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Voorwoord 

Het voorliggende boek is het tweede deel in een reeks van rechtsvergelijkende 
onderzoeken waartoe het Ministerie van Justitie (Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum) opdracht heeft gegeven. In dit rechtsvergelijkend 
onderzoek is het straf(proces)recht en in het bijzonder het bewijsrecht van 
Nederland, Engeland & Wales, Duitsland en Franlcrijk betroldcen. De opdracht-
gever heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de onderhavige rechtsstelsels, omdat 
deze stelsels dermate verschillend in rechtscultuur en achtergrond zijn, dat alleen al 
in dat opzicht rechtsvergelijking interessante gezichtspunten kan opleveren. 
Bovendien blijken in de praktijk veel intemationale rechtshulpverzoeken uit de 
betrokken landen aflcomstig te zijn.' Het doel van het onderzoek is het bieden van 
ondersteuning aan Nederlandse rechtshulpverlenende en verzoekende autoriteiten, 
zoals politie en justitie. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn echter niet alleen bestemd voor politie en 
justitie. Ook de verdediging kan met behulp van deze studie meer inzicht lcrijgen in 
het buitenlandse recht. De behoefte aan helderheid vloeit voort uit de intensivering 
van het intemationale rechtshulpverkeer. Daamaast kunnen de resultaten van het 
onderzoek de in de intemationale bewijsgaring geinteresseerde lezer inzicht geven 
in de rechtspraktijk van over de landsgrenzen. 

Het onderzoek heeft zich beperkt tot de kleine rechtshulp. Dat wil zeggen dat in 
beginsel geen aandacht is besteed aan intemationale rechtshulpvormen zoals 
uitlevering en overciracht en overname van strafvervolging. Dit betekent echter niet 
dat de resultaten van het onderzoek zonder waarde zouden zijn voor deze 
rechtshulpvormen: het onderzoek verschaft ook een algemeen inzicht in het 
buitenlandse rechtsstelsel. 

Mijn dank gaat uit naar de begeleidingscommissie, waarin zitting hadden: J.F. 
Nijboer, D.J.C. Aben, R. Blekxtoon, A.H. Klip, C. Korvinus, D.J.M.W. Paridaens 
en N.J.M. Ruyters, W.M. de Jongste en H. Vreugdenhil. Tevens ben ik veel dank 
verschuldigd aan Annelies Sennef, die als student-assistent een grote steun is 
geweest. Daamaast wil ik nog bedanken: Bart Lenselink, Reino Rustige en Barbara 
de Groot. Tenslotte ben ik dank verschuldigd aan het Arrondissementsparket 
Amsterdam en het WODC voor de mogelijk gemaakte detachering bij de 
Universiteit Leiden, Seminarium voor Bewijsrecht. 

Leiden, augustus 2000 
Selma de Groot 

Bij het Arrondissementsparket Amsterdam is ongeveer 60 % van de binnenkomende .  rechtshulp-
verzoeken afkomstig uit de landen Engeland & Wales, Duitsland en Frankrijk. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1. Inleiding 

De toenemende internationalisering van de samenleving heeft tot gevolg dat ook 
het strafproces steeds vaker internationale aspecten heeft.' De toename van het 
internationale personenverkeer geldt ook voor personen die stafbare feiten plegen. 
Zo lcumien de voorbereidingen voor een te plegen strafbaar feit in een ander land 
plaatsvinden dan waar het feit wordt gepleegd of kunnen de plegers ervan deel uit 
maken van een internationaal opererend en/of internationaal samengesteld 
crimineel netwerk. Voor het strafproces kan dit onder meer betekenen, dat ten 
behoeve van de berechting bewijs uit het buitenland moet worden verkregen. 
Daartoe zijn tussen staten samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals Europol en het 
reeds langer bestaande Interpol. Tevens zijn er (rechtshulp)verdragen onder andere 
ter vergemaldcelijking van de inforrnatie-uitwisseling gesloten. 2  Internationale 
(interstatelijke) samenwerking bestaat in verschillende vormen: overdracht of 
overname van strafvervolging, overdracht of overname van de tenuitvoerlegging 
van buitenlandse strafvonnissen, uitlevering en de zogenoemde `Icleine rechtshulp'. 
Deze laatste vorm van internationale samenwerking staat centraal in deze studie. 

Onder de term `Icleine rechtshulp' worden de bewijsgaringshandelingen verstaan 
die nationale autoriteiten vragen of verlenen aan buitenlandse autoriteiten ten 
behoeve van een in het verzoekende land in voorbereiding zijnde of reeds 
aanhangige strafzaak. Bij een dergelijk verzoek om bijstand moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan verzoeken tot het horen van getuigen die in een ander land 
verblijven of tot het verlcrijgen van bewijs door doorzoeking en/of inbeslagneming. 
Een rechtshulpverzoek kan in een of meerdere fasen van het strafrechtelijk proces 
door politie en justitie worden gedaan, zoals bijvoorbeeld in de opsporingsfase, 
maar ook in de vervolgings- of berechtingsfase. 

Het toegenomen internationale rechtshulpverkeer heeft de behoefte gewekt meer 
inzicht te lcrijgen in de wijzen waarop bewijs in het buitenland wordt verlcregen ten 
behoeve van een buitenlandse strafzaak. 3  Zo is de internationale uitwisseling van 
informatie en bewijs nadruldcelijk genoemd in het rapport van de Parlementaire 
Enquetecommissie onder leiding van M. van Traa. 4  Een meer fundamentele vraag 
is die naar de verenigbaarheid van `buitenlands' bewijsrecht met `binnenlands' 
bewijsrecht, indien het bewijs overeenkomstig `buitenlands' recht wordt verlcregen 

I  Hierop werd reeds gewezen door N. Keijzer, Intemationalisering van het strafrecht, in: Intemationa-
lisering van het strafrecht, Nijmegen (Ars Aequi Libri), 1986, blz. 15 en 16. 
2  Denk aan de Overeenkomst gesloten ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord betreffende 
de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen. 
3  Een recent voorbeeld is de uitspraak van de HR van 16 novembei 1999 in de zaak tegen Curtis Warren 
(nr. 111.161). 
4  Inzake opsporing, Rapport van de Parlementaire Enquetecommissie onder voorzitterschap van M. van 
Traa, Staatsuitgeverij, 1996. 
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ten behoeve van een tinnenlandse' strafzaak. 3  Deze overwegingen vormen de 
directe aanleiding voor deze rechtsvergelijkende studie naar intemationaal en 
nationaal bewijsrecht. 

2. Doel van deze studie; rechtsvergelijking 

Rechtshulpverkeer is veelal gebaseerd op bilaterale of multilaterale verdragen. De 
wederzijdse verplichting tot het verlenen van rechtshulp tussen verdragsstaten 
vloeit voort uit een rechtshulpverdrag. De uitvoering van rechtshulpverzoeken 
geschiedt in de regel overeenkomstig het recht van het aangezochte land. In 
beginsel mag de verzoekende autoriteit ervan uitgaan dat het bewijsmateriaal dat 
uit het aangezochte land wordt verlcregen voldoet aan het nationale strafprocesrecht 
van dat aangezochte land. Anders gezegd: men vertrouwt erop dat de buitenlandse 
autoriteiten hun eigen strafprocessuele formaliteiten en waarborgen in acht nemen 
bij de uitvoering van een rechtshulpverzoek. Dit wordt ook wel het vertrouwens-
beginsel genoemd.€ Onduidelijk is in hoeverre het vertrouwensbeginsel zo ruim 
dient te worden uitgelegd dat het aan een toetsing door de rechter van — bij wege 
van intemationale rechtshulp uit het buitenland verkregen — bewijsmateriaal in de 
weg staat. Een probleem kan namelijk ontstaan wanneer tijdens het strafproces in 
het rechtshulpverzoekende land gebruik wordt gemaakt van bewijsmateriaal dat is 
verlcregen volgens de (rechts)nonnen van het aangezochte land en die normen 
verschillen van die in het verzoekende land. 

Het vertrouwensbeginsel staat mijns inziens niet aan een toetsing van buitenlands 
bewijsrecht aan binnenlands bewijsrecht in de weg. Buitenlandse rechtmatigheid 
impliceert niet zonder meer binnenlandse rechtmatigheid. Niet valt in te zien 
waarom een verdachte in een strafproces met intemationale aspecten, niet met de 
strafprocessuele waarborgen van het recht van het land waar het proces plaatsheeft, 
zou worden omgeven. Dat bewijsgaring in het buitenland aan de nationale 
strafprocessuele voorschriften van het rechtshulpverzoekende land met betrelcking 
tot bewijsgaring dient te voldoen, wil het bruikbaar zijn in het strafproces in dat 
verzoekende land, vindt steun in het komende EU-verdrag inzake wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken.' In artikel 4 van dat verdrag is bepaald dat rechtshulp-
verzoeken moeten worden uitgevoerd volgens het recht van het verzoekende land, 
tenzij dat recht in strijd zou zijn met fundamentele rechtsbeginselen van de 
aangezochte staat. 

Uitgaande van het bovenstaande doet zich de vraag voor in hoeverre zich 
verschillen voordoen in de regelingen met betrekking tot bewijs van landen 
waarmee Nederland verdragsrechtelijke rechtshulpbetrelckingen heeft. Hiertoe is 
inzicht in het buitenlandse bewijsrecht noodzalcelijk. Het onderzoek beoogt, door 
middel van inventarisatie van enkele belangrijke methoden van bewijsgaring en de 

5  Zie verder paragraaf 2. Doe van deze studie; rechtsvergelijking. 
6  A.A.M. Ode, J.G. van der Meijs, A.M.G. Smit, Intemationaal strafrecht, ZwoIle, 1991, blz. 81: "Het 
beginsel heeft een zwakke volkenrechtelijke basis. Net  lijkt in feite op niet veel meer gebaseerd te zijn 
dan op het vertrouwen dat staten in het algemeen behoren te hebben als zij in een volkenrechtelijke 
context afspraken met elkaar maken". 

Zie hoofdstuk 4 voor een bespreking van dit toekomstige verdrag. 
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strafprocesrechtelijke voorschriften met betrekking tot die methoden en het gebruik 
van het daarmee verkregen bewijs, verschillen tussen het Nederlandse strafproces-
recht en het strafprocesrecht van het land van onderzoek aan het licht te brengen. 
Nog geen uitspraak wordt gedaan of de naar voren gebrachte verschillen onder 
bepaalde omstandigheden tot onrechtmatigheid van bewijs moeten leiden. Wel 
worden aanbevelingen gedaan om problemen van eventuele onrechtmatigheid te 
ondervangen door zo mogelijk de standaard voor bewijs van het rechtshulp-
verzoekende land in acht te nemen bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken. 
Tevens wordt een aanzet gegeven tot meer gedachtenvorming omtrent het nog zeer 
in ontwildceling zijnde gebied van het `internationale strafprocesrecht'. 

3. Verantwoording 

De confrontatie met denkbeelden en standpunten van een ander rechtsstelsel opent 
de ogen met betrekking tot uitgangspunten van het eigen nationale rechtssysteem. 
Voor de kleine rechtshulp kan rechtsvergelijking een verbetering van kwaliteit 
betekenen. Door rechtsvergelijking lcunnen namelijk de relevante verschillen 
tussen de bij de rechtshulp betrokken .rechtsstelsels aan het licht worden gebracht. 
Het doel van deze studie is het opsporen van verschillen in bewijsgaringsmetho-
den. Daar waar de eisen aan het bewijs wat betreft verlcrijging en overdracht in het 
verzoekende land strenger zijn dan in het aangezochte land, kan daar rekening mee 
worden gehouden, zowel bij de inkomende als de uitgaande kleine rechtshulp. 

3.1. Bewijsgaringsmethoden 

Met het oog op het doel van deze studie is bij de keuze van de te bespreken 
bewijsgaringsmethoden in de eerste plaats gelet op die methoden die in de praktijk 
van de internationale rechtshulp het meest aan de orde zijn. Deze worden 
aangevuld met enkele minder vaak verzochte methoden van bewijsgaring, die 
echter wel in de internationale rechtsontwiklceling in de belangstelling staan. Om 
de hierboven genoemde redenen is gekozen voor de bespreking van de volgende 
bewijsgaringsmethoden: 

— verhoren van verdachten, 
— verhoren van getuigen, 
— inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking), 
— observatie, 
— afluisteren en opnemen van tele- en vertrouwelijke communicatie. 

3.2. Methodologie 

Dit boek is tot stand gekomen aan de hand van literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Dit geschiedde aan de Rijksuniversiteit Leiden (Seminarium voor 
Bewijsrecht), het Max Planck Instituut voor internationaal strafrecht te Freiburg im 
Breisgau (Duitsland), in Londen en Parijs. De gevonden resultaten zijn met 
praktijkjuristen uit het desbetreffende land besproken. Daarnaast heeft onder-
zoekster mede door haar werkzaamheden als `specialistisch beleidssecretaris inter-
nationale rechtshulp' bij het Arrondissementsparket Amsterdam de nodige 
praktijkervaring opgedaan op het onderzoeksterrein. Zoals de lezer zal merken 
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klinkt deze Amsterdamse achtergrond hier en daar door in de gekozen voorbeelden 
en opmerkingen over de strafprocessuele praktijk. 

4. Opbouw van dit boek 

De opbouw is als volgt. Het boek bestaat uit twee delen: een algemeen deel (A) en 
een bijzonder deel (B). Het algemeen deel behandelt de hoofdlijnen van het Neder-
landse en Duitse strafprocesrecht en het Nederlandse, Duitse en intemationale 
rechtshulprecht (hoofdstulcken 2 tot en met 4). In het bijzondere deel wordt rechts-
vergelijkend op de verschillende bewijsgaringsmethoden ingegaan. Dit zijn achter-
eenvolgens 

— verhoren van verdachten (hoofdstuk 5), 
— verhoren van getuigen (hoofdstuk 6), 
— inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking) (hoofdstuk 7), 
— observatie (hoofdstuk 8), 
— afluisteren en opnemen van tele- en vertrouwelijke communicatie (hoofdstuk 9). 
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Hoofdstuk 2: Korte schets van het Nederlandse straf(proces)- 
recht 

1. Inleiding 

Het Nederlandse (straf)recht heeft evenals het Duitse een continentale ofwel civil 
law-achtergrond met systematisch geordende wetten en wetboeken. De rechtspraak 
is daarnaast ook een belangrijke (aanvullende) bron, maar niet de belangrijkste 
zoals in bijvoorbeeld de common law. In dit hoofdstuk wordt het Nederlandse 
straf(proces)recht besproken, waarna in hoofdstuk 3 het Duitse strafprocesrecht op 
eenzelfde manier wordt behandeld. In hoofdstuk 4 komen de nationale en 
verdragsrechtelijke regels met betreklcing tot de kleine rechtshulp aan bod. Aldus 
vormen de hoofdstukken 2, 3 en 4 de basis voor de in de hoofdstuldcen 5 tot en met 
9 voorgenomen rechtsvergelijking. 

Paragraaf 2 van dit hoofdstuk geeft een typering van het Nederlandse rechtsstelsel. 
Daarna (in paragraaf 3) worden de personen en organen in het Nederlandse 
strafproces besproken, met name in welke opzichten zij verschillen met verge-
lijkbare personen en organen in Duitsland. Vervolgens bespreekt paragraaf 4 
enkele kenmerken van het Nederlandse bewijsrecht waarin dit verschilt van Duitse 
bewijsrechtelijke regels. Paragraaf 5 omschrijft de gang van zaken in de 
Nederlandse strafprocedure. En het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie 
in paragraaf 6, tezamen met een schema van de rechterlijke organisaties. 

2. Typering van het rechtsstelsel 

2.1. Algemeen 

Het Wetboek van Strafvordering (en dat van Strafrecht') is voortgekomen uit de 
continentale traditie van codificatie. Het Wetboek van Strafvordering zoals wij dat 
nu kennen, is terug te voeren op het Napoleontische Code d'Instruction criminelle 
uit 1811 2, voorafgegaan door het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland, 
dat gold van 1809 tot 1811. In 1838 werd de Code vervangen door het eerste 
Wetboek van Strafvordering, dat in 1886 belangrijke wijzigingen onderging. In 
1926 is het Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen zoals dat nu nog, in 
grote delen, bestaat. Dit wetboek introduceerde een vooronderzoek, dat niet meer 
zuiver inquisitoir was. Aan de verdachte werden allerlei rechten toebedeeld die hij 

I  Het Wetboek van Strafrecht is pas in 1886 tot stand gekomen, daarvoor gold nog de Franse Code 
Penal. 
2  Op grond van deze Code bestond er in de Nederlanden ook juryrechtspraak naar Frans model. In 1813, 
na de val Napoleon en het einde van de Franse overheersing, is de juryrechtspraak in Nederland 
afgeschaft. Het op Franse leest geschoeide wetboek bleef nog wel gelden. Zie: G.F.M. Bossers, "Welk 
eene natie, die de Jurij gehad heeft en ze weder afschaft!", De jury in de Nederlandse rechtspraktijk, 
1811-1813, diss. Amsterdam, Delft, 1987. 
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zou kunnen uitoefenen, tenzij het belang van het onderzoek hem dit verbood.' Het 
Nederlandse strafrecht wordt daarom wel getypeerd als `gematigd accusatoir' of 
`getemperd inquisitoir'.° Het strafproces is geen accusatoir proces, omdat de 
verdachte en het Openbaar Ministerie (OM) geen gelijkwaardige partijen zijn. Het 
OM kan dwangmiddelen tegen de verdachte gebruiken in de fase van het 
vooronderzoek. In die fase is de verdachte voorwerp van onderzoek. Later, tijdens 
het onderzoek ter terechtzitting krijgt het proces een meer accusatoir karakter. De 
verdachte wordt dan op gelijke voet behandeld met het OM, maar hij is nog steeds 
geen gelijkwaardige partij zoals bijvoorbeeld wel de partijen in een civiel proces 
dat zijn. 

De Nederlandse politic heeft een aan het Openbaar Ministerie ondergeschikte ro1. 5  
In haar strafrechtelfike taak staat de politic onder gezag van de officier van justitie.° 
De officier van justitie heeft een actieve taak in de opsporing van strafbare feiten. 
De officier van justitie is op zijn beurt ondergeschikt aan de minister van justitie.' 
Daamaast is de rechter-commissaris bij het vooronderzoek betrokken in gevallen 
waarin een gerechtelijk vooronderzoek geopend is. Behalve een strafrechtelijke 
taak heeft de politic ook een hulpverlenende taak en treedt op ter handhaving van 
de openbare orde en veiligheid. Zij staat in die taken onder gezag van de 
burgemeester.° De burgemeester, de officier van justitie en de korpschef van de 
politic overleggen regelmatig tijdens wat genoemd wordt het (driehoeksoverleg" 
over zaken die de opsporing van stratbare feiten en de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid betreffen.' 

De berechting van strafbare feiten is aan de rechterlijke macht opgedragen." In 
afwijking van (bijna) alle landen wordt in Nederland op geen enkele wijze door 
leken aan de strafrechtspraak deelgenomen." De Nederlandse rechter bemoeit zich 
tijdens de terechtzitting actief met de waarheidsvinding. Hij ondervraagt de 
verdachte en de getuigen in principe zelf, waarbij ruimte gelaten wordt aan de 
verdediging en de officier van justitie om ook vragen te stellen. De Nederlandse 
rechter beslist tegelijkertijd over de feiten en over de straf die aan de schuldig 
bevonden verdachte moet worden opgelegd. 

3  Carstens, G.J.M. Het Nederlandse strafprocesrecht, Gouda Quint, Arnhem, 1995, blz. 39. In een 
accusatoir proces, dat mondeling en openbaar is,'wordt een verdachte in beginsel Met vervolgd door de 
staat, imam wordt hij aangeklaagd, zoals in een civielrechtelijk proces, door een partij. Tijdens het 
proces heeft de rechter geen ml in het onderzoek naar de feiten, hij is lijdelijk. Hij neemt op grand van 
wat de partijen naar voren brengen een beslissing. Het inquisitoire proces stamt uit het kanonieke recht 
en vormt in bijna alle opzichten een tegenstelling met het accusatoire proces. De procedure kenmerkt 
zich door een geheim en schriftelijk karakter en een rechter die de feiten waarvan em persoon wordt 
verdachte ambtshalve onderzoekt. 
4  Carstens, a.w., blz. 7. 
5  Artikel 2 Politiewet 1993. 
6  Artikel 13 Politiewet 1993, 

Artikel 5 Wet RO. 
Artikel 12 Politiewet 1993. 

' Het driehoeksoverleg bestaat ook op lager niveau, de zogenaamde subdriehoek met wijkteamchefs en 
wijkteamofficieren en plaatselijke bestuurders en op landelijk niveau. 

Artikel 14 Politiewet 1993. 
II  Artikel 113 Grondwet. 
12  Corstens, a.w., blz. 120; aan tuchtrechtspraak nemen bijvoorbeeld we] leken deel. 
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2.2. Enkele beginselen in het Nederlandse strafprocesrecht 

Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet" voorzien. Dit in artikel 1 
van het Wetboek van Strafvordering neergelegde beginsel wordt ook wel het 
legaliteitsbeginsel genoemd. De grondslag van dit beginsel is de rechtszekerheid 
van de burger. Doordat proces- en procedureregels door de wetgever zijn 
vastgelegd in wetten, weet de burger waar hij aan toe is en is hij beschermd tegen 
willekeurige strafvervolging.' 4  De bevoegdheid van de overheid tot het maken van 
inbreuken op de rechten en vrijheden van de burger wordt door artikel 1 Sv 
gebonden aan de wet. 

Aan het Nederlandse Openbaar Ministerie komt een vervolgingsmonopolie toe. 15  
Dat wil zeggen, dat alleen het OM strafzaken bij de strafrechter mag aanbrengen.' 
Deze exclusieve toedeling van het vervolgingsrecht beoogt te voorkomen, dat 
strafrechtelijk optreden afhankelijk zou worden van persoonlijke inzichten van 
benadeelde personen.'' De handhaving van dit vervolgingsmonopolie hangt samen 
met het opportuniteitsbeginsel. Het OM heeft op basis van het opportuniteits-
beginsel de vrijheid om in een bepaalde zaak tot strafvervolging over te gaan. In de 
praktijk wordt een positieve opvatting van het opportuniteitsbeginsel gehanteerd: 
er dient alleen vervolgd te worden wanneer het algemeen belang dit vordert." Het 
OM beslist niet alleen of vervolgd wordt, maar bepaalt in gevallen waarin tot 
vervolging wordt overgegaan tevens het voorwerp van het geding door middel van 
de tenlastelegging. De rechter heeft vervolgens uitsluitend te oordelen over en op 
grond van de door de officier van justitie opgestelde tenlastelegging en naar 
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting.' 9  

De onschuldpresumptie is een belangrijk beginsel in het Nederlandse recht. Dit 
betekent dat de verdachte voor onschuldig moet worden gehouden zolang zijn 
schuld niet is bewezen. Dit beginsel hangt samen met het nemo tenetur-beginsel: 
de verdachte moet de toepassing van dwangmiddelen wel gedogen, maar er kan 
niet van hem worden verlangd dat hij actief aan het onderzoek of zijn veroordeling 
meewerkt. De verdachte staat tijdens zijn verhoor op de terechtzitting niet onder 
ede en, indien hij dit wil, hoeft hij niet de waarheid te spreken. Bovendien heeft de 
verdachte op grond van artikel 29 Sv een zwijgrecht. 2° De rechter mag geen 

13  Naar vaste opvatting wordt hier een wet in formele zin bedoeld. 
' 4  Het is een illusie dat alle strafvorderlijke regels in de wet zijn neergelegd. Voeging 
is bijvoorbeeld een geheel buiten de wet bestaand en erkend rechtsfiguur. 

Artikel 4 Wet RO. 
16  Corstens, a.w., blz. 51. 

T&C Sv (Valkenburg), aant. 1.a bij artikel 167. Op grond van artikel 12 Sv kan 
belanghebbende wel een klacht indienen wanneer de officier van justitie tot niet 
besloten. 
18  T&C Sv (Valkenburg), aant. 1.c bij artikel 167. De zaak hoeft overigens niet altijd aangebracht te 
worden ter terechtzitting. Andere manieren om een strafzaak af te doen zijn bijvoorbeeld de transacties 
en de sepots. 
19  T&C Sv (Valkenburg), aant. 2.c bij artikel 167. 
20 Er zijn situaties waarin een burger een informatieplicht heeft, terwijl hij zich door het geven van 
informatie wel kan bezwaren. Een verdachte kan in enkele gevallen zelfs gedwongen worden 
medewerking te verlenen aan een onderzoek aan zijn lichaam of van lichaamsstoffen (denk hierbij aan 
het afstaan van DNA bevattend materiaal). 

ad informandum 

een rechtstreeks 
vervolging heeft 

7 



(negatieve) consequenties aan het zwijgen van de verdachte verbinden." Dit zou 
namelijk een ongeoorloofde pressie jegens de verdachte opleveren om toch een 
verklaring af te leggen. De weigering om vragen te beantwoorden is een 
processtrategie en mag in beginsel niet tegen de verdachte gebruikt worden. De 
rechter mag bij de oplegging van de straf de houding van de verdachte wet 
meewegen in zijn oordeel over de hoogte van de op te leggen strati" 

Het onmiddellijkheidsbeginsel houdt in dat de rechter uitsluitend oordeelt op grond 
van door hemzelf verricht onderzoek van materiaal dat op de terechtzitting naar 
voren is gebracht." In Nederland werd het onmiddellijkheidsbeginsel vrijwel 
meteen na de invoering van het Wetboek van Strafvordering tenietgedaan door een 
uitspraak van de Hoge Raad waarin de auditu-verklaringen, verklaringen van horen 
zeggen, toelaatbaar geacht werden." Onder invloed van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens wordt de laatste jaren aan het onmiddellijkheidsbeginsel in 
Nederland meer recht gedaan." 

Het Nederlandse bewijsstelsel wordt door velen aangeduid als een negatief 
wettelijk bewijsstelsel." Het is een wettelijk stelsel, omdat het bewijs alleen kan 
worden geleverd met behulp van in de wet opgesomde bewijsmiddelen." De term 
negatief duidt erop, dat de rechter het feit niet bewezen mag verklaren als hij uit de 
bewijsmiddelen niet de overtuiging heeft gelcregen dat het tenlastegelegde feit door 
de verdachte is begaan. De rechter is dus niet gedwongen om bij een bepaalde 
hoeveelheid bewijs de verdachte te veroordelen, maar alleen indien hij de 
overtuiging heeft dat de verdachte daadwerkelijk het tenlastegelegde feit heeft 
begaan. 

2.3. EVRM en het Nederlandse recht 

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden" 
en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten" vormen 
een belangrijke bron van verdragsrechtelijk strafprocesrecht. Op deze verdragen 
kan in Nederland door het individu rechtstreeks voor een Nederlandse rechter een 
beroep worden gedaan." Beide verdragen bevatten strafprocessuele bepalingen die 
een ieder kunnen verbinden en gaan in principe boven de nationale wet. Indien het 
nationale recht meer bescherming biedt dan het verdrag, gaat de nationale wet 
boven het verdrag. Als een individu meent dat hij het slachtoffer is geworden van 
een door de Nederlandse autoriteiten — verdragsrechtelijke gezien: door Nederland 

21  Zie hoofdstuk 5. 
22  T&C Sv (Spronken), aant. 3.6 bij artikeI 29. 
13  Zie bijvoorbeeld de artikelen 348 en 350 Sv. 
14  HR 20 december 1926, NJ 1927, 85. 
25  De zogenaamde ipost-Kostovskr-rechtspraak, genoemd naar het Kostovski-arrest, EHRM 20 
november 1989, NJ 1990, 245, het arrest waarin het EHRM zich uitsprak voor het recht van de 
verdachte am getuigen zelf (of via zijn raadsman) te ondervragen. 
26  Carstens, a.w., blz. 596 e.v. 
27  Artikel 339 Sv. 
19  EVRM, Rome, 4 november 1950, Trb. 1951, 154, 
29  IVBPR, New York, 19 december 1966, Trb. 1969,99. 
39  Artikelen 93 en 94 Grondwet. 
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— gepleegde inbreuk op door het EVRM gegarandeerde rechtsnorm, dan kan hij 
zich tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wenden. Indien 
het EHRM zijn klacht gegrond acht, is diens uitspraak bindend voor de betrokken 
staat, in dit geval Nederland. 

