als benadeelde partij. Het heeft daartoe het volgende overwogen:

“Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 28.304,72. De vordering is bij het vonnis
waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 26.304,72. De benadeelde partij heeft
zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Met de politierechter is het hof van oordeel dat € 1.000 in verband met het verloren gaan
van vrije tijd en € 1.000 in verband met immateriële schade niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Daarnaast is het hof van oordeel dat ook het ‘boetebedrag’ van € 6.035
niet beschouwd kan worden als schade dat veroorzaakt is door de bewezenverklaarde
feiten, zodat het hof ook dat onderdeel niet zal toewijzen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij
als gevolg van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige de benadeelde partij in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij
haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel
van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.”

In de kern klaagt het middel, onder verwijzing naar hetgeen namens de verdachte in hoger
beroep is aangevoerd, dat de toewijzing door het Hof van een aantal in de schriftuur aangeduide
schadeposten onbegrijpelijk is omdat het slechts schattingen betreft.

De benadeelde partij heeft, blijkens hetgeen hiervoor onder 3.3.1 is weergegeven, aan zijn
vordering ten grondslag gelegd dat de desbetreffende schadeposten zien op schade aan de
woning van de verdachte, welke schade het gevolg is van de bewezenverklaarde feiten, kort
gezegd het medeplegen van hennepteelt en diefstal van elektriciteit in die woning alsmede
beschadiging van die, door de verdachte gehuurde, woning. Voorts heeft de benadeelde partij,
zoals hiervoor onder 3.3.2 weergegeven, zijn vordering onderbouwd door erop te wijzen dat de
schade aan de woning voor een deel nog niet is hersteld en dat de daarvoor nog te maken kosten
zijn geschat. Gelet op hetgeen hiervoor, in het bijzonder onder 2.4.2, is overwogen, is het oordeel
van het Hof dat de omstandigheid dat deze kosten zijn geschat niet aan toewijzing van die kosten
in de weg staat, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Voor zover het middel hierover klaagt, faalt het.

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

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak
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De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan 2 jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste 
lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde
taakstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis.

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft het aantal uren te verrichten
taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis;

- vermindert het aantal uren taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis in die zin dat deze
142 uren, subsidiair 71 dagen hechtenis, belopen;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink, C.E. du Perron, J.C.A.M. Claassens en C.H. Sieburgh, in bijzijn van de waarnemend
griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2019.
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Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's–Hertogenbosch van 23 juli 2014,
nummer 20/004228–13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C.C. Polat, advocaat te Breukelen, een

ECLI:NL:HR:2016:1005

1 Geding in cassatie



2.1.

2.2.

schriftuur ingediend. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2 Aan de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep voorafgaande beschouwingen

Art. 80a, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie (hierna: RO) geeft de Hoge Raad de
bevoegdheid om – gehoord de Procureur–Generaal – een ingesteld beroep in cassatie niet–
ontvankelijk te verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie
rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang
heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze bepaling op 1 juli 2012 heeft de Hoge Raad in
zijn arresten van 11 september 20121 enkele aspecten van die toen nieuwe voorziening
behandeld en enige vragen beantwoord die zij oproept. Daarbij is toen aangetekend dat de
cruciale vraag wanneer sprake is van klachten in de zin van art. 80a, eerste lid, RO zich – zeker op
dat moment – niet leende voor een uitputtende en min of meer definitieve beantwoording.
Daaraan is toegevoegd dat te verwachten viel dat de door art. 80a RO geïntroduceerde 'selectie
aan de poort' zich gaandeweg zal ontwikkelen.

In het onderhavige arrest zal de Hoge Raad die arresten uit 2012 actualiseren. Daartoe zal
hieronder zowel de inhoud van die arresten uit 2012 als van de nadien – tot en met heden, 7 juni
2016 – gewezen rechtspraak worden verwerkt.

De na 2012 gewezen arresten waarin gemotiveerd is beslist dat het beroep zich leent voor
afdoening op de voet van art. 80a RO, kunnen enigszins themagewijs worden gerubriceerd. Die
rubricering kan niet anders dan grof zijn omdat de grenzen vaak niet scherp te trekken zijn. In dat
verband moet worden benadrukt dat het oordeel over voldoende belang en over de toepassing
van art. 80a RO vaak sterk wordt bepaald door de bijzondere omstandigheden van het geval,
zodat algemene regels zich moeilijk laten formuleren. Een typerend voorbeeld daarvan is een
arrest van 7 juli 20152 inzake een raadsvrouwe die zich voor de behandeling van het hoger
beroep meldde bij een verkeerd Hof, vervolgens per fax een verzoek aan het juiste Hof stuurde
met primair een verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak (dat het Hof afwees) en
subsidiair het verzoek kennis te nemen van de meegefaxte pleitnotities (wat het Hof deed). Vooral
bij bewijsdefecten doet zich regelmatig de vraag voor of zij van dien aard zijn dat zij moeten
leiden tot cassatie of dat zij met toepassing van art. 80a RO kunnen worden gepasseerd.

In de eerste plaats kan worden gewezen op een aantal arresten over de toepassing van art. 80a
RO die een zaakoverstijgende betekenis hebben.

a. In een arrest van 3 februari 20153 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat tekst noch strekking van
art. 80a RO zich ertegen verzet dat het Parket bij de Hoge Raad afziet van het innemen van een
standpunt over de toepassing van deze bepaling en dat het voorschrift van art. 439, eerste lid, Sv
dat de Procureur–Generaal een op schrift gestelde conclusie neemt, daaraan niet in de weg staat.
Dit heeft tot gevolg dat in die gevallen waarin het Parket afziet van het innemen van een
standpunt over de toepassing van art. 80a RO (of mondeling het standpunt inneemt dat art. 80a
RO kan worden toegepast) en dus niet een op schrift gestelde conclusie neemt waarvan ingevolge
art. 439, derde lid, Sv een afschrift aan de raadsman wordt toegezonden, voor schriftelijk
commentaar op de conclusie als bedoeld in art. 439, vijfde lid, Sv geen plaats is.

b. In een arrest van 17 december 20134 heeft de Hoge Raad zijn in 2012 verwoorde oordeel
herhaald dat en vervolgens nader gemotiveerd waarom hij niet kan toekomen aan een
beoordeling van rechtspunten betreffende de vordering van de benadeelde partij in het geval dat
art. 80a RO in de weg staat aan de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de verdachte
en/of het openbaar ministerie.

c. In enkele arresten heeft de Hoge Raad erop gewezen dat het instellen van cassatieberoep niet
de enige manier behoeft te zijn om misslagen in de bestreden uitspraak te herstellen. Dat is in het
bijzonder het geval als het gaat om "een onmiddellijk kenbare fout die zich voor eenvoudig herstel



leent door de rechter(s) die op de zaak heeft/hebben gezeten overeenkomstig hetgeen de Hoge
Raad heeft beslist in zijn arresten van 6 juli 2010".5 Deze wijze van herstel van "een onmiddellijk
kenbare fout, verschrijving of verrekening" verdient in voorkomende gevallen de voorkeur boven
het voeren van een cassatieprocedure omdat daardoor ondubbelzinnig – en op kortere termijn –
duidelijkheid komt te bestaan omtrent de voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing. Zo'n
herstelarrest is ook de aangewezen weg ingeval de rechter heeft verzuimd toepassing te geven
aan de in art. 27 Sr bedoelde aftrek:

"Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arresten van 11 september 2012 (...) behoort het
verzuim toepassing te geven aan de in art. 27 Sr bedoelde aftrek tot de verzuimen die voor de
invoering van art. 80a RO grond vormden voor vernietiging van de bestreden uitspraak, doch
nadien met toepassing van art. 80a RO – of in voorkomende gevallen met toepassing van art. 81,
eerste lid, RO – niet langer tot cassatie nopen. Dat berust erop dat bij vernietiging van de
bestreden uitspraak niet voldoende in rechte te respecteren belang bestaat. Het verzuim
toepassing te geven aan de wettelijk voorgeschreven aftrek als bedoeld in art. 27 Sr vormt immers
een onmiddellijk kenbare fout die zich voor eenvoudig herstel leent door de rechter(s) die op de
zaak heeft/hebben gezeten overeenkomstig hetgeen de Hoge Raad heeft beslist in zijn arresten
van 6 juli 2010 (LJN BJ7243, NJ 2012/248) en 12 juni 2012 (LJN BW1478, NJ 2012/490). Deze wijze
van herstel verdient de voorkeur, omdat daardoor ondubbelzinnig duidelijkheid komt te bestaan
omtrent de voor tenuitvoerlegging vatbare strafoplegging.

Maar ook indien zodanige herstelbeslissing achterwege blijft, bestaat bij vernietiging van de
bestreden uitspraak waarin verzuimd is de aftrek van art. 27 Sr te bevelen onvoldoende in rechte
te respecteren belang. Er is in zo een geval immers sprake van een voor eenieder evidente
vergissing op grond waarvan die uitspraak verbeterd moet worden gelezen, en wel aldus dat de
bedoelde aftrek is bevolen. Een redelijk handelend openbaar ministerie dat met de
tenuitvoerlegging van de strafoplegging is belast kan zich dan ook niet op het standpunt stellen
dat de straf zonder die aftrek moet worden ten uitvoer gelegd."6

Ook bij bijvoorbeeld een evidente misslag in de berekening van het wederrechtelijk verkregen
voordeel7 of het verzuim in het dictum te vermelden dat de in art. 14d lid 2 Sr bedoelde opdracht
inzake reclasseringstoezicht en –begeleiding is gegeven8, ligt een verzoek om een
herstelbeslissing meer voor de hand dan het instellen van een rechtsmiddel. In dat verband moet
worden gewezen op een arrest van 8 maart 20169 waar het hof de vordering van de benadeelde
partij en de schadevergoedingsmaatregel voor € 10,– teveel had toegewezen, doch het
cassatieberoep niet–ontvankelijk werd verklaard op de grond dat de verdachte onvoldoende
belang had bij dat beroep omdat hij 's hofs misslag door middel van een herstelarrest ongedaan
kon laten maken.

d. Zaakoverstijgend is ook het (overzichts)arrest van 1 juli 201410 over verzoeken tot het
oproepen en horen van getuigen. In dat arrest is onder meer overwogen dat met inachtneming
van de uit art. 80a RO voortvloeiende terughoudendheid bij de toetsing in cassatie in gevallen
waarin het belang bij vernietiging niet evident is, die toetsing zich – meer dan vroeger het geval
was – zal concentreren op de vraag of de beslissing van de feitenrechter ten aanzien van het al
dan niet oproepen onderscheidenlijk horen van getuigen begrijpelijk is. Daarbij is aangetekend dat
die begrijpelijkheid in verband met de aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering
van de omstandigheden van het geval in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.
Daaraan is naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat–Generaal in een arrest van 8
september 201511 toegevoegd:

"dat bij de beantwoording van de vraag naar het – rechtens te respecteren – belang bij een
cassatiemiddel over de afwijzing van een verzoek een getuige op te roepen dan wel te horen,
onder omstandigheden ook een rol kan spelen dat onvoldoende duidelijk is welke betekenis het
horen van de getuige kan hebben voor het beantwoorden van een van de vragen van art. 348 en
350 Sv. Van de verdediging kan in dergelijke gevallen worden gevergd dat zij – gezien art. 80a van
de Wet op de rechterlijke organisatie – in de cassatieschriftuur toelicht welk belang zij heeft bij
een klacht over de afwijzing van het verzoek die getuige te horen."

e. In dit kader moet voorts een arrest van 2 mei 201512 worden genoemd over verzoeken tot het
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stellen van prejudiciële vragen in het geval van toepassing van de art. 80a en 81 RO. Dat arrest
gaat over de (stilzwijgende afwijzing van) verzoeken tot het stellen van prejudiciële vragen op de
voet van art. 267 VWEU in zaken waarbij het cassatieberoep met toepassing van en onder
verwijzing naar art. 80a dan wel art. 81 RO niet–ontvankelijk wordt verklaard onderscheidenlijk
wordt verworpen. In zo een uitspraak ligt besloten dat van het stellen van prejudiciële vragen kan
worden afgezien omdat de opgeworpen prejudiciële vragen niet relevant zijn voor de oplossing
van het geschil dan wel kunnen worden beantwoord aan de hand van de rechtspraak van het Hof
van Justitie of redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de wijze waarop deze vragen over de
betrokken Unierechtelijke rechtsregel moeten worden opgelost.

f. Zoals de Hoge Raad in zijn arresten van 2012 heeft opgemerkt, zal in gevallen waarin art. 80a
RO kan worden toegepast, het gebruik van het bijzondere instrument van de ambtshalve cassatie
niet snel aan de orde zijn. Aan de toepassing van art. 80a RO staat op zichzelf niet in de weg dat
het Parket bij de Hoge Raad ambtshalve heeft geconcludeerd tot vernietiging, zoals wordt
geïllustreerd door een arrest van 22 december 2015.13

Ingevolge art. 80a, eerste lid, RO kan het beroep in cassatie niet–ontvankelijk worden
verklaard op de grond dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie
rechtvaardigen omdat "de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden".

Het gaat dan – in de woorden van de wetsgeschiedenis – om "gevallen waarin de motivering
van de feitenrechter niet helemaal vlekkeloos is of waarin kleine vormfouten zijn gemaakt,
die echter op de uiteindelijke beslissing niet van invloed kunnen zijn geweest" alsmede om
"klachten (...) waarin de duidelijke strekking van de wet of vaste rechtspraak wordt
miskend".14 In aanvulling op deze voorbeelden noemde de Hoge Raad in zijn arresten van
2012 als klachten die evident kansloos zijn en zich daarom lenen voor toepassing van art.
80a RO, klachten die:

- zijn gericht tegen andere handelingen of beslissingen dan de in art. 78 RO genoemde,
en/of

- enkel vertogen van feitelijke aard behelzen, en/of

- steunen op feiten die in cassatie niet vaststaan en/of waarop in feitelijke aanleg geen
beroep is gedaan, en/of

- berusten op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing, en/of

- een tardief verweer behelzen, en/of

- betrekking hebben op bij de behandeling van de zaak in eerste aanleg begane
vormverzuimen waarop bij de behandeling van het appel geen beroep is gedaan, en/of

- eisen stellen die het recht niet kent, en/of

- zich keren tegen een overweging ten overvloede, en/of

- zijn gericht tegen een geenszins onbegrijpelijk oordeel van feitelijke aard, en/of

- opkomen tegen een geenszins onbegrijpelijke motivering betreffende de verwerping van
een verweer, en/of

- zich keren tegen de motivering van een juist rechtsoordeel dan wel (het ontbreken van) de
motivering van de verwerping van een verweer dat hoe dan ook niet kan slagen, en/of

- betrekking hebben op een onmiskenbare misslag of schrijffout in de bestreden uitspraak of
het proces-verbaal van de terechtzitting, en/of

- opkomen tegen een geenszins onbegrijpelijk oordeel omtrent de betekening der
dagvaarding en/of de ontvankelijkheid van het hoger beroep, en/of

- zich keren tegen een geenszins onbegrijpelijke motivering betreffende de afwijzing van een
verzoek tot het horen van getuigen en/of deskundigen, onderscheidenlijk een verzoek met
betrekking tot een tegenonderzoek dan wel een verzoek tot aanhouding van de
behandeling van de zaak, en/of

- blijk geven van miskenning van de selectie– en waarderingsvrijheid van de feitenrechter
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met betrekking tot de bewijsvoering en de straftoemeting, en/of

- blijk geven van miskenning van de vrijheid van de feitenrechter met betrekking tot de uitleg
van verklaringen en processtukken.

Aan deze lijst van voor toepassing van art. 80a RO in aanmerking komende gevallen zijn na
2012 slechts enkele zaken expliciet toegevoegd. Dat betreft gevallen waarin sprake was
van:

- het verzuim zich in appel te beroepen op het ontbreken van de voor het instellen van de
strafvervolging vereiste klacht;15

- het verzuim zich in appel erop te beroepen dat het proces–verbaal van de terechtzitting in
eerste aanleg rechtskracht mist omdat het niet overeenkomstig art. 327 Sv is vastgesteld en
ondertekend, en dat het vonnis daarom niet (partieel) had mogen worden bevestigd;16

- de verkeerde lezing van de bestreden uitspraak wat betreft de beslissing op de vordering
tot tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf.17

Voorts kan ingevolge art. 80a, eerste lid, RO het beroep in cassatie niet–ontvankelijk
worden verklaard op de grond dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie
rechtvaardigen omdat "de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang
heeft bij het cassatieberoep".

Als zulke gevallen van 'klaarblijkelijk onvoldoende belang bij het cassatieberoep' werden in
de arresten van 2012 reeds genoemd de cassatieberoepen tegen beslissingen die degene
die het beroep heeft ingesteld niet belasten, bijvoorbeeld het beroep van een verdachte
tegen de nietigverklaring van de dagvaarding of tegen de niet–ontvankelijkverklaring van
het openbaar ministerie in de vervolging.

In lijn daarmee is in een uitspraak van 15 maart 201618 een beroep dat strekte tot
teruggave aan de klager van de onder hem inbeslaggenomen voorwerpen, met toepassing
van art. 80a RO niet–ontvankelijk verklaard omdat die voorwerpen inmiddels aan de klager
waren teruggegeven en het beslag daardoor ingevolge art. 134, tweede lid, Sv was
beëindigd, terwijl het gestelde belang bij het cassatieberoep (vergoeding van de door de
klager voldane eigen bijdrage ter zake van het klaagschrift) ontoereikend werd geoordeeld
om te kunnen gelden als een rechtens te beschermen belang.

In de arresten van 2012 werd verder gewezen op de gevallen waarin tot dan toe een
verzuim tot vernietiging van de bestreden uitspraak noopte, terwijl degene die het
cassatieberoep had ingesteld in wezen niet voldoende in rechte te respecteren belang had
bij die vernietiging en bij een eventuele nieuwe behandeling na de terug– of verwijzing van
de zaak. Van de verzuimen die vóór 1 juli 2012 grond vormden voor vernietiging, maar die
zich volgens de Hoge Raad leenden voor toepassing van art. 80a RO, werden toen de
volgende voorbeelden genoemd:

- het verzuim inzake de in art. 27 Sr bedoelde aftrek;

- het verzuim op de voet van art. 353 Sv te beslissen over het beslag;

- het verzuim inzake de vermelding van de in art. 358, vierde lid, Sv bedoelde wettelijke
voorschriften;

- het verzuim inzake de aanhechting van de juiste, zich in het dossier bevindende stukken
aan de uitspraak, bijvoorbeeld de tenlastelegging en de vordering van het openbaar
ministerie in verband met het voorschrift van art. 359, eerste lid, Sv;

- het verzuim de zaak op de voet van art. 495b, eerste lid, Sv achter gesloten deuren te
behandelen, terwijl de verdachte ten tijde van die behandeling meerderjarig was.

Daaraan werd toegevoegd dat een cassatieberoep met art. 80a RO wordt afgedaan indien
dat enkel ertoe strekt te klagen dat als gevolg van het instellen van het cassatieberoep na
de bestreden uitspraak de redelijke termijn in de zin van art. 6, eerste lid, EVRM is
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overschreden, en dat dit niet anders is indien naast de klacht betreffende de redelijke
termijn slechts klachten zijn voorgesteld die aan toepassing van art. 80a RO niet in de weg
staan. Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat–Generaal bij een
arrest van 12 april 201619 moet worden aangenomen dat een dergelijke toepassing van art.
80a RO naar het oordeel van het EHRM niet in strijd is met art. 6 EVRM.

Inmiddels kunnen aan de na 2012 gewezen beslissingen de volgende gevallen worden
ontleend waarin toepassing is gegeven aan art. 80a RO vanwege klaarblijkelijk onvoldoende
belang. Omdat, zoals in 2.1 is benadrukt, de toepassing van art. 80a RO vooral wordt
bepaald door de bijzondere omstandigheden van het geval, worden hieronder met het oog
daarop waar nodig de beslissende overwegingen geciteerd.