3. Personen en organen en hun taken in het strafproces 

3.1. Opsporingsinstanties 

De opsporing en vervolging van strafbare feiten is in Nederland opgedragen aan de 
politie. De politietaak bestaat uit strafrechtelijke handhaving, handhaving van de 
openbare orde en hulpverlening. 31  Naast de politie lcunnen ook andere instanties 
een opsporingstaak hebben, zoals bijvoorbeeld de FIOD (Fiscale Inlichtingen en 
Opsporings Dienst) of de ECD (Economische Controle Dienst), maar deze taken 
gelden alleen voor de specifieke terreinen waarvoor die opsporingsdiensten in het 
leven geroepen zijn. 

De politie is in Nederland onderverdeeld in 25 politieregio's." Het politiekorps van 
ellce regio wordt bestuurd door een college bestaande uit de korpschef, de 
burgemeesters uit de regio en de Hoofdofficier van Justitie, het eerdemoemde 
driehoeksoverleg. Het regionale politiekorps is onderverdeeld in diverse districten. 
De aansturing van de districten gebeurt door een driehoeksoverleg op een lager 
niveau: de districtsofficier van justitie, de districtschef en het plaatselijke bestuur. 
De belangrijkste bevoegdheden en taken van de politie zijn onder andere 
neergelegd in de Politiewet (1993) en het Wetboek van Strafvordering. Daamaast 
geven ook nog enkele andere wetten opsporingsbevoegclheden, zoals de Opiumwet 
en de Wet Economische Delicten. 

Een onderdeel van de politie houdt zich bezig met het bestrijden van criminele 
organisaties. Dit zijn de zogenaamde kemteams of interregionale teams, ook wel 
IRT's genoemd. Er zijn zes kemteams die onderzoek doen naar de belangrijkste in 
ons land actieve criminele organisaties." Deze teams zijn ondergebracht bij zes 
arrondissementsparketten van justitie. Elk team heeft een coordinerend officier van 
justitie en rechter-commissaris. De functionarissen van de kemteams beschildcen 
niet over extra of andere bevoegdheden. Naast deze regionale kemteams bestaat 
ook nog het Landelijk Recherche Team. Dit team is ondergebracht bij het Korps 
Landelijke Politiediensten. 

Behalve de politie heeft ook de Koninklijke Marechaussee politietaken opgedragen 
gelcregen." Zij heeft onder andere tot taak zorg te dragen voor de veiligheid van de 
leden van het Koninklijk Huis. Daamaast heeft zij een militaire politietaak en 
draagt zorg voor de opsporing en veiligheid op Schiphol en andere luchtvaart-
terreinen en grensovergangen. 

31  T&C Sv (Boek), aant. 3 la opm.; artikel 2 Politiewet. 
32  Artikel 4 Politiewet. 
33  Noordoost Nederland, Randstad Noord en Midden, Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam en Zuid. 
34  Zie artikel 6 Politiewet. 
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3.2. Vervolgende instantie 

Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam, heeft het Openbaar Ministerie een 
vervolgingsmonopolie. Artikel 4 van de Wet Rechterlijke Organisatie (Wet RO) 
bepaalt dat het openbaar ministerie in het bijzonder is belast met de handhaving 
van wetten, de vervolging van alle strafbare feiten en het doen uitvoeren van alle 
strafvonnissen. De opsporing van strafbare feiten is in artikel 148 Sv opgedragen 
aan de officier van justitie." Hij kan daartoe bevelen geven aan overige personen 
die met opsporing zijn belast, in beginsel dus de politie. De leden van het Openbaar 
Ministerie, ook wel staande magistratuur genoemd, worden anders dan rechters — 
de zittende magistratuur —niet voor het leven benoemd, maar worden als ambtenaar 
in overheidsdienst aangesteld. Zij zijn verantwoording schuldig aan de Minister 
van Justitie. 

Het Openbaar Ministerie is in beginsel arrondissementsgewijs georganiseerd. In 
beginsel, want er bestaat ook een Landelijk Parket van het OM, dat landelijke 
opsporingsbevoegdheid bezit." Aan het hoofd van elk arrondissementsparket staat 
een hoofdofficier van justitie. Het Openbaar Ministerie bij de gerechtshoven, ook 
we! Ressortsparket genoemd, bestaat uit een Hoofdadvocaat-Generaal en 
Advocaten-Generaal." Met betrekking tot de taak van het hanclhaven van de wet is 
het Parket-Generaal de hoogste autoriteit binnen het Openbaar Ministerie." Aan 
het hoofd van het Parket-Generaal staat het College van procureurs-generaal." Het 
Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad wordt uitgeoefend door de Procureur-
Generaal .en de Advocaten-Generaal bij de Hoge Raad. De belangrijkste taak van 
deze Procureur-Generaal, en de Advocaten-Generaal, is het nemen van schrifte-
lijke conclusies. " Deze schriftelijke conclusies hebben het karakter van een met 
jurisprudentie en rechtsliteratuur gedocumenteerde advies met betrelcking tot de in 
het geding zijnde rechtsvragen. 

3.3. Beslissende rechterlijke instanties 

De berechting van strafbare feiten is opgedragen aan de rechterlijke macht.°' De 
Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO) wijst aan wie met de rechtspraak zijn 
belast: dit zijn de kantongerechten, arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en 
de Hoge Raad." De rechtspraak is toebedeeld aan professionele rechters en er 
nemen geen leken aan deel." Een rechter wordt voor het leven benoemd, waarmee 
zijn onathankelijkheid wordt gewaarborgd." 

35  Binnen de territoriale grenzen van de artikelen 146 en 148 Sv. 
Artikel 137 Wet RO. 

37  Artikel 138 Wet RD. 
30  Artikel 135 Wet RD. 
35  Artikel 130 Wet RD. 

Artikel 111 Wet RD. 
41  Artikel 113 Grondwet. 
41  De militaire gerechten zijn per 1 januari 1991 opgegaan in de gewone gereehten. 
63  Wel bestaat er in Nederland de mogelijkheid van arbitrage, met arbiters (leken), maar deze mogen 
geen uitspralcen doen in straaaken. 
44  Artikel 117 Grondwet. 
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De kantonrechter 
De kantonrechter behandelt overtredingen, dat wil zeggen lichte strafbare feiten. 
Met de inwerkingtreding van de 'Lex Mulder' (de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften)" zijn veel verkeersovertredingen gedecritnina-
liseerd en worden niet meer aangebracht voor de rechter. De rol van de kanton-
rechter in het strafrecht is door de komst van deze wet dan ook aanzienlijk afge-
nomen. Daarvoor in de plaats is hij ter zake van de verkeersovertredingen een 
administratieve beroepsrechter geworden." 

De algemene regel voor het instellen van hoger beroep is, dat dit binnen veertien 
dagen moet gebeuren. Dit geldt ook voor het instellen van hoger beroep tegen een 
uitspraak van de kantonrechter. Na het instellen van het hoger beroep wordt de 
zaak behandeld door de (enkelvoudige appellcamer van de) rechtbank. Tegen een 
uitspraak van die kamer kan de verdachte tenslotte nog binnen veertien dagen 
cassatie instellen bij de Hoge Raad indien hij van mening is dat het recht 
geschonden is of dat er sprake is van vormverzuim 

De arrondissementsrechtbank 
De arrondissementsrechtbanken vonnissen in eerste aanleg over alle misdrijven, 
waarvan de kennisneming niet aan een andere rechter is opgedragen en enkele in 
de wet aangewezen overtredingen, alsmede overtredingen van de artikelen 10 en 
11 van de Opiumwet." De rechtbank bestaat in principe uit drie beroepsrechters, 
ook wel de meervoudige (strafikamer genoemd." Daarnaast lcunnen ook rechters-
plaatsvervanger deel uitmaken van de rechtbank. Deze personen zijn jurist en 
hebben vaak een specialisme uit hoofde van hun beroep en maken af en toe deel uit 
van de rechters die de zaak behandelen. 

Een zaak kan voor de politierechter49, een alleenzittende rechter, worden aange-
bracht, indien de officier van justitie van oordeel is dat het een zaak van een-
voudige aard betreft en wanneer hij vermoedt dat er geen zwaardere gevangenis-
straf dan een straf van zes maanden zal worden opgelegd." Is de zaak volgens de 
politierechter te ingewikkeld om door hem te lcunnen worden afgedaan, dan 
verwijst hij de zaak naar de meervoudige straflcamer. 51  De procedure voor de 
politierechter wordt in beginsel overeenkomstig de procedureregels voor de 
meervoudige straflcamer gevoerd. Een speciaal met betrekking tot de politierechter 
geldende procedureregel is bijvoorbeeld die van de dagvaardingstermijn. Voor.alle 

45  Inwerkingtreding op 1 september 1992. 
46  Corstens, a.w., blz. 749. 

Artikel 56 Wet RO; Op grond van artikel 39 WED is de rechtbank bij uitsluiting bevoegd tot het 
behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten. 

Zie ook bij de Politierechter. 
49  Op grond van artikel 48 WED dienen volgens die wet strafbaar gestelde feiten aangebracht te worden 
voor de economische politierechter. De regels met betrekking tot de gewone politierechter gelden ook 
voor een procedure voor de economische politierechter. 
" Artikel 369 Sv. 
51  Artikel 376 lid 2 Sv. 
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zaken die de officier van justitie bij de politierechter wit aanbrengen, geldt name-
lijk een dagvaardingstermijn van tenminste drie dagen." 

Elke rechtbank heeft een of meer rechters-commissaris." De rechter-commissaris 
is belast met het voeren van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) en het verrichten 
van nader onderzoek op last van de rechtbank of het gerechtshof. Daamaast is hij 
bevoegd tot het bevelen van de bewaring van de verdachte. 54  De rechter-
commissaris wijst geen vonnissen en mag, indien hij betrokken was bij het 
vooronderzoek van een strafzaak, geen deel uitmaken van de strafkamer die de 
zaak ter terechtzitting behandelt." Op grond van de artikelen 552n en 552o Sv 
dient de rechter-commissaris ook betrokken te worden bij de uitvoering van 
intemationale rechtshulpverzoeken, voor zover voor de uitvoering toepassing van 
dwangmiddelen is vereist. 

Tegen een vonnis van de rechtbank kan bitmen veertien dagen hoger beroep 
worden ingesteld bij het gerechtshof. Dit college zal de zaak dan opnieuw 
behandelen en afdoen. De verdachte kan geen appel instellen tegen een vrijspraak. 
Die beperking geldt echter .niet voor het Openbaar Ministerie." Als in eerste aanleg 
feiten zijn gevoegd en de verdachte niet van de gehele tenlastelegging is 
vrijgesproken, dan dient de verdachte zijn appel te beperken tot dat deel van de 
tenlastelegging waarvan hij niet is vrijgesproken. Als hij dit niet doet, zal hij niet-
ontvankelijk in zijn appel worden verklaard voorzover het appel de vrijspraak 
betreft. 

Het gerechtshof 
Er zijn vijf gerechtshoven, die zetelen in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den 
Haag en Leeuwarden." De rechters die zitting nemen in het hof worden raadsheren 
genoemd. Evenals de rechters bij de rechtbanken zijn dit beroepsrechters die voor 
het leven zijn benoemd." Het gerechtshof behandelt in beginsel meervoudig alle 
zaken in welke hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank is ingesteld." Deze 
zaken kunnen zowel afkomstig zijn van de meervoudige (straf)kamer van de recht-
bank als van de politierechter. Een meervoudige straflcamer van drie raadsheren 
behandelt de zaak in hoger beroep geheel opnieuw en doet de zaak zelf af. 

52  Artikelen 370 en 370a Sv; het fenomeen snelrecht, of het `supersnelreche, vormt hierop een 
uitzondeting. In dat geval is het mogelijk om een verdachte te dagvaarden zonder dat er een 
dagvaardingstermijn in acht wordt genomen. De verdachte dient dan we] voor de eerstvolgende 
politierechterzitting gedagvaard te zijn, op heterdaad betrapt en aangehouden te zijn en zijn voorgeleid 
aan de offieier van justitie. Zie T&C Sv (Den Hartog), aant. 3 bij artikel 370 SV. 
53  Artikel 59 Wet RO. 

T&C Sv (Harteveld), aant. 1 voorafgaand aan artikel 170. 
Artikel 268 Sv. 
Voor het raadsheren van het gerechtshof geldt in dergelijke gevallen echter wet de eis dat zij unaniem 

van oordeel zijn bij een eventuele veroordeling. 
57  Artikel 60 Wet RO. 
55  Ook her bestaat de functie van plaatsvervanger. Raadsheer-plaatsververvangers kunnen bij gebrek 
aan een vaste raadsheer zitting nemen in het hof (artikel 61a Wet R0). 

Artikel 404 e.v. Sv; artikel 68 Wet RD. 
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Tegen een uitspraak van het gerechtshof, arrest genoemd, kan binnen veertien 
dagen cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Tegen een vrijspraak van de 
verdachte is op grond van artikel 430 Sv geen cassatie mogelijk." 

De Hoge Raad 
Een terechtzitting bij de Hoge Raad — het hoogste rechtscollege in Nederland — 
vindt plaats met vijf raadsheree en een procureur-generaal. De procureur-generaal 
geeft in zijn conclusie schriftelijk zijn mening over de zaak en een advies aan de 
raadsheren. De Hoge Raad (HR) vemietigt handelingen, arresten, vonnissen en 
beschildcingen, kort gezegd, wegens verzuim van vormen of wegens schending van 
het recht. De feiten worden door de HR als vaststaand aangenomen en worden niet 
meer beoordeeld." De HR controleert alleen of het recht goed is toegepast en de 
voorgeschreven normen zijn gerespecteerd. Indien de HR oordeelt dat een 
aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van 
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwildceling, dan kan 
de HR deze klacht ongegrond verklaren met gebruik van deze summiere 
motivering." De Hoge Raad kan een uitspraak bevestigen, vemietigen en verwijzen 
naar een ander gerechtshof of vemietigen en terugwijzen naar de rechter die de 
uitspraak in eerdere aanleg had gewezen. 

De procureur-generaal (of advocaat-generaal) bij de Hoge Raad heeft een 
bijzondere rol bij de handhaving van de rechtseenheid en rechtsvorming. Hij kan 
namelijk cassatie in het belang der wet instellen in gevallen waarin hij van oordeel 
is dat een rechterlijke beoordeling of beslissing nodig is. Gewone rechtsmiddelen 
mogen dan niet meer openstaan." De uitspraak die de Hoge Raad in een dergelijk 
geval in cassatie doet, heeft geen nadelige gevolgen voor de verdachte, omdat het 
bij dit rechtsmiddel niet gaat om de belangen van de verdachte, maar om de 
toepassing van het recht." 

3.4. Verdediging 

De verdachte kan zichzelf verdedigen of zich laten bijstaan door een raadsman. 66  
Hij kan daartoe te alien tijde een raadsman kiezen. 67  De verdachte dient voor de 
zelf gekozen raadsman te betalen, tenzij de raadsman bereid is zich te laten 
toevoegen. De raadsman kan hem dan bijstaan of vertegenwoordigen. Dit laatste 
houdt in dat de raadsman geheel in plaats van de verdachte optreedt." 

60  Tenzij het een `onzuivere vrijspraak' betreft, zie Corstens, a.w., blz. 708 e.v. 
61  Artikel 102 Wet RO. Tenzij de HR kennisneemt van ambtsmisdrijven en overtredingen begaan door 
leden van de Staten-Generaal, ministers of staatssecretarissen ingevolge artikel 92 Wet RO, dan vonnist 
de HR met tien raadsheren (artikel 103 Wet RO). 
62  Artikel 99 Wet RO. 
63  Artikel 101a Wet RO. 
64  Artikel 456 Sv. 

Artikel 98 Wet RO. 
" Artikel 28 Sv. 
67  Artikel 38 Sv. 
68  Artikel 279 Sv. 
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De raadsman kan ook bij een afwezige verdachte de verdediging voeren." De 
gekozen raadsman is zelfstandig bevoegd om bij afwezigheid van de verdachte de 
schorsing van de vervolging verzoeken, kennis te nemen van processtuklcen en hij 
is bevoegd tot het bijwonen van verhoren van anderen dan de verdachte bij de 
rechter-commissaris." De verdachte is niet verplicht om bij de behandeling van het 
hem tenlastegelegde feit ter terechtzitting aanwezig te zijn:" hij kan verstek laten 
gaan. Als de dagvaarding volgens de voorschriften aan de verdachte is betekend of 
uitgereikt en deze geeft geen gevolg aan die dagvaarding, dan verleent de rechter 
op vordering van de officier van justitie verstek. De raadsman van de verdachte 
tegen wie verstek is verleend, komen alle rechten toe die een raadsman in een 
contradictoire procedure heeft." De raadsman dient te worden toegelaten bij de 
gehele behandeling van de zaak en kan getuigen ondervragen. Hij heeft bovendien 
recht op het laatste woord. lndien de raadsman een aanbod doet, dan moet de 
verdachte dit door middel van een mondelinge (via zijn raadsman) of schriftelijke 
mededeling aan de rechter hebben kenbaar gemaakt." De raadsman kan bij 
afwezigheid van de verdachte alleen afstand van hoger beroep doen na toe-
stemming van de verdachte. Volgens artikel 279 Sv kan de niet verschenen ver-
dachte zich bovendien laten verdedigen door een advocaat die verklaart daartoe 
uitdruldcelijk gemachtigd te zijn. De procedure wordt in dat geval als een 
procedure op tegenspraak aangemerkt." 
Indien de verdachte geen gekozen raadsman heeft, dan kan hem van overheids-
wege een raadsman worden toegevoegd. De verdachte heeft in dat geval een 
beperktere keuze welke raadsman hem zal bijstaan. Zodra een verdachte van zijn 
vrijheid wordt beroofd, wordt hem zonder meer een raadsman toegevoegd, de 
zogenaamde piketadvocaat." Aileen advocaten die zijn ingeschreven bij de Raad 
voor Rechtsbijstand lcunnen aan de piketregeling deelnemen." Bovendien wordt 
aan de verdachte die geen raadsman heeft ambtshalve door de voorzitter van de 
rechtbank of het gerechtshof een raadsman toegevoegd, wanneer de bewaring of 
gevangenneming van de verdachte is bevolen en wanneer hoger beroep is ingesteld 
tegen het eindvonnis in eerste aanleg en het een zaak betreft waarin zijn voorlopige 
hechtenis is bevolen." 

In hoofdstuk 5 zal dieper op de positie van de verdachte in het Nederlandse en 
Duitse strafprocesrecht worden in gegaan. 

69  Zie T&C Sv (Spronken), aant. 2.d. bij artikel 28 en aant. 3.d. Inl.opm. voorafgaand an artikel 38. 
T&C Sv (Spronken), aant. 3 bij artikel 38. 
Indien de rechter dit nodig vindt, kan de verdachte verplicht worden om ter terechtzitting aanwezig te 

zijn. De rechter 'can de zitting dan schorsen onder de voorwaarde dat de verdachte op de zitting dient te 
verschijnen. Dc verdachte wordt vervolgens met een bevel medebrenging gelast om ter terechtzitting 
aanwezig te zijn (artikel 272 Sv). 
71  EHRM 22 september 1994, NJ 1994, 733 (Lala); zie T&C Sv (Spronken), aant. 2.d. bij artikel 28 en 
aant. 3.d. In!. opm. voorafgaand an artikel 38. 
73  HR 18 aptil 1995, NJ 1996, 73; T&C Sv (Spronken), aant. 3.e. voor artikel 37; T&C Sv 
(WOretshofer), ant. 5.b. bij artikel 272. 
74  Zie voor een kritische bespreking van dit sinds 1 februari 1998 gewijzigde wetsartikel A.A. Franken 
en T. Prakken, Verdediging in strafzaken: oproep tot een grondslagendiscussie, NJB 1999, blz. 1635 

75  Artikel 40 Sv. 
76  T&C Sv (Spronken), aant. 1 bij artikel 40 Sv. 
77  Artikel 41 e.v. Sv. 
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3.5. Getuigen en deskundigen 

Getuigen zijn in beginsel verplicht om een verklaring af te leggen, indien zij daar 
door de politie of een rechter naar worden gevraagd. Deze verplichting geldt niet 
indien de getuige koninklijke of diplomatieke immuniteit bezit of zich anderszins 
op een verschoningsrecht kan beroepen. Het Nederlandse procesrecht geeft aan 
bloed- of aanverwanten van de verdachte of de medeverdachte de mogelijkheid 
zich van de verplichting tot het afleggen van een verklaring te verschonen. Ook 
anderen zoals de advocaat of arts met een geheimhoudingsplicht mogen zich 
verschonen. Een politie-infiltrant is niet verplicht om op vragen te antwoorden die 
zijn identiteit zouden kunnen onthullen en kan in zoverre een beroep doen op een 
geheimhoudingsplicht doen. 

In Nederland is de verdachte onbekwaam om als getuige in zijn eigen zaak op te 
treden. Een verplichting tot getuigen wordt namelijk beschouwd als een inbreuk op 
het zwijgrecht van de verdachte." 

Een deskundige kan worden benoemd, indien tijdens het vooronderzoek of het 
onderzoek ter terechtzitting blijkt dat een bepaalde expertise vereist is om licht op 
de zaak te werpen. In Nederland wordt de deskundige in de praktijk als regel niet 
op zijn deskundigheid getoetst. Aangenomen wordt dat hij op grond van zijn 
(wetenschappelijke) ervaring of beroep de vereiste deskundigheid bezit. Evenals de 
gewone getuige wordt de deskundige beedigd voorafgaand aan het verhoor of de 
verklaring die hij gaat afleggen. De eed die een vast gerechtelijk deskundige aflegt, 
geldt voor alle toekomstige schriftelijke deslcundigenverklaringen. Een deslcundige 
kan door de verdachte worden gewraakt en heeft net als een gewone getuige een 
verschoningsrecht. 

In hoofdstuk 6 zal dieper op de vergaring van getuigen- en deskundigenbewijs in 
het Nederlandse en Duitse strafproces worden ingegaan. 

3.6. Het slachtoffer 

Het slachtoffer wordt in het Nederlandse strafprocesrecht niet als procespartij 
beschouwd. Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, 
kan zich wel terzake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij 
voegen in het strafproces." Van rechtstreekse schade is sprake als iemand is 
getroffen in een belang dat door de overtreden strafbepaling wordt beschermd en 
alleen als zijn zaak in de dagvaarding is meegenomen." 

In de praktijk wordt vaak aan de slachtoffers of nabestaanden wel de gelegenheid 
geboden jets te zeggen, al biedt de wet (als ze niet als getuigen worden gehoord) 
daartoe niet de mogelijkheid. Opening daartoe kan bieden de wel toegelaten vraag: 
"Komt u alleen luisteren of wilt u ook een schadevergoeding vragen?". De daarop 

Corstens, a.w., blz. 123 e.v. 
78  Artikel 51a Sv. 
80 T&C Sv (Van Asbeck), aant. 1 bij artikel 51a Sv. 
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volgende discussie biedt de mogelijkheid om een en ander naar voren te brengen. 
In het proces-verbaal van de zitting wordt dit als regel echter niet vermeld. 

4. Enkele kenmerken van het bewijsrecht 

In Nederland heeft de wetgever gekozen voor een negatief wettelijk bewijsstelsel. 
Dat wil zeggen dat de wet de bewijsmiddelen die in het strafproces zijn toegelaten 
limitatief opsomt en dat er bewijsvoeringsvoorschriften en bewijsminimumregels 
bestaan. Het is vaste jurisprudentie dat de rechter vrij is in de selectie en de 
waardering van de bewijsmiddelen. Het is aan de feitenrechter om datgene als 
bewijs te gebruiken, wat hem uit het oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig 
voorkomt en dat bewijs terzijde te stellen, wat hij van geen waarde acht. Behalve 
op de kwaliteit en de hoeveelheid wettig bewijs stoelt de rechter zijn beslissing ook 
op zijn eigen overtuiging." Indien een rechter, ondanks een voldoende hoeveelheid 
bewijs, niet de overtuiging heeft, dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft 
begaan, dan dient hij de verdachte daarvan vrij te spreken. 

Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering in 1926 had men de 
voorkeur gegeven aan het, in het Engelse recht ook wel bekende, best evidence-
beginsel: alleen het gebruik van het meest authentieke bewijs is toegestaan. At 
onmiddellijk in 1926 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat er geen preferentie is 
voor het gebruik van het bewijs in de meest authentieke vorm. Ook een 
testimonium de auditu, een (getuigen)verklaring van horen zeggen, werd namelijk 
als toelaatbaar bewijs bestempeld. Het Nederlandse strafproces was als gevolg 
daarvan door de mime toelaatbaarheid van schriftelijke stuklcen en processen-
verbaal verworden tot een bijna uitsluitend schriftelijke aangelegenheid. Onder 
invloed van het EHRM heeft zich te dien aanzien een verandering voltrokken. 
Meer en meer getuigen worden tegenwoordig, in verband met de eisen die artikel 6 
EVRM aan een eerlijke procesvoering stelt, ter terechtzitting gehoord." 

5. De loop van het strafgeding 

5.1. Inleiding 

Het strafrechtelijk onderzoek valt in twee delen uiteen: het voorbereidend 
onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting. Het voorbereidend onderzoek gaat 
aan de terechtzitting vooraf. Dit valt uiteen in het opsporingsonderzoek, het 
gerechtelijk vooronderzoek en het strafrechtelijk financieel onderzoek. De laatste 
twee alleen voor zover daar aanleiding voor is." De verantwoordelijkheid voor het 
opsporingsonderzoek ligt bij de officier van justitie. De rechter-commissaris is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
(gvo). Het strafrechtelijk financieel onderzoek is, anders dan het opsporings-
onderzoek en het gvo, alleen gericht op het vaststellen van door de verdachte door 
middel van strafbare feiten verlcregen financieel voordeel." 

Zie artikel 338 Sv. 

32  Beijer, a.w., blz. 31. 
83  Carstens, a.w., blz. 223 e.v. 

Als aanloop op een ontnemingsmaatregel op grond van artikel 36e Sr. 
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5.2. Het voorbereidend onderzoek 

Vanouds is er sprake van opsporing als er een redelijk vermoeden bestaat dat een 
(rechts)persoon een strafbaar feit heeft begaan. Opsporing is het geheel van 
activiteiten dat opsporingsambtenaren ontplooien in reactie op het vermoeden dat 
een strafbaar feit is begaan." De laatste jaren is veel aandacht ontstaan voor de 
zogenaamde pro-actieve opsporing, de fase voorafgaand aan de verdenking van 
een strafbaar feit. In het Zwolsman-arrest" heeft de Hoge Raad bepaald dat de 
algemene bepaling in artikel 2 F'olitiewet geen basis is voor het gebruik van niet 
wettelijk geregelde opsporingsmethoden in de pro-actieve fase van het onderzoek. 
Een inbreuk op fundamentele rechten van de burger door opsporingsambtenaren 
tijdens de pro-actieve fase van een onderzoek is alleen geoorloofd voor zover die 
inbreuk geschiedt op grond van een wet in formele zin die voldoende kenbaar en 
voorzienbaar voor de burger is. Het rapport van de Parlementaire Enquete-
commissie Van Traa" heeft zich onder andere over het gebruik van opsporings-
methoden in de pro-actieve fase uitgesproken. In haar rapport stelde de Commissie 
een verruiming van het opsporingsbegrip en een wettelijke basis voor het gebruik 
van bijzondere opsporingsmethoden voor. Deze voorstellen zijn in gewijzigde 
vorm opgenomen in de Wet Bijzondere Opsporings Bevoegdheden (Wet BOB). In 
deze wet wordt naast het reeds bestaande verdenkingscriterium van artikel 27 Sv 
ook een nieuw bijzonder verdenkingsbegrip geintroduceerd. Een belangrijk 
verschil tussen het nieuwe verdenkingsbegrip en artikel 27 Sv is dat in de Wet 
BOB niet wordt vereist, dat er feiten en omstandigheden zijn waaruit een redelijk 
vermoeden van schuld van de verdachte aan enig (concreet) strafbaar feit 
voortvloeit, een vermoeden van betroldcenheid bij een georganiseerd verband 
waarin strafbare feiten worden gepleegd of beraamd is voldoende." 

De leiding van het voorbereidend onderzoek is in handen van de officier van 
justitie. Indien in het kader van het onderzoek het gebruik van bepaalde ingrijpende 
dwangrniddelen, zoals bijvoorbeeld een telefoontap of een huiszoeking, is vereist, 
is de officier van justitie aangewezen op de rechter-commissaris. Voor de 
toepassing van bepaalde dwangmiddelen, zoals het afnemen en onderzoeken van 
DNA-materiaal van de verdachte", dient de officier van justitie de opening van een 
gerechtelijk vooronderzoek te vorderen." Voor de inzet van andere dwang-
middelen, zoals bijvoorbeeld een telefoontap, heeft de officier van justitie een 

85  T&C Sv (Franken), aant. 2 voor artikel 139. 
86  HR 19 december 1995, NJ 1996, 249; HR 22 april 1998, NJ 1999, 104. 
87  Inzake opsporing, Rapport van de Parlementaire Enquetecommissie onder voorzitterschap van M. van 
Traa, Staatsuitgeverij, 1996. 
88  In de Memorie van Toelichting bij de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden wordt onder 4.1. het 
nieuwe verdenkingscriterium als volgt omschreven: "een redelijk vermoeden op grond van feiten of 
omstandigheden dat in georganiseerd verband misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, 
worden beraamd of gepleegd die gezien hun aard of samenhang met andere misdrijven een emstige 
inbreuk op de rechtsorde opleveren". Toegespitst op de persoon ten aanzien waarvan de opsporings-
bevoegdheid mag worden ingezet, luidt dit criterium: "een persoon ten aanzien van wie op grond van 
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat hij is betrokken bij het in georganiseerd 
verband beramen of plegen van misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, die gezien hun aard 
of samenhang met andere misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde opleveren". 
89  Artikel 195 e.v. Sv. 
" Artikel 181 Sv. 
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machtiging van de rechter-commissaris nodig." Indien het vooronderzoek voltooid 
is, neemt de officier van justitie een vervolgingsbeslissing. Als de officier van 
justitie van mening is dat de verdachte verder vervolgd dient te worden, gaat hij 
daartoe zo spoedig mogelijk over. Indien hij van mening is dat verdere vervolging 
zinloos of niet opportuun is, dan wordt aan de verdachte een kennisgeving van niet 
verdere vervolging gegeven en eindigt daarmee de zaak. Dit kan hij doen zolang 
het onderzoek ter terechtzitting nog Set is aangevangen." In het geval er niet tot 
verdere vervolging worth overgegaan, wordt de zaak geseponeerd, bijvoorbeeld op 
grond van gebrek aan bewijs of de geringheid van het stratbare feit. 

5.3. Het onderzoek ter terechtzitting 

De zaak wordt aangevangen met een dagvaarding die vanwege het Openbaar 
Ministerie aan de verdachte betekend wordt." Tot de aanvang van de terechtzitting 
— het Stroepen van de zaak — blijft het OM bevoegd om de dagvaarding in te 
treldcen." Het onderzoek ter terechtzitting vindt plants volgens de regels van de 
artikelen 348 en 350 Sv. De rechter onderzoekt op grondslag van de tenlaste-
legging." De rechtbank bepaalt haar bevoegdheid om van de zaak kennis te nemen 
en de ontvankelijkheid van het OM aan de hand van de tekst van de tenlaste-
legging. Tenzij het gaat om een kennelijke schrijffout, gaat de tekst van de 
tenlastelegging boven de werkelijkheid en houdt de rechtbank zich in principe aan 
de tekst. Indien de tenlastelegging onbegrijpelijk is, wordt de dagvaarding nietig 
verklaard. Dat gebeurt ook als de uitvoering niet juist is geweest en de verdachte 
niet is verschenen. De officier van justitie kan in beide gevallen opnieuw beginnen. 

Ingevolge artikel 301 van het Wetboek van Strafvordering worden tijdens de 
terechtzitting processen-verbaal, verslagen van deslcundigen en andere stulcken 
door de voorzitter voorgelezen. Deze voorlezing wordt in de praktijk echter, 
behoudens verzoeken van de verdediging om meer of andere stukken te bespreken, 
vaak vervangen door een mededeling van de voorzitter of de behandelend rechter 
van de korte inhoud van de stukken of een samenvatting daarvan, waama de 
stukken als voorgelezen worden beschouwd. Nadat alle getuigen en deslcundigen 
zijn gehoord, wordt de verdachte door de voorzitter ondervraagd." Daama houdt 
de officier van justitie zijn requisitoir, waarbij hij het woord voert en zijn 
schriftelijke vordering aan de rechtbank overlegt. In die vordering staat de straf of 
maatregel genoemd, waarvan de officier van justitie vindt dat die opgelegd dient te 
worden. De verdediging lcrijgt vervolgens de kans om op dat requisitoir te 
antwoorden. Indien de verdachte een raadsman heeft, houdt die een pleidooi. De 
officier van justitie lcrijgt na het pleidooi de gelegenheid om daarop te reageren. 
Tot slot hebben de raadsman en de verdachte het recht op het laatste woord." Acht 
de rechtbank het tenlastegelegde felt bewezen en strafbaar en ook de verdachte 

91  Artikel I26m Sv. 
97  Artikelen 242 — 246 Sv. 
97  Artikel 258 Sv. 
94  Artikel 266 Sv. 
97  Artikel 348 Sv. 

In de praktijk komt het dikwijIs voor dat niet strikt aan deze volgorde wordt vastgehouden. 
99  Artikel 312 Sv. 
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strafbaar, dan legt zij een straf of maatregel op." In het geval dat de rechtbank het 
feit wel strafbaar acht, maar de verdachte niet, dan ontslaat zij de verdachte van 
alle rechtsvervolging. Indien de rechtbank het feit of de verdachte niet strafbaar 
acht, dan spreekt zij de verdachte vrij. De politierechter doet als regel onmiddellijk 
(mondeling) uitspraak, de rechtbank doet dit meestal in veertien dagen (nooit later) 
en schriftelijk. 

6. Conclusie en schema 

In dit hoofdstuk zijn de hoofdlijnen van het Nederlandse strafprocesrecht geschetst. 
Aan de orde kwamen onder andere de verschillende rechterlijke instanties en 
enkele grondbeginselen en kenmerken van het strafprocesrecht en in het bijzonder 
het bewijsrecht. In het volgende hoofdstuk zal het Duitse strafprocesrecht op 
gelijke wijze worden behandeld, waarbij bij afwijkingen zal worden terugverwezen 
naar hetgeen in dit hoofdstuk is besproken. 
Hieronder volgt een schematische overzicht van de verschillende rechtsprekende 
organen in hun onderlinge verhouding in het Nederlandse strafproces. 

Artikel 351 Sv. 
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Schema 

Hoge Raad 

Arrondissementsrechtbank 

20 

Gerechtshof 

Politierechter 

Kantongerecht 

N.B. Van een kantongerechtsuitspraak kan men in hoger beroep gaan bij de 
rechtbank. Tegen de daarop in hoger beroep gegeven uitspraak kan cassatie worden 
ingesteld bij de Hoge Raad. Het gerechtshof speelt in deze rechtsgang geen rol. 



Hoofdstuk 3: Korte schets van het straf(proces)recht van 
Duitsland 

1. Inleiding 

In het Duitse recht is het materiele strafrecht voomamelijk neergelegd in het 
Strafgesetzbuch (StGB)'. De twee belangrijkste bronnen van formeel strafrecht, in 
Duitsland Strafverfahrensrecht of Straffirozefirecht genoemd, zijn de StrafprozeJ3- 
ordnung (StP0) en het Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). Naast deze twee wetten 
gelden nog verschillende andere wetten en richtlijnen, zoals bijvoorbeeld het 
Deutsche Richtergesetz (te vergelijken met onze Wet op de Rechterlijke 
Organisatie) en de Richtlinien far das Strafverfahren und das Bufigeldverfahren. 
De hiervoor genoemde wetten gelden voor heel Duitsland. Daamaast kent iedere 
deelstaat (Bundesland) eigen wetten, die aanvullende bepalingen op de landelijke 
wetten bevatten en die alleen voor die deelstaat gelden. 2  De verhouding tussen de 
StP0 en de deelstatelijke bepalingen met betrekking tot de bevoegdheden van de 
politie op het gebied van de opsporing van strafbare feiten wordt bepaald door de 
artikelen 161 en 163 StPO: in beginsel hebben de bepalingen van de StP0 
voorrang, tenzij er een spoedeisendheid belang is dat noopt tot zelfstandig 
politieoptreden op grond van bepalingen van een deelstatelijke politiewet. 3  

Het strafprocesrecht dat in het voormalig West-Duitsland gold, is na de hereniging 
van Oost en West-Duitsland in 1989 ook op de voormalige DDR van toepassing 
geworden. `Oost-Duitse' zaken worden, met inachtneming van overgangs-
regelingen, overeenkomstig de regels van het StP0, het Duitse Wetboek van Straf-
vordering, behandeld. 4  

Na deze algemene beschouwingen met betreklcing tot het Duitse recht zal 
hieronder in paragraaf 2 een nadere typering van het Duitse rechtsstelsel worden 
gegeven, waama in paragraaf 3 de personen en organen in het strafproces worden 
besproken. In paragraaf 4 worden vervolgens enkele kenmerken van het bewijs-
recht nader behandeld. Paragraaf 5 bespreekt de strafprocedure ter terechtzitting. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en een schema van de 
rechtsprekende instanties in paragraaf 6. 

Naast enkele andere bijzondere wetten zoals het Betaubungsmittelgesetz. 
2  leder land heeft een eigen Polizeiaufgabengesetz. Voor bijvoorbeeld Beieren is dit het Gesetz Ober die 
Aufgaben und Befugnisseder Bayerischen Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz, PAG). De 
artikelen 2 en 11 van deze wet geven aanvullende bepalingen met betreklcing tot taken en bevoegdheden 
van de Beierse politie. 
3  Voor Beieren is dit weergegeven in de artikelen 2 en 11PAG. Zie G.Berner, G.M. KOhler, 
Polizeiaufgabengesetz, Munchen, 15e druk, 1998, blz. 39. 
4  C. Roxin, Strafverfahrensrecht, MOnchen, 24e druk, 1995, blz. 13. 
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2. Typering van het rechtsstelsel 

2.1. Algemeen 

Evenals als Nederland behoort Duitsland tot de continentale of civil law landen 
met systematisch geordende wetten. De grondstructuur van het Duitse strafproces 
is in grote mate beinvloed door het Franse recht. Het Duitse strafproces bestaat uit 
inquisitoire elementen, zo leidt de rechter het strafproces op basis van een 
aanklacht tegen een verdachte, en accusatoire elementen, zo moeten bijvoorbeeld 
twee procespartijen — de Staatsanwaltschaft en de verdediging — hun standpunten 
voor de rechter verdedigen. 5  De twee procespartijen zijn echter niet in alle 
opzichten gelijkwaardig. De verdachte is namelijk voorwerp van onderzoek en op 
hem kunnen dwangmiddelen worden toegepast, bijvoorbeeld voorlopige hechtenis 
of een gedwongen bloedonderzoek. Men noemt dit type systeem gematigd 
accusatoir of gematigd inquisitoir. 

Evenals in Nederland is de Duitse politie ondergeschikt aan het Openbaar 
Ministerie (de Staatsanwaltschafi). Bij het vooronderzoek is, behalve de politie en 
de Staatsanwaltschaf t, ook een Ermittlungsrichter betroklcen. De rol van deze kan 
vergeleken worden met de rol van de Nederlandse rechter-commissaris. 

In Duitsland zijn bij de berechting van strafbare feiten in eerste aanleg behalve 
beroepsrechters ook lekenrechters betrolcken. De deelname van lekenitchters aan 
de rechtspleging beschouwt men als bescherming tegen te vergaand overheids-
ingrijpen. Bovendien dient deze deelname het vertrouwen van de bevolking in de 
rechtspraak te bevorderen. De lekenrechters zijn evenals beroepsrechters onafhan-
kelijk en hebben bij het nemen van een beslissing een stem van hetzelfde gewicht 
als van een beroepsrechter.° 

2.2. Enkele beginselen in het Duitse strafprocesrecht 

Het Duitse strafprocesrecht wordt door een aantal beginselen beheerst. Deze 
beginselen zijn onder te verdelen in drie categorieen: beginselen met betrelcking tot 
het aanhangig maken van een strafklacht, beginselen die gelden ten aanzien van de 
behandeling van de zaak ter terechtzitting en tenslotte beginselen die betrekking 
hebben op de bewijsvoering.' 

De belangrijkste beginselen die gelden met betrekking tot de aanvang van een 
strafzaak zijn de volgende: het Offizialprinzip, het beginsel dat een persoon alleen 
door de staat kan worden vervolgd, het Akkusationsprinzip, het beschuldigings-
beginsel, en het Legalitatsprinzip, het beginsel dat leidt tot een verplichte 
vervolging. 

3  Roxin, a.w., blz. 105. 
6  Roxin, a.w., blz. 31. 
7  Voor een bespreking van deze laatste beginselen worth verwezen naar paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk. 
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In Duitsland heeft de overheid in geval van een wetsovertreding het recht om tot 
strafvervolging over te gam.' Op deze regel, ook wel het Offizialprinzip genoemd, 
gelden echter enkele uitzonderingen. Ten eerste kunnen bepaalde delicten alleen op 
klacht van het slachtoffer of een andere belanghebbende worden vervolgd en mag 
de overheid pas na een dergelijke klacht tot vervolging overgaan. Ten tweede, 
vormen de delicten waarvoor een prive-aanklacht aanhangig kan worden gemaakt 
een belangrijke uitzondering. Indien een zaak van gering algemeen belang is, kent 
het Duitse recht de mogelijkheid dat slachtoffers zelfstandig de verdachte kunnen 
aanklagen. Een dergelijke aanldacht verhindert de Staatsanwaltschaft echter niet 
om ook een zaak tegen dezelfde verdachte te starten en de klacht van het slacht-
offer in een later stadium over te nemen. 9  

Het Akkusationsprinzip bepaalt dat iemand alleen op grond van een aanklacht kan 
worden vervolgd. In de aanklacht staat weergegeven wie er wordt vervolgd en voor 
wake feiten. Zoals in Nederland het Openbaar Ministerie bevoegd is om iemand te 
vervolgen, zo is in Duitsland de Staatsanwaltschaft aangewezen als vervolgings-
bevoegde autoriteit. Een rechtbank kan nooit op eigen initiatief iemand veroor-
delen, maar heeft daartoe een `aanklache nodig van de Staatsanwaltschaft.m 

De overheid heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht om tot vervolging over 
te gaan. Het Legalitiitsprinzip verplicht de Staatsanwaltschaft bij ontdekking van 
een strafbaar feit over te gaan tot strafvervolging." Dit beginsel is het tegenover-
gestelde van het in Nederland geldende opportuniteitsbeginsel, het principe dat het 
Openbaar Ministerie in gevallen van gering (maatschappelijk) belang niet hoeft te 
vervolgen. In het Duitse recht zijn op het legaliteitsbeginsel inmiddels echter 
zoveel uitzonderingen 12  gecreeerd, dat in de praktijk eigenlijk het opportuniteits-
beginsel geldt. Zo kan, indien feiten van gering belang zijn, of wanneer de zaak op 
een andere wijze kan worden afgedaan, de Staatsanwaltschaft besluiten om niet tot 
vervolging over te gaan.' 3  Na het aanhangig maken van de strafzaak bij de rechter 
kan de Staatsanwaltschaft echter niet meer terug, dit wordt het Immutabilitats-
prinzip genoemd." 

2.3. EVRM en het Duitse recht 

Het Duitse recht kent een zogenaamde dualistische visie met betrekking tot de 
werking van intemationale verdragen in het nationale recht. Hierdoor was een wet 

Artikel 151 StP0. 
9  Roxin, a.w., blz. 75. 
I°  Artikel 151 StP0. 

Artikel 152 StP0. 
12  Artikel 153-153e, 154-154d StP0; G. Blau, Beweisverbote als rechtsstaatliche Begrenzung der 
Aufldarungspflicht im StrafprozeB, Jura 1993, blz. 514. 
13  Roxin, a.w., blz. 79; artikel 153 e.v. StP0. 
14  Roxin, a.w., blz. 85; dit moment valt op het ogenblik dat de rechter de zaak heeft geaccepteerd ter 
berechting, het zogenaamde ErOffnungsbeschlufl, B. Huber in: J. Hatchard, B. Huber, R. Vogler (eds.), 
Comparative Criminal Procedure, British Institute of International and Comparative Law, London, 
1996, blz. 100; zie voorts artikel 153c en d StP0. 
15  Hiermee wordt de visie bedoeld waarin het recht van internationale organen, bijvoorbeeld verdragen 
of richtlijnen, niet automatisch gelden in het nationale recht. Het internationale recht kan alleen door 
middel van otnzetting ervan in een nationale wet in het nationale recht gelden. 
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nodig om het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens rechtstreeks van 
toepassing te laten zijn in Duitsland.' Het EVRM vormt hierdoor can aanvulling 
op de waarborgen van het StP0." Het verdrag heeft geen voorrang op het StP0 en 
heeft de rang van een Duitse wet.' s  Een burger kan, door de incorporatie van het 
verdrag in de Duitse regelgeving, rechtstreeks een beroep doen op de bepalingen 
van het EVRM. 

3. Personen en organen en hun taken in het strafproces 

3.1. Opsporingsinstanties 

Het opsporen en onderzoeken van stratbare feiten is een taak van de politie." 
Daamaast heeft de politie een controlerende en preventieve handhavingstaak." In 
Duitsland zijn deze taken opgedragen aan de Schutzpolizei en de Kriminalpolizei. 
De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor de opsporing van overtredingen, de 
Krimina/po/izei is er voor het grote(re) werk, de inisdrijven. 21  De meeste straf-
vervolgingen beginnen met een onderzoek door de politie. De politie wordt bij dat 
onderzoek aangestuurd door de Staatsanwaltschaf t. In de praktijk wordt het 
vooronderzoek ten aanzien van kleine en middelgrote criminaliteit vaak zelfstandig 
door de politie verricht, zonder bemoeienis van de Staatsanwaltschaft." Politie-
ambtenaren zijn verplicht om de aanwijzingen van de Staatsanwaltschaft na te 
komen, maar zijn organisatorisch niet ondergeschikt aan de Staatsanwaltschaf t.Th 
De Minister van Binnenlandse Zaken van het desbetreffende Land (deelstaat) is 
verantwoordelijk voor de politie. Op grond van de Duitse grondwet is de inrichting 
en organisatie van de politic namelijk een zaak op deelstaatniveau, Liindersache." 
De deelstatelijke politiewetten geven bovendien aanvullende bepalingen op de in 
de StP0 geregelde bevoegdheden met betreklcing tot de opsporing van strafbare 
feiten." Grensoverschrijdende zaken en zaken van intemationaal belang zijn 
opgedragen aan het Bundeskriminalamt Bij dit Amt is ook Interpol aangesloten." 
Behalve de politie bestaan er in Duitsland ook bijzondere opsporingsdiensten zoals 
de Steuerfahndung (vergelijkbaar met de Nederlandse Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst) en het Zollamt (douane). Deze diensten zijn werkzaam op 
specifieke deelterreinen van de opsporing zoals bijvoorbeeld met betrekking tot 
fiscale en douane feiten. 

BGB1. 1952, 685, 953. 
17  Roxin, a.w., blz. 15. 

KleinIcnecht/Meyer-GoBner, StrafprozeBordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und 
erganzende Bestimmungen / (engraft von Lutz Meyer-Ganer, EH. von Th. Kleinlmeat und K. 
Meyer, 43. Ault, Machen, 1997, blz. 1574. 
14  Artikel 161 StP0. 
20  Zie bijvoorbeeld de artikelen 111 e.v. StP0 en Kleinkneeht/Meyer-GoBner, a.w, aant. 17 bij artikel 
163 &PO. 
II Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., biz. 7. 
22  Zie Berner, Kehler, ow., aant. 17 bij artikel 2 PAG voor wat betreft de deelstaat Beieren. 

Artikel 161 e.v. StP0; Roxin, a.w. (1998), Hz. 55. 
24  Artikel 70 GG. Een voorbeeld van een dergelijke deelstatelijke politiewet is de Beierse Polizei-
aufgabengesetz. 
23  Zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk. 
26  Roxin, a.w., biz. 62. 
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De politie is verplicht om een onderzoek in te stellen wanneer zij het vermoeden 
heeft dat een strafbaar feit is gepleegd." Zij heeft in het geval zij zelfstandig een 
onderzoek instelt, de bevoegdheden om de verdachte aan te houden en om 
maatregelen te treffen ter vaststelling van de identiteit van de verdachte, zoals 
bijvoorbeeld het (af)nemen van foto's en vingerafdruldcen. Alleen Hilfsbeamten 
der Staatsanwaltschaft (te vergelijken met onze hulp-officieren van justitie) 
kunnen in spoedgevallen enkele dwangmiddelen toepassen, zoals inbeslagnerning, 
het nemen van bloecimonsters of ander lichaamsmateriaal van de verdachte of een 
getuige." 

3.2. Vervolgende instanties 

De Staatsanwaltschliften zijn per deelstaat georganiseerd. De Staatsanwaltschaft is 
dan ook verantwoording schuldig aan de Minister van Justitie van het desbetref-
fende Land. Alleen deze Minister kan de Staatsanwaltschaft aanwijzingen geven, 
de nationale Minister van Justitie kan dat niet." Aan ellce rechtbank (Amtsgericht) 
is een, van die rechtbank onafhankelijk, openbaar ministerie gekoppeld. 3° Op 
landelijk niveau is aan het Bundesgerichtshof de Generalbundesanwalt ver-
bonden. 3 ' Deze is geen landelijk officier van justitie. De plaatselijke Staatsanwalt-
schtiften zijn niet ondergeschikt aan het Generalbundesanwaltschaft." De taak van 
het Generalbundesanwaltschaft is het vervolgen van delicten die tegen de (Duitse) 
staat zijn gericht alsmede terroristische delicten." 

De Staatsanwalt (officier van justitie) is bevoegd tot het instellen van een 
strafvervolging en hij kan daartoe dwangmiddelen zelfstandig aanwenden. Hij 
wordt we! de Herr des Ermittlungsverfahrens genoemd." Hij kan deze dwang-
middelen alleen in spoedgevallen aanwenden, aangezien slechts de rechter toe-
stemming kan verlenen tot het gebruik van maatregelen die iemands persoonlijke 
levenssfeer kurmen aantasten. Voor de toepassing van dwangmiddelen client de 
Staatsanwalt altijd (achteraf) toestemming te vragen van de rechter." 

Tijdens het vooronderzoek heeft naast de Staatsanwalt ook de Ermittlungsrichter 
een belangrijke rol. De functie van de Ermittlungsrichter in het vooronderzoek kan 
worden vergeleken met die van onze rechter-commissaris. De Ermittlungsrichter 
heeft echter een passievere rol en mag niet zelfstandig onderzoek verrichten. De 
Ermittlungsrichter handelt op vordering van de Staatsanwalt. Bij de beslissing op 
een vordering beschouwd de Ermittlungsrichter slechts de rechtmatigheid en nooit 
de doelmatigheid van het gevorderde." 

27  Artikel 163 StP0. 
•28  Huber, a.w., blz. 138. 
29  Huber, tap. 
30  Artikel 141 GVG (titel 10) 
31  Artikel 142a GVG. 
32  Roxin, a.w., blz. 48; zie paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk. 
33  Artikel 142a GVG. 
34  Roxin, a.w. (1998), blz. 70. 
35  Artikel 100 StP0. 
36 Artikel 162 jo 165 StP0; Roxin, a.w. (1998), blz. 71. 
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3.3. Beslissende rechterlijke instanties 

De berechting van strafbare feiten is in Duitsland afhankelijk van de aard van het 
feit opgedragen aan verschillende rechterlijke colleges, te weten, het Amtsgericht, 
het Schoffengericht, de grote straflcamer van het Landgericht en de Strafsenat van 
het Oberlandesgericht en het Bundesgerichtshof in Strafsachen. De rechters in 
deze colleges doen aan het eind van behandeling van een strafzaak ter terecht-
zitting uitspraak." Deze uitspraak wordt binnen uiterlijk vijf weken na de uitspraak 
op schrift gesteld." De verdachte wordt na de uitspraak ter terechtzitting gewezen 
op zijn mogelijkheid om tegen het vonnis hoger beroep in te stellen." De verdachte 
en de Staatsanwaltschaft kunnen, afhankelijk van het rechtscollege dat uitspraak 
deed Berufung of Revision instellen. Dit dient binnen een week na de uitspraak te 
gebeuren.' Tijdens de Berufung wordt de zaak geheel opnieuw behandeld. Dit 
geschiedt op dezelfde wijze als de behandeling in eerste aanleg, met het verschil 
dat het onmiddellijkheidsbeginsel in hoger beroep is ingeperkt in de vorm dat de 
zaak op schriftelijke stukken wordt afgedaan.°' Revision kan alleen worden 
ingesteld in gevallen van (vermoedelijke) rechtsschending. Een rechtsschending is 
aanwezig wanneer een rechtsnorrn niet of niet juist is toegepast." De zaak wordt in 
Revision niet opnieuw behandeld, maar op het aanwezige strafdossier afgedaan." 
Slechts in uitzonderingsgevallen is herziening (Wiederaufnahmeverfahren) moge-
lijk. Een dergelijk uitzonderingsgeval wordt aanwezig geacht indien zich in een 
afgesloten zaak bijvoorbeeld nieuw bewijs voordoet." In het onderstaande zullen 
de verschillende rechtscolleges worden besproken. 

Amtsgericht 
Het Amtsgericht behandelt alle strafzaken in eerste aanleg welke niet in eerste 
aanleg aangebracht dienen te worden bij het Landgericht en waarvan verwacht 
wordt dat een niet hogere straf dan vier jaren zal worden opgelegd." Van het 
Amtsgericht maken een alleenzittende strafrechter (Strafrichter) en het 
Schaffengericht deel uit. Zaken die door middel van een prive-aanklacht aanhangig 
zijn gemaakt en zaken waarvan te verwachten valt dat de verdachte een 
gevangenisstraf van minder dan twee jaar zal worden opgelegd, worden door de 
alleenzittende Strafrichter behandeld." Het Schoffengericht is verantwoordelijk 
voor de berechting van strafzaken die niet door de Strafrichter kunnen worden 
berecht, dat wil zeggen zaken waarvan wordt verwacht dat er gevangenisstraf van 
tussen de twee en vier jaren zal worden opgelegd." Wordt verwacht dat de 
verdachte een gevangenisstraf van meer dan vier jaren zal worden opgelegd omdat 

33  Artikel 268 StP0; Roxin, a.w, biz. 357 e.v. 
3g  Artikel 275 StP0, 

Artikel 35a StP0 jo 312 en 333 StP0. 
40  In geval van verstek is dit binnen een week na betekening van het schriftelgke vonnis. Huber, a.w, 
blz. 132. 