Betekeningsvoorschriften

- Nu de verdachte op de hoogte was van de terechtzitting in hoger beroep, is het belang van
de verdachte bij de enkele klacht dat de bij de appeldagvaarding behorende akte van
uitreiking in het ongerede is geraakt, niet evident.20

- Gelet op de bijzonderheden waardoor de zaak wordt gekenmerkt, is het belang van de
verdachte bij zijn klacht dat de oproeping in hoger beroep niet op de juiste griffie is
uitgereikt, niet evident.21

- Nu de naar het Bulgaarse adres van de betrokkene verzonden oproeping – kort gezegd –
onbestelbaar retour is gekomen, is het belang van de betrokkene bij zijn klacht dat die
oproeping niet was voorzien van de op grond van art. 588, tweede lid, Sv vereiste vertaling
in de Bulgaarse taal, niet evident.22

Zittingsvoorschriften

- Niet–naleving van art. 322, derde lid, Sv (instemming met het niet opnieuw aanvangen van
het onderzoek ter terechtzitting):

"Het in de schriftuur aangevoerde belang – kort gezegd dat voornoemd verzuim meebrengt
dat het Hof ten onrechte de door de verdachte ter terechtzitting van [datum A] afgelegde
verklaring tot het bewijs heeft gebezigd – brengt niet mee dat de verdachte een in rechte te
respecteren belang heeft bij vernietiging van de bestreden uitspraak en hernieuwde
behandeling van de zaak. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat (i) het proces–
verbaal van de terechtzitting van [datum B] niet inhoudt dat door of namens de verdachte is
aangevoerd dat de verdachte belang hechtte aan het "vereiste van herhaling" met
betrekking tot het onderzoek ter terechtzitting zoals dat op [datum A] had plaatsgevonden,
(ii) de verdachte en zijn raadsman ter terechtzitting van [datum B] in de gelegenheid zijn
geweest zich uit te laten over het onderzoek ter terechtzitting zoals dat op [datum A] had
plaatsgevonden, en (iii) het opnieuw aanvangen van het onderzoek ter terechtzitting op
[datum B] niet zou hebben meegebracht dat het proces-verbaal houdende de verklaring van
de verdachte afgelegd ter terechtzitting van [datum A] niet tot het bewijs had kunnen
worden gebezigd. De Hoge Raad zal daarom (...) het beroep niet–ontvankelijk verklaren."23

- Niet–beëdiging van het slachtoffer als getuige ook al had deze verklaard over meer dan
alleen de gevolgen van het delict:

"Vooropgesteld moet worden dat blijkens de wetsgeschiedenis, weergegeven in de conclusie
van de Advocaat–Generaal (...), geen beëdiging van het slachtoffer als getuige is vereist als
hem vragen worden gesteld die uitsluitend betrekking hebben op diens verklaring omtrent
de gevolgen die het strafbare feit voor hem heeft gehad, doch als getuige hij wel dient te
worden beëdigd bij vragen die mogelijk samenhangen met de beantwoording van de vragen
van de art. 348 en 350 Sv.

Het gaat in dit geval om de mondelinge verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van het
slachtoffer, inhoudende: "De verdachte zegt de hele tijd dat hij bang was voor mij, maar ik
zou niet weten waarom. Het klopt wel dat ik in mijn puberteit af en toe heb gevochten".



Hoewel deze verklaring niet uitsluitend de gevolgen van het strafbare feit voor het
slachtoffer betreft en zij mogelijk samenhangt met de beantwoording van vragen van de art.
348 en 350 Sv, moet worden aangenomen dat het Hof geen, dan wel zeer gering gewicht
aan die uitlating heeft toegekend, nu deze uitlating een zekere bevestiging inhoudt van
hetgeen de verdachte reeds zelf over de reputatie van het slachtoffer heeft verklaard en bij
de verwerping van het gedane beroep op noodweer(exces) niet aan die uitlating is
gerefereerd. Gelet hierop moet worden geoordeeld dat de verdachte onvoldoende rechtens
te respecteren belang heeft bij zijn klacht."24

Beslissing op verzoeken

- Beslissing op het verzoek tot het horen van getuigen die is opgenomen in de aanvulling als
bedoeld in art. 365a Sv op het verkorte arrest.25

- Geen beslissing op het op een latere terechtzitting herhaalde doch niet nader
onderbouwde verzoek tot het horen van deskundigen dat op een eerdere terechtzitting
gemotiveerd was afgewezen.26

- Verzuim te beslissen op het verzoek tot het horen van een getuige waarover op latere
terechtzittingen niet is geklaagd.27

- Het enkele hanteren van een onjuiste maatstaf bij de afwijzing van getuigenverzoeken.28

- Afwijzing van het verzoek de aangever als getuige te horen, terwijl niet wordt geklaagd
over de betekenis van de eerder afgelegde en voor het bewijs gebruikte verklaring van de
aangever voor de bewezenverklaring:

"In aanmerking genomen dat in de schriftuur niet wordt opgekomen tegen 's Hofs oordeel
dat de bewezenverklaring "niet uitsluitend of overwegend op de verklaring van deze
aangever berust", noch wordt opgekomen tegen 's Hofs oordeel dat de verklaring van K. "op
belangrijke punten wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal", mist de verdachte een
voldoende rechtens te respecteren belang bij zijn klacht in cassatie dat het getuigeverzoek
onbegrijpelijk gemotiveerd is afgewezen. Met zijn overwegingen heeft het Hof immers als
zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat de verklaring van K., ook al heeft de verdediging
hem niet ter terechtzitting van het Hof als getuige gehoord, bruikbaar is voor het bewijs nu
de betrokkenheid van de verdachte in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen
en dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van diens verklaring die door de
verdachte zijn betwist."29

- Afwijzing van het primaire verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak, doch
inwilliging van het subsidiaire verzoek tot kennisneming van de opgezonden pleitnota:

"Op grond van voormelde stukken kan worden uitgegaan van de volgende feiten en
omstandigheden:

- de verdachte en de raadsvrouwe is op juiste wijze kennisgegeven van de terechtzitting in
hoger beroep;

de verdachte was niet voornemens ter terechtzitting te verschijnen en heeft zijn
raadsvrouwe uitdrukkelijk gevolmachtigd hem aldaar te verdedigen;

- de raadsvrouwe is niet verschenen ter terechtzitting van het Hof;

- naar aanleiding van haar onverklaarde afwezigheid heeft de griffier navraag gedaan
waaruit is gebleken dat zij zich als gevolg van een in haar risicosfeer gelegen vergissing bij
het verkeerde hof had vervoegd;

- zij heeft medegedeeld niet tijdig ter terechtzitting van het Hof te kunnen zijn en heeft
voormeld faxbericht aan het Hof gezonden;

- dat faxbericht houdt in het verzoek aan het Hof: primair tot aanhouding van de
behandeling van de zaak en subsidiair tot kennisneming van de bij het faxbericht gevoegde
pleitaantekeningen;

- het Hof heeft de behandeling van de zaak pas voortgezet nadat de door de raadsvrouwe
aangekondigde pleitaantekeningen waren ingekomen;



- het Hof heeft het subsidiaire verzoek ingewilligd doch het primair gedane
aanhoudingsverzoek afgewezen "in het belang van een voortvarende rechtspleging en gelet
op het feit dat het hof heeft kennisgenomen van de pleitnotities van de verdediging";

- het Hof heeft in zijn eindarrest een met redenen omklede beslissing gegeven omtrent het
in de pleitaantekeningen vervatte verweer.

Gelet op voormelde bijzonderheden waardoor deze zaak wordt gekenmerkt is het belang
van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident. De schriftuur bevat evenwel niet de
(...) in zo een geval vereiste toelichting met betrekking tot het belang bij het ingestelde
cassatieberoep – het in de schriftuur aangevoerde kan niet gelden als zo een toelichting –
en het (rechtens te respecteren) belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en
terugwijzing van de zaak naar het Hof met het oog op een nieuwe behandeling."30

Kwalificatie

- Meerdere strafverzwarende omstandigheden van art. 311, eerste lid, Sr waaronder ook
een – wellicht ten onrechte – in aanmerking genomen omstandigheid:

"Behalve dat de diefstal is begaan door twee of meer verenigde personen in de zin van art.
311, eerste lid onder 4°, Sr is in de onderhavige zaak ook bewezenverklaard dat de diefstal
door de verdachte is gepleegd onder een van de strafverzwarende omstandigheden als
genoemd in voormelde bepaling onder 5°. In het licht daarvan en gelet op de wettelijke
strafmaxima en in aanmerking genomen voorts de door het Hof opgelegde straf en de
motivering daarvan, is het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident."31

- Strafverzwarende omstandigheid van art. 141 Sr is wel ter terechtzitting gebleken maar
vindt geen grondslag in de bewezenverklaring:

"De (...) kwalificatie ["openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, terwijl dat
geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft"] vindt niet haar grondslag in de
bewezenverklaring. (...) Gelet echter op de door het Hof opgelegde straf en het op het
bewezenverklaarde feit gestelde strafmaximum alsmede in aanmerking genomen dat geen
rechtsregel eraan in de weg staat dat de rechter (binnen de grenzen van het strafmaximum
voor het bewezenverklaarde feit) bij de strafoplegging ten nadele van de verdachte rekening
houdt met een omstandigheid die, hoewel dat had gekund, niet als strafverzwarende
omstandigheid is tenlastegelegd en bewezenverklaard, terwijl in cassatie niet is bestreden
dat van die omstandigheid ter terechtzitting is gebleken, is het belang van de verdachte bij
haar cassatieberoep op dit punt niet evident."32

- Meerdere strafverzwarende omstandigheden van art. 11 Opiumwet, waaronder ook een –
wellicht ten onrechte – in aanmerking genomen omstandigheid:

"Blijkens hetgeen (...) is bewezenverklaard en de kwalificatie daarvan, niet alleen
inhoudende dat de verdachte heeft gehandeld "in de uitoefening van een beroep of bedrijf"
maar ook dat het feit betrekking heeft op "een grote hoeveelheid", heeft het Hof niet alleen
het derde, maar ook het vijfde lid van 
art. 11 Opiumwet toepasselijk geacht. In het licht daarvan en gelet op de wettelijke
strafmaxima en in aanmerking genomen voorts de door het Hof opgelegde straf en de
motivering daarvan, is het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident."33

Strafoplegging

- Verzuim met betrekking tot de berekening van de overschrijding van de redelijke termijn
met het oog op de strafvermindering:

"In aanmerking genomen dat het Hof (...) bij het bepalen van de straf heeft betrokken dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in eerste aanleg is overschreden, dat
de door het Hof opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden aanzienlijk
lager is dan de door de Rechtbank opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 28
maanden terwijl de Rechtbank ten aanzien van de hoogte van de door haar opgelegde straf



heeft overwogen dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden zou zijn
opgelegd indien de redelijke termijn in eerste aanleg niet zou zijn overschreden, moet het
ervoor worden gehouden dat het Hof de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf
substantieel heeft verminderd in verband met de geconstateerde overschrijding van de
redelijke termijn. Bij die stand van zaken is, mede gelet op de strekking van het geschonden
voorschrift – te weten: het mogelijk maken van een door de Hoge Raad uit te oefenen
controle in geval van vermindering van de straf wegens overschrijding van de redelijke
termijn – het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident."34

- Samenloop (toepassing van art. 57 in plaats van art. 55 Sr):

"Ook indien toepassing dient te worden gegeven aan art. 55, eerste lid, Sr kunnen de
strafbare feiten afzonderlijk worden gekwalificeerd. Het opzettelijk handelen in strijd met het
in art. 2, onder A, Opiumwet gegeven verbod – van de door het Hof toegepaste
strafbepalingen de bepaling waarop de zwaarste hoofdstraf is gesteld – is bedreigd met
onder meer een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar. Gelet op dit wettelijk
strafmaximum en in aanmerking genomen de door het Hof opgelegde gevangenisstraf van
28 maanden en 's Hofs motivering van die straf, is het belang van de verdachte bij zijn
cassatieberoep niet evident. De schriftuur bevat evenwel niet de (...) in zo een geval vereiste
toelichting met betrekking tot het belang bij het ingestelde cassatieberoep en het – rechtens
te respecteren – belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak. De enkele stelling dat
toepassing van art. 55 Sr 'tot een ander strafmaximum zou hebben geleid' is daartoe
ongenoegzaam."35

- Samenloop (onjuiste toepassing van art. 57 Sr):

"Blijkens zijn (...) overwegingen heeft het Hof bij de (...) omstandigheid dat sprake is van "in
de uitoefening van een beroep of bedrijf" in de zin van art. 11, derde lid, Opiumwet mede
betrokken dat het opzettelijk telen van hennepplanten meermalen heeft plaatsgevonden.

Nu de bestreden uitspraak niets inhoudt waaruit kan worden afgeleid dat (...) sprake is van
op zichzelf staande handelingen in de uitoefening van een beroep of bedrijf die meer dan
één misdrijf opleveren, heeft het Hof ten onrechte aan de kwalificatie "meermalen gepleegd"
toegevoegd. (...)

Alle door het Hof toegepaste strafbepalingen bevatten een strafbedreiging met onder meer
een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. Ingevolge art. 57, tweede lid, Sr is te dezen
het wettelijk strafmaximum, voor zover het een gevangenisstraf betreft, acht jaren
gevangenisstraf. Gelet hierop en in aanmerking genomen de door het Hof opgelegde
gevangenisstraf van twaalf maanden en 's Hofs motivering van die straf, is het belang van de
verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident. In aanmerking genomen dat de schriftuur niet
een toelichting met betrekking tot dit belang bevat – de stelling dat "een ongebreidelde
cumulatie van strafoplegging dreigt" is daartoe niet genoegzaam – mist de verdachte een
voldoende rechtens te respecteren belang bij zijn klacht in cassatie."36

- Niet–oplegging van een schadevergoedingsmaatregel door het Hof na terugwijzing van de
zaak, nadat de in de eerdere zaak opgelegde maatregel door de Hoge Raad was vernietigd:

"Indien, zoals in dit geval, de bestreden uitspraak door de Hoge Raad "uitsluitend wat
betreft de strafoplegging" wordt vernietigd, zijn in die vernietiging in beginsel en tenzij in het
desbetreffende arrest anders is vermeld, begrepen alle in de bestreden uitspraak genomen
beslissingen als bedoeld in art. 351 Sv omtrent de oplegging van een straf en/of maatregel.
Daaronder zijn dus ook begrepen de beslissingen omtrent het opleggen van een
schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Sr, maar niet de beslissingen als
bedoeld in art. 361 Sv omtrent een vordering van de benadeelde partij. (Vgl. HR 26
november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1430, NJ 2014/42). Het oordeel van het Hof dat in de
vernietiging van de uitspraak van het Hof van (...) door de Hoge Raad "uitsluitend wat
betreft de strafoplegging" niet begrepen zijn de in die uitspraak opgelegde
schadevergoedingsmaatregelen, getuigt derhalve van een onjuiste rechtsopvatting.

Gelet hierop heeft het Hof in zijn thans bestreden uitspraak ten onrechte geoordeeld dat de



schadevergoedingsmaatregelen niet meer aan zijn oordeel waren onderworpen. Nu de bij de
uitspraak van het Hof van (...) opgelegde maatregelen door de Hoge Raad zijn vernietigd en
daarmee zijn vervallen, is het belang van de verdachte bij zijn klacht dat deze maatregelen
niet (opnieuw) zijn opgelegd, echter niet evident."37

Benadeelde partij

- Rentevergoeding over het te betalen bedrag die niet was gevorderd maar die bij de
schadevergoedingsmaatregel wel is opgelegd:

"Bij de aan de Hoge Raad toegezonden stukken bevinden zich geen (andere) stukken
waaruit blijkt dat de benadeelde partijen vergoeding van de wettelijke rente hebben
gevorderd. Zoals het middel terecht betoogt, kan daarom niet worden nagegaan of het Hof,
door te bepalen dat de wettelijke rente vergoed moet worden over de aan de benadeelde
partijen toegewezen bedragen, meer heeft toegewezen dan door hen is gevorderd.

De omstandigheid dat een benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de wettelijke rente
wordt vergoed, staat niet eraan in de weg dat de aan de verdachte opgelegde verplichting
tot betaling aan de Staat inhoudt dat de wettelijke rente vergoed moet worden. Het staat
de strafrechter immers vrij – ongeacht een eventuele vordering van een benadeelde partij –
al dan niet een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Indien de strafrechter de
schadevergoedingsmaatregel oplegt, berekent hij het schadebedrag, waartoe de wettelijke
rente behoort, naar de krachtens het Burgerlijk Wetboek geldende criteria. De wettelijke
rente is ingevolge art. 6:83, aanhef en onder b, BW zonder ingebrekestelling verschuldigd
vanaf het moment waarop de schade, die het gevolg is van de onrechtmatige daad van de
verdachte, is ingetreden (vgl. HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2652).

Een vernietiging door de Hoge Raad van de beslissing van het Hof dat de wettelijke rente
betaald moet worden over de aan de benadeelde partijen toegewezen schadebedragen,
laat de verplichting voor de verdachte de wettelijke rente te betalen over het bedrag van de
aan hem opgelegde verplichtingen tot betaling aan de Staat in stand. Aldus heeft de
verdachte in cassatie niet een voldoende in rechte te respecteren belang bij zijn klacht over
de beslissing van het Hof dat de toegewezen vorderingen van de benadeelde partijen
vermeerderd moeten worden met de wettelijke rente."38

- Benadeelde partij heeft ter terechtzitting niet kunnen reageren op het standpunt van het
Openbaar Ministerie met betrekking tot haar vordering:

"In het onderhavige geval is de benadeelde partij in de gelegenheid gesteld haar vordering
toe te lichten voordat het Openbaar Ministerie overeenkomstig art. 311 Sv het woord heeft
gevoerd. Ook dan dient de benadeelde partij, ingeval – zoals hier – het Openbaar Ministerie
zich over haar vordering heeft uitgelaten, in de gelegenheid te worden gesteld op het
standpunt van het Openbaar Ministerie te reageren. Dat is (...) hier niet gebeurd.

Dit verzuim behoeft om de navolgende reden niet tot cassatie te leiden. De Rechtbank heeft
de vordering van de benadeelde partij, die blijkens de aan de Hoge Raad toegezonden
stukken € 2.446,45 beloopt, toegewezen tot het bedrag van € 1.882,26. In de mededeling
van de benadeelde partij ter terechtzitting in hoger beroep, gedaan voordat de Advocaat–
Generaal het woord voerde, dat zij bij haar in eerste aanleg gedane vordering persisteerde
doch geen nadere toelichting op die vordering had, ligt besloten dat de benadeelde partij
ook in de haar bekende beslissingen van de Rechtbank geen aanleiding zag haar vordering
nader toe te lichten. Aangezien het standpunt van de Advocaat–Generaal bevestiging van
die door de Rechtbank genomen beslissingen inhield, valt niet in te zien dat de benadeelde
partij in enig rechtens te respecteren belang is geschaad doordat zij niet meer in de
gelegenheid werd gesteld op dat met de door de Rechtbank genomen beslissingen
overeenstemmende standpunt te reageren."39

Beslissingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis

- Verweer dat de verdachte ten tijde van de behandeling van de zaak in hoger beroep niet
op een rechtmatige titel in voorlopige hechtenis verbleef:



2.5.1.

"In aanmerking genomen dat niet is gesteld en uit de stukken waarvan de Hoge Raad
kennisneemt ook niet is gebleken dat de verdachte zich (nog) in voorlopige hechtenis
bevindt, is het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident. De schriftuur
bevat evenwel niet de (...) in zo een geval vereiste toelichting met betrekking tot het belang
bij het ingestelde cassatieberoep en het – rechtens te respecteren – belang bij vernietiging
van de bestreden uitspraak en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak. De enkele,
niet nader onderbouwde, stelling dat hier gaat om "een voor de praktijk zeer relevante
vraag" is daartoe ongenoegzaam."40

Beslissingen met betrekking tot het beslag (art. 353 Sv)

- Verbeurdverklaring van voorwerpen die niet aan de verdachte toebehoren:

"De motivering van de bijkomende straf van verbeurdverklaring is, gelet op hetgeen de
verdachte heeft aangevoerd, niet zonder meer begrijpelijk. Anders dan tot nu toe aan de
rechtspraak van de Hoge Raad kon worden ontleend, heeft de verdachte evenwel bij haar
klacht dienaangaande geen rechtens te respecteren belang. Verbeurdverklaring van
voorwerpen die een verdachte niet (zouden) toebehoren als bedoeld in art. 33a Sr treft hem
immers niet in zijn vermogen."41

- Verzuim op de voet van art. 353 Sv een beslissing te nemen ten aanzien van de
inbeslaggenomen voorwerpen:

"De Hoge Raad is van oordeel dat deze klacht geen behandeling in cassatie rechtvaardigt
omdat de verdachte klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep,
aangezien hij binnen de in art. 552a, derde lid, Sv gestelde termijn van drie maanden na de
dag waarop de vervolgde zaak tot een einde is gekomen, zich op de voet van art. 552a,
eerste lid, Sv schriftelijk kan beklagen bij het Hof over het uitblijven van een last tot
teruggave van de desbetreffende voorwerpen (vgl. HR 11 september 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX0146, NJ 2013/241, rov. 2.2.3 met betrekking tot een verzuim als het
onderhavige)."42

Beschikkingszaken en art. 80a RO

- Teruggave aan een ander dan de klager terwijl de klager zelf geen rechthebbende is:

"De wet kent wat betreft de beklagprocedure als bedoeld in het vierde boek, titel IX, van het
Wetboek van Strafvordering niet de mogelijkheid van een last tot teruggave van
inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan degene die een klaagschrift strekkende
tot teruggave heeft ingediend. De Rechtbank heeft ten onrechte de teruggave van de
desbetreffende inbeslaggenomen goederen aan een ander dan de klaagster gelast. De
Rechtbank had te dezen zodanige last niet mogen geven.