Artikel 250 StP0; Huber, a.w, blz. 132. 
42  Artikel 337 e.v. StP0. 
43  KleinIcnecht/Meyer-GoOner, a.w, aant. 1 voor artikel 333 StP0. 
44  Artikel 359 e.v. St130; zie voorts Huber, a.w., blz. 134 e.v. 
43  Artike1 24 jo 74 GVG. 
46  Artikel 25 jo 22 GVG, 
47  Artikel 28 jo 29 GVG. 
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hij een ernstig feit heeft begaan, dan zal het Schoffengericht de zaak naar het 
Landgericht verwijzen. Het SchOffengericht wordt gevormd door een of twee 
beroepsrechters en twee lekenrechters (Schbffen). De lekenrechters hebben 
dezelfde positie als beroepsrechters en hebben evenveel stemrecht bij het nemen 
van een beslissing." Er is echter wel een belangrijk verschil: lekenrechters mogen 
voorafgaand aan de behandeling van de zaak geen kennis nemen van het dossier, 
maar dienen hun standpunt puur op de informatie die zij ter zitting hebben 
gelcregen te baseren. 49  Tegen een uitspraak van de Strafrichter en het Schoffen-
gericht lcunnen zowel de verdachte als de Staatsanwaltschaft bij het Berufung 
instellen bij het Landgericht." Het Landgericht behandelt de zaak geheel opnieuw. 
Tenslotte kan de zaak in laatste instantie, in Revision, worden behandeld door het 
Oberlandesgericht.' Indien de feiten niet meer ter discussie staan en er evident een 
rechtsnorm is geschonden, kunnen partijen opteren voor een Sprungrevision. Dit 
betekent dat de zaak, direct na behandeling in eerste aanleg, in Revision wordt 
behandeld door het Oberlandesgericht." 

Wanneer de Staatsanwalt de inzet van dwangmiddelen in het kader van het 
strafrechtelijk onderzoek nodig acht, dan doet hij een vordering daartoe aan de 
Ermittlungsrichter. Deze rechter rriaakt deel uit van het Amtsgericht." De 
Ermittlungsrichter treft alle maatregelen ter waarheidsvinding die in het onderzoek 
nodig mochten blijken. Bovendien is het aan hem om te beslissen of een strafver-
volging wordt doorgezet of gestaakt. De rol van de Ermittlungsrichter is in zoverre 
vergelijkbaar met die van onze rechter-commissaris. Het vooronderzoek blijft 
echter voor het overige in handen van de Staatsanwalt. De Ermittlungsrichter kan 
alleen op eigen initiatief handelen wanneer het gevaar bestaat dat bewijs teniet zal 
gaan. Hij vervangt in een dergelijk geval de Staatsanwalt als zogenaamde Not-
staatsanwalt. Zodra de noodsituatie voorbij is, Icrijgt de Staatsanwalt de touwtjes 
weer in handen." 

Strafkammer des Landgerichts 
Het Landgericht treedt op als gerecht in eerste aanleg bij ernstige misdrijven" en 
als hoger beroepsinstantie ten aanzien van vonnissen van het Amtsgericht. Het 
Landgericht is bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van alle strafbare 
feiten waarvoor vermoedelijk een gevangenisstraf van meer dan vier jaar of een 
psychiatrische maatregel zal worden opgelegd alsmede van feiten van zeer ernstige 
aard." Het Landgericht bestaat uit een `kleine strafkamee, die bestaat uit ,een 
beroepsrechter en twee lekenrechters en een zogenaamde `grote strafkamer' waarin 

Artikel 30 GVG. 
49  H.H. Kahne, in: Criminal Procedure Systems in de European Comunity, C. van den Wyngaert (ed.), 
Butterworths, London, 1993, blz. 142; zie voorts Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w, aant. 2 bij artikel 30 
StP0. 
50  Artikel 312 jo 296 StP0. 
51  Artikel 333 StP0. 
52  Artikel 335 StP0. 
53  Tenzij de zaak zo emstig is dat deze thuishoort bij de Ermittlungsrichter bij het Oberlandesgericht 
(artikelen 162 en 169 StP0). 
54  Roxin, a.w., blz. 63; artikel 165 StP0. 
55  Artikel 74 GVG. 
56  In artikel 74 GVG wordt een lijst met strafbare feiten gegeven, voorbeelden hiervan zijn moord, 
doodslag, diefstal en zedendelicten waarbij slachtoffers zijn gedood. 
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drie beroepsrechters en twee lekenrechters zitting hebben." De kleine straflcamer 
heeft uitsluitend een functie als appelrechter. Zaken die in eerste aanleg niet onder 
de competentie van het Amtsgericht of het Oberlandesgericht vallen, worden 
behandeld door de grote straflcamer. Het Landgericht heeft ook een speciale Staats-
schutzkammer waar zaken van landsbelang worden behandeld. De Staatsschutz-
kammer kan tijdens het vooronderzoek op vordering van de Staatsanwalt toe-
stemming geven tot het aanwenden van bijzondere opsporingsmethoden, zoals het 
afluisteren van vertrouwelijke communicatie in woningen. 

Tegen het oordeel van de grote strafkamer, in eerte aanleg, van het Landgericht is 
alleen Revision mogelijk." Dit rechtsmiddel kan door zowel de verdachte als de 
Staatsanwaltschaft worden ingesteld." De zaak wordt in Revision door het het 
Bundesgerichtshofbehandeld. 

Strafsenat des Oberlandesgerichts 
Net Oberlandesgericht bestaat uitsluitend uit beroepsrechters." Ook dit gerecht kan 
zowel in hoger beroep als in zaken van eerste aanleg oordelen." In eerste aanleg 
oordeelt het Oberlandesgericht alleen over bijzonder emstige delicten." Wanneer 
de Generalstaatsanwalt overgaat tot vervolging van dergelijke ernstige misdrijven 
maakt hij de zaak aanhangig bij de Strafsenat van het Oberlandesgericht. De 
Strafsenat als gerecht in eerste aanleg zit in een dergelijk geval met drie dan wel 
vijf beroepsrechters." In appelzaken tegen vonnissen van de grote straflcamer van 
het Landgericht (in eerste aanleg) en in Revision tegen vonnissen van de kleine 
strafkamer van het Landgericht (in tweede aanleg) zit de Strafsenat met drie 
beroepsrechters. 

De verdachte en de Staatsanwalt lumen tegen het oordeel van het Oberlandes-
gericht in eerste aanleg het rechtsmiddel van Revision instellen7 De zaak wordt 
vervolgens behandeld door het Bundesgerichtshof 

Bundesgerichtshof (BGH) 
Het Bundesgerichtshof is het hoogste gerechtshof in Duitsland." Net als 
Oberlandesgericht hebben in het Bundesgerichtshof geen lekenrechters zitting.“ 
De Strafsenat van het Bundesgerichtshofbestaat uit vijf beroepsrechters." Bij deze 
instantie worden zaken in Revision behandeld die aflcomstig zijn van de grote 

57  Artikel 76 GVG. 
55  Artikel 333 StP0. In Beieren geldt hierop een belangrijke uitzondering. Daar kan in strafzaken alleen 
Revision worden ingesteld bij het Bayerisches Oberstes Landesgericht (artikel 11 AGGVG en artikelen 
8 en 9 EGGVG). Het Oberlandesgericht in Beieren speelt in strafzaken geen rol. 

Artikel 296 StP0. 
60 Artikel 115 e.v. GVG. 
61  Artikelen 120 en 121 GVG. 

Artikel 120 GVG: dit artikel geeft een lijst van delicten waarvoor het Oberlandesgeticht als gerecht in 
eerste aanleg is aangewezen. Voorbeelden van zulke delicten zijn: hoogverraad, landverraad en 
volkenmoord. 
63  Artikel 122 GVG. 
" Artikel 333 Jo 296 StP0. 
65  Artikel 123 GVG: het Bundesgerichtshof is gevestigd in Karlsruhe. 
" Artikel 124 GVG. 

Artikel 139 GVG. 

28 



straflcamer van het Landgericht (in eerste instantie) en van het Oberlandesgericht 
(in eerste instantie)." 

Bundesverfassungsgericht 
In Duitsland kent men ook het Bundesverfassungsgericht. Deze instantie beoor-
deelt zaken waarin een beroep wordt gedaan op een grondrecht. Wanneer een 
burger van mening is dat een staatsorgaan een grondrecht jegens hem heeft 
geschonden, kan die burger, als zijn rechtsgang is uitgeput, een beroep doen op het 
Bundesverfassungsgericht. 69  

3.4. Verdediging 

Een verdachte kan zich in elke fase van zijn strafproces laten bijstaan door een 
raadsman. Hij kan de raadsman zelf kiezen of er wordt hem een toegewezen." Die 
gekozen of toegewezen raadsman heeft de wettelijke taak om in het kader van de 
rechtsstaatsgedachte, en niet alleen in het belang van de verdachte, bij te dragen 
aan de strafrechtspleging. De raadsman is onafhankelijk en handelt onder eigen 
verantwoording. Hij is onafhankelijk van zowel de rechter als de verdachte. 71  
Evenals de rechter en de officier van justitie is de raadsman verplicht om de 
waarheid te zeggen en mag hij geen informatie achterhouden, tenzij die 
verplichting in strijd komt met zijn beroepsgeheim. Hij is wel verplicht om alle 
voor de verdachte gunstige feiten en omstandigheden naar voren te brengen." 

In Duitsland kan de verdediging invloed op het strafproces uitoefenen door middel 
van een schriftelijk of mondeling gemotiveerde Beweisantrag of een Beweis-
mittelantrag." De verdediging kan een Beweismittelantrag tijdens het vooronder-
zoek doen wanneer zij bepaalde onderzoeken wil laten verrichten ter verlcrijging 
van bewijs. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan de verdediging een 
Beweisantrag doen indien zij nog bepaalde bewijsvragen beantwoord wil zien. De 
verdediging kan dit tot het moment van de uitspraak doen. Eventueel in het 
vooronderzoek gedane Beweisantrage dienen ter terechtzitting te worden herhaald. 
De rechtbank kan de Beweisantrag toestaan of verwerpen. In het geval een 
Beweisantrag wordt toegelaten, wordt het bewijs in kwestie — opnieuw — 
onderzocht.' 

In het geval een verdachte zelf een raadsman kiest, mag hij door niet meer dan drie 
zelf gekozen raadslieden worden bijgestaan. Degene die hem bijstaat kan een bij 
een Duitse rechtbank ingeschreven advocaat zijn, maar ook medewerker bij een 
Duitse universiteit (juridische faculteit). Met toestenuning van de rechter mogen 
ook andere personen de verdachte bijstaan, deze personen dienen echter wel 
terzake lcundig te zijn. Een verdachte moet door een raadsman worden bijgestaan, 

68  Artikel 135 GVG. 
69 Artikel 90-96 BVerfGG. 
" Art. 6 EVRM en artikel 137, 138 en 140-142 StP0. 
71  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., voorafgaand aan artikel 137 StP0. 
72  Roxin, a.w., blz. 116. 
73  Artikel 244 StP0. 

Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 17-22 bij artikel 244 StP0; W. Beulke, StrafprozeBrecht, 
Heidelbert, Muller (4e druk), 2000, blz. 213 e.v.; Burhoff, a.w, blz. 139. 
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indien de zaak in eerste aanleg bij het Landgericht of het Oberlandesgericht wordt 
behandeld, en in enkele specifiek in de wet aangegeven gevallen." In al deze 
gevallen lcrijgt de verdachte door de voorzitter van de strafkamer van rechtswege 
een raadsman toegewezen. 

In hoofdstuk 5 wordt de positie van de verdachte in het Nederlandse en Duitse 
strafprocesrecht uitgebreider besproken. 

3.5. Getuigen en deskundigen 

Elke persoon, met uilzondering van de verdachte en eventuele medeverdachten, 
kan getuige zijn en als zodanig een verklaring afleggen." Een getuige is alleen 
verplicht te verschijnen wanneer hij een verklaring voor een rechter of een officier 
van justitie dient af te leggen. Een getuige heeft drie verplichtingen: te verschijnen, 
een eed af te leggen en een verklaring af te leggen. Indien de getuige zich op een 
verschoningsrecht kan beroepen, heeft hij deze laatste verplichting niet. Deze 
zogenaamde verschoningsgerechtigden kuimen in vier groepen worden ingedeeld: 
familieleden van de verdachte, personen met een beroepsgeheim, ambtenaren en 
een ieder die zich op een zwijgrecht kan beroepen ter bescherming tegen 
zelfincriminatie." 

Evenals in het Nederlandse recht is in het Duitse recht de verdachte onbekwaam 
om als getuige in zijn eigen proces op te treden. Hiermee wordt de tweedeling van 
het strafproces in waarheidsvinding enerzijds en recht op zwijgen vorm gegeven." 

De deskundige worth als zodanig door de rechter benoemd. Hij ondersteunt de 
rechter met zijn bijzondere kennis bij de beoordeling van de bewijsvraag." De 
benoeming van een deskundige kan door de officier van justitie en de verdediging 
worden aangevochten." Daamaast kan de deslcundige net als een `gewone' getuige 
aanspraak maken op verschoningsrechten. De deskundige dient te worden 
onderscheiden van de getuige die op grond van een waameming een bijzondere 
deskundigheid bezit." Op deze laatste zijn namelijk alleen de regels met betreklcing 
tot getuigen(verhoren) van toepassing, en niet tevens de bijzondere regels die naast 
de getuigenvoorschriften gelden voor deslcundigen." 

In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de vergaring van getuigen- en 
deskundigenbewijs. 

75  Artikel 140 e.v. StP0. 
76  Roxin, a.w., blz. 185 e-v. 
77  Artikel 52 StP0. 
Thu Eisenberg, PersOnliche Beweismittel in der &PO, Mtinchen;1993, blz. 227. 
79  Roxin, a.w., blz. 202. 

Artikel 74 StP0. 
Artikel 85 StP0. 

82  Artikel 72 e.v. StP0. 
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3.6. Het slachtoffer 

De positie van het slachtoffer in het Duitse strafproces is met de komst van de 
Opferschutzgesetz aanzienlijk verbeterd." Slachtoffers van ernstige misdrijven 
hebben nu het recht om deel te nemen aan het proces in de vorm van een Neben-
klage, een prive-aanIclacht." Bovendien hebben zij bijvoorbeeld recht op infor-
matie met betrekking tot het verloop van het proces, toegang tot het dossier en 
juridische bijstand. Ook is het recht tot compensatie van geleden verlies, 
veroorzaakt door het misdrijf, verbeterd door de aanvullende bepalingen van de 
Verbrechensbekampfungsgesetz." 

4. Enkele kenmerken van het bewijsrecht 

Het Duitse bewijsrecht kent vier grondbeginselen, te weten: de Ermittlungs-
grundsatz, ook wel het principe van de materiele waarheid genoemd, het 
onmiddellijkheidsbeginsel, het beginsel van vrije bewijswaardering en het in dubio 
pro reo-beginsel. Het eerst genoemde beginsel houdt in dat de rechter de loop en 
de inhoud van het strafproces bepaalt :  Hij is niet gebonden aan wat partijen naar 
voren brengen, maar kan zelf, van ambtswege, bewijsmiddelen in het proces 
brengen. Het onmiddellijkheidsbeginsel, dat met het eerste beginsel samenhangt, 
houdt, net als in het Nederlandse recht, in dat de rechter op grond van zijn 
persoonlijke indrulcken een oordeel over de verdachte velt." Dit betekent dat geen 
genoegen wordt genomen met een in een proces-verbaal opgenomen getuigen-
verklaring, maar dat de getuige op de terechtzitting zijn verklaring dient af te 
leggen. Het beginsel van een vrije bewijswaardering houdt in, dat de rechter zelf de 
waarde van een bepaald bewijsmiddel beoordeelt. Deze persoonlijke overtuiging is 
voor een veroordeling noodzakelijk en voldoende. Deze overtuiging dient wel een 
hoge mate van objectieve waarschijnlijkheid te bevatten en dient degelijk gefun-
deerd te zijn met de inhoud van de ter beschilcking staande bewijsmiddelen." Ten 
slotte het laatst genoemde beginsel, het in dubio pro reo-beginsel. Dit beginsel 
houdt in, dat in geval van twijfel, de beslissing ten gunste van de verdachte dient 
uit te vallen. 

In het Duitse bewijsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen Strengbeweis en 
Freibeweis." Strengbeweis is vereist voor de vaststelling van feiten en omstandig-
heden die van belang zijn voor het gepleegde strafbare feit, de schuld van de dader 
en de hoogte van de op te leggen straf. De beperkingen van het Strengbeweis zijn 
neergelegd in wettige bewijsmiddelen" en de wettelijke bepalingen met betreklcing 
tot het gebruik van die bewijsmiddelen." Overige feiten en omstandigheden, zoals 

83  Opgenomen in de artikelen 406d e.v. StP0. 
84 KUhne, a.w, blz. 145; artikel 397 StP0. 
85  Artikel 46a StGB. 

Artikel 261 StP0. 
87  Roxin, a.w., blz. 90 e.v. 
88  Roxin, a.w., blz. 160 e.v. 
89  Artikelen 48 tot en met 93 en 244 tot en met 256 StPO: dit zijn verklaringen van de verdachte, 
getuigen en deskundigen, rechterlijke waameming en schriftelijke bescheiden (Urkunden). 
9°  Artikel 244 e.v. StP0. 
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bijvoorbeeld met betrekking tot speciale kennis van getuigen, kunnen door middel 
van Freibeweis bewezen worden. 

In de Duitse rechtsleer maakt men onderscheid tuklcen verschillende bijzondere 
bewijsregels met betrekking tot ongeoorloofd verkregen bewijs (Beweiserhebungs-
verbote) en ongeoorloofd gebruik van bewijs (Beweisverwertungsverbote).' Te-
samen worden zij Beweisverbote genoemd. Alle Beweisverbote zijn uitzonderingen 
op de algemene bewijsregel dat bewijs ter terechtzitting kan worden gebruikt, 
hetgeen betekent dat zij altijd op een rechtsgrond gebaseerd dienen te zijn." Het 
doel van de Beweisverbote is de bescherming van de verdachte en de getuige in het 
strafproces. Bovendien geven de regels uitdrulcking aan de in het strafproces 
heersende spanning tussen de toepassing van het recht en de bescherming van het 
individu." 

Beweiserhebungsverbote 
De Beweiserhebungsverbote zien op de verkrijging van bewijs. Zij lcurmen 
onderverdeeld worden in Beweisthemaverbote, Beweismittelverbote, Beweismetho-
denverbote en relative Beweisverbote. Een Beweisthemaverbot kan bijvoorbeeld 
bepalen dat een getuige met betreldcing tot een bepaald onderwerp geen uitspraken 
mag doen, zoals staatsgeheimen." Een Beweismittelverbot geldt wanneer een 
verschoningsgerechtigde of geheimhoudingsplichtige een beroep op zijn rechten 
heeft gedaan, er mogen aan die getuige dan geen vragen meer gesteld worden en 
die getuige mag bovendien niet aan een lichamelijk onderzoek worden onder-
worpen." Ten aanzien van een verhoor van de verdachte geldt een strikt gehand-
haafd Beweismethodeverbot, namelijk dat hij bij zijn verhoor niet geestelijk of 
lichamelijk mishandeld mag worden, door bijvoorbeeld vermoeiing, foltering, 
misleiding of hypnose." Tenslone gelden er relative Beweisverbote waarin is 
bepaald, dat de verkrijging van bewijs alleen aan bepaalde personen in het 
strafproces is toegestaan, zoals bijvoorbeeld dat een bevel tot afluisteren en 
opnemen van telecommunicatie alleen door een rechter kan worden afgegeven." 

Beweisverwertungsverbote 
Beweisverwertungsverbote zien op het gebruik van het bewijs ter terechtzitting. 
Deze categoric bewijsregels dient het fair trial-beginsel te bewaken en heeft 
betreklcing op het gebruik en de eventuele uitsluiting van reeds verlcregen bewijs. 
Zij hebben als doel te verzekeren dat bewijs dat op bepaalde manieren is verlcregen 
niet zal worden gebruikt bij de bewijsbeslissing ter terechtzitting." Deze laatste 
bewijsregels kunnen uit de Duitse grondwet voortvloeien, maar ook uit het 

91  G. Grunwald, Beweisverbote und Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren, JZ, 1966, blz. 489; 
Zie voorts Kleinknecht/Meyer-GoOner, a.w., Einl. aant. 50 e.v. en K. Haller en K. Conzer, Der 
Strafverfahren, Heidelberg, Miller, 1999, blz. 220 e.v. 
92 K. Gebel, StrafprozeBrecht, Mutinchen, Beck, 1996, blz. 150. 
97  G. Blau, Beweisverbote als rechtsstaatliche Begrenzung der Auflclarungspflicht im Strafproze13, Jura 
1993, 514, 516, 
94  Artikel 174 GVG. 
" Artikelen 52-55 jo artikel 8Ic StP0. 
96  Artikel 136a SIP°. 
97  Artikel 100a en 1006 StP0. 
gg  Haller, Conzer, a.w, blz. 222. 
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wetboek van strafprocesrecht (StP0)." Tevens zijn in de rechtspraak enkele 
Beweisverwertungsverbote ontwikkeld, een voobeeld daarvan is de nietigheid van 
een door de verdachte afgelegde verklaring indien hij voorafgaand aan het afleggen 
van die verklaring niet de cautie is gegeven.'°° Niet alle Beweiserhebungsverbote 
leiden tot Beweisverwertungsverbote. Een belangrijk criterium daarbij is de 
verhouding tussen de mate van rechtsschending en de belangen van de verdachte. 
Een Beweisverwertungsverbot zal eerder worden aangenomen wanneer de 
geschonden rechtsnorm tot doel had de verdachte te beschermen.'°' 

De toepasselijkheid van de fruit of the poisonous tree-regel (Fernwirkung), dat wil 
zeggen de besmetting van bewijs dat is afgeleid van oorspronkelijk onrechtmatig 
verkregen bewijs, is in het Duitse recht niet volledig erkend. Het Bundes-
gerichtshof heeft deze regel bij uitzondering wel aangenomen in enkele gevallen 
waarin het telefoon- en/of briefgeheim in ernstige mate waren geschonden.w 2  

5. De loop van het strafgeding 

5.1. Inleiding 

De ernst van het feit en de te verwachten op te leggen gevangenisstraf bepalen bij 
welke rechter de zaak wordt aangebracht. Wanneer iemand een priveklacht indient 
of wanneer geen hogere gevangenisstraf dan twee jaar wordt verwacht, dan wordt 
de zaak behandeld door een alleenzittende Strafrichter. In gevallen waarin naar alle 
waarschijnlijkheid een hogere straf zal worden opgelegd, worden aangebracht bij 
het Schoffengericht. Bijzonder ernstige strafzaken worden door het Landgericht 
behandeld. Het Duitse strafproces kent in eerste aanleg drie fasen. Het voor-
bereidend onderzoek (Ermittlungsverfahren) wordt door de politie en de Staats-
anwaltschaft verricht, waarna de zaak in een soort `tussenfase' (Zwischen-
verfahren) door een rechter op haalbaarheid en rechtmatigheid wordt beoordeeld. 
Daarna kan pas met de hoofdonderzoek ter terechtzitting (Hauptverhandlung) 
worden begonnen. 

Op grond van artikel 103 I GG kan niemand worden veroordeeld zonder daarover 
door een rechter te zijn gehoord.'m De verdachte dient daarom ter terechtzitting 
aanwezig te zijn.'°4  Er gelden ten aanzien van dit beginsel echter enkele uitzon-
deringen. In gevallen waarin de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt, maar 
wel van de zitting op de hoogte is of had lcunnen zijn, omdat hij rechtsgeldig is 
opgeroepen, dan kan het strafproces ook zonder zijn aanwezigheid plaatsvinden. 

" GObel, a.w, blz. 151 e.v.: voorbeelden van wettelijke Beweisverwertungsverbote zijn: artikelen 81a, 
81c, 98b, 100b, 100d, 108, 110e StP0. Het belangrijkste wettelijke Beweisverwertungsverbot is artikel 
•136a StP0. 

Beulke, a.w., blz. 226; U. Schroth, Beweisverwertungsverbote, JuS 1998, blz. 969 e.v.; meer 
voorbeelden van niet wettelijke geregelde Beweisverwertungsverbote zijn: het bij een getuigenverhoor 
achterwege laten van een verwijzing naar een verschoningsrecht en het gebruik van dagboek-
aantekeningen van de verdachte. 
1°1  Haller, Conzer, t.a.p.; Schroth, a.w, blz. 969 e.v. 
102  Huber, a.w., blz. 156; onder andere BGHSt 32, 68; Haller, Conzer, a.w, blz. 229. 
1°3  Roxin, a.w., blz. 315, 444. 
104  Zie ook artikel 230 StP0. 
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een proces bij verstek in gevallen waarin de 
verdachte geen bekende woon- of verblijfplaats in Duitsland heeft.'" 

In deze paragraaf wordt de loop van het strafproces beschreven zoals dat in Duits-
land in beginsel in eerste aanleg bij het Amtsgericht of het Landgericht plaatsvindt. 

5.2. Het voorbereidend onderzoek (Ermitdungsverfahren) 

De meeste strafvervolgingen beginnen, zoals reeds vermeld, met een onderzoek 
door de politie naar een gepleegd strafbaar feit. Dit onderzoek kan plaatsvinden 
nadat de politic ambtshalve bekend is geworden met een strafbaar feit, maar ook na 
aangifte of klacht van een slachtoffer. De politie wordt tijdens het vooronderzoek, 
in het Duits Ermittlungsverfahren genoemd, aangestuurd door de Staatsanwah-
schaf t. Deze laatste instantie bepaalt of er uiteindelijk strafrechtelijk vervolgd zal 
worden. Het vooronderzoek eindigt met een sepot (Einstellung) of een beslissing 
tot vervolging (Klageerhebung). Wanneer er voldoende bewijs aanwezig is, is de 
Staatsanwaltschaft op grond van het legaliteitsbeginsel in beginsel verplicht om tot 
vervolging over te gaan. Aileen wanneer er procesrechtelijke (bijvoorbeeld 
verjaring) of materieelrechtelijke gronden (daad of dader niet strafbaar) aanwezig 
zijn of er aanleiding bestaat voor toepassing van het opportuniteitsbeginsel'' kan er 
worden besloten om niet tot verdere vervolging over te gaan. De verdachte dient 
daarvan op de hoogte te worden gebracht.'" Een dergelijke beslissing kan te alien 
tijde, zonder opgave van redenen, worden ingetrokken. 

5.3. De `tussenfase' (Zwischenvetfahren) 

Indien wordt besloten om tot verdere vervolging over te gaan, dan dient de zaak 
aan een rechter (Amtsgericht) te worden voorgelegd. Die beoordeelt of de zaak ter 
terechtzitting aangebracht kan worden. Deze fase wordt het Zwischenverfahren 
genoemd en is niet openbaar.'" De betekenis van deze fase ligt in de negatieve 
controle functie: een onafhankelijke rechter beoordeelt of een behandeling ter 
terechtzitting nodig is en of er voldoende bewijs aanwezig is om een onderzoek ter 
terechtzitting te laten plaatsvinden of dat de zaak alsnog geseponeerd dient te 
worden."9  Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. 

5.4. Het onderzoek ter terechtzitting (Hauptverhandlung) 

Het onderzoek ter terechtzitting is onderverdeeld in twee delen: de voorbereiding 
ervan"° en het onderzoek zelf. In de voorbereidingsfase wordt de zittingsdatum 
bepaald en nodigt de rechtbank de verdediging, de getuigen en deslcundigen uit. 
Het onderzoek is in beginsel openbaar en wordt geleid door de voorzittende 
rechter. De voorzitter doet de zaak uitroepen. Getuigen worden vervolgens alien 

305  Zie onder andere de artikelen 232 en 276 StP0. 
1°6  Zoals omschreven in artikel 153 &PO. 
1°7  Roxin, ow.. blz. 284. 
IDE  Beulke, ow., blz. 170 e.v. 
I°9  Roxin, a.w., blz. 295. 
110  Artikel 213 tot en met 225 SIPO. 
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tegelijk op hun rechten gewezen en dienen de zittingszaal te verlaten. Daama krijgt 
de verdachte de cautie en wordt naar aanleiding van de dagvaarding (Anklage-
schrift) gehoord. Vervolgens beedigt en ondervraagt de voorzitter de getuigen een 
voor een.'" Ook de verdediging en het openbaar rninisterie lcunnen getuigen en 
deslcundigen ondervragenm, mits de getuigen ouder zijn dan 16 jaar." 3  Getuigen 
die jonger dan 16 jaar oud zijn kunnen in beginsel alleen door de voorzitter 
ondervraagd worden. Daama houdt de Staatsanwalt zijn requisitoir (Anti-age) en de 
verdediging haar pleidooi. Na de repliek en dupliek heeft de verdachte het laatste 
woord." 4  Hiema trekt de rechtbank zich tern om tot een oordeel te komen." 5  
Tenslotte wordt de verdachte, na de uitspraak van het vonnis, nog op de mogelijk-
heden tot het instellen van hoger beroep gewezen." 6  

6. Conclusie en schema 

Het Duitse strafprocesrecht lijkt in veel opzichten op het Nederlandse strafproces-
recht en behoort ook tot de civil law-tradities. Enkele beginselen die het Duitse 
strafprocesrecht beheersen, verschillen echter van de in Nederland geldende begin-
selen. Het vrij strikt gehanteerde legaliteitsbeginsel verplicht de Duitse Staats-
anwaltschaft in beginsel tot vervolging over te gaan, terwijl in Nederland het 
opportunitetisbeginsel toepassing vindt en de vervolginsbeslissing aan het Open-
baar Ministerie zelf wordt overgelaten. 