Het middel is derhalve terecht voorgesteld. Tot cassatie kan dit evenwel niet leiden. In de
beoordeling van het klaagschrift ligt als het oordeel van de Rechtbank besloten dat de
klaagster niet redelijkerwijs als rechthebbende op de (...) goederen kan worden
aangemerkt. Over dit oordeel klaagt het middel niet. Bij vernietiging en terugwijzing heeft de
klaagster dan ook geen belang, nu de Rechtbank op grond van dat oordeel het klaagschrift
in zoverre ongegrond had dienen te verklaren."43

Een bijzondere categorie wordt gevormd door gebreken in de bewijsvoering. In de arresten
van 2012 is aangekondigd dat gebreken in de bewijsmotivering die tot dan toe grond
vormden voor vernietiging, zich in geval van onvoldoende in rechte te respecteren belang
voortaan voor toepassing van art. 80a RO zouden lenen. Als voorbeelden werden toen
genoemd een bewezenverklaring die – ook als het gebrek in de bewijsvoering wordt
weggedacht – "zonder meer" toereikend is gemotiveerd, en een gebrek dat van dien aard is
dat het geen wezenlijke afbreuk doet aan de toereikendheid van de motivering van de
bewezenverklaring, bijvoorbeeld omdat het een ondergeschikt of overbodig onderdeel van
de bewijsvoering betreft.



2.5.2. De nadien gewezen jurisprudentie waarin art. 80a RO is toegepast op bewijsklachten, heeft
betrekking op de volgende gevallen.

- Een niet–verkort vonnis dat nochtans is aangevuld met bewijsmiddelen:

"Opmerking verdient dat de verdachte bij vernietiging van het bestreden, niet–verkorte,
arrest op de enkele grond dat van een aanvulling geen sprake meer kan zijn omdat reeds
een terstond uitgewerkt arrest is gewezen, niet een voldoende in rechte te respecteren
belang in cassatie heeft."44

- Gebruik voor het bewijs van twee verklaringen van de verdachte waarvan de eerste niet
gebruikt had mogen worden wegens het ontbreken van bijstand bij het verhoor:

"Het middel klaagt terecht dat het Hof de verklaring die de minderjarige verdachte op (...)
heeft afgelegd zonder dat hij tijdens het verhoor door een raadsman of andere
vertrouwenspersoon is bijgestaan, niet voor het bewijs had mogen bezigen.

Voor het bewijs (...) heeft het Hof – als bewijsmiddel (...) – tevens gebruikt de verklaring van
de verdachte, afgelegd op de terechtzitting in eerste aanleg van (...). Gelet op de inhoud van
die verklaring moet worden geoordeeld dat de verdachte geen rechtens te respecteren
belang heeft bij vernietiging van het bestreden arrest en terugwijzing dan wel verwijzing
van de zaak, opdat het in hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan."45

- Toereikend bewijs, ook als de verklaring van de verdachte wordt weggedacht:

"Tot cassatie behoeft het onjuiste gebruik voor het bewijs van de bij de politie afgelegde
verklaring van de verdachte (...) niet te leiden. Voor het bewijs van feit 5 heeft het Hof
tevens gebruik gemaakt van het (...) proces-verbaal, houdende verklaringen van de
verbalisanten (...). Gelet op de inhoud van dat proces–verbaal, moet worden geoordeeld dat
de bewezenverklaring ook met weglating van de bewuste verklaring van de verdachte
toereikend is gemotiveerd, zoals het Hof ook de bewezenverklaring van feit 4 op de voet van
art. 344, tweede lid, Sv heeft kunnen gronden alleen op het daartoe gebezigde proces–
verbaal van de verbalisanten. De verdachte heeft derhalve onvoldoende rechtens te
respecteren belang bij vernietiging van het bestreden arrest en terugwijzing dan wel
verwijzing van de zaak."46

- Bewijsoverweging in het verkorte arrest is in de aanvulling als bedoeld in art. 365a Sv
vervangen door een nieuwe bewijsoverweging:

"Naar aanleiding van het middel rijst de vraag of een klacht in cassatie die ertoe strekt dat
de enkele omstandigheid dat een bewijsoverweging in het verkorte arrest is vervangen door
een geheel nieuwe bewijsoverweging in de aanvulling, ook indien zou moeten worden
geoordeeld dat die klacht op zichzelf gegrond is, tot vernietiging van het bestreden arrest
noopt. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Bij vernietiging op deze enkele
grond heeft de verdachte onvoldoende in rechte te respecteren belang. 
(Vgl. HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX8075). Hij kan immers de juistheid en
begrijpelijkheid van het oordeel van het Hof (...) in volle omvang aan de Hoge Raad
voorleggen."47

- Bewijsvoering bevat onderdelen die voor de bewezenverklaring niet redengevend zijn:

"De bewezenverklaring is immers, indien (...) voormelde onderdelen van de verklaringen van
de verdachte worden weggedacht, zonder meer toereikend gemotiveerd. Daarom heeft de
verdachte onvoldoende rechtens te respecteren belang bij vernietiging van de bestreden
uitspraak."48

- Niet–wezenlijke onderdelen van de bewezenverklaring worden niet geschraagd door de
bewijsvoering:

"Dit gebrek in de motivering van de bewezenverklaring behoeft evenwel bij gebrek aan
belang niet tot cassatie te leiden. Ook indien deze zinsneden uit de bewezenverklaring
worden geschrapt, kan niet worden gezegd dat daarmee aan de aard en ernst van het
bewezenverklaarde wezenlijk afbreuk wordt gedaan, terwijl niet is aangevoerd dat en
waarom de verdachte (...) een rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van het
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arrest en een nieuwe behandeling."49

alsmede:

"Zulks behoeft evenwel bij gebrek aan belang niet tot cassatie te leiden. Het onjuiste
gebruik van voormelde verklaring van de verdachte betekent dat de bewezenverklaring van
feit 1 alleen voor zover deze inhoudt dat de verdachte "over de borsten en de vagina van
(...) [heeft] gewreven", ontoereikend is gemotiveerd. Gelet op de inhoud van de overige door
het Hof gebezigde bewijsmiddelen, is de bewezenverklaring van hetgeen onder 1 overigens
en onder 2 is tenlastegelegd immers – ook met weglating van voormelde verklaring van de
verdachte – toereikend gemotiveerd.

Gelet daarop en in aanmerking genomen dat de aard en de ernst van hetgeen is
bewezenverklaard in zijn geheel beschouwd niet worden aangetast indien het gewraakte
onderdeel uit de bewezenverklaring van feit 1 vervalt, heeft de verdachte geen rechtens te
respecteren belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en terug– of verwijzing van
de zaak voor een nieuwe behandeling."50

- Onderdelen van het bewezenverklaarde medeplegen van de mededader worden niet
geschraagd door de bewijsvoering terwijl de verdachte blijkens de bewijsvoering als pleger
kan worden beschouwd:

"Aangezien de bewezenverklaring (...) telkens voor zover inhoudende dat de verdachte
heeft gehandeld tezamen en in vereniging met een ander niet zonder meer uit de
bewijsvoering kan worden afgeleid, is de bewezenverklaring in zoverre niet naar de eis der
wet met redenen omkleed. Dat behoeft evenwel niet tot cassatie te leiden, nu de verdachte
onvoldoende rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van de bestreden
uitspraak op deze punten. Naast het wettelijk strafmaximum, dat niet mede wordt bepaald
door het antwoord op de vraag of het feit in vereniging wordt gepleegd, en de door het Hof
opgelegde straf en de motivering daarvan, neemt de Hoge Raad daarbij in aanmerking dat in
cassatie onbestreden is dat het de verdachte is geweest die de daadwerkelijke
uitvoeringshandelingen (...) heeft verricht, alsmede dat de verdachte het wapen en de
munitie (...) voorhanden heeft gehad."51

- Toepassing van art. 359 lid 3 Sv (bekennende verdachte) in weerwil van een tot vrijspraak
strekkend pleidooi van de verdediging:

"Het slagen van de klachten van de middelen behoeft in dit geval evenwel niet tot cassatie
te leiden wegens gebrek aan voldoende belang van de verdachte bij vernietiging van de
bestreden uitspraak op dit punt en verwijzing. Zonder nadere toelichting, welke in de
schriftuur niet is gegeven, valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang de
verdachte, die met betrekking tot deze feiten ter terechtzitting in hoger beroep een stellige
en ondubbelzinnige bekentenis heeft afgelegd, heeft bij het alsnog weergeven van de
inhoud van de desbetreffende, met nauwkeurigheid aangeduide, processen–verbaal van
aangifte en van sporenonderzoek, waarvan de korte inhoud hem ter terechtzitting in hoger
beroep is voorgehouden."52

Voorts moet worden gewezen op enkele arresten met betrekking tot de klacht dat niet alle
onderdelen van de bewezenverklaring kunnen worden afgeleid uit de bewijsvoering:

"Opmerking verdient dat in gevallen als het onderhavige waarin niet alle onderdelen van de
bewezenverklaring kunnen worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, het
verhandelde ter terechtzitting – waaronder begrepen de inhoud van de aldaar
voorgehouden stukken van het dossier alsmede hetgeen aldaar naar voren is gebracht –
onder omstandigheden aanleiding kan zijn voor het oordeel dat een hernieuwde
behandeling van de zaak niet tot een andere uitkomst ten aanzien van de
bewezenverklaring zal leiden, zodat de verdachte in cassatie niet een voldoende in rechte te
respecteren belang heeft bij zijn klacht over de toereikendheid van de bewijsvoering."53

Het betreft hier echter een onderwerp waarbij bijzondere voorzichtigheid is geboden.
Uitgangspunt van de Nederlandse strafrechtspraak is immers dat het aan de rechter die over
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de feiten oordeelt, is voorbehouden om tot het bewijs te bezigen wat deze uit een oogpunt
van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat deze
voor het bewijs van geen waarde acht. Dit brengt mee dat in cassatie ervan moet worden
uitgegaan dat de in de bestreden uitspraak neergelegde bewijsvoering steunt op een
weloverwogen selectieproces. Dat betekent dat toepassing van art. 80a RO in verband met
de ongegrondverklaring van de klacht dat het bewijs ontoereikendheid is, slechts mogelijk is
indien over de toereikendheid en de betrouwbaarheid van het bewijs in redelijkheid geen
twijfel kan bestaan.54 In dat verband kan worden gewezen op de volgende gevallen waarin
de Hoge Raad – in afwijking van de conclusie van de Advocaat–Generaal waarin tot niet–
ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep op de voet van art. 80a RO werd geadviseerd
– de bestreden uitspraak heeft gecasseerd naar aanleiding van een klacht over het bewijs
van het feitelijke leidinggeven55 en een klacht over het bewijs van het (mede)plegen56.

Zoals in 2.1 al is aangegeven behelst het voorgaande een geactualiseerd overzicht van een
aantal aspecten van de toepassing van art. 80a RO in de rechtspraak tot heden, onder de
kanttekening dat ook thans nog geldt dat de met art. 80a RO geïntroduceerde 'selectie aan de
poort' zich gaandeweg zal blijven ontwikkelen. Uit het voorgaande volgt eveneens dat het oordeel
over voldoende belang en de toepassing van art. 80a RO vaak sterk worden bepaald door de
bijzondere omstandigheden van het geval, zodat algemene regels zich moeilijk laten formuleren.
Daarbij mag, zo volgt eveneens uit het voorafgaande, in voorkomende gevallen waarin dat belang
niet evident is, van de raadsman onderscheidenlijk het openbaar ministerie in redelijkheid worden
verlangd dat de schriftuur een toelichting bevat met betrekking tot het concrete, op het geval
toegespitste belang bij het ingestelde beroep en dus ook het – rechtens te respecteren – belang
bij vernietiging van de bestreden uitspraak en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak.

In cassatie wordt uitsluitend erover geklaagd dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste
lid, EVRM in de cassatiefase is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn
ingezonden.

Gelet op hetgeen hiervoor onder 2.4.2 is overwogen rechtvaardigt deze klacht geen behandeling
in cassatie. De Hoge Raad zal daarom – gezien art. 80a RO en gehoord de Procureur–Generaal –
het beroep niet–ontvankelijk verklaren.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet–ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice–president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier
E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 2016.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
1. HR komt terug op gewoonteregel m.b.t. ambtshalve beperking cassatieberoep.
2. Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Geldbedrag uit misdrijf afkomstig?

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:CA1610 m.b.t
omvang van het beroep in cassatie tegen uitspraken in strafzaken. HR oordeelt dat
in dit arrest genoemde gewoonteregel, op grond waarvan HR in zaken met
meerdere, cumulatief tlgd. feiten door verdachte zonder enige beperking ingesteld
beroep in cassatie ambtshalve pleegt te beperken tot - naar de kern bezien -
verdachte belastende beslissingen, heroverweging behoeft. Uit achterwege blijven
gebruik bevoegdheden tot instelling cassatieberoep tegen gedeelte uitspraak of
(gedeeltelijke) intrekking beroep leidt HR voortaan af dat niet beperken beroep
berust op weloverwogen keuze en dat hij zich zonder onderzoek dat voormelde
gewoonteregel met zich brengt uit te voeren, kan concentreren op beslissingen
waartegen cassatieschriftuur zich keert, met dien verstande dat HR die
gewoonteregel nog wel toepast in zaken waarin schriftuur is ingediend vóór 1 juli
2018. Dit brengt geen verandering in op art. 427 Sv gebaseerde beoordeling van
ontvankelijkheid van zonder beperking ingesteld cassatieberoep in gevallen als in
ECLI:NL:HR:2006:AV2354 m.b.t. bijzondere gevallen waarin primair een misdrijf
en subsidiair een overtreding is tenlastegelegd en cassatieberoep o.g.v. art. 427.2
Sv n-o wordt verklaard.

Ad 2. ’s Hofs oordeel dat vastgestelde f&o vermoeden rechtvaardigen dat
geldbedrag van € 13.451,81 dat verdachte voorhanden heeft gehad uit enig misdrijf
afkomstig is en dat derhalve van haar mag worden verlangd dat zij concrete,
verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor
herkomst geld geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
’s Hofs oordeel dat verdachte zodanige verklaring niet heeft gegeven is zonder
nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat
namens verdachte onder overlegging van bescheiden is aangevoerd dat zij in
periode 2003-2007 geldbedragen van in totaal € 13.451,81 heeft ontvangen t.z.v.
uitgekeerde schadevergoedingen en verzekeringsgelden. Volgt partiële vernietiging
en terugwijzing. Samenhang met ECLI:NL:HR:2018:385 (geen middelen
ingediend).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/962 

ECLI:NL:HR:2018:507
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nr. S 16/03530

ES/SA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 29 april 2016,
nummer 23/001114-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1610, NJ 2018/59 de
volgende beschouwingen gewijd aan de omvang van het beroep in cassatie tegen uitspraken in
strafzaken:

"2.1. Ingevolge art. 429 Sv kan het beroep in cassatie tegen een gedeelte van een in hoger
beroep gewezen uitspraak worden ingesteld, omdat - aldus de memorie van toelichting - "in het
cassatieproces niet de redenen gelden, die bij het hooger beroep volledige kennisneming van de
zaak door den appèlrechter noodig maken" (Kamerstukken II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 52).

In de rechtspraak heeft zich de gewoonteregel ontwikkeld dat in zaken met meerdere, cumulatief
tenlastegelegde feiten het door de verdachte zonder enige beperking ingestelde beroep in
cassatie pleegt te worden opgevat als niet te zijn gericht tegen (bijvoorbeeld) de vrijspraak van
het cumulatief tenlastegelegde feit. In andere zaken, zoals zaken met, kort gezegd, een primaire
en subsidiaire tenlastelegging waarin de verdachte is veroordeeld ter zake van het subsidiair
tenlastegelegde met (bijvoorbeeld) vrijspraak van het primair tenlastegelegde, kan het beroep
door de verdachte op de voet van art. 429 Sv worden beperkt tot die veroordeling (vgl. HR 12
oktober 2010, LJN BN4347). Die beperking van het beroep dient tot uitdrukking te worden
gebracht in de cassatieakte dan wel de verklaring als bedoeld in art. 451a Sv en niet in de
cassatieschriftuur (vgl. HR 20 maart 2012, LJN BV3455). Die beperking kan voorts tot stand
worden gebracht door een onbeperkt ingesteld beroep nadien op de wijze als voorzien in de art.
453-455 Sv gedeeltelijk in te trekken.

Niet elke beperking van het cassatieberoep kan echter worden aanvaard. Zo is in het verleden
reeds geoordeeld dat moet worden voorkomen dat als gevolg van een cassatieberoep dat zich
niet uitstrekt over zogenoemde deelvrijspraken - dus vrijspraken van onderdelen van de
tenlastelegging - de verdachte na verwijzing (of terugwijzing) van de zaak moet worden
vrijgesproken van de gehele tenlastelegging op grond van de enkele omstandigheid dat de

1 Aan de beoordeling van het cassatieberoep voorafgaande beschouwing
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verwijzingsrechter met betrekking tot een - rechtens niet noodzakelijke - keuze tussen voor de
strafrechtelijke waardering van het tenlastegelegde niet relevante alternatieven tot een ander
oordeel komt dan de rechter wiens uitspraak in cassatie is vernietigd (vgl. HR 18 september 1989,
LJN ZC8164, NJ 1990/135 ten aanzien van het vroegere art. 430 Sv). Daaraan kan worden
toegevoegd dat ook meer in het algemeen moet worden vermeden dat de verwijzingsrechter als
gevolg van het beperkte cassatieberoep niet meer in staat zou zijn het beslissingsschema van de
art. 348 en 350 Sv in acht te nemen of anderszins niet meer naar behoren (opnieuw) recht kan
doen op het bestaande hoger beroep. Beperkingen in het cassatieberoep die dat effect kunnen
hebben, acht de Hoge Raad ontoelaatbaar.

Een redelijke, aan de behoeften van de praktijk beantwoordende uitleg van art. 429 Sv brengt
daarom mede dat

(i) in geval van een samengestelde tenlastelegging het cassatieberoep kan worden beperkt tot de
beslissingen over (cumulatieve, alternatieve en/of primaire) onderdelen van de tenlastelegging
waarin een zelfstandig strafrechtelijk verwijt is omschreven, en

(ii) het cassatieberoep kan worden beperkt tot een der in de art. 348-350 Sv genoemde
beslissingen, mits de ingevolge die bepalingen daarop voortbouwende of daarmee onlosmakelijk
verbonden beslissingen niet zijn uitgezonderd. Als voorbeeld kan worden genoemd dat bij een
veroordeling tot een samenstel van straffen het cassatieberoep niet kan worden beperkt tot de
bewezenverklaring of tot een gedeelte van de opgelegde straffen.

Opmerking verdient nog dat de onder 2.2 vermelde gewoonteregel dat in zaken met meerdere,
cumulatief tenlastegelegde feiten het door de verdachte zonder enige beperking ingestelde
beroep pleegt te worden opgevat als niet te zijn gericht tegen (bijvoorbeeld) de vrijspraak van het
cumulatief tenlastegelegde feit, onverkort gehandhaafd blijft zodat dergelijke beperkingen niet
behoeven te worden opgenomen in de cassatieakte of de in art. 451a Sv bedoelde verklaring.