De loop van het Duitse strafgeding kent een fase meer dan in Nederland. Tussen 
het vooronderzoek en de behandeling van de zaak ter terechtzitting wordt in 
Duitsland de zaak in een tussenfase, het Zwischenverfahren, door een onaf-
hankelijke rechter beoordeeld op geschiktheid voor een behandeling ter terecht-
zitting. Indien hij de zaak niet geschikt acht voor voortzetting, seponeert de rechter 
de zaak. In het geval hij de zaak wel voor een behandeling geschikt acht dan 
verwijst hij de zaak naar de rechtbank die de zaak zal afdoen.Tegen de beslissing 
in deze tussenfase kan men niet in hoger beroep. 

Het onderzoek ter terechtzitting lijkt in grote lijnen veel op het onderzoek in 
Nederland. Een groot verschil is echter we!, dat aan het Duitse strafproces in 
tegenstelling tot het Nederlandse strafproces lekenrechters deelnemen. Ook ver-
schilt de rechtsgang in Duitsland van die in Nederland. Tegen een vonnis in eerste 
aanleg van het Landgericht kan men slechts in Revision bij het Bundesgerichtshof 
Dat wil zeggen dat er geen tweede feitelijke instantie is die de zaak opnieuw 
behandeld, maar dat er alleen ten aanzien van rechtsvragen Revision kan worden 
ingesteld. Tegen een vonnis van het Amtsgericht kan men Berufung instellen bij 
het Landgericht. Van het vonnis dat door die instantie in tweede aanleg wordt 
gewezen kan men in Revision bij het Oberlandesgericht. In het Duitse recht is het 

" I  Artikel 238 StP0. 
112 Artikel 240 StP0. 
"3  Artikel 241a StP0. 

Artikel 258 StP0. 
"5  Artikel 263 StP0. 
116  Artikel 35a StP0. 
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dus niet zo dat het Bundesgerichtshof zoals de Nederlandse Hoge Raad altijd als 
laatste instantie recht kan spreken. • 

Het Duitse bewijsrecht kent enkele vaste regels met betrekking tot onrechtmatig of 
onregelmatig verlcregen bewijs. Het doel van die regels is de bescherming van de 
verdachte en de getuige in het strafproces. Het Nederlandse recht kent dergelijke 
(wettelijk) vastgelegde beginselen van procesrecht niet. De in het Nederlandse 
recht wel algemeen erkende regel met betrekking tot de doorwerking van onrecht-
matigheid van bewijs (fruits of a poisonous tree-regel) is in het Duitse recht daar-
entegen niet volledig erkend. 

Aan het slot van dit hoofdstuk is een schema opgenomen van de Duitse rechterlijke 
instanties in hun onderlinge verhouding. 
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Hoofdstuk 4: Bijzondere bepalingen inzake de kleine 
rechtshulp tussen Nederland en Duitsland 

1. Inleiding 

De regels met betrelcking tot de kleine rechtshulp zijn grotendeels neergelegd in 
verdragen. Die verdragen zijn zowel op de inkomende als op de uitgaande rechts-
hulpverzoeken van toepassing. Voor Nederland is de uitvoering van kleine rechtshulp-
verzoeken ten behoeve van het buitenland, inkomende rechtshulpverzoeken, geregeld 
in de artikelen 552h — 552q van het Wetboek van Strafvordering. Voor uitgaande 
rechtshulpverzoeken, verzoeken aan het buitenland tot het verlenen van rechtshulp ten 
behoeve van een Nederlandse strafzaak, bestaat in de Nederlandse strafwetgeving 
geen specifieke regeling. Het recht met betrelcking tot deze categorie verzoeken moet 
gezocht worden in de toepasselijke (rechtshulp)verdragen. 2  

De Duitse regeling met befrekking tot intemationale rechtshulp is neergelegd in de 
Gesetz fiber internationale Rechtshilfe in Strafsachen en de Richtlinien fir den 
Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten. In deze regelingen zijn 
bepalingen opgenomen met betrelcking tot het doen van uitgaande rechtshulp-
verzoeken alsmede het voldoen aan inkomende (buitenlandse) verzoeken. Bovendien 
is het Duitsland aangesloten bij een aantal (rechtshulp)verdragen, uit welke verdragen 
rechtsregels met betreldcing tot de kleine rechtshulp voortvloeien. 

In dit hoofdstuk worden de intemationale verdragsbepalingen (paragraaf 2) alsmede 
de nationale regelingen met betrekking tot kleine rechtshulp van Nederland (paragraaf 
3) en Duitsland (paragraaf 4) besproken. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie in 
paragraaf 5. 

2. De verdragen 

Het belangrijkste aandeel in de regeling van de kleine rechtshulp hebben de 
verdragen. De rechtshulpverdragen regelen zowel het verlenen van rechtshulp aan als 
het verlenen door verdragsstaten. In deze verdragen verplichten staten ellcaar om in 
zo ruim mogelijke mate rechtshulp te verlenen. Bestaat er geen verdrag dan is de 
verzoekende staat afhankelijk van de medewerkzaamheid van de autoriteiten van 
de aangezochte staat. 

I  Onder kleine rechtshulp worden de strafrechtelijke bewijsgaringshandelingen verstaan die nationale 
autoriteiten vragen of verlenen aan buitenlandse autoriteiten ten behoeve van een in het verzoekende 
land voorbereide of reeds aanhangige strafzaak (zie hoofdstuk 1). 
2  Zie voor een uitstekend overzicht van internationale rechtshulp in al haar vormen de losbladige 
Handleiding Internationale Rechtshulp van het Ministerie van Justitie, Bureau Internationale Rechtshulp 
in Strafzaken. Een uitgaand rechtshulpverzoek kan met behulp van het KRIS-systeem eenvoudig zelf 
worden gemaakt. Een KRIS-diskette is voor rechtshulpverzoekende autoriteiten verkrijgbaar bij het CRI 
te Zoetermeer. 
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Bepalingen van rechtshulp zijn ondergebracht in verschillende soorten van 
verdragen. Zo zijn er verdragen die uitsluitend of overwegend betreklcing hebben 
op de kleine rechtshulp en verdragen die niet specifiek betreldcing hebben op de 
(kleine) rechtshulp, maar wel bepalingen daaromtrent bevatten. De belangrijkste 
multilaterale verdragen die rechtshulpbepalingen bevatten en waarbij Nederland is 
aangesloten, zijn: het Europees Rechtshulp Verdrag (ERV) 3, het Benelux 
uitleverings- en rechtshulpverdrag (BUV) 4  en het Akkoord en de Uitvoerings-
overeenkomst van Schengens. Als belangrijkste bilaterale verdragen lcunnen 
worden genoemd: het Verdrag van Wittem tussen Nederland en Duitsland', het 
Verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken', het Verdrag tussen Nederland en Australie 
inzake wederzijdse rechtshulp in strafzakens en het Verdrag tussen Nederland en 
Canada inzake wederzijdse rechtshulp in strafzakerf. Tenslotte kunnen nog worden 
genoemd de uitleveringsverdragen, zoals het Europees Uitleveringsverdragm en het 
Verdrag van Wittem met betrelcking tot uitlevering", het Verdrag inzake het 
witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van 
misdrijven" en het Verdrag tegen vrouwen- en meisjeshandel''. Deze verdragen 
bevatten ook bepalingen die voor de kleine rechtshulp van belang zijn. 

In het onderstaande worden alleen de verdragen behandeld die het meest relevant zijn 
voor in het rechtshulpverkeer tussen Nederland en Duitsland, namelijk het ERV en de 
daarbij horende Overeenkomst van Win em van 30 augustus 1979, alsmede de 
Uitvoeringsovereenkomst van Schengen (SUO). Daamaast zal worden ingegaan op 
het toekomstige rechtshulpverdrag dat in het kader van de Europese Unie wordt 
gesloten. 

2.1. Europees Rechtshulp Verdrag (ERV) 

Het Europees Rechtshulpverdrag is het eerste multilaterale rechtshulpverdrag met een 
zelfstandige regeling van de ldeine rechtshulp in strafzaken. De bij het ERV 
aangesloten partijen hebben zich verbonden om ellcaar in zo ruim mogelijk mate 
rechtshulp te verlenen, maar het is de verdragsstaten toegestaan om nadere ver-
klaringen bij het verdrag af te leggen en om voorbehouden te triaken. Bijna alle 
verdragsstaten hebben van deze mogelijIcheden gebruik gemaakt." 

3  ERV, verdrag van 20 april 1959, Trb. 1965, 10. Evenals de hieronder genoemde verdragen is dit 
verdrag ander andere te raadplegen in de Schuurman & Jordens delen 208a I en II en 210. 
4  BUV, verdrag van 27 juni 1962, Trb. 1962, 97. 
3  Het Akkoord is van 14 juni 1985, Trb, 1985, 102 en de Uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990, 
Trb. 1990, 145. 
6  Wittem, verdrag van 30 augustus 1979, Trb. 1979, 143. 
7  NL-VS, verdrag van 12 maart 1981, Trb. 1981, 188. 
8  NL-Australia, verdrag van 26 oktober 1988, Trb. 1989, 13. 
9  NL-Canada, verdrag van 1 mei 1991, Trb. 1991,85. 

EUV, verdrag van 13 december 1957, Trb. 1965,9. 
Wittem, verdrag van 30 augustus 1979, Trb. 1979, 142. 

13  Witwasverdrag, verdrag van 8 november 1990, Trb. 1990, 172 (artikelen 7-10). 
13  Vrouwenhandelverdrag, verdrag van 4 mei 1910, Stb. 1912, 355 (artikel 6). 
14  Zie voor de reikwijdte van het intemationaalrechtelijke vertrouwensbeginse tussen verdragsstaten, 
hoofdstuk I. 
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Wie mag een rechtshulpverzoek doen? 
Het rechtshulpverzoek moet afkomstig zijn van een `rechterlijke autoriteit' (artikel 3 
lid 1 ERV). De meeste landen hebben verklaard, dat zij onder rechterlijke autoriteit de 
leden van de rechterlijke macht en van het Openbaar Ministerie begrijpen.'s Dit 
betekent dat bijvoorbeeld advocaten geen rechtshulpverzoek kunnen doen op basis 
van het ERV. 

In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek worden gedaan? 
Onder het regime van het ERV kan zowel ter zalce van misdrijven als ter zake van 
overtredingen ldeine rechtshulp worden verleend. Dit vloeit voort uit artikel 1 ERV 
waarin is bepaald dat verdragssluitende partijen elkaar in zo ruim mogelijke mate 
rechtshulp dienen te verlenen in procedures die betreldcing hebben op strafbare feiten. 
In artikel 1 lid 2 ERV wordt de beperlcing gesteld dat het verdrag niet van toepassing 
is op de tenuitvoerlegging van beslissingen tot vrijheidsbeneming of van veroorde-
lingen en niet op militaire delicten die niet tevens strafbare feiten zijn op grond van de 
strafwet.' 6  

Wanneer kan de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden geweigerd? 
In artikel 2 ERV staan de gronden opgesomd waarop een rechtshulpverzoek kan 
worden geweigerd. Deze gronden zijn alle facultatief, dat wil zeggen dat een staat vrij 
is om er een beroep op te doen. Een verzoek kan worden geweigerd als er sprake is 
van een politiek delict of daarmee samenhangende feiten. Tevens kan de uitvoering 
van een verzoek worden geweigerd indien het verzoek betreldcing heeft op fiscale 
feiten.'' Tenslotte kan een verzoek worden geweigerd als de uitvoering van het 
verzoek zou leiden tot een emstige aantasting van wezenlijke belangen van de 
aangezochte staat. Deze laatste grond voorkomt inbreulcen op de soevereiniteit van de 
aangezochte staat alsmede die inbreuken die indruisen tegen de fimdamentele 
beginselen van zijn staatsstructuur. Het verdrag kent geen imperatieve weigerings-
gronden. Dit betekent dat de verdragsluitende partijen altijd een zekere politieke 
beoordelingsruimte hebben om een verzoek al dan met uit te voeren. 

Nederland heeft gebruik gemaakt van de in artikel 23 ERV gegeven mogelijkheid 
om voorbehouden te maken met betreklcing tot een van de bepalingen van het 
verdrag. Als gevolg van het Nederlandse voorbehoud kan een verzoek tot rechts-
hulp worden geweigerd als er sprake is van het ne his in idem-beginsel, of in het 
geval er een vermoeden bestaat van discriminatoire vervolging of het geval dat het 
verzoek een zaak betreft waarin de verdachte al in Nederland wordt vervolgd (en 
de zaak niet voortijdig is afgebroken). 

15  Nederland heeft een dergelijke verklaring afgelegd bij artikel 24 ERV. 
16  De werking van het verdrag is uitgebreid in artikel 3 van het Aanvullend Protocol. Daar wordt 
verklaard dat het verdrag tevens van toepassing is op de betekening van stukken betreffende de 
tenuitvoerlegging een grafi inning van een boete of de betaling van proceskosten en op maatregelen 
betreffende onder andere het opschorten van een te wijzen vonnis of van de tenuitvoerlegging van een 
straf of de onderbreking daarvan. 
17  Deze grond is enigszins gewijzigd in artikel 1 van het Aanvullend Protocol. De fiscale aard van het 
delict kan niet meer de enige grond zijn waarop rechtshulp kan worden geweigerd. 
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De verlening van rechtshulp 
Het ERV geeft geen limitatieve opsomming van vormen van rechtshulp. Wel worden 
in het verdrag enkele vormen uitdruldcelijk genoemd, zoals huiszoeking en inbeslag-
neming, het verhoren van getuigen, de mededeling van processtukken en rechterlijke 
beslissingen en de uitwisseling van uittreksels uit het strafregister. 

De uitvoering van een rechtshulpverzoek wordt in beginsel beheerst door de wet van 
de aangezochte staat.' Dit betekent echter niet dat een verzoekende autoriteit in de 
praktijk geen bijzondere eisen zal willen stellen aan de uitvoering van zijn verzoek. 
Het via de kleine rechtshulp verlcregen bewijs meet irnmers worden gebruikt in het 
straftftoces in de verzoekende staat en zou daarom moeten voldoen aan de eisen van 
het recht van die verzoekende staat. Die eisen aan het bewijs lcurmen in de 
verzoekende en uitvoerende staat van elkaar verschillen. Indien bij de uitvoering van 
een rechtshulpverzoek kan worden voldaan aan de (strengere) eisen van de 
verzoekende staat, zonder daarbij in strijd te handelen met eisen van het eigen recht, is 
dit aan te bevelen. Thans is nog onduidelijk in hoeverre het vertrouwensbeginsel aan 
de toetsing van buitenlands bewijsrecht aan het nationale recht in de weg staat.' In het 
hiema te behandelen toekomstige rechtshulpverdrag van de Europese Unie is een 
bepaling opgenomen in gevolge waarvan buitenlandse autoriteiten rekening moeten 
houden met de formaliteiten en procedures uit het strafprocesrecht van het 
verzoekende land (artikel 4 ERV). Er lijkt zich in het intemationale rechtshulpverkeer 
een ontwilckeling te voltrelcken naar meer transparantie in de intemationale 
bewijsgaring, hetwelk de positie van de verdachte in een intemationaal strafproces ten 
goede komt. 

Met betreldcing tot het aanwenden van dwangmiddelen in het kader van de uitvoering 
van een buitenlands rechtshulpverzoek heeft Nederland een verklaring afgelegd bij 
artilcel 5 ERV. De uitvoering van een rechtshulpverzoek" waarin om de toepassing 
van een dwangmiddel wordt gevraagd, is athankelijk van de volgende voorwaarden: 
het strafbare feit dat tot het rechtshulpverzoek aanleiding geeft, dient zowel strafbaar 
te zijn volgens het recht van de verzoekende staat als dat van Nederland (dubbele 
stratbaarheid)." Bovendien dient het feit volgens de Nederlandse wetgeving grond op 
te kunnen leveren voor uitlevering. Een grond tot uitlevering bestaat wanneer ten 
aanzien van de feiten zowel naar het recht van de verzoekende staat als naar dat van 
Nederland door de rechter een vrijheidsstraf van minirnaal een jaar kan worden 
opgelegd." 

In de artikelen 14 tot en met 20 ERV is een regeling opgenomen met befrelcking tot de 
procedure die van toepassing is op een rechtshulpverzoek. In artikel 14 ERV worden 
de gegevens opgesomd welke in het verzoek dienen te zijn opgenomen. Een 
rechtshulpverzoek dient te worden verstuurd via de kanalen van de Ministeries van 

Artikel 3 ERV. 
19  Zie hoofdstuk I. 

Flet verdrag gebruikt de term `rogatoire commissie' voor het woord rechtshulpverzoek. Inhoudelijk 
bestaat geen verschil tussen beide termen. 
2I  Indien voor de uitvoering van het verzoek geen dwangmiddelen hoeven te worden toegepast, geldt het 
vereiste van dubbele strafbaarheid niet. 

n  Artikel 2 Uitleveringsverdrag en artikel 5 Uitleveringswet. 
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Justitie (de Centrale Autoriteiten) van de verzoekende en aangezochte staat. In 
spoedeisende gevallen lumen verzoeken echter wel rechtstreeks door en aan een 
rechterlijke autoriteit 23  worden gericht." Een vertaling van het rechtshulpverzoek en de 
bijbehorende stuklcen is op grond van het ERV met vereist, tenzij de aangezochte staat 
daarover een verklaring heeft afgelegd bij de ondertekening van het verdrag." In de 
praktijk bevindt zich in het algemeen wel een vertaling bij de stuldcen. De reden 
hiervoor is dat dit de uitvoering van het rechtshulpverzoek ten zeerste bespoedigt. 

2.2. De Overeenkomst van Wittem 

De Overeenkomst van Wittem geeft aanvullende bepalingen voor het rechtshulp-
verkeer tussen Nederland en Duitsland op grond van het Europees Rechts-
hulpverdrag. In het onderstaande wordt de aandacht gevestigd op de belangrijkste 
bepalingen van deze Overeenkomst. 

Artikel III van de Overeenkomst beperkt de mogelijkheden om de uitvoering van 
een rechtshulpverzoek te weigeren indien de feiten van dit verzoek fiscale delicten 
betreffen tot die gevallen waarin de uitvoering van een dergelijk verzoek zou 
indruisen tegen openbare orde of andeie belangen van de staat. 

In artikel IV van de Overeenkomst is bepaald dat wanneer in de verzoekende staat op 
grond van het nationale recht een rechterlijk bevel tot inbeslagname nodig is ter 
inbeslagneming van stulcken, een dergelijk bevel dient te worden overlegd indien die 
staat een rechtshulpverzoek doet ter inbeslagneming van stukken in de aangezochte 
staat. Een dergelijk bevel is echter niet nodig wanneer het rechtshulpverzoek wordt 
gedaan door een rechterlijke autoriteit die zelf bevoegd is tot het uitvaardigen van het 
desbetreffende bevel tot inbeslagneming. 

Procespartijen hebben op grond van artikel V van de Overeenkomst een recht om bij 
de uitvoering van een rechtshulpverzoek door de aangezochte staat aanwezig te zijn. 
Indien de verdediging heeft verzocht om bij de uitvoering aanwezig te zijn, dan dienen 
zij daartoe uitgenodigd te worden door de aangezochte autoriteit. 

Ter versnelling van het rechtshulpverkeer geeft artikel IX van de Overeenkomst de 
mogelijkheid dat de justitiele autoriteiten die de rechtshulpverzoeken doen en uit-
voeren rechtstreeks met elkaar communiceren en dat stuldcen zonder tussenkomst 
van de Ministeries van Justitie tussen de rechtshulpverzoekende autoriteiten 
kunnen worden verstuurd. Artikel X van de Overeenkomst maakt het mogelijk dat 
stuldcen in de eigen taal zijn opgesteld. Een vertaling is niet vereist. 

2.3. De Schengen Uitvoeringsovereenkomst 

De Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) geeft onder andere regelingen met 
betrekking tot de afschaffing van grenzen tussen de landen die bij de Schengen 
overeenkomst zijn aangesloten, politiele grensoverschrijdende samenwerlcing en 

23  Onder rechterlijke autoriteit wordt, zoals reeds gezegd, ook de officier van justitie verstaan. 
24  Artikel 15 ERV. 
25  Artikel 16 ERV. 
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justitiele rechtshulp in strafzaken en een geautomatiseerd systeem ter signalering van 
onder andere verdachten, veroordeelden en vermiste personen. De overeenkomst geldt 
voor het intemationale rechtshulpverkeer tussen de landen van de Benelux, Duitsland, 
Franlcrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Italie en Griekenland. In het onderstaande 
worden alleen die bepalingen van de SUO besproken die van belang zijn voor de 
kleine rechtshulp. De bepalingen met betreklcing tot ldeine rechtshulp zijn neergelegd 
in de artikelen 48 tot en met 53 SUO. Deze bepalingen zijn bedoeld als aanvulling en 
ter vergemaldcelijking van het rechtshulpverkeer op grond van het Europees 
Rechtshulpverdrag en het Benelux uitleverings- en rechtshulpverdrag." 

In artikel 48 SUO staan de gevallen opgesomd waarin rechtshulp ook kan worden 
verleend, dit artikel vomit een aanvulling op artikel 1 ERV. Rechtshulp is ook 
toegestaan in gevallen waarin het feit in verband waarmee rechtshulp wordt 
gevraagd een overtreding is van een voorschrift dat door een bestuurlijke autoriteit 
kan worden bestraft; daamaast in procedures waarin een aanspraalc wordt gemaakt 
op schadevergoeding wegens ten onrechte gebruikte dwangmiddelen en ongerecht-
vaardigde veroordelingen; in gratieverzoeken; bij burgerlijke rechtsvorderingen 
welke in verband met een strafzaak zijn ingesteld, zolang er in die strafzaak nog 
geen beslissing is genomen; ten behoeve van de opschorting van de uitspraak of de 
tenuitvoerlegging van een straf of maatregel, de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
het uitstel van de tenuitvoerlegging of de schorsing van de tenuitvoerlegging van 
een straf of maatregel. 

Artikel 50 SUO geeft een aanvullmg ten aanzien van het rechtshulpverkeer in 
fiscale en douane zaken. Met dit artikel verplichten de bij de SUO aangesloten 
landen zich rechtshulp te verlenen in fiscale zaken. In het vierde lid van het artikel 
wordt wet een grens aangegeven. Een rechtshulpverzoek kan worden geweigerd in 
gevallen waarin het vermoedelijke verminderde of ontdoken bedrag een lagere 
waarde vertegen-woordigt dan 25.000 ECU of de vermoedelijke waarde van de op 
onregelmatige wijze in- of uitgevoerde goederen minder bedraagt dan 100.000 
ECU, tenzij de feiten wegens hun aard of de persoon van de dader door de 
verzoekende autoriteit als zeer emstig worden beschouwd. 

Rechtshulpverzoeken strekkende tot huiszoeking en inbeslagneming dienen op grond 
van artikel 52 aan soepelere voorwaarden te voldoen dan op grond van het Europees 
Rechtshulpverdrag. Als gevolg van de eis van dubbele strafbaarheid dient het strafbare 
feit waar het rechtshulpverzoek betreldcing heeft zowel in de verzoekende staat als in 
de aangezochte staat bedreigd worden met minimaal zes maanden gevangenisstraf. In 
het ERV geldt een soortgelijke eis, waarbij minimaal een jaar gevangenisstraf op het 
sinfbare felt dient te stun. 

Artikel 52 SUO geeft een regeling waarin de directe toezending van gerechtelijke 
stukken over de post is toegestaan. Getuigen en deskundigen lcunnen zo recht-
streeks door de verzoekende staat zelf worden opgeroepen. Ook de justitiele 
autoriteiten onderling lcunnen hun stuklcen rechtstreeks aan elkaar sturen. De 

Artikel 48 SUO. 
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tussenkomst van de Ministeries van Justitie is op grond van artikel 53 SUO 
namelijk niet meer nodig. 

2.4. Het toekomstig Verdrag van de Europese Unie inzake wederzijdse rechtshulp 
in strafzaken" 

Tijdens de Eurotop in juni 1997 te Amsterdam is in het kader van het programma dat 
zich richt op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, het groene licht 
gegeven aan het door de Nederlandse delegatie gepresenteerde project van een 
verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Dit verdrag is bedoeld als 
aanvulling op en vergemaldcelijking van de toepassing van het Europees Rechts-
hulpverdrag, het Aanvullend Protocol bij dat verdrag en het Benelux Uitleverings- en 
Rechtshulpverdrag." Er is nog geen overeenstemming bereikt over de uiteindelijke 
inhoud van het verdrag. Wel blijkt uit de voorlopige stuldcen, dat het Verdrag enkele 
nieuwe aspecten voor de intemationale rechtshulpverlening oplevert. Om deze reden 
zal hieronder kort op de (voorlopige) inhoud van het EU-verdrag worden ingegaan. 

Wie mag een rechtshulpverzoek doen? 
Behalve de autoriteiten die reeds bevoegd zijn op grond van de bovengenoemde 
verdragen, biedt het EU-verdrag de lidstaten de mogelijkheid additionele of andere 
autoriteiten aan te wijzen opdat ook deze bevoegd zijn tot het deelnemen aan het 
wederzijdse rechtshulpverkeer, hierbij kan gedacht worden aan bestuurlijke autori-
teiten die een strafvervolging lcurmen instellen." Artikel 6 EU-verdrag maalct het 
mogelijk dat rechtshulpverzoeken rechtstreeks aan en door rechterlijke autoriteiten 
worden geciaan. Onverrninderd deze bepaling blijft het mogelijk om verzoeken door 
tussenkomst van een centrale autoriteit te verzenden. 

In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek worden gedaan? 
Behalve in strafzaken kan op grond van artikel 2 EU-verdrag ook rechtshulp 
worden verleend in geval van strafvervolging die door bestuurlijke autoriteiten 
wordt ingesteld op grond van feiten van administratiefrechtelijke aard. 

Wanneer kan de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden geweigerd? 
Het EU-verdrag voegt aan de in de reeds bestaande rechtshulpverdragen genoemde 
weigeringsgronden geen expliciete weigeringsgronden toe. Er bestaat voor lidstaten 
echter wel de mogelijicheid om vooraf, bij de sluiting van het verdrag, voorbehouden 
op de verdragsbepalingen te maken. Met betrelcking tot een aantal punten zijn de 
verdragsluitende partijen nog met uit onderhandeld. Een voorbeeld hiervan is de 
regeling met betreldcing tot interceptie van telecommunicatie. Met name de Duitse en 
Britse delegaties maken daar (nog) voorbehouden bij." 