In voorkomende gevallen zal de Hoge Raad de in de akte vervatte, een beperking inhoudende
verklaring van degene die beroep in cassatie heeft ingesteld (of nadien door middel van een
partiële intrekking heeft beperkt), waar mogelijk zo opvatten dat die beperking in
overeenstemming is met hetgeen hiervoor is overwogen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zal
worden voorbijgegaan aan beperkingen van het cassatieberoep die in het licht van het
vorenoverwogene ontoelaatbaar zijn omdat de Hoge Raad ervan uitgaat dat de betrokken
procespartij zijn cassatieberoep dan zonder die beperkingen wil doorzetten en dat het daarom
niet in zijn belang zou zijn dat hij niet-ontvankelijk wordt verklaard in dat beroep."

Op grond van voormelde gewoonteregel pleegt de Hoge Raad in zaken met meerdere, cumulatief
tenlastegelegde feiten het door de verdachte zonder enige beperking ingestelde beroep in
cassatie ambtshalve te beperken tot - naar de kern bezien - de verdachte belastende
beslissingen. De Hoge Raad is van oordeel dat deze ambtshalve beperking van het cassatieberoep
heroverweging behoeft. Dat berust op het volgende.

Zoals in de arresten van de Hoge Raad van 11 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0146, NJ
2013/241, ECLI:NL:HR:2012:BX0129, NJ 2013/242, ECLI:NL:HR:2012:BX7004, NJ 2013/243 en
ECLI:NL:HR:2012:BX0132, NJ 2013/244 inzake art. 80a RO is overwogen, zal in gevallen waarin
die bepaling kan worden toegepast, het gebruik van het bijzondere instrument van ambtshalve
cassatie niet snel aan de orde zijn, onder meer omdat ervan moet worden uitgegaan dat
misslagen in de bestreden uitspraak of fouten in de aan die uitspraak voorafgegane procedure zijn
opgemerkt en dat het achterwege blijven van een daarop toegespitste klacht berust op een
weloverwogen keuze, en omdat het bij een beperkte capaciteit om cassatieberoepen te
behandelen en gelet op de noodzaak zaken binnen een aanvaardbare termijn af te doen, in de
rede ligt de behandeling in cassatie te concentreren op de door rechtsgeleerde tussenkomst
ingediende klachten.

Ook ten aanzien van het instellen van het beroep in cassatie en het al dan niet beperken van dat
beroep of het al dan niet (gedeeltelijk) intrekken daarvan mag worden aangenomen dat dit berust
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op een weloverwogen keuze. Op grond van art. 429 Sv zijn partijen immers bevoegd het beroep in
cassatie slechts tegen een gedeelte van een uitspraak in te stellen. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid het beroep in cassatie geheel of gedeeltelijk in te trekken op de wijze die in de art.
453-455 Sv is voorzien. Dat partijen aldus zelf de reikwijdte van het cassatieberoep kunnen
bepalen is van belang omdat de Hoge Raad in toenemende mate te maken krijgt met zaken
waarin een reeks feiten cumulatief en/of alternatief is tenlastegelegd terwijl niet altijd duidelijk is
of de steller van de tenlastelegging heeft bedoeld de verdachte aldus één (samengesteld)
strafbaar feit dan wel meerdere zelfstandige strafbare feiten te verwijten. Het ligt niet op de weg
van de Hoge Raad om vragen die dergelijke tenlasteleggingen oproepen met betrekking tot de
omvang van het cassatieberoep ambtshalve te beoordelen en te beslissen.

Uit het achterwege blijven van het gebruik van voormelde bevoegdheden leidt de Hoge Raad
daarom voortaan af dat het niet beperken van het beroep berust op een weloverwogen keuze en
dat hij zich zonder een onderzoek dat voormelde gewoonteregel met zich brengt uit te voeren,
kan concentreren op de beslissingen waartegen de cassatieschriftuur zich keert.

In de omstandigheid dat de advocatuur en het openbaar ministerie niet bedacht konden zijn op
de afschaffing van meergenoemde gewoonteregel, vindt de Hoge Raad aanleiding die regel nog te
blijven toepassen in zaken waarin de cassatieschriftuur is ingediend vóór 1 juli 2018.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt evenwel geen verandering in de op art. 427 Sv
gebaseerde beoordeling van de ontvankelijkheid van een zonder beperking ingesteld
cassatieberoep in zaken waarin primair een misdrijf en subsidiair een overtreding is
tenlastegelegd en waarin (i) de verdachte van het primair tenlastegelegde is vrijgesproken of
anderszins geen veroordeling is gevolgd ter zake van het primair tenlastegelegde misdrijf, (ii) hij
uitsluitend ter zake van de overtreding ofwel schuldig is verklaard zonder oplegging van een straf
of maatregel ofwel is veroordeeld tot een geldboete van niet meer dan € 250,-, (iii) het Openbaar
Ministerie geen beroep in cassatie heeft ingesteld tegen de beslissing ter zake van het primair
tenlastegelegde en (iv) niet blijkt van een rechtens te respecteren belang van de verdachte bij zijn
beroep in cassatie tegen de beslissing ter zake van het primair tenlastegelegde. In dergelijke
uitzonderlijke gevallen placht en pleegt de Hoge Raad een door de verdachte onbeperkt ingesteld
beroep in cassatie - mede om redenen van proceseconomie - op te vatten als uitsluitend te zijn
gericht tegen de veroordeling ter zake van de subsidiair tenlastegelegde overtreding. In
aanmerking genomen dat uit de tekst en de strekking van art. 427 Sv volgt dat voor de vraag of
cassatieberoep openstaat de beslissing ter zake van de overtreding bepalend is en niet de wijze
waarop de tenlastelegging is ingericht, leidt het vorenstaande ertoe dat in de hiervoor
omschreven bijzondere gevallen het cassatieberoep op grond van het tweede lid van art. 427 Sv
niet-ontvankelijk wordt verklaard. (Vgl. HR 16 mei 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2354, NJ 2007/312.)

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Het beroep is zonder enige beperking ingesteld, maar is
kennelijk niet gericht tegen (i) de niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het hoger beroep
tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak van het onder 1 cumulatief eerste tot en met derde,
negende, tiende, twaalfde en dertiende gedachtestreepje tenlastegelegde, (ii) de vrijspraak van het
onder 1 cumulatief tenlastegelegde witwassen van een geldbedrag van € 98.750,00 en de sieraden
die zijn aangetroffen in een beautycase in de slaapkamer van de verdachte, gecodeerd als 01.06.A.29,
en (iii) de vrijspraak van het eerste gedeelte van het onder 3 cumulatief tenlastegelegde.

Namens de verdachte heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie
voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak

2 Geding in cassatie
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voor zover het de beslissing tot verbeurdverklaring betreft ter zake van de in de conclusie genoemde
inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, tot terugwijzing van de zaak naar het
Gerechtshof Amsterdam opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt
berecht en afgedaan, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Het middel komt op tegen het onder 1 bewezenverklaarde witwassen en de daarmee verband
houdende verbeurdverklaring en klaagt onder meer dat van een deel van het aangetroffen geld (€
13.451,81) niet toereikend kan worden bewezen dat het van misdrijf afkomstig is.

Het Hof heeft onder 1 ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat zij:

"in de periode van 29 augustus 2004 tot en met 18 januari 2009, te Purmerend telkens
diverse voorwerpen en/of goederen waaronder:

- een geldbedrag van 16.746 Amerikaanse dollar en een hoeveelheid goud en een
hoeveelheid sieraden (aangetroffen in een koffer in de slaapkamer van [verdachte] in de
woning aan de [a-straat 1] en waarbij de sieraden zijn gecodeerd als 01.06.A.01.02 en
01.06.A.01.04 en 01.06.A.01.05 en/of 01.06.A.01.06 en 01.06.A.01.07 en 01.06.A.01.08 en
01.06.A.01.Z en 01.06.A.15.02) en

- geldbedragen van 22.325 euro en 550 Surinaamse dollar (aangetroffen in een beautycase
in de slaapkamer van [verdachte] in de woning aan de [a-straat 1] ) en

- geldbedragen van 5.055 euro en 190 Britse pond (aangetroffen in een nachtkastje in de
slaapkamer van [verdachte] in de woning aan de [a-straat 1] ) en

- een geldbedrag van 555 euro (aangetroffen in een tas in de woonkamer in de woning aan
de [a-straat 1] ) en

- een geldbedrag van 115 euro en een hoeveelheid Blokker cadeaubonnen (aangetroffen in
de personenauto merk KIA met kenteken [AA-00-BB] ) en

- een hoeveelheid Pokemon goederen en meerdere geheugenkaarten en meerdere flessen
parfum/eau de toilette (merk Slazenger) en meerdere MP3-spelers (aangetroffen in de
slaapkamer van [verdachte] in de woning aan de [a-straat 1] ), voorhanden heeft gehad, te
weten voornoemde goederen en geldbedragen, terwijl zij wist dat bovenomschreven
voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf."

Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen die zijn weergegeven in de conclusie
van de Advocaat-Generaal onder 6 tot en met 9.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouwe van
de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de bij het proces-verbaal gevoegde
pleitnota. Deze pleitnota houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
in:

"Cliënte heeft in 2003, 2004 en 2007 aanzienlijke bedragen teruggekregen (zie bijlage). Het
betrof schadevergoedingen die zijn uitgekeerd door het College van Procureurs-Generaal
naar aanleiding van een onterechte inbeslagneming van geld en goederen van cliënte in
2001. Het betrof een bedrag ad € 7.714,26 d.d. 8 januari 2003 wegens ten onrechte
inbeslaggenomen geld, een bedrag ad € 613,55 d.d. 15 maart 2003 rente over
inbeslaggenomen geld en een bedrag ad € 4250,- d.d. 11 november 2004 schadevergoeding
wegens ten onrechte weggegeven spullen uit de woning (zie bijlage brief College van
Procureurs-Generaal). Daarnaast heeft cliënte van de verzekering op 19 september 2007
ook nog een bedrag uitgekeerd gekregen van € 874,- (zie bijlage). Het gaat in totaal om een

3 Beoordeling van het eerste middel
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bedrag ad € 13.451,81 in de periode 2003 tot en met 2007. Dat bedrag bevond zich deels in
haar beautycase deels in haar nachtkastje en was deels in buitenlandse valuta in de
beautycase en het nachtkastje. (...) Nu cliënte gemotiveerd kan aangeven waar de bedragen
vandaan komen verzoek ik u cliënte vrij te spreken van witwassen voor de genoemde
bedragen."

Het Hof heeft het aangevoerde verworpen en daartoe het volgende overwogen:

"Uit het dossier blijkt dat de verdachte in 2001 en ook de jaren daarvoor een uitkering op
bijstandsniveau ontving (dossierpagina 2038), zodat het onmogelijk is dat zij de grote
hoeveelheid aangetroffen goederen, vaak nog in de originele verpakkingen en met
prijskaartjes, op legale wijze heeft gekregen. Van de verdachte mag dan ook worden
verlangd dat zij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld, het goud, de sieraden
en de goederen. Die verklaring dient concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst
onwaarschijnlijk te zijn (ECLI:NL:HR:2010:BM2471).

Het hof stelt vast dat de verdachte niet met een dergelijke verklaring is gekomen. Weliswaar
heeft de verdachte aangegeven dat zij in de periode 2003 tot en met 2007 een bedrag
uitgekeerd heeft gekregen van een verzekering en in verband met schadevergoedingen (het
gaat in totaal om een bedrag van € 13.451,81, dit bedrag kan de aangetroffen geldbedragen
(waaronder ook die in buitenlandse valuta's) niet verklaren."

In zijn overweging heeft het Hof geoordeeld dat de daarin vastgestelde feiten en
omstandigheden het vermoeden rechtvaardigen dat het geldbedrag van € 13.451,81 dat de
verdachte voorhanden heeft gehad - onmiddellijk of middellijk - uit enig misdrijf afkomstig is en dat
derhalve van de verdachte mag worden verlangd dat zij een concrete, verifieerbare en niet op
voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van het geld. Dat oordeel
geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het Hof heeft voorts geoordeeld dat de verdachte een zodanige verklaring niet heeft gegeven. In
aanmerking genomen dat namens de verdachte onder overlegging van bescheiden is aangevoerd
dat zij in de periode 2003 tot en met 2007 geldbedragen van in totaal € 13.451,81 heeft
ontvangen ter zake van uitgekeerde schadevergoedingen en verzekeringsgelden, is dit oordeel,
zonder nadere motivering die ontbreekt, niet begrijpelijk.

De klacht is gegrond.

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak - voor zover aan zijn
oordeel 
onderworpen - ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen
mee dat het vierde middel en het eerste middel voor het overige geen bespreking behoeven en als
volgt moet worden beslist.

4 Beoordeling van het tweede en het derde middel
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak – voor zover aan zijn oordeel onderworpen – doch uitsluitend wat
betreft de beslissingen ter zake van het onder 1 tenlastegelegde en de strafoplegging, waaronder
dus begrepen de beslissingen als bedoeld in art. 353-354 Sv omtrent de inbeslaggenomen
voorwerpen;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak in zoverre op het bestaande
hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van
Dorst, E.S.G.N.A.I. van de Griend, M.T. Boerlage en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend
griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2018.

6 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie in het belang der wet

Inhoudsindicatie
Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Hof inhoudende toewijzing
verzoek tot wraking voorzitter en leden strafkamer Hof n.a.v. afwijzing verzoek tot
terugwijzing zaak naar Rb vanwege partijdigheid Rb. Schending art. 512 Sv? HR
herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:AA7956 m.b.t. rechterlijke
onpartijdigheid ex art. 6 EVRM en ECLI:NL:HR:1999:ZD1502 m.b.t.
uitzonderlijke omstandigheden waarin rechter vooringenomenheid koestert jegens
procespartij. Daarnaast voorziet art. 512 Sv in mogelijkheid dat op verzoek van
verdachte of OM elk van de rechters die zaak behandelen, wordt gewraakt o.g.v.
feiten of omstandigheden waardoor rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen
lijden. Ook bij beoordeling van zo’n verzoek dient voorop te staan dat rechter uit
hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn en dat slechts
als zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen
opleveren voor oordeel dat rechter jegens verdachte of OM een
vooringenomenheid koestert, althans dat de bij verdachte of OM dienaangaande
bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is, dit vermoeden moet wijken. Gesloten
stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken brengt mee dat rechterlijke
(tussen)beslissing als zodanig nimmer grond kan vormen voor wraking: wraking is
geen verkapt rechtsmiddel. Wrakingskamer komt geen oordeel toe over juistheid
van (tussen)beslissing noch over verzuim te beslissen. Dat oordeel is voorbehouden
aan rechter die in geval van aanwending van rechtsmiddel belast is met behandeling
van zaak. Middel stelt vraag aan de orde of en in hoeverre dit ook geldt voor
motivering van (tussen)beslissing. Bij de beantwoording van die vraag moet
uitgangspunt zijn dat gesloten stelsel van rechtsmiddelen zich evenzeer ertegen
verzet dat die motivering grond kan vormen voor wraking, ook indien het gaat om
een door wrakingskamer onjuist, onbegrijpelijk, gebrekkig of te summier geachte
motivering of om het ontbreken van een motivering. Dit is uitsluitend anders indien
motivering van (tussen)beslissing in het licht van alle omstandigheden van het geval
en naar objectieve maatstaven gemeten niet anders kan worden verstaan dan als
blijk van vooringenomenheid van rechter die haar heeft gegeven. Oordeel
wrakingskamer Hof dat verzoeker uit het ontbreken van motivering van afwijzing
van verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb grond kan ontlenen te vrezen dat
strafkamer niet de onpartijdige rechter is die art. 6 EVRM voorschrijft, geeft blijk
van miskenning van het voorgaande. Volgt vernietiging in het belang van de wet.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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Uitspraak

25 september 2018

Strafkamer

nr. S 18/02675 CW

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie in het belang van de wet van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden tegen een beschikking van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, nummer 64/18-2008, van
17 november 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BG4468, in de zaak van:

[verzoeker] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1963.

Het procesverloop is, voor zover in cassatie van belang, weergegeven in de voordracht van de
Procureur-Generaal onder 27 tot en met 29. Het gaat in deze zaak om het volgende. Bij de
bestreden beschikking heeft de in art. 515, eerste lid, Sv bedoelde kamer van het Hof (hierna: de
wrakingskamer) het verzoek van de raadsman van de verdachte tot wraking van de voorzitter en
leden van de strafkamer van het Hof toegewezen op grond van het "ontbreken van iedere
motivering" ten aanzien van een door de strafkamer genomen tussenbeslissing.

Deze tussenbeslissing van de strafkamer betreft de afwijzing van een verzoek van de raadsman
van de verdachte - gedaan ter terechtzitting in hoger beroep van 19 mei 2008 en herhaald ter
terechtzitting van 23 oktober 2008 - tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank. Aan het op
23 oktober 2008 gedane verzoek tot terugwijzing ligt ten grondslag de stelling dat de Rechtbank
niet onpartijdig was geweest. De strafkamer heeft ten aanzien van die afwijzing van het verzoek
tot terugwijzing het volgende overwogen:

"Het hof verwijst voor de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid naar het proces-
verbaal van dit hof van 19 mei 2008, waarin het hof heeft overwogen:

'Het is vaste jurisprudentie, dat terugverwijzing naar de eerste aanleg op grond van artikel 423 lid
2 van het Wetboek van Strafvordering slechts plaatsvindt, indien de behandeling van de zaak niet
heeft plaatsgevonden door een onpartijdige rechterlijke instantie als bedoeld in artikel 6 EVRM,
dan wel wanneer de eerste rechter niet aan de behandeling had mogen toekomen, omdat één
van de personen die een kernrol vervullen, niet is verschenen en niet op de juiste wijze van de
zitting op de hoogte is gebracht. Hiervan is in casu geen sprake. Het verzoek tot terugverwijzing
wordt derhalve afgewezen en de strafzaak zal verder inhoudelijk worden afgedaan door het hof.'

Aldus heeft het hof op 19 mei 2008 ambtshalve het standpunt ingenomen dat er geen sprake was
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van partijdigheid aan de zijde van de eerste rechter. De grond (de partijdigheid van de rechter in
eerste aanleg) die de raadsman heden als voortschrijdend inzicht heeft aangevoerd kan geen
wijziging brengen in het oordeel van het hof, nu de onderliggende argumentatie gelijk is aan de op
19 mei naar voren gebrachte argumentatie en ten aanzien waarvan het hof, zoals gezegd, reeds
ambtshalve een beslissing heeft genomen."

De toewijzing door de wrakingskamer van het verzoek tot wraking van de voorzitter en de leden
van de strafkamer is als volgt gemotiveerd:

"7.4.4 Naar het oordeel van de wrakingskamer was de strafkamer op 23 oktober 2008 – anders
dan op 19 mei 2008 – gehouden, met het oog op een goede, waaronder transparante,
rechtspleging, om op de op 23 oktober 2008 uitdrukkelijk door verzoeker voorgedragen
argumenten voor zijn standpunt, dat de rechter in eerste aanleg vermoed moet worden partijdig
te zijn geweest, wél uitdrukkelijk te responderen. In de enkele verwijzing van de strafkamer naar
zijn – op dit punt niet nader onderbouwde – beslissing van 19 mei 2008 kan enige uitdrukkelijke
reactie op de op 23 oktober 2008 door verzoeker voorgedragen argumenten echter niet gelezen
worden. Verzoeker is mitsdien geen inzicht gegeven in de oordeelsvorming van de strafkamer dat
en waarom in eerste aanleg geen sprake was van een partijdige rechter.
7.5 Uit het feit dat de strafkamer op 23 oktober 2008 geen motivering heeft gegeven voor de
beslissing de zaak niet terug te wijzen, vloeit niet voort dat de strafkamer reeds daarom
vooringenomenheid jegens verzoeker zou koesteren. Er kan immers sprake zijn van een
onbedoelde onzorgvuldigheid. Maar uit dit ontbreken van iedere motivering ten aanzien van de
afwijzing van het op artikel 6 EVRM gestoelde verzoek, kan verzoeker wel grond ontlenen te
vrezen dat de strafkamer niet de onpartijdige rechter is die artikel 6 EVRM voorschrijft."

De Procureur-Generaal J. Silvis heeft beroep in cassatie in het belang van de wet ingesteld. De
voordracht tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De vordering strekt tot
vernietiging van de bestreden beschikking.

De te dezen relevante verdrags- en wetbepalingen luiden – in de Nederlandse vertaling – als volgt:

- art. 6, eerste lid, EVRM:

"Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak (...) door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet
is ingestelde rechterlijke instantie."

- art. 14, eerste lid, IVBPR:

"Allen zijn gelijk voor de rechter en de rechterlijke instanties. Bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging, of het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen in een rechtsgeding, heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling
door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige bij de wet ingestelde rechterlijke instantie."

- art. 512 Sv:

"Op verzoek van de verdachte of het openbaar ministerie kan elk van de rechters die een zaak
behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden."

2 Het cassatieberoep

3 Juridisch kader
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Het middel klaagt dat de bestreden beschikking blijk geeft van schending dan wel verkeerde
toepassing van het recht, in het bijzonder art. 512 Sv.

Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid in de
zin van art. 6, eerste lid, EVRM en art. 14, eerste lid, IVBPR dient voorop te staan dat een
rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich
uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor
het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert,
althans dat de bij deze dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is (vgl.
HR 31 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7956).

In het Nederlandse systeem van strafvordering kan een procespartij bij de behandeling van
een strafzaak een beroep doen op zulke uitzonderlijke omstandigheden. Bij
gegrondbevinding van dat beroep zal de rechter op wie dat beroep ziet, zich onttrekken aan
de behandeling van de strafzaak. Bij verwerping van het beroep kan de desbetreffende
procespartij een rechtsmiddel aanwenden tegen de eindbeslissing en in het kader daarvan
het beroep herhalen. Indien dat beroep op bedoelde uitzonderlijke omstandigheden alsnog
wordt gehonoreerd, leidt dat tot terugwijzing van de zaak naar het eerder oordelende
gerecht. (Vgl. bijvoorbeeld HR 16 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1502, NJ 2000/335.)

Daarnaast voorziet art. 512 Sv in de mogelijkheid dat op verzoek van de verdachte of het
openbaar ministerie elk van de rechters die een zaak behandelen, wordt gewraakt op grond
van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen
lijden. Ook bij de beoordeling van zo een verzoek dient voorop te staan dat een rechter uit
hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, en dat slechts als zich
uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor
het oordeel dat een rechter jegens de verdachte of het openbaar ministerie een
vooringenomenheid koestert, althans dat de bij de verdachte of het openbaar ministerie
dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is, dit vermoeden moet wijken.

Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken brengt mee dat een rechterlijke
(tussen)beslissing als zodanig nimmer grond kan vormen voor wraking: wraking is geen verkapt
rechtsmiddel. Het gerecht dat over het wrakingsverzoek moet oordelen (de wrakingskamer) komt
geen oordeel toe over de juistheid van de (tussen)beslissing noch over het verzuim te beslissen.
Dat oordeel is voorbehouden aan de rechter die in geval van de aanwending van een rechtsmiddel
belast is met de behandeling van de zaak.

Het middel stelt de vraag aan de orde of en in hoeverre dit ook geldt voor de motivering van de
(tussen)beslissing. Bij de beantwoording van die vraag moet uitgangspunt zijn dat het gesloten
stelsel van rechtsmiddelen zich evenzeer ertegen verzet dat die motivering grond kan vormen voor
wraking, ook indien het gaat om een door de wrakingskamer onjuist, onbegrijpelijk, gebrekkig of
te summier geachte motivering of om het ontbreken van een motivering. Dit is uitsluitend anders
indien de motivering van de (tussen)beslissing in het licht van alle omstandigheden van het geval
en naar objectieve maatstaven gemeten – bijvoorbeeld door de in de motivering gebezigde
bewoordingen – niet anders kan worden verstaan dan als blijk van vooringenomenheid van de
rechter die haar heeft gegeven.

Uit het vorenoverwogene volgt dat het oordeel van de wrakingskamer van het Hof dat de
verzoeker uit het ontbreken van een motivering van de afwijzing van het verzoek tot terugwijzing
van de zaak naar de Rechtbank grond kan ontlenen te vrezen dat de strafkamer niet de
onpartijdige rechter is die art. 6 EVRM voorschrijft, blijk geeft van miskenning van wat hiervoor

3 Beoordeling van het middel



onder 3.4 is overwogen. Het middel klaagt daarover terecht.

Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en als volgt
moet worden beslist.

De Hoge Raad vernietigt in het belang van de wet de bestreden beschikking.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van
Dorst, V. van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 september 2018.

4 Slotsom

5 Beslissing
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Wetenschap301

Kijken in de keuken 
van de Hoge Raad
De toepassing van artikel 80a RO in strafzaken

Dino Bektesevic1

De machine van artikel 80a RO is steeds meer geolied aan het raken. Deze bijdrage strekt tot doel inzicht te 

verschaffen in de wijze waarop de selectie aan de poort op grond van dat artikel is vormgegeven en of die 

benadering voldoet aan de wensen van de wetgever. Kansloze en soms minder kansloze klachten worden, 

in de regel zonder conclusie van de advocaat-generaal en zonder een op de klacht toegesneden motivering, 

aan de poort geweerd. De verdachte hoeft niet bang te zijn dat naar zijn klachten niet serieus wordt gekeken, 

al blijft een gemotiveerde reactie van de Hoge Raad op zijn klachten steeds vaker uit. Naast onterecht voor-

gestelde klachten bestaat ook de categorie terecht voorgestelde klachten die niet tot cassatie leiden, omdat het 

belang bij cassatie in de ogen van de Hoge Raad evident ontbreekt. De Hoge Raad stelt het belang bij cassatie 

in de procedure meer en meer centraal. Het is de vraag of dat is wat de wetgever met deze regeling heeft 

beoogd. Door deze gang van zaken is de rechtsbescherming niet verdwenen, maar is zij wel ‘wat op het tweede 

plan geraakt’.

1. Inleiding
Op 1 juli 2012 werd artikel 80a RO van kracht.2 Sindsdien 
kan de Hoge Raad cassatieberoepen ‘aan de poort’ niet-
ontvankelijk verklaren, als de voorgestelde klachten evi-
dent kansloos zijn of als evident onvoldoende belang 
bestaat bij het beroep. In het bijzonder de Strafkamer van 
ons hoogste rechtscollege maakt royaal gebruik van deze 
bevoegdheid. Vandaag de dag mag nog slechts 38% van de 
beroepen zich verheugen op het passeren van de cassatie-
poort.3 De rest wordt met een standaardmotivering – en 
dikwijls zonder conclusie van de advocaat-generaal – niet-
ontvankelijk verklaard. Deze bijdrage strekt tot doel 
inzicht te verschaffen in de wijze waarop de selectie aan 
de poort is vormgegeven en of die benadering lijkt te vol-
doen aan de wensen van de wetgever.4 Ter inleiding en 
aldus op hoofdlijnen wordt in par. 2 de totstandkoming 
van artikel 80a RO en de rechtspraak van de Hoge Raad 
besproken. De wetgever stelde onder meer de eis dat selec-
tie aan de poort niet ertoe zou leiden dat zaken inhoude-
lijk minder vergaand behandeld zouden worden.5 Om te 
bezien of aan die eis wordt voldaan, is onderzoek verricht 
door middel van aanwezigheid bij raadkamers waar deze 
zaken worden besproken. Daarvan wordt in par. 3 verslag 
gedaan, terwijl ook beschreven zal worden wat er met een 

schriftuur gebeurt vanaf het moment dat de raadsman 
haar indient tot het moment van niet-ontvankelijkverkla-
ring. De tijdens deze raadkamers besproken zaken zijn 
gepubliceerd, evenals de bijbehorende schrifturen en 
arresten van de hoven.6 Daarmee wordt getracht het wat 
heimelijke karakter van de toepassing van artikel 80a RO 
in bepaalde mate weg te nemen. Normaliter worden 
schrifturen niet gepubliceerd, zodat het de buitenstaan-
der onduidelijk is welk soort klachten aan de poort wor-
den geweigerd. In par. 4 wordt getracht een rode lijn te 
ontdekken in de onderzochte uitspraken. Het ordenen van 
alle zaken gaat het bestek van deze bijdrage te buiten. In 
een aparte bijlage zijn daarom van elk van de uitspraken 
de kerngegevens opgenomen en is aangegeven waar de 
klacht(en) zich tegen richt(en).7 De bijdrage wordt afgeslo-
ten met een conclusie.

2. Wetsgeschiedenis en rechtspraak 
Hoge Raad

Wetsgeschiedenis8

Al decennia lang wordt de Hoge Raad geconfronteerd 
met een toenemend aantal zaken. Hoewel vaak de 
indruk lijkt te bestaan dat de invoering van artikel 80a 
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RO in de sleutel van de werklastbesparing moet worden 
geplaatst, is dit niet het geval.9 De commissie Hammer-
stein werd immers als taak meegegeven voorstellen te 
doen die de ‘normstellende rol van de Hoge Raad’ zouden 
kunnen versterken.10 De versnelde ontvankelijkheid die 
zij voorstelde, had niet zo zeer tot doel om de Hoge Raad 
minder werk te laten verzetten. Doel was om minder 
aandacht en tijd te besteden aan zaken die de aandacht 
van de Hoge Raad – in de ogen van de commissie – niet 
verdienen, zodat meer tijd over zou blijven voor de 
rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Een afschaffing 
van de rechtsbeschermende taak zou dat niet tot gevolg 
hebben, al wilde de minister dat zaken waarin geen 
belangrijk aspect van rechtsbescherming aan de orde is, 
zo spoedig mogelijk afgedaan zouden kunnen worden.11 
Dat zou bereikt worden door op zichzelf terecht voorge-
stelde klachten niet tot cassatie te laten leiden, indien 
het belang van de verdachte bij het beroep ‘klaarblijkelijk 
onvoldoende’ is.12 Gebrekkige arresten die de Hoge Raad 
voorheen placht te casseren, zouden in het vervolg over-
eind blijven wanneer het belang bij cassatie evident ont-
breekt. In de woorden van de minister gaat het dan om 
‘gevallen waarin na verwijzing toch geen andere beslis-

sing zou kunnen volgen. Dit zijn gevallen waarin de 
motivering van de feitenrechter niet helemaal vlekkeloos 
is of waarin kleine vormfouten zijn gemaakt, die echter 
op de uiteindelijke beslissing niet van invloed kunnen 
zijn geweest, zodat verdwijnen van rechtsbescherming 
niet aan de orde is’. Uit deze woordkeuze spreekt een 
bepaalde evidentie. De mogelijkheid dat de fout wél op 
de beslissing van de feitenrechter van invloed is geweest, 
lijkt toepassing van artikel 80a RO uit te sluiten. Zo 
bezien lijkt ook niet veel rechtsbescherming verloren te 
(kunnen) gaan.13 

Ook evident kansloze klachten, namelijk klachten die 
‘klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden’ kunnen het 
lot van artikel 80a RO treffen. De Hoge Raad kon echter 
middelen al verwerpen op basis van artikel 81 RO, onder 
de algemene motivering dat de klacht niet tot cassatie 
kan leiden en zij evenmin noopt tot beantwoording van 
rechtsvragen in het belang van de rechtsontwikkeling of 
rechtseenheid. De toegevoegde waarde van artikel 80a RO 
ten opzichte van artikel 81 RO lijkt in de ogen van de 
minister vooral te zijn dat artikel 80a RO kan worden toe-
gepast zonder dat de procureur-generaal een conclusie 
heeft genomen.14 

Tot een afdoening op de voet van artikel 80a RO 
wordt slechts besloten door drie leden van de meer-
voudige kamer (lid 3), nadat zij ten minste de schriftuur 
hebben geraadpleegd (lid 2).

Rechtspraak Hoge Raad
Spoedig na inwerkingtreding, op 11 september 2012, wees 
de Hoge Raad het eerste overzichtsarrest dat betrekking 
had op de toepassing van artikel 80a RO.15 Reeds in dat 
arrest gaf de Hoge Raad aan dat, vanwege de casuïstiek, 
lastig een definitief antwoord te geven is op de vraag wel-
ke klachten voor artikel 80a RO in aanmerking (zullen) 
komen. Daarnaast werd aangestipt dat de selectie aan de 
poort zich – net als artikel 81 RO – in de loop der tijd zou 
gaan ontwikkelen. Op 7 juni 2016 volgde een tweede over-
zichtsarrest, waarin een actueel overzicht werd gegeven 
van de stand van de jurisprudentie.16 In de arresten wordt 
eerst aandacht besteed aan arresten met ‘zaakoverstijgen-

Doel van de invoering van 

artikel 80a RO was om minder 

aandacht en tijd te besteden 

aan zaken die de aandacht van 

de Hoge Raad niet verdienen, 

zodat meer tijd over zou 

blijven voor de rechtseenheid 

en rechtsontwikkeling
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de’ betekenis. In dat kader moet er onder meer aan 
gedacht worden dat de Hoge Raad artikel 80a RO – anders 
dan artikel 81 RO – niet partieel toepast,17 voor ambtshal-
ve cassatie (nog) minder plaats is in geval een beroep zich 
leent voor toepassing van artikel 80a RO,18 dat het belang 
bij cassatie, wanneer dat niet evident is, door de steller 
van het middel zal moeten worden onderbouwd19 en dat 
strafvermindering in verband met de overschrijding van 
de redelijke termijn niet wordt toegepast wanneer de 
andere middelen op zichzelf niet aan toepassing van arti-
kel 80a RO in de weg staan.20

Verder bespreekt de Hoge Raad de categorie kans-
loze klachten en de klachten met evident onvoldoende 
belang en noemt hij daarvan voorbeelden. Daarbij lijkt 
sprake te zijn van een verschrijving of een vermenging 
van de twee categorieën. De Hoge Raad citeert de memo-
rie namelijk zo, dat hij de categorie ‘kansloze’ klachten 
omschrijft als die ‘gevallen waarin na verwijzing toch 
geen andere beslissing zou kunnen volgen’, omdat het 
kleine gebreken in het arrest van het hof betreft die toch 
niet van invloed kunnen zijn geweest op diens beslis-
sing. Eerder zagen we dat de minister aangaf dat die 

Wetenschap

© Gary Waters / Alamy
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gevallen juist tot de andere categorie behoren: een klacht 
kan wel terecht zijn voorgesteld, maar zij leidt niet tot 
cassatie omdat het hof, als het zich bewust van deze fout 
was geweest, niet tot een andere beslissing zou kunnen 
zijn gekomen. Het lijkt om een verschrijving te gaan.21 
Dat leid ik af uit het feit dat de Hoge Raad de categorie-
en zelf in de arresten nadrukkelijk scheidt, maar nog 
meer uit het feit dat na dit citaat een opsomming volgt 
van klachten die naar hun aard kansloos zijn: klachten 
die een tardief verweer behelzen, die zich richten tegen 
een overweging ten overvloede en die opkomen tegen 
geenszins onbegrijpelijke feitelijke oordelen.

In cassatie moet de verdachte een rechtens te respec-
teren belang hebben.22 De enkele mogelijkheid van een 
andere uitkomst na terug- of verwijzing, bijvoorbeeld 
omdat door een langere procedure de straf mogelijk lager 
uit zal pakken, wordt door de Hoge Raad niet als een der-
gelijk belang beschouwd. Verbazing wekt dat niet. In een 
ander geval zou bij cassatie bijna per definitie belang 
bestaan, zodat artikel 80a RO in zoverre zinledig zou zijn. 

De verdediging wordt telkens op het hart gedrukt 
dat zij het belang, indien dat niet evident is, in de schrif-
tuur moet onderbouwen en – misschien nog wel belang-
rijker – dat het niet of onvoldoende voeren van verweren 
in hoger beroep fataal kan zijn voor de latere kansen in 
cassatie. Wat men ook moge vinden van de eisen die in 
dit kader aan de verdediging worden gesteld, het onder-
streept weer eens het belang van het tijdig en gemoti-
veerd te berde brengen van verweren. De kansen voor een 
geslaagd cassatieberoep worden niet zelden door de ver-
weren in appel bepaald. De Hoge Raad spreekt overigens 
bij herhaling over ‘niet voldoende belang’ en over ‘het 
belang van de verdachte bij het beroep is niet evident’, ter-
wijl artikel 80a RO naar de letter van de bepaling pas toe-
passing kan vinden als het belang klaarblijkelijk (oftewel: 
evident) onvoldoende is. Dit kenmerkt de uitleg die de 
Hoge Raad is gaan geven aan het belangcriterium. In elk 
geval houdt hij niet strikt vast aan de woordkeuze in de 
memorie van toelichting, die zo opgevat kan worden dat 
min of meer theoretisch moet kunnen worden uitgeslo-
ten dat de fout van invloed is geweest op de beslissing 
van het hof. Exemplarisch zijn de gevallen waarin sprake 
is van strafverzwarende omstandigheden die geen grond-
slag vinden in de bewezenverklaring.23 Dan is de fout van 
het hof juist wel op diens beslissing van invloed geweest. 
Per saldo is de straf wellicht dezelfde, maar daarover 

bestaat ten eerste geen zekerheid en dit neemt evenmin 
weg dat de bewezenverklaring onjuist is gekwalificeerd. 
Hoewel de Hoge Raad zelf heeft vastgesteld dat de braak 
niet uit de bewijsmiddelen kon worden afgeleid, staat op 
het uittreksel Justitiële Documentatie van de betreffende 
verdachte vervolgens bijvoorbeeld ‘diefstal met braak’ ver-
meld. De redenering – die onder meer inhoudt dat het hof 
in zijn strafmotivering geen aandacht heeft besteed aan 
de strafverzwarende omstandigheden – is, in ogenschouw 
genomen dat de Hoge Raad nauwelijks eisen stelt aan de 
motivering van de straf, weinig overtuigend.24 

Ook kunnen onder omstandigheden klachten die 
terecht klagen dat de bewezenverklaring niet uit de 
bewijsmiddelen kan worden afgeleid het lot van artikel 
80a RO treffen, al is de Hoge Raad hier duidelijker over: 
daarbij is bijzondere voorzichtigheid geboden en daarvan 
kan slechts sprake zijn als in redelijkheid geen twijfel kan 
bestaan over de toereikendheid en betrouwbaarheid van 
het bewijs.25

De Strafkamer van de Hoge Raad pleegt zich bij toe-
passing van artikel 80a RO te beperken tot de standaard-
motivering dat – kort gezegd – het beroep niet-ontvanke-
lijk verklaard wordt omdat de klachten klaarblijkelijk 
kansloos zijn of het belang bij het beroep klaarblijkelijk 
onvoldoende is.26 Dat geldt voor de Belastingkamer niet 
anders. A-G Niessen wijdde een uitgebreide conclusie aan 
de toepassing van artikel 80a RO in belastingzaken. Daar-
in gaf hij de Belastingkamer in overweging aan deze stan-
daardmotivering ‘standaardoverwegingen toe te voegen 
die de grond voor de afwijzing van de klachten aanwijzen 
zonder deze in concreto te behandelen’, onder meer zodat 
degene die het betreft in elk geval enige lering kan trek-
ken uit het arrest.27 Duidelijk wordt dan bijvoorbeeld of de 
klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag of omdat 
daarin vaste rechtspraak wordt miskend. Dit aanspreken-
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2013/951, afl. 18, p. 1201.

19. Dat geldt in het bijzonder bij getuigen-

verzoeken, maar de eis dat het belang moet 

worden onderbouwd geldt ook in meer 

algemene zin.

20. HR 7 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, r.o. 

2.4.2. Zie ook de conclusie van A-G 

 Spronken hierover, ECLI:NL:PHR:2016:214, 

met name 6.11.

21. Al is het zo dat ook in de wetsgeschiede-

nis deze twee categorieën vaker niet van 

elkaar onderscheiden worden. Zie daarover 

ook de conclusie van A-G Knigge onder HR 

11 september 2011, ECLI:NL:HR:BX0146, NJ 

2013/241, m.nt. Bleichrodt, onder 5.5.11. 

22. Zie over het belang dat meer centraal 

is komen te staan in cassatie ook M.J. 

 Borgers, ‘Artikel 80a RO: rechtshandhaving 

of belangenhandhaving?’, in: G. Knigge e.a. 

(red.), Gehoord de procureur-generaal 

(Fokkens-bundel), Deventer: Wolters 

 Kluwer 2016, p. 39-50.

23. Zie voor andere voorbeelden de noot 

van Van Kempen onder HR 7 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, 

onder 10 en verder.

24. Dit punt besprak ik wat uitgebreider in 

een recent verschenen annotatie, HR 

3 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2536, 

NbSr 2017/373, m.nt. Bektesevic.

25. HR 2 april 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ5960, NJ 2013/383. 

Uiterste behoedzaamheid is in dit kader 

geboden volgens W.H. Jebbink, ‘Tussen 

casseren en repareren’, in: A.A. Franken & 

Th.J. Kelder (red.), Sporen in het strafrecht 

(Sjöcrona-bundel), p. 131-144.