27  Raad van de Europese Unie, Brussel 29 november 1999, 13451/99, COPEN 60, Ontwerp-overeen-
komst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen lidstaten van de Europese Unie. Afge-
kort als: EU-verdrag. 
28  Artikel 1 EU-verdrag. 
29  Artikel 1 en 2 EU-verdrag. 
3°  Knelpunt B van het Verslag van het Comite van Permanente Vertegenwoordigers, d.d. 24 november 
1999, zoals zich bevindt bij het EU-verdrag. 
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De verlening van rechtshulp 
Het nieuwe EU-verdrag bevat een bijzonderheid ten aanzien van de verlening van 
rechtshulp. In artikel 4 is opgenomen dat, tenzij het verdrag anders bepaalt, 
lidstaten zich ertoe verbinden om, warmer rechtshulp wordt verleend, alle door de 
verzoekende lidstaat expliciet aangegeven formaliteiten en procedures in acht te 
nemen bij de uitvoering van de gevraagde handeling, voorzover de aangegeven 
formaliteiten en procedures met strijdig zijn met fundamentele beginselen van het 
recht van de aangezochte lidstaat. 

Het EU-verdrag bevat enkele bepalingen met betrekking tot specifieke vormen van 
rechtshulp. In artikel 8 wordt een regeling gegeven die het mogelijk maakt om 
voorwerpen die door een strafbaar feit zijn verlcregen, ter beschiklcing te stellen 
van de verzoekende lidstaat met het oog op teruggave ervan aan de rechtmatige 
eigenaar, onverminderd de rechten van derden te goeder trouw. Op grond van de 
huidige verdragsregelingen is deze vorm van rechtshulp niet mogelijk. De huidige 
regelingen staan toe om in het kader van een rechtshulpverzoek alleen stukken ter 
waarheidsvinding in beslag te nemen. 

Op grond van artikel 10 en 11 van het EU-verdrag zal een getuige of een deslcundige 
per video- of telefoonverbinding verhoord lcunnen gaan worden. Tenzij een dergelijk 
verhoor in strijd is met een fundamenteel rechtsbeginsel van de aangezochte staat, 
moet die staat voldoen aan een dergelijk verzoek. Het verhoor wordt rechtstreelcs door 
of onder leiding van de rechterlijke autoriteit van de verzoekende lidstaat afgenomen 
overeenkomstig het nationale recht van die staat. De te horen persoon kan de 
verschoningsrechten doen gelden die hij zou hebben lcrachtens de wetgeving van de 
aangezochte lidstaat of de verzoekende lidstaat. 

Titel III van het EU-verdrag is gewijd aan de interceptie van telecommunicatie 
(artikel 15 e.v.). Deze regeling ziet niet alleen op de reeds bekende methoden tot 
opnemen van telecommunicatie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
ondervangen van satelliet-telecommunicatie van personen die zich op bun eigen 
grondgebied bevinden, maar waar de toegangspoort van het telecommunicatie-
systeem zich in een andere lidstaat bevindt. Met name over dit onderwerp bestaat 
nog geen consensus en zal nog door Raad van de Europese Unie worden behan-
deld. 

3. De artikelen 552h — 552q (Boek IV, Titel X, afdeling 1) van het Wetboek 
van Strafvordering 

In het Wetboek van Strafvordering is alleen een regeling met betreldcing tot 
inkomende rechtshulpverzoeken opgenomen. Voor uitgaande rechtshulpverzoeken 
bestaat in het Nederlandse recht geen wettelijke regeling. De wettelijke regeling met 
betreldcing tot inkomende rechtshulpverzoeken is neergelegd in de artikelen 552h — 
552q Sv. Deze artikelen hebben een ondergeschikte positie ten opzichte van eventueel 
van toepassing zijnde verdragsregelingen. Dit betekent dat van de nationale 
wetsartikelen moet worden afgeweken indien een verdrag een andere regeling met 
betreldcing tot dezelfde materie bevat clan de Nederlandse wettekst Daar de 
rechtshulpverdragen grotendeels zwijgen over de uitvoering van rechtshuipverzoeken, 
is de hierboven aangehaalde regeling uit het Wetboek van Strafvordering op 
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verzoeken — gebaseerd op het Europees rechtshulpverdrag — van toepassing. In het 
geval een verzoek niet onder een verdrag valt, hebben de artikelen 552h — 552q Sv 
zelfstandige werking voor zover aan het rechtshulpverzoek mag en kan worden 
voldaan!' 

Wie mag rechtshulpverzoeken doen? 
Het verzoek om rechtshulp dient te worden gedaan door autoriteiten, dat wil zeggen 
functionarissen van politic en justitie, van een andere staat." Uit de tekst van artikel 
552h Sv volgt dat particulieren (de verdachte) of buitenlandse advocaten met 
zelfstandig een `officieer verzoek tot rechtshulp ktmnen doen. Indien zij bevvijs-
materiaal uit Nederland nodig hebben, dan zullen zij hun eigen justitiele autoriteiten 
moeten bewegen om een rechtshulpverzoek te doen. 

In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek worden gedaan? 
De artikelen 552h — 552q Sv voorzien in een regeling voor de verlening van 
rechtshulp door Nederlandse fimctionarissen van politic en justitie ten behoeve van 
een in een ander land plaatsvindend strafvorderlijk vooronderzoek, onderzoek ter 
terechtzitting of tenuitvoerlegging van een straf 

Wanneer kan de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden geweigerd? 
Ingevolge artikel 552k Sv dienen de Nederlandse autoriteiten in zo ruim mogelijke 
mate rechtshulp te verlenen aan buitenlandse autoriteiten. Indien het verzoek op grond 
van een verdrag is gedaan waarbij dat verdrag tot inwilliging van dat verzoek 
verplicht, is er geen keuze en moet er aan het verzoek worden voldaan. Dit is anders 
bij verdragsgebonden verzoeken waarbij het verdrag de inwilliging van een verzoek 
vrij laat. Een rechtshulpverzoek kan dan alleen worden geweigerd op basis van een in 
het verdrag, een in een bij dat verdrag door Nederland afgelegde verklaring of 
voorbehoud, of een in de Nederlandse wet opgenomen weigeringsgrond. Indien het 
rechtshulpverzoek niet op basis van een verdrag is gedaan, dan kan daaraan worden 
voldaan, mits dat verzoek redelijk is en niet in strijd met een wettelijk voorschrift of 
een aanwijzing van onze Minister van Justitie. De artikelen 552/ en 552m Sv bevatten 
een opsomming van gronden waarop een rechtshulpverzoek moet of mag worden 
geweigerd, uiteraard voor zover een verdrag de mogelijkheid tot weigering biedt. Op 
grond van artikel 552/ Sv moet de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden 
geweigerd als er een vermoeden bestaat dat de gevraagde rechtshulp zal worden 
gebruikt in een discriminatoire, in strijd met beginselen van het humanitaire 
volkenrecht zijnde, vervolging. Bovendien moet een rechtshulpverzoek worden 
geweigerd als de uitvoering ervan zou leiden tot een samenloop van vervolging door 
zowel de buitenlandse als de Nederlandse autoriteiten. Naast deze zogenaamde 
imperatieve weigeringsgronden van artikel 552/ Sv, voorziet artikel 552m Sv nog in 
twee facultatieve weigeringsgronden. Deze laatste weigeringsgronden geven aan in 
welke gevallen rechtshulp mag worden geweigerd en onder welke bijzondere 
voorwaarden aan een verzoek mag worden voldaan. Deze gronden hebben beide te 

31  De artikelen 552h — 552q Sv zijn niet van toepassing op de rechtshulp die plaatsvindt tussen 
Nederland en de Nederlandse Antillen. Deze rechtshulpverlening gebeurt namelijk in Koninkrijks-
verband en wordt beheerst door de artikelen 36 en 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden (zie ook HR 12 juni 1990, NJ 1991, 236). 
32  Artikel 552h Sv. 
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maken met het karakter van het stratbare feit in verband waarmee rechtshulp wordt 
verzocht, namelijk feiten van politieke of fiscale aard." Wil aan een rechtshulpverzoek 
gebaseerd op deze feiten lcunnen worden voldaan, dient eerst een machtiging te 
worden verkregen van onze minister van justitie respectievelijk onze Minister van 
Financien. In geval van aanvullende rechtshulpverzoeken dient deze machtiging 
telkens opnieuw te worden gevraagd. 

De verlening van rechtshulp 
Als rechtshulpverlenende organen in Nederland zijn de Minister van Justine, de 
politie, de officier van justitie, de rechter-commissaris en de rechter (raadlcamer) 
aangewezen. De officier van justitie heeft daarbij een centale rol." Voor de uitvoering 
van rechtshulpverzoeken is de Minister van Justitie direct en volledig verant-
woordelijk." 

In arnica! 552h lid 1 Sv zijn de basisvoorwaarden voor de verlening van rechtshulp 
genoemd waaraan dient te zijn voldaan, opdat de Nederlandse autoriteiten rechtshulp 
lcunnen verlenen. Het verzoek dient betreldcing te hebben op een zich in het buitenland 
afspelende strafzaak en moet schriftelijk zijn gedaan als het een 'justified rechtshulp-
verzoek betreft. Indien het een verzoek om inlichtingen door de politie ex artikel 552i 
Sv betreft, mag het verzoek ook mondeling geschieden (mits daarvan aantekening 
wordt gehouden)." 

De rechtshulpofficier van justitie toetst na ontvangst van een buitenlands rechtshulp-
verzoek op grond van bovengenoemde basisvoorwaarden of het verzoek voor inwilli-
ging vatbaar is. Hij beslist over de wijze van afdoening en daannee over de vraag of 
het de politie (of andere opsporingsinstantie zoals FIOD of ECD), het Openbaar 
Ministerie of de rechter-commissaris is, die met verdere rechtshulpverrichtingen wordt 
belast. De officier van justitie kan zelf een rechtshulpverzoek afdoen indien het gaat 
om het ter beschildcing stellen van (delen van) een strafdossier. In de meeste gevallen 
zal hij het verwek echter doorzenden naar de politie of andere opsporingsinstantie, 
omdat gevraagd wordt om het verrichten van opsporingshandelingen. De rechtshulp-
officier van justitie is niet bevoegd om zelfstandig inbreuk te maken op rechten en 
vrijheden van burgers. In gevallen waarin dwangmiddelen dienen te worden 
toegepast, behoort de officier van justitie op grond van de artikelen 552n en 552o Sv 
de rechter-commissaris in te schakelen. De rechter-commissaris is als rechtshulp-
verlenende instantie dus pas bevoegd na de vordering van de officier van justitie." 

De politic heeft ingevolge artikel 552i lid 2 Sv een zelfstandige kleine rechts- 
hulpbevoegdheid voor zover het de verstreldcing van `inlichtingen' betreft voor het 
verkrijgen waarvan geen dwangtniddelen nodig zijn." Het verzoek hoeft in een 

33  Het politieke of fiscale karakter van het strafbare felt moet bij verdragsloze verzoeken altijd tot 
weigering van rechtshulp leiden. 
34  Artikelen 5521 lid 1 en 552j Sv. 
35  H. Abbink en Sj. Bakker, Enige aspecten van de kleine rechtshulp, DD 1981, blz. 665. 
36  T&C Sv (Sjoerona/Buruma), aant. 2.b. bij artikel 552h. 
35  T&C Sv (Sjocrona/Buruma), aant. 6 bij art. 552h. 
35  Hieronder worden onder andere adresgegevens en kentekengegevens verstaan. Uittreksels uit het 
Nederlandse strafregister, dat wil zeggen onherroepelijke veroordelingen van de in het buitenland 
verdachte persoon, worden in beginsel alleen door justitie verstrekt. 
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dergelijk geval met te worden doorgezonden naar de officier van justitie. Wel dient 
het verzoek te worden ingeschreven in een register." De politiele rechtshulp wordt 
door deze inschrijving beheerst door de artikelen 552h — 552q Sv. Het Openbaar 
Ministerie blijft wel verantwoordelijk voor de door de politie in het kader van de 
kleine rechtshulp verrichte handelingen." Met betreldcing tot de toepassing van artikel 
552i Sv is door het Openbaar Ministerie een richtlijn voor de politie opgesteld.' Het 
doel van die richtlijn is duidelijkheid te scheppen in de gevallen waarin de politie 
zelfstandig uitvoering kan geven aan een rechtshulpverzoek. De politie mag bij de 
uitvoering van een verzoek om rechtshulp niet tot andere opsporingshandelingen 
overgaan dan waartoe het Nederlandse recht haar al bevoegd maalcte. Ook mag zij met 
overgaan tot het aanwenden van controlebevoegdheden met het oogmerk daarmee aan 
het rechtshulpverzoek te voldoen. Evenmin mag de politie inlichtingen verstrekken 
waarvan de terbeschilckingstelling aan andere instanties is voorbehouden. Een voor-
beeld hiervan is het ter beschildcing stellen van een strafregister van een persoon. De 
verstrekking van gegevens uit politieregisters wordt beheerst door artikel 13 Besluit 
Politieregisters en geschiedt door tussenkomst van de Divisie CRI. Spontane 
informatieverstreldcing, dat wil zeggen zonder voorafgaand verzoek, kan alleen 
geschieden onder de voorwaarden die gelden voor informatieverstreldcing op basis 
van een voorafgaand verzoek." 

In de praktijk blijkt de politie zich niet altijd te houden aan de beperkingen van artikel 
552i Sv en worden documenten, processen-verbaal of stuldcen van overtuiging zonder 
tussenkornst van het Openbaar Ministerie aan buitenlandse autoriteiten overgedragen. 
Dit is weliswaar mogelijk, maar de stuldcen dienen dan wel voorzien te worden van 
een stempel 'for police use only'. Wanneer de op deze wijze verstrekte stuldcen echter 
als bewijs in een buitenlands strafproces moeten pan clienen, zal de buitenlandse 
autoriteit alsnog via de officiele weg om verstrelcking van hetzelfde materiaal dienen 
te verzoeken. 

4. Gesetz fiber internationale Rechtshilfe in Strafsachen en de Richtlinien 
ffir den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten 

De Gesetz ither intern ationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) regelt het 
rechtshulpverkeer tussen Duitsland en andere landen op het gebied van strafrecht." 
Deze wet is ondergeschikt aan de op de rechtshulp van toepassing zijnde inter-
nationale verdragen." De IRG bevat zowel bepalingen met betreldcing tot de kleine 
rechtshulp als ten aanzien van andere vormen van internationale rechtshulp zoals 
uitlevering en tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen. De Richtlinien flir 
den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) is alleen 

39  Artikel 552i lid 3 Sv. 
Artikelen 141 en 148 Sv en 13 en 15 Politiewet 1993. 

41  Richtlijn van de Procureurs-Generaal van 23 november 1994 inzake de toepassing van artikel 552i Sv 
door het OM en de informatieverstrekking door de politic in het kader van de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, Stcrt. 242, inwerkingtreding 1 januari 1995. 
42  Artikel 552i Sv en de bepalingen in de Schengen uitvoeringsovereenkomst. 
43  Artikel 1 IRG. 
44  W. Schomburg/O. Lagodny, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Kommentar zum Gesetz Ober 
die intemationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), Manchen, 1998, aant. 1 bij artikel 1 IRG. 
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op het intemationale rechtshulpverkeer tussen Duitsland en andere landen van 
toepassing voor zover dit geen strijd oplevert met intemationale verdragen." 

In het onderstaande worden alleen die bepalingen van de IRG en de RiVASt besproken 
die betreklcing hebben op de kleine rechtshulp. 

Wie mag een rechtshulpverzoek doen? 

Uitgaande verzoeken" 

Niet alleen Duitse justitiele autoriteiten, maar ook politiele instanties kunnen 
buitenlandse autoriteiten om rechtshulpverzoeken. Veel uitgaande rechtshulp 
geschiedt op deelstaatniveau: Staatsanwaltschaften lcunnen zelfstandig, maar ook 
via het ministerie van hun deelstaat, een rechtshulpvezoek doen. In aantekening 
122 RiVASt en volgende wordt een regeling gegeven met betrelcking tot de politiele 
intemationale rechtshulp. Hoofdregel bij die vorm van rechtshulp is dat de politiele 
samenwerking op grond van de wet en internationale verdragen dient te zijn 
toegelaten. Rechtshulpverzoeken dienen zoveel mogelijk op grond van een 
intemationaal verdrag te worden gedaan. De vorm van een rechtshulpverzoek is 
vastgelegd in aantekening 8 en volgende bij de RiVASt 1993. Hierbij geldt vooral 
de eis dat het verzoek duidelijk dient te zijn en begrijpelijk voor de aangezochte 
autoriteit. De deelname van Duitse autoriteiten aan de uitvoering van een Duits 
rechtshulpverzoek in het buitenland is, indien die deelname door de buitenlandse 
autoriteiten is toegestaan, geregeld in aantekening 140 en volgende van de RiVASt. 

Inkomende verzoeken" 

Buitenlandse autoriteiten lcunnen om rechtshulp worden verzocht voor zover dat 
mogelijk is op grond van een verdrag of van het recht van de aangezochte staat. In 
artikel 59 11W gaat men er van uit dat het rechthshulpverzoek van een bevoegde 
autoriteit aflcomstig dient te zijn. Dit begrip wordt ook in de toelichting niet verder 
uitgewerkt." 

De verzoekende autoriteiten kunnen bovendien verzoeken om bij de uitvoering 
aanwezig te zijn. In artikel 74 IRG is bepaald hoe men met dergelijke verzoeken dient 
om te gaan. De deelname van buitenlandse autoriteiten aan de uitvoering van 
rechtstreeks onWangen rechtshulpverzoeken door Duitse autoriteiten is geregeld in 

46  Aantekening I RiVASt. 

46  In het onderstaande worden onder `uitgaande verzoeken' de verzoeken verstaan die Duitse 
autoriteiten aan buitenlandse autoriteiten doen ten behoeven van een in Duitsland lopend strafrechtelijk 

onderzoek. 
47  In het onderstaande worden onder Linkomende verzoeken' de buitenlandse verzoeken verstaan die 

gericht zijn aan Duitse autoriteiten ten behoeve van in die buitenlanden aanhangige strafrechtelijke 

onderzoeken. 

46  Schomburg/Lagodny, a.w., aantekeningen bij artikel 59 IRO. 
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aantekening 138 RiVASt. De Duitse autoriteit die het verzoek uitvoert, bepaalt zelf of 
en in hoeverre de deelname van de buitenlandse autoriteit mogelijk is. 49  

In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek worden gedaan? 

Uitgaande verzoeken 

Duitse autoriteiten lcunnen buitenlandse staten vragen om rechtshulp te verlenen 
wanneer dit op grond van verdragen of de wet van de aangezochte staat is toegestaan. 
Dit rechtshulpverzoek kan behalve in het kader van een strafrechtelijk onderzoek ook 
worden gedaan in gevallen waarin belastingdelicten worden vervolgd of in het kader 
van preventief onderzoek door de politie." 

Inkomende verzoeken 

Op verzoek van een bevoegde buitenlandse autoriteit kan door Duitse justitiele 
autoriteiten rechtshulp worden verleend indien het verzoek betrelcking heeft op een in 
dat verzoekende land lopend strafrechtelijk onderzoek. Aangezochte Duitse auto-
riteiten mogen alleen aan die buitenlaridse verzoeken om rechtshulp voldoen, indien 
zij daar zelf toe bevoegd zijn." 

Wanneer kan de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden geweigerd? 
Men is alleen verplicht om aan een rechtshulpverzoek van een buitenlandse autoriteit 
te voldoen, indien dat verzoek is gebaseerd op een internationaal verdrag." Indien het 
verzoek niet op grond van een verdrag is gedaan, hangt de uitvoering van de bereid-
willigheid van de aangezochte autoriteiten af. Naast de in de verdragen gegeven 
weigeringsgronden voor uitvoering van rechtshulpverzoeken, geven zowel de IRG als 
de RiVSt geen aanvullende weigeringsgronden. 

De verlening van rechtshulp 
De uitvoering van Duitse verzoeken om rechtshulp aan buitenlandse autoriteiten dient 
te voldoen aan het recht van de aangezochte staat." Duitse autoriteiten lcurmen de 
aangezochte staat verzoeken om bij de uitvoering van hun rechtshulpverioek Duitse 
regelgeving in acht te nemen. In aantekening 117 van de RiVASt wordt bijvoorbeeld 
de mogelijkheid geboden om te vragen dat een verzoek tot het horen van getuigen 
overeenkomstig het Duitse recht met betreldcing tot getuigenbewijs wordt uitgevoerd. 
Bij een verzoek om inbeslagneming van stuldcen dient de verzoekende Duitse 
autoriteit op grond van aantekening 114 RiVSt een rechterlijk bevel bij zijn 
rechtshulpverzoek te voegen. 

49  In het rechtshulpverkeer tussen Nederland en Duitsland gaat de bepaling van de Overeenkomst van 
Wittem met betrekking tot de verplichting tot toelating van buitenlandse procesdeelnemers boven het in 
de Duitse richtlijn bepaalde. 
5°  Schomburg/Lagodny, a.w., aant. 10 bij artikel 59 IRG. 
51  Artikel 59 IRG. 
52  Aantekening 3 RiVASt (1993). 
53  Artikel 76 IRG en aantekening 26 RiVASt (993). 
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Bij een binnenkomend rechtshulpverzoek dient men eerst na te gaan of aan het 
verzoek kan worden voldaan. Indien het verzoek niet gebaseerd is op een inter-
nationaal verdrag en in het verzoek wordt gevraagd om de toepassing van dwang-
middelen, is de uitvoering daarvan afhankelijk van de toestemming daartoe van 
hoogste justitiele instantie van een Bundesland." 

Voor zover mogelijk wordt bij de uitvoering van een rechtshulpverzoek voldaan aan 
de eisen die de buitenlandse autoriteit in het verzoek heeft gedaan." De uitvoering van 
een rechtshulpverzoek is ontoelaatbaar wanneer daarmee belangrijke grondbeginselen 
van de Duitse rechtsorde worden geschonden. Een rechtshulpverzoek dat dergelijke 
consequenties zou hebben, dient door de Duitse autoriteiten te worden geweigerd op 
grond van artikel 72 IRG. De artikelen 66 en 67 IRG regelen de gang van zaken bij de 
uitvoering van een rechtshulpverzoek. Inbeslagneming van stukken kan bijvoorbeeld 
alleen indien het feit waarop het rechtshulpverzoek betreklcing heeft ook strafbaar is in 
Duitsland en er bij het verzoek een rechterlijk inbeslagname bevel is gevoegd. Indien 
in het verzoek om huiszoeking wordt gevraagd, dient het Amtsgericht toestemming 
voor dit dwangmiddel te verlenen. In spoedgevallen kan ook de Staatsanwalt toestem-
ming voor de huiszoeking geven. De Staatsanwaltschaf t, dat het rechtshulpverzoek 
behandelt, beslist uiteindelijk over de overdracht van de inbeslaggenomen stulcken aan 
het buitenland. 

5. Conclusie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de voor het rechtshulpverkeer tussen 
Nederland en Duitsland relevante regelingen van nationaal en intemationaal rechts-
hulprecht Regels met betrelcicing tot de kleine rechtshulp zijn voor het overgrote deel 
te vinden in verdragen. Voor het rechtshulpverkeer tussen Nederland en Duitsland zijn 
dit het huidige Europees Rechtshulpverdrag, de Overeenkomst van Wittem, de 
Schengen Uitvoeringsovereenkomst en in de toekomst het EU-verdrag inzalce inter-
nationale rechtshulp. Daamaast heeft ieder land zijn eigen regeling omtrent inter-
nationale rechtshulp. In het Nederlandse recht is in de artikelen 552h — 552q Sv de 
regeling van de inkomende rechtshulp te vinden. Hoe te handelen bij een uitgaand 
rechtshulpverzoek is Set in de Nederlandse wet neergelegd, maar dient gezocht te 
worden in de verdragen waarbij Nederland is aangesloten. In Duitsland wordt in de 
Gesetz fiber internationale Rechtshafe in Strafsachen zowel een regeling gegeven 
voor de inkomende als de uitgaande kleine rechtshulp. 

Bewijs dat door middel van een rechtshulpverzoek uit een ander land is verlcregen, 
kan op de terechtzitting in het verzoekende land worden gebruikt als ware het in het 
verzoekende land zelf verlcregen. De huidige regelingen en verdragen alsmede de 
praktijk van het rechtshulpverkeer gaan uit van uitvoering van rechtshulpverzoeken 
volgens het recht van de aangezochte staat (artikel 3 ERV). Het toekomstige EU-
verdrag zal in dit opzicht een vemieuwing brengen. In gevolge dat verdrag dienen bij 
de uitvoering van een rechtshulpverzoek formaliteiten en procedures van het 

54  Aantekening 16 RiVASt (1993). 
Artikel 72 IRO. 
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verzoekende land in acht te worden genomen, tenzij deze in strijd zouden zijn met 
fundamentele rechtsbeginselen van de aangezochte staat. 

In de navolgende hoofdstukken wordt inzicht gegeven in enkele opsporingsmethoden 
zoals die in Nederland en in Duitsland zijn geregeld. Aldus komen verschillen aan het 
licht waarmee bij de wederzijdse uitvoering van rechtshulpverzoeken rekening kan 
worden gehouden. 
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Hoofdstuk 5: Het verhoor van de verdachte 

1. Inleiding 

Een belangrijke bewijsgaringsmethode is het verhoor van de verdachte. De ver-
dachte is dan immers zelf het voorwerp van onderzoek. De rol van de verdachte is 
echter dubbel, hij is namelijk behalve informatieverschaffer bovenal een van de 
procespartijen.' Dit betekent onder andere dat hij niet verplicht kan worden om aan 
zijn veroordeling mee te werken en dat zijn verhoor volgens andere regels plaats-
vindt dan dat van getuigen en deskundigen. 

Ook in het kader van een rechtshulpverzoek kan het voorkomen dat een verdachte 
wordt verhoord. Een voorbeeld is een verhoor dat plaatsvindt als `aftasting' voor 
een verzoek tot overdracht van de strafvervolging of wanneer er bijzondere 
omstandigheden aanwezig zijn die het onmogelijk maken dat de verdachte op de 
terechtzitting in het vervolgende land verschijnt. Hierdoor rijst de vraag of er 
verschillen bestaan tussen de nationale bewijsregelingen met betrekking tot het 
verhoor van de verdachte en zo ja, in hoeverre die verschillen van invloed zijn op 
de bruikbaarheid van het in het kader van een rechtshulpverzoek verlcregen bewijs. 

In dit hoofdstuk worden de regelingen omtrent het verhoor van de verdachte zoals 
die gelden in Nederland en in Duitsland besproken. In paragraaf 2 wordt het 
verhoor van de verdachte tijdens het vooronderzoek behandeld. Daarna, in 
paragraaf 3, komt het verhoor tijdens de terechtzitting aan bod. In paragraaf 4 
wordt het gebruik van het aldus verkregen bewijs — de verklaring van de verdachte 
— ter terechtzitting behandeld. In paragraaf 5 worden de overeenkomsten en ver-
schillen tussen beide stelsels weergegeven, waarna in paragraaf 6 aanbevelingen 
worden gedaan om de knelpunten die uit de gevonden verschillen lcunnen voort-
vloeien te vennijden. 

2. Het verhoor van de verdachte tijdens het vooronderzoek 

2.1. Nederland 

In het Wetboek van Strafvordering wordt in artikel 27 een definitie van het begrip 
verdachte gegeven. Als verdachte wordt voordat de vervolging is aangevangen, 
aangemerkt degene "te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk 
vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit" (lid 1). Daarna wordt als 
verdachte aangemerkt degene "tegen wien de vervolging is gericht" (lid 2). 2  Het 
eerste lid van artikel 27 Sv heeft betrelcking op de opsporingsfase. De verdenking 
van het gepleegd hebben van een strafbaar feit (of van het beramen van een 

Zie J.F. Nijboer en J.L.M. Boek, De bekentenis als de koningin van het bewijs, DD 1994, blz. 41-58. 
2  In de Wet Bijzonder opsporingsbevoegdheden is een nieuw, en ruimer, verdenkingscriterium 
geformuleerd. Dit nieuwe criterium is reeds besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 5.2 van dit boek. 
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strafbaar felt) moet berusten op objectieve en concrete gegevens, zoals waar-
nemingen van gedragingen van de verdachte of zijn mededaders.' 

Tijdens het vooronderzoek kan de verdachte door de politie en de rechter-
commissaris worden gehoord. In het algemeen (ver)hoort de politie de verdachte 
na zijn aanhouding. Naarmate het onderzoek vordert, kan ook de rechter-
commissaris de verdachte tijdens het gerechtelijk vooronderzoek (ver)horen. De 
term 'horen' moet volgens velen worden onderscheiden van de term 'verhoren'. In 
het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de term 'horen' berrekking heeft op de 
procespositie van de verdachte waarover hij in bepaalde stadia van het onderzoek 
`gehoord' dient te worden. De term `verhoren' slaat op het feitenonderzoek 
waarvan de verdachte het object is.° Zo wordt de verdachte bijvoorbeeld gehoord in 
raadkamer met betrelcking tot zijn voorlopige vrijheidsbeneming en verhoord met 
betrekking tot zijn aandeel in het strafbare felt waarvan hij verdacht wordt. Het 
verhoor van de verdachte tijdens het vooronderzoek valt in Nederland in twee 
delen uiteen, namelijk het verhoor van de verdachte door de politie en het verhoor 
door de rechter-commissaris. Anders dan het verhoor van de verdachte door de 
rechter-commissaris is het verhoor van de verdachte door de politic is als zodanig 
niet in de Nederlandse wet geregeld. 

Het verhoor van de verdachte door de pantie 
Artikel 29 Sv verplicht de opsporingsambtenaar die een verdachte verhoort hem 
voorafgaand aan het verhoor de cantle te geven. 5  Dat wil zeggen, dat zodra de 
opsporingsambtenaar het vermoeden heeft dat de persoon die hij verhoort — of wil 
gaan verhoren — een strafbaar felt heeft gepleegd, hij die persoon moet meedelen 
dat deze niet vetplicht is om op vragen te antwoorden. Aan artikel 29 Sv ligt het 
beginsel ten grondslag dat niemand verplicht is of gedwongen kan worden aan zijn 
eigen veroordeling mee te werken.° Van de mededeling van de cautie moet in het 
proces-verbaal van het verhoor melding worden gemaakt. Ontbreekt die melding, 
dan wordt aangenomen dat de cautie niet is gegeven en kan de verklaring niet 
meewerken als bewijs. 7  De cautieplicht hangt samen met het zwijgrecht van de 
verdachte. Samen met de cautieplicht vormt het zwijgrecht de waarborg voor de 
verdachte dat het nemo tenetur-beginsel daadwerkelijk wordt gerespecteerd.s 

Het Wetboek van Strafvordering geeft aan dat zodra een aangehouden verdachte 
op de plaats van verhoor aankomt — hetgeen meestal het politiebureau zal zijn — hij 
moet worden verhoord. 9  De verdachte mag niet langer dan zes uur voor verhoor 
worden opgehouden (de uren tussen middernacht en zes uur 's ochtends niet 

3  T&C Sv (Spronken), aant. 4 bij artikel 27 Sv. 
4  T&C Sv (Spronken), aant. 2 bij artikel 29 Sv. 
5  Dit voorschrift wordt ook wel het pressieverbod genoemd. 
6  T&C Sv (Spronken), aant. 1 bij artikel 29 Sv. 
' Op grond van artikel 359a Sv kan de rechter bij een vormverzuim ook opteren voor strafvermindering 
of niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie. 

° Het beginsel dat de verdachte de toepassing van dwangmiddelen moet gedogen, maar nooit 

gedwongen kan worden actief aan het onderzoek of zijn veroordeling mee te werken. Zie ook T&C Sv 
(Spronken), aant. 2.c. voor artikel 27 en aantekening 3 bij artikel 29 Sv, almede artikel 6 EVRM. 
9  Artikel 61 Sv. 
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meegerekend). Daama dient de verdachte in vrijheid gesteld te worden, tenzij hij in 
verzekering wordt gesteld op grond van artikel 57 Sv. 

De verdachte kan zich laten bijstaan door een advocaat, maar hij is daartoe niet 
verplicht. Indien hij zich wil laten bijstaan, staat het hem vrij om zelf een raadsman 
te kiezen.'° Die gekozen raadsman dient de verdachte wel zelf te bekostigen, tenzij 
de raadsman bereid is zich te laten toevoegen. De wet heeft gevallen aangegeven 
waarin de verdachte een raadsman toegewezen kan krijgen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval warmeer de verdachte zelf geen advocaat kan betalen en hij van zijn vrijheid 
is beroofd." 

In Nederland is de aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor nog 
omstreden. De Hoge Raad heeft in 1983 bepaald, dat de raadsman niet bij het 
politieverhoor aanwezig mag zijn, tenzij die niet-aanwezigheid in strijd met de 
beginselen van behoorlijke procesorde zou zijn. 12  Echter, uit recenter rechtspraak 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kan worden afgeleid, dat de 
verdachte in beginsel wel het recht heeft zich tijdens het politieverhoor te laten 
bijstaan door zijn raadsman. Voor de effectuering van dit recht om bij het verhoor 
aanwezig te mogen zijn, moet de raadsman dan wel een verzoek doen. 13  In de zaak 
Murray besliste het Europese Hof bovendien, dat het omwille van het opsporings-
belang niet toelaten van de raadsman gedurende de eerste 48 uur van het verhoor in 
strijd was met artikel 6 EVRM." 

De raadsman heeft vrij toegang tot de verdachte die van zijn vrijheid is beroofd." 
De raadsman en zijn client kunnen vrij met elkaar spreken en hun briefwisseling 
met betrekking tot het strafbare feit en de verdediging is vertrouwelijk. Op dit vrije 
verkeer kunnen in het belang van de waarheidsvinding uitzonderingen worden 
gemaakt.' Zullce beperkingen lumen tijdens het opsporingsonderzoek door de 
officier van justitie worden opgelegd en tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
door de rechter-commissaris. Het recht van de advocaat op vrije toegang tot de 
verdachte wordt van wezenlijke betekenis voor de goede procesorde geacht. 
Overtreding van dit recht brengt daarom met zich, dat verhoren van de verdachte, 
voor zover gehouden in de periode dat het vrij verkeer belemmerd was, als niet 
rechtsgeldig moeten worden beschouwd." 

In artikel 29 lid 3 Sv bepaalt dat verklaringen van de verdachte in een proces- 
verbaal moeten worden opgenomen. Dit dient volgens de wet zoveel mogelijk in 
de woorden van de verdachte te geschieden.' 8  In de praktijk en in de literatuur gaan 

I°  Artikel 38 Sv. 
Wet op de rechtsbijstand, 23 december 1993, Stb. 1993, 775 (inwerkingtreding 1 januari 1994).. 

12  HR 22 november 1983, NJ 1984, 805. 
EHRM 24 november 1993, NJ 1994, 459 (Imbroscia). 

14  EHRM 8 februari 1996, NJ 1995, 509. 
18  Artikel 50 Sv. 
16  Artikel 50 lid 2 Sv. 
17  T&C Sv (Spronken), aant. 8 bij artikel 50 Sv. Hier is de Wet vormverzuimen van toepassing zoals 
neergelegd in artikel 359a Sv. 
18  In de praktijk blijken de bewoordingen van de verdachte zoals neergelegd in het proces-verbaal van 
verhoor vaak merlcwaardig veel de bewoordingen van de wettelijke delictsomschrijving te volgen. 
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stemmen op om, net als in Engeland, het verhoor van de verdachte op te nemen op 
geluids- of videoband. 19  Naar aanleiding van het gebruik van de zogenaamde 
`Zaanse verhoor-methode' is een discussie hieromtrent opgelaaid en heeft de 
Recherche Advies Commissie (RAC) een advies uitgebracht. Dit advies is in 1996 
integraal overgenomen door de toenmalige Minister van Justitie. Hiermee werd het 
gebruik van de Zaanse verhoormethoden verboden." De RAC oordeelde deze 
methode als zodanig niet bruikbaar en toelaatbaar, maar enkele elementen werden 
wel de moeite waard beschouwd. Een van deze elementen was het opnemen van 
het verhoor op geluids- of videoband. Als belangrijkste voordeel van een dergelijk 
verhoor werd genoemd: een toename van de rechtmatigheid en betrouwbaarheid in 
de weergave. Een in een proces-verbaal vastgelegd verhoor kan altijd vragen met 
betrelcking tot onbehoorlijk politie-optreden of pressie tot valse bekentenissen 
oproepen. Juist omdat de verklaring veelal in wetstermen wordt opgenomen, kan 
de rechter-commissaris of de zittingsrechter de reikwijdte van de opgeschreven 
verklaring moeilijk overzien. Bij een op band vastgelegd verhoor is de gang van 
zaken tijdens het verhoor altijd achteraf toetsbaar. Als nadelen worden genoemd: 
de taakverzwaring voor de politic indien zij alle verhoren zou moeten opnemen en 
uitwerken, alsmede een toename van de openbaarheid van verhoortechnieken en 
strategiedn. De Engelse praktijk met betrekking tot het opnemen van verdachten-
verhoren laat zien dat de voordelen ruimschoots de nadelen overtreffen.' Bij de 
invoering van de verplichting tot het op band opnemen van verdachtenverhoren zal 
echter rekening dienen te worden gehouden met een ingrijpende omschakeling in 
de huidige (politie)praktijk. Deze zal niet van de ene op de andere dag lcunnen 
geschieden. In afwachting van een nieuwe regeling moet — naar huidig Nederlands 
strafprocesrecht — nog altijd worden uitgegaan dat een in een proces-verbaal 
opgenomen verklaring voldoet. 

Het verhoor van de verdachte door de rechter -commissaris 
De officier van justitie kan, indien hij dit nodig acht, op grond van artikel 181 Sv 
een gerechtelijk vooronderzoek vorderen. Het gerechtelijk vooronderzoek geeft 
onder andere een vetplichting om de verdachte door een rechter-commissaris te 
laten verhoren." Voorafgaand aan het verhoor dient de rechter-commissaris aan de 
verdachte de cautie te geven." Anders dan bij de politieverhoren is de raadsman 

19  Zie onder andere F. Van Hekken, 'Groen licht' voor het verhoor op video, Algemeen Politieblad, nr. 
23, november 1998, blz. 4 e.v., alsmede C. Fijnaut, Het politiele verdachtenverhoor; naar de audio-
visuele registratie, Justitiele Verkenningen nr. 4, 1998, Uitgave Ministerie van Justitie, WODC, blz. 118 
e.v. en L.J.A. van Zwieten, Elektromagnetische registratie van het politieverhoor: 3xP, DD 28 (1998), 
blz. 248 c.v. 
29  De in Zaandijk gebmikte verhoormethode hield ender andere het opnemen van het verhoor op 
videoband in. Bij die verhoorrnethode werden ook nog andere technieken gebruikt, zoals het tonen van 
Iota's van het slachtoffer en van familieleden van de verdachte. Daamaast kregen de verhoorders 
bijstand van een professionele communicatiedeskundige, waardoor de verdachte psychologisch onder 
druk werd gezet. Zie ook EHRM 14 rnaart 2000, NJB 26 mei 2000, blz. 1070. 
21  De in Nederland nog wel geopperde mogelijkheid tot misbruik van de geluids- of videoband door 
montage, is in Engeland onmogelijk gemaakt. Door een ingebouwd tellersysteem met het verhoor te 
lawn meelopen wordt elke montage hoorbaar of zichtbaar. Bovendien worth de originele band na het 
verhoor verzegeld en kan te alien tijde onder toezicht van een rechter door de verdediging geraadpleegd 
worden. Zie ook S.K. de Groot, Internationale bewijsgaring in strafzaken, Nederland, Engeland & 
Wales, Deventer 2000. 
22  Artikel 200 e.v. Sv. 
23  Artikel 29 Sv. 
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wel bevoegd om bij het verhoor door de rechter-commissaris aanwezig te zijn, 
tenzij het belang van het onderzoek dit verbiedt." Evenals ten aanzien van een 
politieverhoor van de verdachte, verplicht artikel 29 lid 3 Sv de rechter-
commissaris om de verklaringen van de verdachte op te nemen in een proces-
verbaal van verhoor." 

De raadsman die bij het verhoor aanwezig is, heeft geen recht om zelf vragen te 
stellen. Steeds is daarvoor de tussenkomst van de rechter-commissaris vereist." 
Tijdens het verhoor kan de verdachte mondeling getuigen en deslcundigen opgeven 
die hij wil laten verhoren." Dit voorschrift beoogt te waarborgen dat van de zijde 
van de verdachte invloed kan worden uitgeoefend op het onderzoek." De 
bevoegdheid van de raadsman tot het bijwonen van verhoren betreft niet steeds de 
verhoren van zijn client, maar tevens de verhoren van getuigen en deskundigen." 
Daarentegen heeft de verdachte in beginsel geen recht om bij verhoren van 
getuigen en deslcundigen aanwezig te zijn, behoudens het geval van artikel 187 jo 
216 Sv. Deze uitzondering betreft verhoren van getuigen of deskundigen waarvan 
wordt vermoed dat zij om bijzondere redenen niet ter terechtzitting zullen kunnen 
verschijnen. 3° 

Op grond van artikel 51 Sv heeft de raadsman van de verdachte dezelfde 
bevoegdheid als de verdachte om kennis te nemen van processtukken. Indien de 
raadsman te laat kan kennisnemen van de processtukken waardoor hij zich niet op 
de zaak heeft lcunnen voorbereiden, kan dit, onder omstandigheden, leiden tot niet-
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. 3 ' 
2.2. Duitsland 

Tijdens het vooronderzoek wordt de van een strafbaar feit verdachte persoon in het 
Duits Beschuldigte genoemd. Vanaf het moment dat tegen de verdachte een open-
bare aanklacht is uitgevaardigd (dagvaarding) en de beslissing is genomen dat zijn 
zaak wordt aangebracht, heet de verdachte geen Beschuldigte meer, maar Ange-
klagte." Een persoon wordt als Beschuldigte aangemerkt, wanneer er een sterke, 
met feiten gefundeerde verdenking bestaat dat die persoon zich schuldig heeft 
gemaakt aan een strafbaar felt. Wanneer een strafrechtelijk onderzoek wordt 
gevoerd op grond van een Strafanzeige (aangifte) wordt iemand altijd als verdachte 

24  Artikel 186 Sv; de rechter-comrnissaris moet de verdachte over de bevoegdheid om toevoeging van 
een raadsman te verzoeken inlichten (artikel 44 lid 2 Sv). 
25  Ook deze processen-verbaal willen in de praktijk wel eens afwijken van de eis dat de verklaring 
zoveel mogelijk in de eigen woorden van de verdachte wordt opgenomen. In de dagelijkse praktijk vat 
de rechter-commissaris aan het eind van het verhoor van de verdachte de verklaring van de verdachte 
samen, welke samenvatting wordt opgenomen door de griffier. De verdachte lcrijgt daama de gelegen-
heid om veranderingen voor te stellen. Tot slot ondertekenen de verdachte en de rechter-commissaris de 
verklaring. 
26  Artikel 186 lid 2 Sv. 
27  Artikel 208 Sv. 

T&C Sv (Harteveld), aant. 1 bij artikel 208 Sv. 
29  Artikel 185 Sv 
30  T&C Sv (Harteveld), aant. 2 bij artikel 186 Sv. 
31  Geen of te late kennisneming van stukken zou een schending van artikel 6 EVRM kunnen inhouden; 
ook in dit geval is de Wet vormverzuimen van toepassing, artikel 359a Sv. 
32  Artikel 157 StP0. 
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aangemerkt en kan die persoon aanspraak maken op de rechten van een 
verdachte." Die verdachte mag dan niet meer als getuige in zijn eigen zaak worden 
verhoord." 

In Duitsland wordt een verdachte tijdens het vooronderzoek door zowel de politic, 
een Staatsanwalt, als een Ermittlungsrichter verhoord. Artikel 163a StP0 verklaart 
de regels met betaking tot het rechterlijke verhoor van overeenkomstige toe-
passing op het verhoor dat door een politie-ambtenaar wordt afgenomen. Artikel 
163a StP0 bepaalt dat de verdachte v6Or de sluiting van het vooronderzoek 
gehoord dient te worden. In beginsel wordt dit verhoor in opdracht van de officier 
van justitie door de politie afgenomen. De verdachte is verplicht om bij dit verhoor 
te verschijnen en kan daartoe zelfs gedwongen worden." Hij heeft echter wet het 
recht om te zwijgen." Ter bescherming van de verdachte is in artikel 136a StP0 
aangegeven welke verhoormethoden niet zijn toegestaan. Dit is zowel een 
Beweismethodeverbot als een Beweisvenvertungsverbot." Behalve foltering door 
geestelijke en lichamelijke mishandeling mogen ook middelen als hypnose en 
leugendetectoren niet gebruikt worden. Verklaringen die onder omstandigheden 
zijn afgelegd zoals omschreven in artikel 136a StP0 mogen nooit tegen de 
verdachte gebruikt worden, zelfs niet als de verdachte met het gebruik ervan mocht 
instemmen." 

Verhoor van de verdachte door de politic 
Het verhoor van de verdachte door de politie is in het Duitse recht onder andere 
geregeld in de artikelen 133 tot en met 136a, 163 en 163a StraffirozeJ3ordnung 
(StP0). De verdachte kan verplicht worden om op het verhoor te verschijnen. Hij 
moet dan wel van te voren schriftelijk voor het verhoor zijn uitgenodigd, tenzij er 
een rechterlijk aanhoudingsbevel is. In het laatste geval kan de verdachte 
onmiddellijk voor verhoor worden aangehouden. Tijdens het verhoor wordt de 
verdachte meegedeeld van wellc stafbaar feit hij wordt verdacht alsmede dat hij 
niet tot antwoorden is verplicht (de cautie)." De verdachte dient er op gewezen te 
worden dat het hem vrij staat om al dan niet een verklaring met betrelcking tot de 
beschuldiging af te leggen. Hij heeft het recht daarover een raadsman raadplegen." 
Het moment waarop een persoon als verdachte wordt beschouwd en de politie 
gerichte vragen, dat wit zeggen geen algemene `orienterende' vragen, wit gaan 
stellen, dient die persoon de cautie te Icrijgen." 

33  Artikel 158 St130. 
34  Kleinlmecht/Meyer-Ganer, a.w., aant. 77 Einl. 
35  Artikel 133 e.v. St130. 
36  Artikel 136 StP0. 
37  Zie hoofdstuk 3, paragraaf 4. 
38  Artikel I36a lid III St130. Zie J.C. Joerden, Verbotene Vemehmungsmethoden — Grundfragen des par. 
I36a StP0, JuS 1993, blz. 927. De vrije wilsbeschikking van de verdachte mag niet worden beinvloed 
door uitputting, lichamelijke dwang, toediening van middelen, beloRen, misleiding of hypnose. Dwang 
mag alleen worden toegepast voorzover het strafprocesrecht dat toelaat. Ook het aanwenden van 
middelen die het herinneringsvermogen of inzichtsvermogen aantasten, mogen niet warden gebruikt. 
39  Artikel 136 StP0. 
4°  Artikelen 136 en 137 St130; C. Roxin, Das Recht des Beschuldigten zur Verteidigerkonsultation der 
neuesten Rechtsprechung, JZ 1997, biz. 343. 
41  Roxin, a.w., blz. 178. 
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De verdachte heeft tijdens het politieverhoor geen recht op aanwezigheid van zijn 
raadsman." De politie kan de raadsman wel tot het verhoor toelaten wanneer daar 
bijzondere redenen voor zijn. Deze redenen lcunnen in de persoon van de verdachte 
of de aard van de verdenking liggen. Indien de raadsman bij het verhoor is toe-
gelaten, heeft deze het recht om vragen te stellen." 

Van het verhoor van de verdachte wordt een proces-verbaal opgemaakt. In het 
Duitse recht is het toegestaan om het verhoor op geluidsband op te nemen. Met 
betreklcing tot de opmaak van het proces-verbaal zijn de regels van het verhoor 
door een Ermittlungsrichter van toepassing." 

Verhoor van de verdachte door de Ermittlungsrichter 
Indien een Staatsanwalt, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, een 
onderzoekshandeling nodig acht waartoe slechts een rechter bevoegd is, dan 
verzoekt hij het Amtsgericht van het desbetreffende rechtsgebied om het nemen 
van maatregelen daartoe." De onderzoeksrechter (Ermittlungsrichter) beoordeelt 
vervolgens of hij de gevraagde onderzoekshandeling nodig acht. Voorafgaand aan 
het verhoor als gevraagde onderzoekshandeling geeft de rechter aan de verdachte 
de cautie." Net als iedere andere rechterlijke onderzoekshandeling wordt het 
rechterlijke verhoor vastgelegd in een proces-verbaa1. 47  Het verhoor kan ook 
worden vastgelegd op een geluidsband." Bij het verhoor door een Staatsanwalt of 
een Ermittlungsrichter heeft de verdachte — in tegenstelling tot bij het verhoor door 
een politie-ambtenaar — recht op bijstand van zijn raadsman. 49  Op dit 
aanwezigheidsrecht magen alleen in uitzonderingsgevallen worden beperkt. Zo een 
uitzondering wordt aanwezig geacht wanneer de aanwezigheid het opsporings-
belang zou verstoren. Dergelijke uitzonderingen worden echter omstreden geacht. 5° 
De raadsman kan tijdens het verhoor vragen stellen en opmerkingen maken. 

3. Het verhoor van de verdachte tijdens de terechtzitting 

3.1. Nederland 

Artikel 298 Sv geeft aan dat de verdachte ter terechtzitting wordt verhoord nadat 
alle getuigen en deslcundigen zijn gehoord. In de praktijk wordt de verdachte echter 
vaak al eerder — omwille van de efficientie — aan een verhoor onderworpen. Indien 
namelijk in een vroeg stadium van de zitting al blijkt wat de proceshouding van de 
verdachte zal zijn, kan het verdere verloop van het proces daaraan aangepast 

Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w, aant. 16 bij artikel 163 StP0. 
43  Burhoff, a.w., blz. 662. 
" Artikel 168 StP0. Zie ook Burhoff, a.w., blz. 663 e.v. en Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 31 
bij artikel 163a StP0. 
45  Artikel 162 StP0. 
46  Artikel 136 StP0. 
47  Artikel 168 StP0. 
48  Artikel 168 lid 2 StP0. 
48  Artikel 168c StP0. 
58  Burhoff, a.w., blz. 699 e.v. 
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worden." Indien de verdachte de Nederlandse taal niet machtig is, wordt hij 
bijgestaan door een tolk." 

Tijdens zijn verhoor wordt de verdachte eerst door de voorziner ondervraagd en 
vervolgens door de andere rechters, de officier van justitie, de raadsman en de 
eventuele medeverdachte." De voorzitter kan daarbij beletten dat irrelevante, 
onheuse of suggestieve vragen door de andere procesdeelnemers (ook de andere 
rechters) aan de verdachte worden gesteld. Voorafgaand aan de ondervraging 
wordt, net als in het vooronderzoek, door de verhorende ambtenaar — de rechter — 
aan de verdachte de cautie gegeven." Indien dit niet gebeurt, is het onderzoek ter 
terechtzitting nietig, tenzij de verdachte niet in redelijkheid in zijn belangen is 
geschaad." De rechters worden geacht geen blijk te geven van enige overtuiging 
van schuld of onschuld van de verdachte." De rechter is niet lijdelijk, maar actief 
betrokken bij de waarheidsvinding. In de praktijk wordt veelal teruggegrepen op 
eerdere verklaringen van de verdachte. 

De verdachte staat tijdens zijn verhoor ter terechtzitting niet onder ode. Hij kan zijn 
verklaring geheel of gedeeltelijk op fantasie of leugens doen berusten. De rechter 
dient te onderzoeken in hoeverre de verklaring van de verdachte op eigen weten-
schap berust en juist is." Nadat de verhoren hebben plaatsgevonden, de Maier van 
justitie zijn requisitoir heeft gehouden en de verdediging daarop gereageerd heeft 
in haar pleidooi, heeft de verdachte nog het recht om als laatste het woord to 
voeren. Indien hem die gelegenheid niet wordt gegeven, is het vonnis nietig. Aldus 
wordt in de strafzaak nog eens aandacht gevestigd op het `menselijke element' in 
het strafproces.' 

3.2. Duitsland 

Na de voorlezing van de tenlastelegging door de Staatsanwalt (Anklagesatz) wordt 
de verdachte door de voorzitter omtrent de tenlastegelegde feiten en zijn persoon-
lijke omstandigheden gehoord." Behalve de voorzitter kunnen ook de bijzittende 
rechters (Schaffen), de Staatsanwalt en de raadsman — in doze volgorde — vragen 
stellen.' De voorzitter kan daarbij op grond van artikel 241 StP0 vragen die niet 
ter zake doen afwijzen. De verdachte kan zich tijdens de terechtzitting laten 
bijstaan door een raadsman en heeft, indien hij de Duitse taal niet machtig is, recht 
op een tolk. 6 ' 

3 ' Zie ook Corstens, a.w., blz. 529. 
Artikel 306 Sv. 

53  Artikelen 298 en 299 Sv. Deze bepalingen zijn niet meer opgenomen in het wetsvoorstel 24 692 — 1 
oktober 1996. 
3°  Artikel 29 Sv. 

Corstens, a.w., blz. 531. 
56  Artikel 302 Sv. Deze bepaling is opgenomen in artikel 271 van het wetsvoorstel 24 692 — 1 oktober 
1996. 
57  Artikel 301 Sv. 
58  Corstens, a.w., biz. 560. 
" Artikel 238 jo 243 lid 3 StP0. 

Artikel 240 StP0; Kleinknecht/Meyer-GoOner, a.w., aant. 7 bij artikel 240 St1 30. 
63  Artikel 168e StP0. 
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De verdachte krijgt de kans om het tenlastegelegde te weerleggen en feiten en 
omstandigheden naar voren te brengen die hem in zijn verdediging ondersteunen. 
Hij dient dit mondeling, eventueel met gebniik van aantekeningen, te doen en kan 
niet volstaan met het overleggen van een (pleit)notitie. Voorafgaand aan zijn 
verhoor dient aan de verdachte de cautie te worden gegeven." De verdachte kan 
niet verplicht worden de waarheid te spreken. Hij kan er echter wel op worden 
gewezen dat wanneer hij niet de waarheid spreekt, dit zijn zaak geen goed doet. De 
wet bepaalt uitdruldcelijk dat bij de straftoemeting de leugenachtigheid van de 
verklaringen van de verdachte echter geen rol mag spelen." 

De verdachte lcrijgt na elk getuigenverhoor de gelegenheid om daar jets over te 
verklaren." Aan het eind van de behandeling van zijn zaak heeft de verdachte recht 
op het laatste woord. 65  

4. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

4.1. Nederland 

Het bewijs dat een verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door 
de rechter alleen worden aangenomen indien deze uit het onderzoek ter terecht-
zitting, door de inhoud van wettige bewijsmiddelen, de overtuiging heeft gekregen 
dat de verdachte het feit heeft begaan. 66  Artikel 339 Sv geeft de wetgever een 
limitatieve opsomming van wettige bewijsmiddelen. Dit zijn: eigen waarneming 
van de rechter, verklaringen van de verdachte en van getuigen en deslcundigen en 
schriftelijke bescheiden. De eigen waarneming van de rechter en de verklaring van 
de verdachte worden hieronder nader toegelicht. 