26. Dit lijdt uitzondering als de Hoge Raad 

voor de eerste maal uitlegt waarom een 

terechte klacht niet tot cassatie kan leiden 

vanwege onvoldoende belang.

27. ECLI:NL:PHR:2017:198, met name 

vanaf 9.15.

De kansen voor een geslaagd 

cassatieberoep worden niet zelden 

door de verweren in appel bepaald
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de voorstel is door de Belastingkamer niet overgenomen.28 
Zij overwoog daartoe dat de tijdsbesparing door artikel 
80a RO als gevolg van deze verandering wordt verminderd 
en dat rechtsontwikkeling noch rechtseenheid bij dergelij-
ke standaardoverwegingen gebaat zijn. Het extra inzicht 
dat aan de individuele belanghebbende wordt verschaft 
zou bovendien beperkt zijn. De omstandigheid dat de 
Strafkamer in deze zaken niet zelf de keuze heeft gemaakt 
meer op de zaak toegespitst te motiveren, doet het ver-
moeden rijzen dat daarbinnen niet een andere koers 
wordt voorgestaan.

3. Van binnenkomst tot uitgang
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag 
wat er gebeurt met een schriftuur vanaf het moment dat 
zij wordt ingediend tot het moment dat artikel 80a RO 
toepassing vindt en het arrest van het hof onherroepelijk 
wordt. 

Selectieteam
De schrifturen waarin middelen zijn ingediend, bereiken 
een week nadat de Hoge Raad deze heeft ontvangen het 
zogeheten selectieteam. Momenteel betreft dat wekelijks 
zo’n 40 tot 60 zaken. Daar wordt, alvorens inhoudelijk 
naar de zaak wordt gekeken, getoetst of de schriftuur 
 tijdig is ingediend en of ook overigens aan de formele ver-
eisten is voldaan. Dit team, bestaande uit een aantal erva-
ren medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau van de 

Hoge Raad, splitst de zaken uit in twee categorieën.29 
De ene categorie bestaat uit zaken waarbij na bestudering 
blijkt dat de zaak voor een 80a-afdoening in aanmerking 
zou kunnen komen. In die gevallen schrijft een van de 
leden van het team een pre-advies, waarin per middel 
beknopt wordt uitgelegd waarom het klaarblijkelijk niet 
tot cassatie kan leiden of waarom de partij die het beroep 
instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij cassa-
tie. De andere categorie wordt gevormd door zaken waarin 
het selectieteam voorstelt dat een conclusie wordt geno-
men. Die zaken worden verdeeld onder de advocaten-
generaal, die overigens geen kennis nemen van het pre-
advies. 

Een (bijkomend) effect van deze handelwijze is dat in 
een vroeg stadium inzichtelijk wordt welke zaken de Hoge 
Raad bereiken. Zo kan, indien en voor zover de Hoge Raad 
dat nodig acht, voorrang worden gegeven aan bepaalde 
zaken. Zaken waarbij een groot maatschappelijk belang 
speelt, zaken waarin verdachten preventief gedetineerd 
zijn, zaken waarin sprake is van slachtoffers, tbs-zaken, 
jeugdzaken, spoedbeschikkingen (beschikkingen waarbij 
het verschoningsrecht een rol speelt) en dergelijke kun-
nen op deze wijze eerder aan bod komen. 

Het Parket
Het Parket bij de Hoge Raad krijgt, zoals hiervoor beschre-
ven, zaken uit twee stromen voorgeschoteld: de zaken 
waarin het selectieteam aangeeft dat het nemen van een 
conclusie aangewezen lijkt en de zaken waarin het selec-
tieteam een 80a-afdoening voorstelt. De advocaat-generaal 
kan na bestudering van beide soorten zaken ervoor kiezen 
geen standpunt in te nemen, terwijl hij uiteraard ook con-
clusie kan nemen in de zaken die hem daarvoor geschikt 
voorkomen. De zaken waarin hij ervoor kiest geen stand-
punt in te nemen en zaken waarin hij concludeert tot toe-
passing van artikel 80a of tot integrale verwerping op de 
voet van artikel 81 RO worden onderdeel van het Algeme-
ne Zaken-overleg van de Hoge Raad.

Algemene Zaken
Elke week vindt bij de Hoge Raad het Algemene Zaken-
overleg (AZ-overleg) plaats. Ongeveer twee weken voor 
elk overleg worden aan de zetel van drie raadsheren de 
zaken rondgestuurd die op dat overleg aan de orde 
komen. Per zaak worden de schriftuur en ook andere 
stukken zoals het arrest van het hof en het proces-ver-
baal van de terechtzitting in hoger beroep geraadpleegd. 
Bovendien kunnen de raadsheren digitaal alle relevante 
stukken raadplegen. Hoewel de wetsbepaling de moge-
lijkheid biedt, wordt aldus niet volstaan met het raadple-
gen van de schriftuur. Voor klachten over ’s hofs motive-
ring is het werpen van een blik op het arrest in haast alle 
gevallen essentieel. Ook ontvangen de raadsheren van de 
zetel – anders dan de advocaten-generaal – het door het 
selectieteam opgestelde pre-advies. Tijdens het overleg 
wordt elke zaak besproken. De middelen die worden 
ingediend zijn – ook wat betreft kwaliteit – zeer uiteen-
lopend, zodat het geen verbazing wekt dat de ene zaak 
meer aandacht en tijd behoeft en krijgt dan de andere. 
De ene klacht is duidelijk kansloos, een andere vergt 
bepaalde studie. Een inhoudelijke discussie sluit overi-
gens geenszins uit dat artikel 80a RO wordt toegepast. 
In voorkomend geval kan juist deze discussie ervoor zor-
gen dat de zetel tot de slotsom komt dat een zaak geen 
behandeling in cassatie verdient. De conclusie moet dan 
ook luiden dat de Hoge Raad de eis van de wetgever, 
namelijk dat ook zaken die op de voet van artikel 80a RO 
worden afgedaan een volle inhoudelijke behandeling 
krijgen, naleeft. Tegelijk is dan de vraag in hoeverre in 
gevallen waarin die discussie wordt gevoerd, nog gezegd 
kan worden dat een klacht evident kansloos is.30 Indien 
de zetel evenwel tot het oordeel komt dat het beroep 
zich niet leent voor niet-ontvankelijkheid aan de poort, 
verzoekt hij de procureur-generaal alsnog conclusie te 
nemen. Indien de Hoge Raad oordeelt dat toepassing kan 
worden gegeven aan artikel 80a RO, wordt het cassatiebe-
roep niet-ontvankelijk verklaard. 

4. Onderzochte arresten
In het kader van dit onderzoek zijn 159 uitspraken beke-
ken. In al deze uitspraken heeft de Hoge Raad de verdach-
te31 niet-ontvankelijk verklaard in zijn cassatieberoep op 
de voet van artikel 80a RO, nadat het Parket afzag van het 
innemen van een standpunt. De zaken zijn het resultaat 
van zes overleggen Algemene Zaken. De steekproef is ase-
lect uitgevoerd. Beschikkingen en ontnemingszaken zijn 

Wetenschap

Een inhoudelijke discussie 

sluit geenszins uit dat artikel 

80a RO wordt toegepast
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28. HR 11 augustus 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:1609, NTFR 2017/2051, 

m.nt. Okhuizen.

29. De derde categorie, die bestaat uit wat 

ook wel geheide vernietigingen worden 

genoemd, laat ik hier buiten beschouwing. 

Een geheide vernietiging volgt bijvoorbeeld 

als de gestelde raadsman in strijd met art. 

48 Sv de stukken niet heeft ontvangen.

30. In de wetsgeschiedenis wordt ook 

gesproken van een rechterlijke toets ‘na de 

poort’, Kamerstukken II 2010/11, 32576, 6, 

p. 2. Die omschrijving doet meer recht aan 

hoe de procedure thans is vormgegeven.

31. In deze steekproef komt geen cassatie-

schriftuur van het openbaar ministerie voor.

32. Zie daarover ook A.J.A. van Dorst, 

Cassatie in strafzaken, Deventer: Kluwer 

2015, p. 71 e.v. en de President van de 

Hoge Raad in de interne nieuwsbrief waar-

uit wordt geciteerd in de eerder aangehaal-

de conclusie van A-G Niessen, 

ECLI:NL:PHR:2017:198, 5.17.

33. HR 13 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3390; HR 13 december 

2016, ECLI:NL:HR:2016:3400; HR 

13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:3398; 

HR 20 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3430; HR 20 december 

2016, ECLI:NL:HR:2016:3431; HR 

20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:3432; 

HR 10 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:513.

34. HR 31 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:787.

35. HR 20 december2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3419 (drie maanden 

gevangenisstraf in plaats van de geëiste 200 

uur werkstraf); HR 31 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:794 (achttien maanden 

gevangenisstraf na eis van twaalf maan-

den).

36. HR 13 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3318, middel 2. 

37. HR 20 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3418.

38. HR 10 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:496.

39. J. Boksem & A.E.M. Röttgering, Cassa-

tietechniek, een praktijkhandboek voor 

advocaten, Den Haag: Sdu 2014, p. 74 e.v. 

en J.C.M. Couzijn, Kans op cassatie in straf-

zaken (diss. Leiden), Nijmegen: Wolf Legal 

Publishers 2007, p. 244 e.v. In nog sterkere 

mate geldt dat voor klachten over de straf-

motivering.

40. HR 7 februari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:796.

41. HR 20 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3408.

vanwege hun uitzonderlijke karakter echter niet mee-
genomen in dit onderzoek, terwijl uitleveringen niet 
 voorkwamen in de selectie. Het onderzoek ziet derhalve 
slechts op ‘gewone’ strafzaken. 

Waartegen richten klachten zich?
In de 159 zaken werden over diverse kwesties in totaal 
233 middelen voorgesteld. Ongeveer twee op de drie mid-
delen (155) zijn bewijs(motiverings)klachten in de breed-
ste zin van het woord.32 Dan valt onder meer te denken 
aan middelen die klagen dat de bewezenverklaring niet 
uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid, dat 
de bewijsvoering innerlijk tegenstrijdig is, dat het vereiste 
steunbewijs ontbreekt, dat het hof ten onrechte niet of 
onvoldoende heeft gerespondeerd op een uitdrukkelijk 
onderbouwd standpunt of dat een alternatief scenario 
ontoereikend is verworpen. 

In iets meer dan 12% van de gevallen (29) wordt 
geklaagd over de strafmotivering. Niet zelden houdt de 
klacht in dat de verdediging omstandigheden heeft aan-
gedragen die een lagere straf rechtvaardigen, maar dat 
het hof aan deze omstandigheden geen kenbare aan-
dacht heeft besteed in zijn strafmotivering.33 Ook wordt 
geklaagd dat het hof in strijd met artikel 359 lid 6 Sv 
een vrijheidsbenemende straf opgelegd heeft zonder in 
het bijzonder de redenen op te geven die tot deze keuze 
hebben geleid,34 ontoereikend gemotiveerd een hogere 
of zwaardere straf oplegt dan de advocaat-generaal in 
hoger beroep eiste,35 niet heeft gemotiveerd waarom 
een proeftijd van drie jaar is opgelegd in plaats van een 
proeftijd van twee jaar,36 ontoereikend heeft gemoti-
veerd waarom het de voorwaardelijke invrijheidstelling 
volledig (en dus niet gedeeltelijk) herroept37 en dat het 
oordeel dat voorwerpen verbeurd worden verklaard 
onbegrijpelijk is.38

Ten aanzien van de overige 49 klachten (iets meer 
dan 21%) kan niet gezegd worden dat een bepaalde cate-
gorie oververtegenwoordigd is. Klachten over de beteke-
ning van de dagvaarding, vormverzuimen, strafuitslui-
tingsgronden en getuigenverzoeken passeren allemaal de 
revue, maar geen van alle komt zo vaak voor dat daaruit 
zinvolle conclusies kunnen worden getrokken, zodat hier 
met de constatering ervan kan worden volstaan.
 

In welke gevallen wordt artikel 80a RO toegepast?
Als gezegd, wordt in het overgrote deel van de gevallen 
geklaagd over oordelen omtrent het bewijs en dan vooral 
over de motivering die daaraan ten grondslag ligt. Deze 
klachten, die niet zelden om een feitelijke herbeoordeling 
vragen die de Hoge Raad niet kan bieden, behoeven op 
zichzelf niet kansloos te zijn. Wel is het zo dat dergelijke 
oordelen van hoven in cassatie slechts op hun begrijpe-
lijkheid worden getoetst. Die marginale toets houdt in dat 
de Hoge Raad eerst casseert als de bewezenverklaring niet 
uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid of 
als de bewijsvoering (op niet-ondergeschikte punten) 
innerlijk tegenstrijdig is. Hoewel wekelijks op deze grond 
arresten worden gecasseerd, is de kans om met een 
bewijsklacht cassatie te bewerkstelligen niet groot.39 

Bewijsklachten kunnen kansloos zijn om diverse redenen. 
In voorkomend geval wordt een oordeel aangevallen dat 
geenszins onbegrijpelijk is, omdat de bewezenverklaring 
moeiteloos uit de bewijsmiddelen volgt. Hier volgen daar-
van willekeurige voorbeelden:
•  De klacht richt zich tegen het medeplegen van vernie-

ling van de ruit van een woning. Uit de verklaring van 
de aangever volgt dat hij onder andere verdachte aan-
wijst als degene die vuurwerk tegen zijn ruit heeft 
gegooid. Uit een aantal andere verklaringen volgt dat 
een groepje mannen voor de deur stond en vuurwerk in 
de richting van de woning van het slachtoffer gooide. 
Bovendien besteedt het hof in een nadere bewijsoverwe-
ging apart aandacht aan de nauwe en bewuste samen-
werking.40

•  Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte hennepplan-
ten heeft geteeld. Het middel richt zich tegen de vast-
stelling van het hof dat het om hennep zou gaan. Het 
hof baseert de bewezenverklaring op de vaststellingen 
dat 1. de verbalisant heeft geverbaliseerd dat hij een 
(daarna ontmantelde) hennepplantage aantreft, 2. bij 
ruiming van de hennepplantage wederom is opgemerkt 
dat er hennepplanten zijn afgevoerd, 3. de verdachte in 
eerste aanleg verklaart dat het zijn hennepplantage was, 
4. hij zich goed heeft laten informeren voordat hij zijn 
geld in spullen investeerde en 5. hij hennep is gaan 
telen om extra inkomsten te genereren.41 

•  Een getuige ziet dat een van de verdachten de fiets vast-
houdt en de andere het slot probeert open te krijgen. In 
cassatie wordt tevergeefs betoogd dat het vasthouden 
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van de fiets, terwijl een ander het slot openmaakt, niet 
de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samen-
werking oplevert.42

Wat verder voorkomt, is dat de selectie- en waarderings-
vrijheid van de feitenrechter ten aanzien van het bewijs-
materiaal wordt miskend. In wezen volstaat de steller dan 
met een herhaling van of aanvulling op de pleitnota. Dat 
zijn klachten die in feitelijke aanleg absoluut hout kun-
nen snijden, maar waaraan in cassatie voorbij wordt 
gegaan. Middelen klagen dan onder meer dat het hof 
slechts op een zeer beperkt deel van het dossier acht heeft 
geslagen43 of dat de verklaring van verdachte niet tot het 
bewijs is gebezigd, terwijl hij expliciet over de gang van 
zaken heeft verklaard.44 Ook komt het voor dat de steller 
de klacht zeer summier onderbouwt. De vinger wordt dan 
niet (voldoende duidelijk) op de zere plek gelegd met als 
gevolg dat het middel aan kracht inboet.

Tevens gebeurt het dat men vaste rechtspraak mis-
kent of dat in middelen eisen worden gesteld die het 
recht niet kent.45 Opkomen tegen vaste rechtspraak is zon-
der meer te prijzen, maar wanneer dit gebeurt zonder 
argumenten aan te voeren waarom die vaste rechtspraak 
anders zou moeten zijn, ligt artikel 80a RO al gauw op de 
loer.

De meer normatieve vraag of dergelijke middelen 
door advocaten zouden moeten worden ingediend, kan 
hier in het midden blijven. Een verdachte kan de executie 
van de straf willen doen uitstellen of koste wat het kost 
willen doorprocederen.46 Bezien vanuit het perspectief 
van de verdachte is daarvoor veel te zeggen. Veelal wordt 
een toevoeging verstrekt en zijn de kosten voor hem daar-
door gering, terwijl de kans dat de verdachte er na een 
geslaagd cassatieberoep slechter af komt, evenmin groot 
is.47 Voor de verdachte gaat het pas echt tellen als namens 
hem niet of onvoldoende wordt geklaagd over een punt 
dat mogelijk wél tot cassatie zou hebben geleid. Hij heeft 
dan het nakijken, omdat zijn raadsman heeft verzuimd de 
klacht duidelijk en volledig op tafel te leggen. De cassatie-
rechter is dan streng en casseert niet buiten de middelen 
om. In relativerende zin verdient opmerking dat de Hoge 
Raad, als hij meent te moeten casseren, bereid is midde-
len ruim uit te leggen en daarin klachten te lezen die er 
in wezen niet of onvoldoende staan: semi-ambtshalve cas-
satie.48 

De stelling dat de beroepen die met artikel 80a RO 
worden afgedaan klachten behelzen die onzinnig zijn en 
kant noch wal raken, gaat in haar algemeenheid niet op. 
Sterker nog, van de meeste klachten kan niet gezegd wor-
den dat deze kansloos zijn, in de zin dat de voorgestelde 
klacht onzinnig is. Zo komt het niet vaak voor dat een 
middel geen cassatiemiddel is in de zin der wet, omdat 
geen sprake is van een ‘stellige en duidelijke klacht over 

de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het ver-
zuim van een toepasselijk vormvoorschrift door de rech-
ter die de bestreden uitspraak heeft gewezen’.49 In de regel 
kan in het middel duidelijk een klacht worden gelezen. 
Dat neemt niet weg dat de beroepen die met artikel 80a 
RO worden afgedaan, gemiddeld genomen van een lagere 
kwaliteit zijn dan de beroepen waarbij dat niet het geval 
is. Hoewel niet alleszeggend, leert een snelle steekproef 
dat leden van de specialisatievereniging voor cassatie-
advocaten in strafzaken (VCAS) significant minder vaak 
tegen een niet-ontvankelijkverklaring aan de poort aan 
lopen dan niet-leden.50 

Dat een middel voldoet aan de eisen die daaraan 
mogen worden gesteld in de zin dat men oog heeft voor 
de cassatietechniek, zegt echter niets over hoe kansrijk het 
middel is. Niettemin bevond zich in de selectie uitspraken 
ook een groot aantal uitspraken waarbij de cassatietech-
niek in orde was én waarbij het bestempelen van de klacht 
als kansloos te weinig eer zou doen aan de inhoud ervan. 
In die gevallen snijdt de steller van het middel een goed 
punt aan, maar volgt de Hoge Raad hem niet omdat hij de 
overweging van het hof anders of ruimer leest,51 of omdat 
de Hoge Raad tot het oordeel komt dat de bewezenverkla-
ring bepaald niet onbegrijpelijk en wel toereikend gemoti-
veerd is. In elk geval hoeft een afdoening op de voet van 
artikel 80a RO vaak niet beschouwd te worden als een 
standje. Het is zelfs zo dat het criterium van artikel 80a 
RO (de klacht is evident kansloos) en dat van artikel 81 RO 
(het middel faalt en de rechtseenheid en rechtsontwikke-
ling zijn niet gebaat bij uitleg waarom het middel faalt) 
steeds lastiger van elkaar kunnen worden onderscheiden. 
Ter illustratie volgen enkele voorbeelden van zaken waar-
in in mijn ogen geen klachten worden aangevoerd die evi-
dent kansloos zijn:52 
•  Het aanhoudingsverzoek is door het hof gemotiveerd 

afgewezen. In hoger beroep legde de raadsman aan het 
verzoek onder meer ten grondslag dat verdachte ver-
keerde in een tentamenperiode, maar wel graag bij de 
zitting aanwezig wilde zijn om zijn persoonlijke 
omstandigheden toe te lichten.53

•  Het hof stelt vast dat vanuit een toilethokje, waarin bei-
de verdachten aanwezig zijn, vuurwerk naar een naast-
gelegen toilethokje wordt geschopt en dat verdachten 
dit plan samen moeten hebben gemaakt en uitgevoerd. 
Het middel klaagt over de bewezenverklaring van mede-
plegen.54

•  De klacht richt zich tegen het oordeel dat van gewoonte-
witwassen sprake is, nu het hof van 21 van de 40 geld-
transacties niet heeft vastgesteld om wat voor transac-
ties het gaat. Dat doet het hof bij de overige transacties 
wel; verdachte wisselde telkens kleine coupures voor 
grotere coupures.55

Opkomen tegen vaste rechtspraak is zonder meer te prijzen, 

maar wanneer dit gebeurt zonder argumenten aan te voeren 

waarom die vaste rechtspraak anders zou moeten zijn, ligt 

artikel 80a RO al gauw op de loer
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42. HR 20 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3414.

43. HR 10 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:509.

44. HR 7 februari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:804.

45. HR 13 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3401 (bij een ontbrekend 

(proces)stuk dient de raadsman zich eerst 

tot de rolraadsheer te wenden alvorens hij 

daarover klaagt), HR 10 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:499 (middel 4: schending 

van art. 365a Sv wordt niet met een sanctie 

bedreigd), HR 20 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3421 (de niet-verschenen 

verdachte die ook geen schriftelijke bezwa-

ren aanvoert tegen het vonnis, kan in hoger 

beroep niet-ontvankelijk worden verklaard 

zonder dat het hof verplicht is ambtshalve 

onderzoek te doen).

46. Ten aanzien van dat laatste is hij afhan-

kelijk van een raadsman, want zelf kan hij 

vanwege de schriftuurverplichting geen 

klachten voorleggen aan de Hoge Raad. 

Zie hierover J. Boksem, ‘Klaarblijkelijk 

onvoldoende belang’, in: M.S. Groenhuij-

sen, T. Kooijmans & J.W. Ouwerkerk (red.), 

Roosachtig strafrecht. Liber amicorum Theo 

de Roos, Deventer: Kluwer 2013, p. 6-7.

47. Al komt ook dat voor, HR 10 januari 

2017, ECLI:NL:HR:2017:513. 

48. Een voorbeeld dat hierop duidt is HR 

4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:587. A-G 

Bleichrodt gaf aan dat ‘duidelijk is dat de 

ondergrens van wat als een cassatiemiddel 

in de zin van de wet kan gelden bij de inge-

diende grieven in zicht komt’. De Hoge 

Raad merkte vijf van de zes middelen niet 

aan als middel in de zin van art. 437 Sv, om 

vervolgens het zesde middel te laten slagen.

49. Spaarzame voorbeelden zijn HR 

31 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:786 

(middel 3) en HR 28 februari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:824 (middel 4).

50. In maart en april 2016 werd in 73% van 

de arresten die op rechtspraak.nl zijn gepu-

bliceerd middelen door VCAS-(aspirant)

leden ingediend. In de door mij onderzoch-

te selectie was dat 29%. De lijst met leden 

is geraadpleegd op 2 oktober 2017. 

51. Bij gemotiveerde verwerpingen bijvoor-

beeld te herkennen aan: ‘Kennelijk heeft het 

Hof in zijn (…) overweging tot uitdrukking 

willen brengen…’, HR 12 februari 2008, 

ECLI:NL:HR:2008:BC3485. Zie hierover 

Bleichrodt in zijn noot onder NJ 2013/245, 

die aangeeft dat die klachten, gegeven de 

alternatieve lezing van de Hoge Raad, welis-

waar kansloos, maar niet onzinnig zijn.

52. Verder bijv. HR 31 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:785; HR 31 januari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:792; HR 7 februari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:809.

53. HR 13 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3393. Het oordeel van 

het hof is niet onbegrijpelijk, maar vergelijk 

HR 11 november 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:3153, NJ 2015/6, m.nt. 

Schalken. In die zaak schreef de Hoge Raad 

de verwerping nog uit, terwijl de klacht niet 

veel sterker was dan deze. 

54. HR 13 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3384.

55. HR 13 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:3312.

56. HR 28 februari 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:321. In HR 6 oktober 

2015, ECLI:NL:HR:2015:2921 geeft de 

Hoge Raad overigens geen overweging 

mee, terwijl de conclusie strekt tot vernieti-

ging en ambtshalve strafvermindering in 

verband met overschrijding van de redelijke 

termijn. In de zaken waarin de Hoge Raad 

in weerwil van de conclusie bij gebrek aan 

belang tot art. 80a RO besluit, legt uit hij 

uit waarom hij dat doet, zie bijv. HR 7 juni 

2016, ECLI:NL:HR:2016:1113; HR 29 maart 

2016, ECLI:NL:HR:2016:516; HR 22 maart 

2016, ECLI:NL:HR:2016:460.

57. Ter relativering zij opgemerkt dat het 

(steeds vaker) voorkomt dat het Parket in 

zijn conclusie meegeeft dat zowel afdoe-

ning op grond van art. 80a RO als art. 81 

RO volgens hem geschikt zijn. De zaken 

waarin de Hoge Raad naar aanleiding van 

een dergelijke conclusie besluit tot toepas-

sing van art. 80a RO, komen in deze telling 

niet voor.

58. Interne cijfers van de Hoge Raad. Het 

aantal is opgebouwd uit inhoudelijke con-

clusies (755), waarvan 216 conclusies strek-

ten tot verwerping met een aan art. 81 RO 

ontleende motivering. De geheide vernieti-

gingen liet ik buiten beschouwing.

Dit zijn echter slechts enkele voorbeelden, een hoog 
 subjectief gehalte kan aan de selectie ervan niet worden 
ontzegd en bovendien ligt daaraan geen uitgebreide rede-
nering ten grondslag ligt. Toch wijzen ook meer objectieve 
gegevens in de richting dat de voornoemde criteria ver-
mengd raken:
•  In de zaken na 1 januari 2016 gewezen waarin de procu-

reur-generaal een conclusie heeft genomen die strekte 
tot vernietiging of verwerping en dus niet tot toepassing 
van artikel 80a RO, heeft de Hoge Raad slechts in één 
zaak alsnog toepassing aan deze bepaling gegeven met 
als uitleg dat de klacht evident kansloos was.56 In alle 
andere zaken kan de Hoge Raad zich kennelijk verenigen 
met het oordeel van de advocaat-generaal dat de klacht 
niet reeds bij de poort als evident kansloos kan worden 
aangemerkt.57 Het afzetten van het aantal ‘niet-80a’- 
conclusies dat is genomen in 2016 (755)58 tegen het aan-
tal van deze zaken waarin de Hoge Raad in weerwil van 
de procureur-generaal artikel 80a RO toepast sec, brengt 
in elk geval de conclusie mee dat op dit punt sterke eens-
gezindheid bestaat tussen Raad en Parket. Die eensge-
zindheid is natuurlijk niet opmerkelijk. In zaken waarin 
de advocaat-generaal inhoudelijk (diep) op de zaak 
ingaat, zal ook in de ogen van de Hoge Raad immers niet 
snel sprake zijn van een klaarblijkelijk falend geval. 
Maar is het nu echt zo dat in alle andere zaken waarin 
het Parket anders concludeert, de Hoge Raad ook van 
oordeel is dat aan artikel 80a RO geen toepassing kan 
worden gegeven? Het komt mij onwaarschijnlijk voor.
•  Zoals eerder vermeld, voeren de raadsheren in voorko-

mend geval discussie over een middel en over de uitleg 
die daaraan moet worden gegeven. Die enkele omstan-
digheid kan al de indruk wekken dat het middel niet 
kansloos is.

•  Uit de onderstaande grafiek kan worden afgeleid dat de 
nodige beroepen die voorheen met de motivering van 
artikel 81 RO werden afgedaan, tegenwoordig niet ver-
der komen dan de poort van artikel 80a RO. Middelen 
die een paar jaar geleden niet als kansloos werden 
bestempeld, worden dat nu kennelijk wel. Daar komt bij 
dat ook het percentage van beroepen dat in het geheel 
niet wordt uitgeschreven, in de loop van de jaren is 
gestegen. De Hoge Raad voelt kennelijk steeds minder 
vaak de behoefte om uit te leggen waarom een middel 
niet tot cassatie leidt.

Artikel 80a en 81 RO-afdoeningen ten opzichte van het  
totaal aantal afgedane zaken met middelen (in %)
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Hiermee is zeker niet gezegd dat beide modalitei-
ten inwisselbaar zijn. Door de bank genomen zal een 
klacht die met de aan artikel 81 RO ontleende motive-
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lopment of the Law by Supreme Courts  

in Europe’, Utrecht Law Review 2017,  

afl. 13/1, p. 167. De video waarin de rol 

van de Hoge Raad wordt uitgelegd, leert 

ons dat als er één ding is dat we moeten 

onthouden van het filmpje, het is dat de 

Hoge Raad heel belangrijk is voor de rechts-

ontwikkeling in Nederland, www.youtube.

com/watch?v=gWCN6auO6Lg. Zie ook 

Jaarverslag Hoge Raad 2016, p. 3.

gen en de roekeloosheid heeft aange-

scherpt, is hiervoor overigens 

contra-indicatief.

64. Het publiceren van de processen-ver-

baal van de terechtzittingen in feitelijke 

aanleg en (de aanvullingen op) het arrest 

verdient eveneens aanbeveling. 

65. Voor de beroepen waarin alle middelen 

worden verworpen met de motivering van 

art. 81 RO geldt uiteraard hetzelfde.

66. Van Dorst 2015, p. 67.

67. Zie daarover recent nog de president 

van de Hoge Raad M.W.C. Feteris, ‘Deve-

ECLI:NL:HR:2016:3405. 

61. In het jaarverslag van de Hoge Raad 

2016 (p. 22) worden andere percentages 

genoemd. Dat houdt ermee verband dat ik 

slechts keek naar vernietigingen en terug- 

of verwijzingen, terwijl in het jaarverslag 

alle vernietigingen werden meegenomen.

62. 8,6% in 2003, 9,6% in 2004. Voor de 

tussentijdse schommelingen heb ik geen 

verklaring kunnen vinden.

63. Het gegeven dat de Hoge Raad de 

motiveringseisen ten aanzien van leerstuk-

ken als de voorbedachte raad, het medeple-

59. Zie over een dergelijke integratie 

 Bleichrodt in zijn noot onder NJ 2013/245. 

Raadsheer Van Schendel zag in art. 81 RO 

mogelijkheden tot verruiming. Een tweede 

afdoeningsmodaliteit was volgens hem dan 

ook niet noodzakelijk, W.A.M. van Schen-

del, ‘Cassatie in strafzaken (Nederlands 

recht)’, in: De werkwijze van de hoogste 

rechtscolleges, Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers 2007, p. 134-135.

60. Wel is dit in mijn ogen het geval in HR 

20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:3413 

en HR 20 december 2016, 

ring wordt verworpen, veel meer om het lijf hebben. 
Vaak volgt een artikel 81 RO-afdoening, nadat in de con-
clusie haarfijn is uitgelegd waarom het middel niet tot 
cassatie leidt. Wel groeien de artikelen 80a en 81 RO 
steeds meer naar elkaar toe. Voor de hand ligt daarom 
de twee bepalingen in elkaar te laten opgaan. De drie 
verschillen op dit moment zijn dat een afdoening op de 
voet van artikel 81 RO vereist dat een conclusie is geno-
men, de Hoge Raad de redelijke termijn-korting toepast 
als de middelen op zichzelf rijp zijn voor toepassing van 
artikel 81 RO en dat artikel 81 RO per middel wordt toe-
gepast en artikel 80a RO slechts ten aanzien van het 
gehele cassatieberoep. In geen van deze drie verschillen 
zijn echter inhoudelijke argumenten te ontdekken die 
het nut van twee naast elkaar bestaande modaliteiten 
aantonen, terwijl een systeem met één modaliteit ondui-
delijkheid weg zou kunnen nemen en meer recht doet 
aan de heersende praktijk.59

Opvallend genoeg zijn de terecht voorgestelde 
klachten waarbij het belang ontbreekt en waarbij sterk 
eraan getwijfeld kan worden of de fout niet op de beslis-
sing van het hof van invloed is geweest, nogal in de 
minderheid.60 Mogelijk is de oorzaak daarvan gelegen in 
het feit dat de Hoge Raad in de overzichtsarresten met 
voorbeelden duidelijk heeft gemaakt wanneer het 
belang bij cassatie kan ontbreken. Toch is het aantal ver-
nietigingen sinds de invoering van de selectie aan de 
poort danig afgenomen. Waar in 2011 nog 13,9% van de 
cassatieberoepen werd vernietigd en teruggewezen of 
verwezen, gold dat vorig jaar slechts nog voor 8,6%: een 
daling van ruim 38%.61 Bij het leggen van causale ver-
banden op grond van deze cijfers moet overigens de 
nodige voorzichtigheid worden betracht: de percentages 
vernietigingen lagen begin deze eeuw namelijk rond 
hetzelfde niveau als nu.62 Aanwijzingen dat de Hoge 
Raad nog terughoudender is gaan toetsen en aldus een 
kleiner deel van de oordelen van hoven als onbegrijpe-
lijk bestempelt, lijken er op het eerste gezicht niet te 
zijn.63 Desondanks is waakzaamheid in dit kader gebo-
den. De omstandigheid dat de Hoge Raad zelf bepaalt 
welke oordelen al of niet begrijpelijk zijn, maakt het 
mogelijk dat via die weg de rechtsbescherming aan 
 terrein verliest. Dat is in elk geval niet wat met de invoe-
ring van de selectie aan de poort is beoogd.

5. Conclusie
Anders dan normaal gesproken het geval is, zijn de onder-
zochte arresten én de daaraan gehechte schrifturen in het 
kader van dit onderzoek geopenbaard. Dit komt vanzelf-
sprekend de transparantie ten goede. Het zou aanbeveling 
verdienen van dit incident een gewoonte te maken, niet 
in de laatste plaats omdat het om meer dan zes van de 
tien zaken gaat die de Hoge Raad behandelt.64 De buiten-
staander krijgt op die manier inzicht in wat voor zaken op 
de artikel 80a RO-stapel belanden.65 Bovendien kan de 
mogelijke aanname dat de Hoge Raad zaken aan de poort 
weigert die daarvoor ongeschikt zijn, dan door een ieder 
worden getoetst. De beslissingen komen van het hoogste 
rechtsprekend orgaan en dat rechtvaardigt dat de burger 
meer inzicht in die beslissingen wordt geboden. 

Dan wat betreft de inhoud. De machine van artikel 
80a RO is onderhand steeds meer geolied aan het raken. 
Kansloze en soms minder kansloze klachten worden, in de 
regel zonder conclusie van de advocaat-generaal en zon-
der een op de klacht toegesneden motivering, aan de 
poort geweerd. De verdachte hoeft niet bang te zijn dat 
naar zijn klachten niet serieus wordt gekeken, al blijft een 
gemotiveerde reactie van de Hoge Raad op zijn klachten 
steeds vaker uit. Het uitblijven van een antwoord is voor 
de verdachte in dit kader het grootste pijnpunt: het 
betreft immers klachten die, of de Hoge Raad de verwer-
ping of niet-ontvankelijkverklaring nu uitschrijft of niet, 
toch niet tot cassatie leiden.

Naast onterecht voorgestelde klachten bestaat ook de 
categorie terecht voorgestelde klachten die niet tot cassa-
tie leiden, omdat het belang bij cassatie in de ogen van de 
Hoge Raad evident ontbreekt. De Hoge Raad stelt het 
belang bij cassatie in de procedure meer en meer centraal. 
Het is de vraag of dat is wat de wetgever met deze rege-
ling heeft beoogd. Door deze gang van zaken is de rechts-
bescherming niet verdwenen, maar is zij wel ‘wat op het 
tweede plan geraakt’.66 De Hoge Raad is rechtsontwikke-
ling en rechtseenheid in steeds sterkere mate als zijn pri-
maire taken gaan zien. Die ontwikkeling lijkt nog niet te 
zijn afgerond,67 maar de ruimte die artikel 80a RO ter ver-
wezenlijking van dat doel biedt, is natuurlijk niet grenze-
loos. Voor meer fundamentele en ingrijpende hervormin-
gen en veranderingen zal uiteindelijk weer bij de wetgever 
moeten worden aangeklopt.  
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ArtikelThijs Kelder1

Selectie in cassatie in strafzaken. Enkele gedachten over de 
toekomst van de selectie vóór de poort2

DD 2019/34

Nu de Hoge Raad bijna driekwart van de cassatieschrifturen in strafzaken afdoet 
zonder inhoudelijke motivering is de vraag gerechtvaardigd of de advocatuur op de 
huidige weg verder moet. De uitkomst van een recente tuchtrechtelijke procedure 
doet vermoeden dat de selectie vóór de poort wel wat strenger mag. De invoering van 
een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken kan bijdragen aan een evenwichtiger 
balans tussen de belangen van verdachten enerzijds en de eigen verantwoordelijk-
heid van de advocaat ten opzichte van de Hoge Raad anderzijds.

1. Inleiding

In het jaar 2017 verklaarde de strafkamer van de Hoge Raad bijna 60% van alle cassatiebe-
roepen waarin middelen werden ingediend niet-ontvankelijk op de voet van artikel 80a 
RO. In nog eens 14% werden die beroepen met toepassing van artikel 81 RO ongemotiveerd 
afgedaan.3 Bijna driekwart van de schrifturen was volgens de strafkamer dus geen inhou-
delijke reactie waard. Dat doet vermoeden dat de cassatierechter niet erg onder de indruk 
is van de selectie van zaken die vóór zijn poort wordt gemaakt. Ook Van Dorst heeft er 
nooit een geheim van gemaakt dat het van hem wel een onsje minder mocht. Volgens hem 
werden in te veel zaken volstrekt kansloze middelen ingediend, iets waarvan een zichzelf 
respecterende advocaat zich eigenlijk behoort te onthouden. Van Dorst wees daarbij op 
de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat en zijn ‘zeeffunctie’.4 Recent, in de laatste 
druk van zijn handboek, constateert Van Dorst dat er van die zeeffunctie nog maar weinig 
terecht komt.5

Onder strafrechteradvocaten bestaat van oudsher weinig steun voor de gedachte dat het 
hun taak is om de Hoge Raad voor een al te grote toestroom aan zaken te behoeden. Voor de 
partijdige advocaat staat namelijk het belang van de cliënt centraal, niet het functioneren 
van de cassatieprocedure of de werklast van de Hoge Raad.6 Spong acht daarom verdedig-
baar dat de cassatieadvocaat zich weinig aantrekt van de door Van Dorst gememoreerde 

1 Mr. T.J. Kelder is advocaat bij Sjöcrona Van Stigt in Den Haag. Deze bijdrage is een lichte bewerking van de lezing 
die de auteur op 25 januari 2019 uitsprak op het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Mr. A.J.A. van 
Dorst, tot 1 februari 2019 raadsheer in en oud-vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden.

2 Citeerwijze: T.J. Kelder, ‘Selectie in cassatie in strafzaken. Enkele gedachten over de toekomst van de selectie 
vóór de poort’, DD 2019/34.

3 Blijkens het jaarverslag van de Hoge Raad ging het om 1434 (artikel 80a RO) respectievelijk 353 (artikel 81 
RO) van de 2479 zaken waarin middelen werden ingediend (zie https://jaarverslaghogeraad.nl/strafzaken/inlei-
ding-en-cijfers/). Ter vergelijking: de civiele kamer deed in hetzelfde jaar 440 uitspraken, waarin artikel 80a RO 
twee keer werd toegepast en artikel 81 RO 157 keer. In de belastingkamer ging het om 816 uitspraken, waarin 
artikel 80a RO 124 keer toepassing vond en artikel 81 RO 345 keer.

4 A.J.A. van Dorst en J. de Hullu, ‘Warme gevoelens en irritaties in cassatie’, Strafblad 2007, afl. 1, p. 39-46 (m.n. 
p. 42-44).

5 A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Kluwer 2018, p. 9.
6 Zie bijvoorbeeld het interview met Gerard Hamer in ‘Advocaten onnodig vaak naar de Hoge Raad’, NRC Handels-

blad, 24 mei 2005.
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zeeffunctie.7 Ook andere gerenommeerde (cassatie)advocaten wijzen erop dat pragmati-
sche argumenten onder omstandigheden een cassatieberoep kunnen rechtvaardigen, ook 
als de zaak zich daarvoor vanuit juridisch-technisch perspectief misschien minder goed 
leent. De cassatieprocedure is voor de verdachte nu eenmaal een mogelijkheid om nog één 
keer op te komen tegen een veroordeling die hij betwist en brengt voor hem bovendien 
uitstel van onmiddellijke executie met zich. Dit soort argumenten weegt voor cassatie-
advocaten in strafzaken soms zwaarder dan het besef dat de kans op succes klein of zelfs 
minimaal is.8 Het belang van de cliënt staat immers voorop.
Over de taakopvatting van de cassatieadvocaat in strafzaken wordt dus verschillend ge-
dacht. Op zich is daar niet zoveel mis mee. Maar nu bijna driekwart van de cassatieschrift-
uren het inmiddels zonder inhoudelijk antwoord van de strafkamer moet stellen, is de 
vraag wel gerechtvaardigd of wij, als balie, op de huidige weg verder moeten. Die vraag 
is ook voor mijzelf actueel. Van de zestien uitspraken die de Hoge Raad in het jaar 2018 in 
mijn zaken deed hielden er namelijk vijftien een niet-ontvankelijkverklaring of verwerping 
in. In de helft van mijn zaken werd artikel 80a RO toegepast. En in nog eens een kwart 
moest ik het met artikel 81 RO doen. Tijd voor bezinning dus.

2. De taakopvatting van de cassatieadvocaat in strafzaken

Als vertrekpunt bij mijn reflecties stel ik de taakopvatting van de cassatieadvocaat in straf-
zaken centraal. Moet hij zich opstellen als iemand die slechts het belang van zijn cliënt 
dient, of moet hij de Hoge Raad vooral behoeden voor zaken die zich niet voor cassatie 
lenen?
Dat de advocaat een partijdige belangenbehartiger is staat niet ter discussie. Partijdigheid 
is één van de kernwaarden van de advocatuur en de wet verplicht de advocaat zelfs partij-
dig te zijn.9 De gedragsregels zijn daarover ook duidelijk: het belang van de cliënt en geen 
enkel ander belang bepaalt de wijze waarop de advocaat zijn zaken behandelt.10 Deze par-
tijdigheid geldt in cassatie onverkort. Bij de totstandkoming van de Wet versterking cas-
satierechtspraak11 heeft de wetgever erkend dat van advocaten mag worden verwacht dat 
zij in de eerste plaats optreden ten behoeve van hun cliënt. Ook kundige cassatieadvocaten 
zullen daarom soms de grenzen van de cassatierechtspraak (moeten) verkennen.12

Wat partijdigheid concreet inhoudt, is volgens de toelichting op de gedragsregels afhanke-
lijk van de professionele inschatting van de advocaat. Hij bepaalt op welke wijze een zaak 
‘op goede gronden en te goeder trouw’ kan worden behandeld.13 Daarin ligt een nuance 
besloten, in die zin dat ook de partijdige behandeling van een zaak wel op goede gronden 

7 G. Spong, ‘De raadsman in de cassatiefase’, in: E. Prakken en T.N.B.M. Spronken (red.), Handboek verdediging, 
Deventer: Kluwer 2009, p. 645. Zie ook G. Spong, ‘Medeplichtige cassatieadvocatuur’, Strafblad 2011, afl. 4, 
p. 53-58. T.N.B.M. Spronken, Verdediging. Een onderzoek naar de normering van het optreden van strafrecht-
advocaten (diss. Maastricht), Deventer: Gouda Quint 2001, p. 644 wijst er eveneens op dat de partijdige positie 
van de advocaat zich niet verdraagt met de verwachting dat hij zich gedraagt als een vooruitgeschoven post van 
de Hoge Raad.

8 Vergelijk A.A. Franken, ‘De Hoge Raad en de cassatieadvocatuur’, DD 2005/49 en J. Boksem, ‘Klaarblijkelijk on-
voldoende belang. Enkele gedachten naar aanleiding van het nieuwe artikel 80a RO’, in: M.S Groenhuijsen, T. 
Kooijmans en J.W. Ouwerkerk (red.), Roosachtig strafrecht (De Roos-bundel), Deventer: Kluwer 2013, p. 1-16.

9 Artikel 10a, eerste lid, aanhef en onder b, Advocatenwet.
10 Regel 2, tweede lid, Gedragsregels advocatuur.
11 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige 

andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (Stb. 2012, nr. 116), inwerking getreden per 1 juli 
2012 (Stb. 2012, 175).

12 Kamerstukken II 2010/11, 32576, 6, p. 6.
13 Aldus de toelichting bij regel 2, tweede lid, Gedragsregels advocatuur.
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moet berusten en te goeder trouw dient plaats te vinden. En er zijn meer nuances. Advo-
caten zijn bijvoorbeeld ook gehouden tot een ‘betamelijke beroepsuitoefening’.14 Die plicht 
vindt haar grondslag in het belang van een goede rechtsbedeling en geldt óók jegens andere 
betrokkenen bij de rechtspleging,15 waaronder de Hoge Raad.
De advocaat bevindt zich krachtens zijn gedragsregels dus in een lastig spanningsveld. 
Enerzijds moeten voor hem de belangen van de cliënt leidend zijn, anderzijds heeft hij ook 
een eigen verantwoordelijkheid jegens de Hoge Raad. Mijn inschatting is dat de strafrecht-
advocatuur zich binnen dit spanningsveld te veel laten leiden door pragmatische argu-
menten van de cliënt en door de gedachte ‘niet geschoten, altijd mis’. De haalbaarheid van 
het cassatieberoep staat momenteel te weinig centraal. Ik schrijf dat met enige tegenzin op, 
maar denk wel dat de uitkomst van een recente tuchtprocedure tot die conclusie dwingt.
Het ging in die tuchtzaak om het volgende. Eind 2016 constateerde de Haagse deken een 
grote hoeveelheid 80a-afdoeningen in de praktijk van een civiele cassatieadvocaat. Over 
een periode van drie jaar betrof het zo’n 47% van zijn cassatiezaken en er zat een stijgende 
lijn in. De deken zag daarin aanleiding onderzoek te doen. Vervolgens diende de deken een 
klacht in bij de Raad van Discipline. Daarbij speelde een rol dat voor de deken, mede op 
grond van de 80a-arresten van de Hoge Raad, vast stond dat de cassatieadvocaat kansloze 
zaken had aangebracht. De advocaat verweerde zich, onder meer door erop te wijzen dat 
de zaken veel WSNP-zaken betroffen, waarin zijn cliënten in een uitzichtloze positie ver-
keerden. Het was de taak van de advocaat om te bezien of er voor hen nog iets kon worden 
bereikt. Zijn cliënten hadden bovendien een rechtsbelang of een feitelijk belang bij het in-
dienen van cassatieberoep, zoals het rekken van tijd om tot een regeling te kunnen komen. 
Ook was het volgens de advocaat onmogelijk te voorspellen wat een kansloze cassatiezaak 
is, nu enige kans op succes er immers altijd is.
De Haagse Raad van Discipline maakte korte metten met het verweer van de cassatie-
advocaat. Volgens de Raad geldt als uitgangspunt:16

“dat een cassatieadvocaat een filterfunctie heeft. Hij is verantwoordelijk voor een goede rechts-

bedeling in cassatie en dient, mede gelet op de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, te allen 

tijde te vermijden dat de Hoge Raad wordt belast met kansloze cassatieberoepen. Daarom moet 

een cassatieadvocaat alle zaken die aan hem worden voorgelegd beoordelen op hun haalbaarheid 

en mag hij alleen cassatieberoep instellen als hij meent dat een dergelijk beroep enige kans van 

slagen heeft.”

Volgens de Raad had de advocaat kunnen en moeten weten dat hij cassatieberoepen had in-
gesteld die geen kans van slagen hadden en dat betaamt een behoorlijk advocaat niet. Door 
voor die zaken toevoegingen aan te vragen en te incasseren had de advocaat bovendien 
misbruik gemaakt van publieke middelen, aldus de Raad.
Tegen deze beslissing stelde de advocaat zonder succes beroep in bij het Hof van Discipline. 
Het Hof bekrachtigde de beslissing van de Raad en overwoog onder meer:17

“Nu verweerder geen deugdelijk cassatieadvies heeft uitgebracht noch anderszins is gebleken dat 

hij de kansen, risico’s en opportuniteit van het cassatieberoep heeft ingeschat én in het gros van 

de cassatieberoepen artikel 80a Wet RO is toegepast, is het hof van oordeel dat daarmee vast-

staat dat verweerder kansloze cassatiezaken heeft aangebracht. Verweerder heeft gesteld dat er, 

14 Regel 1, eerste lid, Gedragsregels advocatuur.
15 Regel 1, tweede lid, Gedragsregels advocatuur.
16 RvD Den Haag 23 oktober 2017, ECLI:NL:TADRSGR:2017:202 (zaaknummer 17-407/DH/DH), rov. 5.2.
17 HvD 25 mei 2018, ECLI:NL:TAHVD:2018:100 (zaaknummer 170306), rov. 4.6.
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samengevat, altijd kans op succes is bij de Hoge Raad en iedere cliënt recht heeft op toegang tot de 

Hoge Raad. Daarmee miskent verweerder volledig dat de mogelijkheden in cassatie beperkt zijn 

en dat hij, als cassatieadvocaat, een eigen verantwoordelijkheid heeft en dient te onderzoeken of 

de betreffende zaak tot cassatie kan leiden en kan nopen tot beantwoording van rechtsvragen in 

het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling.”

Natuurlijk is voorzichtigheid geboden bij het trekken van algemene conclusies uit individu-
ele uitspraken, en dat geldt zeker ook in dit geval. De beslissingen maken bijvoorbeeld dui-
delijk dat er wel meer schortte aan de praktijkvoering van de advocaat en dat zijn verweer 
niet in alle opzichten even concreet was onderbouwd. Bovendien ging het in deze procedu-
re niet om strafzaken, maar om civiele zaken (waarin afwijkende voorschriften en normen 
gelden, zoals de plicht tot het uitbrengen van een cassatieadvies18). Maar desondanks is 
de strekking van de uitspraken helder en in de kern ook voor strafzaken van belang. De 
advocaat heeft een filterfunctie, is mede verantwoordelijk voor een goede rechtsbedeling 
in cassatie en dient ervoor te waken dat de Hoge Raad nodeloos wordt belast. Hij heeft een 
plicht te onderzoeken of de zaak tot cassatie kan leiden en mag de zaak slechts dan aan 
de Hoge Raad voorleggen als hij meent dat het beroep ook daadwerkelijk enige kans van 
slagen heeft. Belangrijk is verder dat de deken en de tuchtrechter betekenis toekennen aan 
de toepassing van artikel 80a RO door de Hoge Raad. De kwalificatie ‘kansloos procederen’ 
lijkt bij die afdoeningsvorm betrekkelijk snel in zicht te komen, zeker als daarvan sprake is 
in een groter aantal zaken.
Als we met deze wetenschap naar de cijfers in de strafsector kijken rijst een wat een on-
comfortabel beeld. De civiele advocaat die bij de tuchtrechter voor gaas ging scoorde in 47% 
van zijn zaken 80a-afdoeningen. In de strafsector ligt dat percentage baliebreed al jaren 
significant hoger. Dat rechtvaardigt de stelling dat we als balie moeilijk op de huidige weg 
verder kunnen, ook (of misschien wel: juist) naar de normen van onze eigen beroepsgroep 
gemeten. En nu de helft van mijn eigen zaken in 2018 op de voet van artikel 80a RO werd 
afgedaan, moet ik om te beginnen misschien maar eens kritisch bij mijzelf te rade gaan.
De taakopvatting van de cassatieadvocaat lijkt in haar algemeenheid dus te pleiten voor 
een toekomst waarin kritischer wordt geselecteerd vóór de poort. Maar is dat ook haal-
baar? En zo ja, hoe?

3. Naar een betere selectie vóór de poort

De Hoge Raad heeft zijn hoop in ieder geval gevestigd op de invoering van een gespeciali-
seerde cassatiebalie in strafzaken. In een gezamenlijke brief van zijn President en Procu-
reur-Generaal werd recent benadrukt dat zo’n gespecialiseerde balie essentieel is voor het 
functioneren van de cassatieprocedure.19 Van Dorst betreurt het dan ook dat de modernise-
ringsoperatie geen regeling voor een strafrechtelijke cassatiebalie behelst.20

De beperkte bevindingen die voorhanden zijn lijken inderdaad te bevestigen dat gespeci-
aliseerde cassatieadvocaten minder kansloze zaken en middelen aan de Hoge Raad voor-
leggen. Bektesevic constateerde in zijn onderzoek naar de toepassing van artikel 80a RO in 
strafzaken ‘dat leden van de specialisatievereniging voor cassatieadvocaten in strafzaken 

18 Zie artikel 7.6 van de Verordening op de advocatuur.
19 Brief d.d. 22 mei 2018, raadpleegbaar via www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-

Raad-der-Nederlanden/Documents/Consultatie%20conceptwetsvoorstellen%20boeken%203%20tot%20en%20
met%206%20Wetboek%20van%20Strafvordering.pdf. 

20 A.J.A. van Dorst, ‘Cassatie in het nieuwe Wetboek van Strafvordering’, Platform Modernisering Strafvordering 
2018-13, par. 6.1.
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(VCAS) significant minder vaak tegen een niet-ontvankelijkverklaring aan de poort aan 
lopen dan niet-leden.’21 De ervaringen in de civiele sector wijzen in dezelfde richting. In 
civilibus, waar al langer sprake is van een gespecialiseerde cassatiebalie, komt de toepas-
sing van artikel 80a RO tegenwoordig bijna niet meer voor.22

Het is aannemelijk dat een gespecialiseerde cassatiebalie tot een betere selectie vóór de 
poort leidt. Enerzijds zullen kansloze zaken minder vaak aan de Hoge Raad worden voor-
gelegd, anderzijds zullen zaken die worden doorgezet over het algemeen kundiger worden 
behandeld. Dat valt – ook vanuit het perspectief van de verdachte – toe te juichen. Het ver-
baast dan ook dat er nog steeds geen gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken is. De 
NOvA heeft jaren geleden al een verordening vastgesteld die zo’n balie introduceert.23 Maar 
de wetgever is aan zet. En die lijkt vooralsnog te worden gehinderd door een gebrek aan 
bereidheid om de noodzakelijke financiële middelen voor zo’n balie beschikbaar te stellen.
Alhoewel de verwachtingen van de cassatiebalie hoog zijn wil ik daarbij nog wel twee rela-
tiverende kanttekeningen plaatsen.
Allereerst denk ik niet dat de invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie zal leiden 
tot een minimaal aantal 80a-afdoeningen binnen de strafsector. De massale toepassing 
van artikel 80a RO in strafzaken is namelijk niet volledig aan de selectie vóór de poort te 
wijten. Zij komt ook voort uit een wel érg voortvarend gebruik van die bepaling door de 
strafkamer zelf. De wetgever stond voor ogen dat de strafkamer een kwart tot een derde 
van de schrifturen via deze weg zou kunnen afdoen,24 maar inmiddels ligt het percentage 
twee keer zo hoog. Het lijkt niet aannemelijk dat dat komt door een halvering van de kwa-
liteit van het werk van de balie. Aannemelijker is dat de strafkamer artikel 80a RO ruim-
hartig is gaan toepassen, ook in zaken waarin dat minder goed past bij de oorspronkelijke 
bedoelingen van de wetgever.25 Bij de interpretatie van de 80a-statistieken past de Hoge 
Raad dus mede een hand in eigen boezem. Dat geldt temeer nu het op basis van de recht-
spraak van de Hoge Raad lang niet altijd duidelijk is wat de cassatieadvocaat van de Hoge 
Raad moet verwachten.26 Met name de vraag of sprake is van een belang bij cassatie lijkt 
soms een kwestie van roulette. Ook voor een gespecialiseerde cassatieadvocaat is maar 
moeizaam in te schatten wanneer een gebrek in de bewijsvoering van betekenis is voor de 
aard en ernst van het bewezenverklaarde,27 of wanneer een gebrek in de strafmotivering 

21 D. Bektesevic, ‘Kijken in de keuken van de Hoge Raad. De toepassing van artikel 80a RO in strafzaken’, NJB 
2018/301 (p. 404-412).

22 In het eerder al genoemde jaarverslag van de Hoge Raad over 2017 valt daarover te lezen: “Afdoening met 
art. 80a RO vindt in de civiele kamer alleen bij zeer hoge uitzondering plaats; in 2017 gebeurde dat slechts in 
twee zaken. Een oorzaak van het geringe aantal art. 80a-afdoeningen is dat rechtsbijstand door een gespeci-
aliseerde cassatieadvocaat in cassatiezaken verplicht is. Aan deze cassatieadvocaten worden kwaliteitseisen 
gesteld. Dit brengt met zich dat in verreweg de meeste zaken afdoening met art. 80a op voorhand niet in aan-
merking komt.”

23 Wijzigingsverordening cassatiebalie in strafzaken (voor zover mij bekend niet gepubliceerd).
24 Kamerstukken II 2010/11, 32576, 6, p. 5 en Kamerstukken I 2011/12, 32576, C, p. 2-3.
25 Vergelijk Bektesevic, a.w., p. 412, die zich afvraagt of het door de Hoge Raad steeds meer centraal stellen van het 

belang bij cassatie wel door de wetgever is beoogd. Zie ook Schalken, die reeds in zijn noot onder HR 19 novem-
ber 2013, ECLI:NL:HR:2013:1360, NJ 2014/147 signaleerde dat de cassatierechtspraak steeds meer op een ‘nogal 
defensief ingestelde burcht’ begon te lijken, terwijl noch de Commissie Hammerstein noch de wetgever in het 
nieuwe artikel 80a RO een aanmoediging heeft willen zien om de kritische antenne maar uit te schakelen.

26 Waarvoor al werd gewaarschuwd door P.A.M. Mevis, ‘Versterking van het ‘piep’-systeem; tijd om te ‘piepen’? 
Enige opmerkingen over de inrichting van de cassatierechtspraak naar aanleiding van de wet tot ‘versterking’ 
daarvan’, DD 2013/9.

27 Zo verbaasde ik mij over HR 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2336, waarin de Hoge Raad een veroordeling 
wegens mishandeling vernietigde, omdat uit de bewijsmiddelen niet bleek dat het slachtoffer letsel (maar wel 
pijn) had ondervonden. Zie voor een andere uitkomst in een tamelijk vergelijkbaar geval HR 21 maart 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:472, NJ 2017/153.
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de strafoplegging aantast.28 Bij die stand van zaken is begrijpelijk dat advocaten het liever 
te vaak dan te weinig proberen.
Een tweede relativerende kanttekening houdt verband met de vraag of een al te terughou-
dende selectie vóór de poort wel in alle opzichten wenselijk is. Ik waag dat te betwijfelen. 
Borgers heeft er terecht op gewezen dat een gespecialiseerde cassatiebalie tot een vermin-
derd aanbod van zaken kan leiden, terwijl de Hoge Raad vanuit een oogpunt van rechts-
vorming juist belang heeft bij een zo breed mogelijk aanbod.29 Ook vanuit een oogpunt van 
rechtsbescherming moeten we bovendien waken tegen een al te terughoudend opererende 
verdediging in cassatie. Voor gewaagde en vernieuwende standpunten moet altijd ruimte 
blijven, zeker als die standpunten goed gemotiveerd over het voetlicht worden gebracht. De 
invoering van een cassatiebalie mag daaraan geen afbreuk doen.

4. Afronding

Er ligt werk in het verschiet. De balie heeft een verbeteringsslag te maken, waarbij we 
binnen het strafrecht op zoek moeten naar een evenwichtiger balans tussen de belangen 
van onze cliënten enerzijds en onze eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Hoge 
Raad anderzijds. De invoering van een gespecialiseerde balie zal daar naar verwachting aan 
bijdragen. Dat de kwaliteit van de rechtsbijstand in cassatie daardoor ook zal toenemen, is 
overigens minstens zo belangrijk. Het valt te hopen dat de wetgever op korte termijn zijn 
verantwoordelijkheid neemt.

28 In welk verband bijvoorbeeld HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1683 opvallend is, nu het tot uitgangs-
punt nemen van een onjuist strafmaximum daarin tot vernietiging leidde, terwijl de Hoge Raad dat – zoals ook 
Advocaat-Generaal Keulen in zijn conclusie vóór dit arrest signaleert – in andere gevallen niet fataal acht.

29 M.J. Borgers, ‘Artikel 80a RO: rechtshandhaving of belangenhandhaving?’, in: G. Knigge e.a. (red.), Gehoord de 
Procureur-Generaal (Fokkens-bundel), Deventer: Kluwer 2016, p. 39-49.
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