Onder eigen waarneming van de rechter wordt het onderzoek verstaan dat op de 
zitting persoonlijk door hem is gedaan. 67  Als eigen waarneming wordt bijvoorbeeld 
de vaststelling beschouwd of een verklaring van de verdachte kennelijk leugen-
achtig is. De Hoge Raad heeft aanvaard, dat een kennelijk leugenachtige verklaring 
van de verdachte tot bewijs mag meewerken. De verklaring zelf wordt dan niet als 
bewijs gebruikt, maar wel de vaststelling door de rechter dat die verklaring 
kennelijk leugenachtig is." Bovendien kan de weigering van de verdachte te 
verklaren tegen hem gebruikt worden. Dit kan echter alleen indien de verdachte op 
bepaalde relevante vragen geen antwoord geeft en op andere, minder relevante 
vragen, wel. Aan een geheel stilzwijgen van de verdachte mogen geen conse-
quenties worden verbonden. 69  

62  Artikel 136 StP0. 
63  Kleinlcnecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 18 bij artikel 136 StP0; Roxin, a.w., blz. 178. 
• Artikel 257 StP0. 
• Artikel 258 StP0. 
" Artikel 338 Sv. 
62  Artikel 340 Sv. 
68  HR 22 september 1992, NJ 1993, 55; Corstens, a.w., blz. 601; en ook: Nijboer, a.w., blz. 230 e.v. 
• Corstens, a.w., blz. 602. 
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Artikel 341 Sv omschrijft het wettige bewijsmiddel "de verklaring van de 
verdachte" als de verklaring die op de terechtzitting door de verdachte is 
afgelegd. Artikel 341 lid 4 Sv geeft aan dat de bewezenverklaring niet alleen mag 
steunen op de verklaring van de verdachte. Het bewijs dat een verdachte het 
tenlastegelegde feit heeft gepleegd, kan door de rechter worden aangenomen op 
grond van het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar (artikel 344 lid 2 Sv).'' 
Indien de verdachte tijdens het vooronderzoek al een bekennende verklaring had 
afgelegd, dan kan deze verklaring meewerken tot bewijs als die verklaring is 
vastgelegd in een wettig bewijsmiddel, kortom een ischriftelijk bescheiden' zoals 
een proces-verbaal. Aldus is sprake van `wettelijk' geregelde vorm van het 
testimonium de auditu (de verklaring van horen zeggen)." 

4.2. Duitsland 

De Duitse rechter oordeelt of de verdachte schuldig kan worden bevonden aan de 
tenlastegelegde feiten naar aanleiding van zijn overtuiging." Deze overtuiging 
dient de rechter wat betreft de stratbaarheid van de tenlastegelegde feiten en de 
verdachte te baseren op wettige bewijsmiddelen (Strengbeweis)." De wettige 
bewijsmiddelen zijn: de verklaringen van de verdachte, getuigen en deskundigen, 
rechterlijke waarneming en schriftelijke bescheiden (Urkunden). 

De verklaringen van de verdachte en zijn houding ter terechtzitting spelen bij de 
oordeelsvorming van de rechter een grote rol. De verdachte kan echter niet, zoals 
een getuige, gedwongen worden om een verklaring af te leggen." Hij hoeft ook 
niet de waarheid te zeggen, al gaat men er van uit dat de verdachte geen recht tot 
liegen heeft. De rechter mag de verdachte manen de waarheid te spreken" Een 
leugen van de verdachte kan niet zonder meer als bewijs van zijn schuld gebruikt 
worden en mag bij de strafoplegging niet ten nadele van de verdachte meewegen." 
De rechtbank heeft de mogelijkheid om een verklaring van de verdachte voor waar 
aan te nemen, terwij1 er meerdere belastende getuigenverklaringen tegenover 
staan." Aan een algeheel zwijgen van de verdachte wordt over het algemeen 
weinig bewijskracht gehecht. Wanneer de verdachte met betrekking tot enkele — 
`verdachte' — aspecten zwijgt, wordt er van uitgegaan dat dit tegen hem kan 
worden gebruikt." In het geval de verdachte als getuige — op grond van zijn 
zwijgrecht — in de strafzaak van een medeverdachte weigert om een verklaring af 
te leggen, dan mag dit niet tegen die verdachte in zijn eigen zaak als bewijs worden 
gebruikt. 

Zie hoofdstuk 6 van dit bock voor verklaringen van getuigen en deskundigen. 

91  T&C Sv (Nijboer), aant. 4 bij artikel 344 over de bijzondere bewijskracht van het proces-verbaal van 
de opsporingsambtenaar. 
72  Artikel 341 lid 2 Sv; zie T&C Sv (Nijboer), aant. 1 bij artikel 341. 

Artikel 261 StP0. 
74  Roxin, ow., blz. 160. Zie ook hoofdstuk 3 van dit bock. 
75  Roxin, ow., blz. 175 e.v. 
76  Kleinknecht/Meyer-Gonner, ow, aant. 18 bij artikel 136 StP0. 

n  Roxin, ow,, biz. 91 en 178. 
79  Roxin, a.w., blz. 92. 
79  Roxin, a.w., blz. 94 e.v. 

64 



Het onmiddellijkheidsbeginsel gebiedt dat tijdens de terechtzitting in principe niet 
kan worden volstaan met het voorlezen van processen-verbaal van eerder afgelegde 
verklaringen. 8° De inhoud.  van een proces-verbaal van een verhoor dat door de 
politie is afgenomen mag noch worden voorgelezen noch als bewijs worden 
gebruikt. Het proces-verbaal kan slechts dienen om aan te tonen dat tijdens het 
vooronderzoek een verklaring is afgelegd. De inhoud van een proces-verbaal van 
een rechterlijk verhoor mag in beginsel wel voorgelezen worden en bij de 
beoordeling van de zaak als bewijs worden gebruikt." 

5. Rechtsvergelij kende conclusie 

In het onderstaande zal aan de hand van het hiervoor beschrevene worden aange-
geven wellce overeenkomsten en verschillen bestaan tussen de Nederlandse en 
Duitse rechtsstelsels ten aanzien van het verhoren van verdachten. Alleen die 
overeenkomsten en verschillen worden besproken die relevant lijken voor het 
internationale rechtshulpverkeer. De consequenties van deze verschillen komen in 
paragraaf 6 aan de orde. 

Overeenkomsten 
Het Duitse en Nederlandse strafprocesrecht vertonen met betreklcing tot de regels 
van het verhoren van verdachten veel overeenkomsten. In beide stelsels kan tijdens 
het vooronderzoek een verdachte door zowel een politie-ambtenaar als een rechter 
worden verhoord. Daarbij geldt in beide rechtsstelsels dat de verdachte vooraf-
gaand aan het verhoor de cautie dient te worden gegeven. Zowel op grond van het 
Duitse als het Nederlandse recht heeft de raadsman van de verdachte geen recht om 
bij een verhoor dat door een politie-ambtenaar wordt afgenomen aanwezig te zijn. 
De raadsman wordt wel toegelaten bij het verhoor door de rechter-commissaris of 
de Ermittlungsrichter. In de Duitse wet staat expliciet aangegeven welke verhoor-
methoden zijn verboden. Overtreding van een dergelijk verbod levert nietigheid opt 
van de afgelegde verklaring waardoor die verklaring niet toegelaten is als bewijs-
materiaal. In het Nederlandse recht bestonden voor het verbod van de Zaanse 
verhoormethode geen expliciet in de wet neergelegde verhoormethodeverboden. 
Aangenomen kan worden dat de in het Duitse recht verboden verhoormethoden 
ook in strijd zijn de algemene in Nederland heersende procesbeginselen. Tijdens 
het verhoor van de verdachte ter terechtzitting heeft zowel de Nederlandse als de 
Duitse strafrechter een actieve rol in de waarheidsvinding en stelt zelf vragen 
tijdens het proces. De verdachte wordt, evenals voorafgaand aan zijn verhoor 
tijdens het vooronderzoek, ter terechtzitting de cautie gegeven. Ook heeft de 
verdachte in beide rechtsstelsels het recht om zich te laten bijstaan door een tolk 
indien hij de Nederlandse cq Duitse taal niet machtig is. De verdachte staat bij zijn 
verhoor zowel in Duitsland als in Nederland niet onder ede. Beide rechtsstelsels 
kennen de regel dat de verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te 
werken. Aan het einde van de terechtzitting heeft de verdachte in beide landen het 
recht op het laatste woord. De verklaringen die de verdachte aflegt ter terecht-
zitting kunnen in beide rechtsstelsels als bewijsmateriaal worden gebruikt. 

" Artikel 250 StP0. 
81  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w, aant. 6 bij artikel 254 StP0. 
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Verschillen 
Behalve overeenkomsten bestaan er tevens verschillen tussen de Nederlandse en 
Duitse regelingen met betreklcing tot het verhoren van de verdachte. Tijdens het 
Duitse vooronderzoek kan de verdachte, behalve door de politie en een rechter, ook 
worden verhoord door een Staatsanwah. In het Nederlandse recht bestaat een 
dergelijke zelfstandige verhoorbevoegdheid van de officier van justitie niet. 

In het Duitse recht is het mogelijk om het verhoor van de verdachte op te nemen op 
geluidsband. Mt is zowel mogelijk bij een verhoor dat door een opsporings-
ambtenaar wordt afgenomen als bij een rechterlijk verhoor. In Nederland is het, 
ondanks dat daarvoor stemmen opgaan, vooralsnog niet mogelijk om het verhoor 
op geluids- of videoband op te nemen. 

Anders dan in het Nederlandse recht mag in het Duitse recht de inhoud van een 
proces-verbaal van verhoor door de politie niet als bewijs ter terechtzitting worden 
voorgelezen of gebruikt. Alleen het feit dat er een verklaring is afgelegd is 
toelaatbaar. De inhoud van een rechterlijk verhoor of een verhoor door een 
Staatsanwalt is daarentegen wet bruikbaar bewijsmateriaal. In het Nederlandse 
strafprocesrecht heeft een verklaring van de verdachte die is neergelegd in een 
proces-verbaal van de politie grote waarde. Dergelijke processen-verbaal worden 
beschouwd als `schriftelijke bescheiden' in de zin van artikel 344 Sv en daarmee 
als wettige bewijsmiddelen. Hiermee zijn de processen-verbaal volledig toelaatbaar 
als bewijs ter terechtzitting. 

6. Conclusies en aanbevelingen voor de kleine rechtshulp 

In het bovenstaande zijn overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse en 
het Duitse recht, wat bell -eft het verhoor van de verdachte, uiteengezet. In paragraaf 
5 bleek dat de rechtsvergelijking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van 
het verhoor van de verdachte veel overeenkomten vertoont. Hierdoor zullen zich 
weinig knelpunten in het internationale rechtshulpverkeer voordoen op dit punt. 
Niettemin bestaan enkele verschillen welke aandacht behoeven. Deze verschillen 
zijn met name van belang waar het Duitse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
betreft. Op grond van de hiervoor gesignaleerde verschillen kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan voor de kleine rechtshulp. 

Hieraan voorafgaand echter nog eerst de opmerking dat in een rechtshulpverzoek 
altijd dient te zijn aangegeven of een verhoor van een verdachte door een politie-
ambtenaar of een onderzoeksrechter (rechter-commissaris of Ermittlungsrichter) 
moet worden afgenomen. Verder is het handig voor de uitvoerende autoriteit als bij 
het rechtshulpverzoek een lijst met vragen die aan de verdachte moeten worden 
gesteld is gevoegd. De uitvoerende autoriteit is immers minder bekend met de 
inhoud van de zaak dan de verzoekende instantie. Deze aanbeveling geldt zowel 
voor inkomende als uitgaande rechtshulpverzoeken. Een verdachte heeft meer 
rechten wanneer het verhoor door een rechter wordt afgenomen dan door een 
politie-ambtenaar. Een voorbeeld hiervan is het recht op een raadsman dat een 
verdachte bij een politieverhoor moet ontberen. Vanuit het oogpunt van de 
rechtsbescherming van de verdachte verdient derhalve een verhoor door een 
rechter de voorkeur. In een rechtshulpverzoek dient tevens te zijn aangegeven of de 
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raadsman van de verdachte bij het verhoor aanwezig wenst te zijn. Op grond van 
het aanvullende Verdrag van Wittem" dient de aangezochte autoriteit een dergelijk 
verzoek te honoreren. De verdediging dient tijdig op de hoogte te worden gesteld 
van het verhoor. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Duitsland 
Naast de algemene aanbevelingen zoals hierboven zijn vermeld, gelden er voor 
rechtshulpverzoeken van Nederlandse autoriteiten aan Duitse autoriteiten geen 
bijzondere (rechts)verschillen die in de internationale rechtshulp tot problemen 
zouden kunnen leiden. Het Nederlandse strafprocesrecht kent ten opzichte van het 
Duitse recht geen bijzondere verschillen waar Duitse uitvoerende autoriteiten 
rekening mee zouden moeten houden. 

Duitse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
Ten aanzien van Duitse rechtshulpverzoeken aan Nederlandse autoriteiten kan de 
volgende aanbeveling worden gedaan. Indien in een Duits rechtshulpverzoek wordt 
gevraagd om een verhoor door een Staatsanwalt is het aan te bevelen om de 
verzoekende autoriteit te vragen of zij in plaats daarvan een verhoor door een 
politie-ambtenaar of een rechter wensen, immers het Nederlandse strafprocesrecht 
voorziet niet in een door de officier van justitie afgenomen verhoor tijdens het 
vooronderzoek. Dit kan van belang zijn voor het Duitse strafproces, omdat 
processen-verbaal van een politieverhoor op grond van het onmiddellijkheids-
beginsel niet bruikbaar zijn als bewijs ter terechtzitting. 

In het Duitse recht worden enkele verhoormethoden expliciet verboden. Globaal 
gesproken komen deze verboden verhoormethoden overeen met wat in Nederland 
volgens algemene beginselen van procesrecht verboden zou zijn. De Duitse 
verhoormethoden die niet zijn toegestaan zouden lcunnen worden samengevat als 
iedere manier die de verdachte zouden kunnen verleiden tot het doen van een 
onvrijwillige uitspraak. Dit zou kunnen gebeuren door middel van (lichamelijke) 
dwang, maar ook door beloftes en misleiding. De Nederlandse uitvoerende 
autoriteiten van een rechtshulpverzoek dienen een verzoek tot verhoor ovsreen-
komstig de regels van het strafprocesrecht zonder enige pressie in welke vorm dan 
ook uit te voeren. 

Op het gebied van het verhoor van de verdachte bestaan veel overeenkomsten 
tussen het Nederlandse en Duitse strafprocesrecht. De weinige knelpunten die er 
zijn, laten zich eenvoudig met de hiervoor vermelde aanbevelingen vermijden. 

Zie hoofdstuk 4 van dit bock. 
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Hoofdstuk 6: Getuigen- en deskundigenbewijs 

1. Inleiding 

Getuigen lcunnen — naar Nederlands strafprocesrecht — worden omschreven als 
personen, die bij de rechter-commissaris of ter terechtzitting jets lcunnen verklaren 
over hun waamemingen met betrekking tot een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld 
een strafbaar feit.' Artikel 342, lid 1, Sv geeft een definitie van een getuigen-
verklaring: 

"de bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeling van de getuige, van feiten en 
omstandigheden, welke hij zelf heeft waargenomen of ondervonden". 

Zo lcunnen diegenen die bij de gebeurtenis aanwezig waren, het slachtoffer of 
toevallige passanten, als getuigen optreden, maar ook personen die bijvoorbeeld de 
verdachte een alibi verschaffen, zoals de echtgenoot van de verdachte die verklaart 
dat de verdachte ten tijde van het strafbare feit niet buitenshuis is geweest, lcunnen 
een getuigenis afleggen. 

In de kleine rechtshulp komt het verzoek om getuigen te verhoren veel voor. 
Hierdoor rijst de vraag hoe zich verschillen tussen de nationale rechtsstelsels op het 
punt van getuigen- en deskundigenbewijs uitwerken op de intemationale bewijs-
garing. Voor de beantwoording van deze vraag zal in dit hoofdstulc het 
Nederlandse en Duitse recht naast elkaar worden gezet en met elkaar worden 
vergeleken. In paragraaf 2 wordt het getuigenverhoor tijdens het vooronderzoek in 
zowel Nederland als Duitsland behandeld. In paragraaf 3 komt het verhoor van de 
getuige tijdens de terechtzitting aan bod. Het gebruik van het getuigenverhoor als 
bewijsmiddel ter terechtzitting wordt in paragraaf 4 besproken. In paragraaf 5 
worden in een rechtsvergelijkende conclusie de regelingen van het Nederlandse en 
Duitse recht met betrekking tot getuigen- en deskundigenverhoren tegen elkaar 
afgezet. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 6 afgesloten met enkele conclusies en 
aanbevelingen ten behoeve van de kleine rechtshulp. 

2. Verhoor van de getuige en de deskundige tijdens het vooronderzoek 

2.1. Nederland 

Tijdens het vooronderzoek kan de getuige zowel door de politic als door de 
rechter-commissaris worden gehoord. De rechter-commissaris hoort de getuige 
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). In het onderstaande wordt eerst het 
verhoor van de getuige door de politic besproken en daama het verhoor door de 
rechter-commissaris (A). Daarna worden enkele categorieen van getuigen 
behandeld (B). 

I  Zie Corstens, a.w., blz. 124. 

69 



A.1. Verhoor van de getuige door de politie 
Het verhoren van getuigen door de politie is in Nederland niet wettelijk geregeld.' 
De wet gaat uit van een formeel getuigenbegrip: een getuige is iemand die door 
oproeping of verschijning voor de rechter-commissaris of ter terechtzitting de 
status lcrijgt van een getuige. Bij gebreke van een afzonderlijke wettelijke regeling 
zijn de regels met betrelcking tot het verhoor van de getuige tijdens het onderzoek 
ter terechtzitting van overeenkomstige toepassing op het vooronderzoek. De 
officiele status van getuige kan men dus eigenlijk pas in een latere fase van het 
onderzoek lcrijgen. 

De getuige is niet verplicht om op een oproep voor een verhoor door politie-
ambtenaar te verschijnen. Een verhoor van een getuige door de politic geschiedt 
onbeedigd. Indien de getuige dit wenst, kan hij zich tijdens het verhoor laten 
bijstaan door een raadsman. De getuigenverklaring dient te worden opgenomen in 
een rechtsgeldig opgemaakt proces-verbaal.' De verklaring die de getuige aflegt, 
wordt, meestal door de verbalisant, in een min of meer juridische vorm gegoten 
opdat deze verklaring bruikbaarder is tijdens de terechtzitting. Om deze denature-
ring van een getuigenverklaring te voorkomen gaan er, evenals ten aanzien van het 
verhoor van de verdachte, steeds meer stemmen op om, net als in Engeland & 
Wales, het gehele verhoor op te nemen op een geluidsband of zelfs een videoband.' 
Door de Nederlandse en Straatsburgse jurisprudentie omtrent de auditu-
verklaringen kunnen getuigenverklaringen die bij de politic zijn afgelegd, toch op 
de terechtzitting als bewijs worden gebruikt.' 

A.2. Verhoor van de getuige door de rechter-commissaris 
Het verhoor van de getuige door de rechter-commissaris is geregeld in de artikelen 
210 e.v. Sv. De oproeping van een getuige is afhankelijk van een daartoe streldcend 
bevel van de rechter-commissaris of op vordering van de officier van justitie. 6  
Daarnaast kan de verdachte, schriftelijk of ten tijde van zijn verhoor, aan de 
rechter-cornmissaris getuigen en deskundigen opgeven die hij zou willen laten 
verhoren.' Als een getuige voor een verhoor is gedagvaard, dan is hij verplicht te 
verschijnen. Indien hij niet verschijnt of weigert een verklaring af te leggen, kan 
zijn medebrenging worden gelast, of kan hij in verzekering worden gesteld of 
worden gegijzeld. 8  Bij verhindering van de getuige om te verschijnen kan de 
rechter-commissaris op grond van artikel 212 Sv het verhoor afnemen op de plaats 
waar die getuige zich bevindt. De getuige kan zich tijdens zijn verhoor laten 
bijstaan door een advocaat. Voorafgaand aan het verhoor moet de getuige 

2  Uit artikel 344 lid 3 Sv, dat betrekking heeft op de verklaring van een anonieme getuige, blijkt dat de 
wetgever sinds 1993 impliciet het politieverhoor wel als bewijsrechtelijk relevant erkent. De regels 
omtrent het verhoor van de verdachte zijn in de (politie)praktijk gevormd. 
3  Artikel 153 Sv. 
4  In aflevering 4 van de reeks Justitiele verkenningen (Het verhoor) dragen verschillende schrijvers 
argumenten aan voor het op geluids- of videoband opnemen van een verhoor; ale voorts S.K. de Groot, 
Internationale bewijsgaring in strafzaken, Nederland en Engeland & Wales, Deventer, 2000. 
5  Corstens, tap. 
6  Artikel 210 Sv. 

Artikel 208 Sv zoals gewijzigd bij voorstel van wet TK 1994-1995, 23251 en TK 1995-1996, 23251. 
Artikel 213, 221 c.v. Sv. 
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verklaren dat hij de gehele waarheid zal verklaren. 9  Wanneer het waarschijnlijk is 
dat de getuige niet op de terechtzitting zal (lcunnen) verschijnen of de rechter-
commissaris in verband met de betrouwbaarheid van de getuige (of deslcundige) dit 
nodig acht, zal de getuige door de rechter-commissaris voorafgaand aan het 
verhoor worden beedigd.' Tijdens het afleggen van zijn verklaring mag de getuige 
geen gebruik maken van een `spiekbriefje', tenzij de rechter-commissaris dat 
toestaat." Van het verhoor van de getuige wordt een proces-verbaal opgemaakt.' 
Dit proces-verbaal kan vrijwel altijd later ter terechtzitting worden gebruikt." 

B. Categorieen van getuigen 
In het onderstaande worden verschillende categorieen van personen besproken 
waarvoor een bijzondere regeling geldt: verdachten, verschoningsgerechtigde en 
geheimhoudingsplichtige getuigen, bedreigde getuigen en deslcundigen. 

Verdachten 
De verdachte in het Nederlandse strafprocesrecht is zelf onbekwaam" om te 
getuigen. Een verplichting tot het afleggen van een getuigenis zou namelijk een 
ondermijning van het zwijgrecht van de verdachte betekenen. Hij zou in de 
onwenselijke positie kunnen komen tussen: of zichzelf beschuldigen of meineed 
plegen, terwijl een weigering te getuigen als nadelig voor hem zou lcunnen worden 
opgevat. Beide situaties zijn onwenselijk in het licht van het beginsel dat de 
verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. De verdachte kan 
wel een voor het bewijs te gebruiken verklaring afleggen. 

Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen 
Sommige getuigen hebben het recht zich te verschonen van een getuigenis. Het 
verschoningsrecht houdt in dat de getuige geen vragen hoeft te beantwoorden die 
hemzelf of zijn bloed- of aanverwanten zouden blootstellen aan een strafrechtelijke 
vervolging. 15  Een getuige kan zich verschonen van het beantwoorden van vragen 
als hij door beantwoording zichzelf of naaste verwanten of zijn (ex)echtgenoot aan 
het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling blootstelt.' 6  Bloed- of aanver-
wanten van de verdachte of de medeverdachte lcunnen zich van de verplichting tot 
het afleggen van een getuigenis verschonen wanneer zij in rechte lijñ en tot de 
derde graad verwant zijn. Ook de (ex)echtgenoot of (ex)geregistreerd partner van 
de verdachte of medeverdachte hebben een verschoningsrecht." Verschonings-
gerechtigden dienen voorafgaand aan hun verhoor op hun rechten te worden 
gewezen. De verschoningsgerechtigde kan afstand doen van zijn recht.'s 

9  Artikel 215 Sv; getuigen die jonger zijn dan 16 jaar of geestelijk gestoord zijn, kunnen niet worden 
beedigd, omdat zij geacht worden de betekenis van de eed niet voldoende te beseffen. Zij worden in 
plaats daarvan aangemaand om de waarheid te zeggen (artikel 216 Sv). 

Artikel 216 Sv zoals recentelijk gewijzigd. 
11  Artikel 220 Sv. 
12  Artikel 172 Sv. 
" Artikel 297 Sv: de verklaring moet wel door de voorzitter zijn voorgelezen en als tijdens de 
terechtzitting afgelegd zijn aangemerkt. 
14  `Onbekwaam' wil zeggen dat hij niet mag getuigen. 
15  Artikel 219 Sv. 
16  Artikel 219 Sv; Corstens, a.w., blz. 128. 
17  Artikel 217 Sv. 
18  Dit valt af te leiden uit het woord `kunnen' in artikel 217 Sv. 
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Daamaast kunnen geheimhoudingsplichtigen, zoals een advocaat, geneeslcundige, 
geestelijke of notaris, zich verschonen van het geven van een getuigenis met 
betreklcing tot hetgeen waarvan de wetenschap aan hen in hun bijzondere 
hoedanigheid is toevertrouwd.' Sinds 1994 heeft ook de persoon (in het algemeen 
een overheidsfunctionaris) die op de hoogte is van de identiteit van een bedreigde 
getuige een verschoningsrecht. Dit laatste verschoningsrecht geldt alleen met 
betreldcing tot vragen die kunnen leiden tot de onthulling van de identiteit van de 
bedreigde persoon." 

In het Nederlandse strafrecht bestaat geen bepaling die de journalist beschermt 
tegen het vrijgeven van bronnen. Het verschoningsrecht van de journalist is echter 
in de praktijk in zekere zin erkend. Het EHRM heeft op dit gebied bepaald dat een 
tegen een journalist gericht bevel tot het onthullen van bronnen in strijd is met 
artikel 10 EVRM. De persvrijheid behoort voorop te staan en mag alleen wijken 
voor zwaarwegende eisen van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld de staats-
veiligheid." 

Bedreigde getuigen 
Een definitie van bedreigde getuige wordt in artikel 136c Sv gegeven. De 
bedreigde getuige ten aanzien van wie door een rechter het bevel is gegeven dat 
zijn identiteit veborgen wordt gehouden. Tijdens het vooronderzoek kan de 
rechter-cornmissaris getuigen horen wier leven, gezondheid of veiligheid in gevaar 
is, dan wel de ontwrichting van het gezinsleven of sociaal-economisch bestaan te 
vrezen hebben, omdat zij bedreigd worden of zijn. De rechter-commissaris kan dit 
doen op grond van de Wet op de getuigenbescherming die op 1 februari 1994 in 
werking is getreden." Deze wet biedt de mogelijkheid tot bescherming van een 
getuige door hem gehele of gedeeltijke anonimiteit te schenken. Met de Wet op de 
getuigenbescherming" heeft de bedreigde getuige bovendien een wettelijke status 
gelcregen. Het toekennen van een verschoningsrecht aan een bedreigde getuige 
biedt uiteraard geen volledig zekere bescherming tegen represailles van de 
verdachte. Wel bespaart het de getuige een confrontatie met de verdachte." In 
lagere jurisprudentie is aangenomen dat de Wet op de getuigenbescherming 
bovendien van toepassing is op politie-informanten, van wie de identiteit alleen bij 
de politie bekend Indien mogelijk sprake is van een bedreigde getuige, beveelt 
de rechter-commissaris, ambtshalve of op vordering van de officier van justitie of 
op verzoek van de verdachte of zijn raadsman, dat de identiteit van die getuige 
geheim blijft." De getuige wordt dan op zodanige wijze gehoord, dat de identiteit 
van de getuige verborgen blijft. Voorafgaand aan het verhoor stelt de rechter-
commissaris zich op de hoogte van de identiteit van de getuige en onderzoekt hij 

" Artikel 218 Sv. 
Artikel 219a Sv. 

II 
EHRM 27 maart 1996, RvdW 1996, 583 (Goodwin); T&C Sv (Harteveld), aant. 2 bij artikel 218 Sv. 

22  Wet van II november 1993, Stb. 1993, 603, opgenomen in de artikelen 226a— 226f Sv. 
23  Artikel 342 jo 226a e.v. Sv. 
24  A. Beijer, Bedreigde getuigen in het strafproces, diss. Utrecht, Gouda Quint, Deventer, 1997, blz. 
127. 
25  Rechtbank Den Bosch, 30 januari 1995, NJ 1995, 297; zie paragraaf 4.1. van dit hoofdstuk voor de 
bruikbaarheid van verklaringen die zijn afgelegd door anonieme informanten. 
26  Artikel 226a Sv. 
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de betrouwbaarheid van de getuige en de aard van de bedreiging." Vervolgens legt 
de bedreigde getuige zijn verklaring onder ede af." De rechter-cornmissaris kan 
bepalen dat de verdachte en/of zijn raadsman het verhoor van de bedreigde getuige 
niet mag of mogen bijwonen. Wanneer de verdediging niet bij het verhoor aanezig 
mag zijn, wordt de officier van justitie ook niet toegelaten. Zowel de verdediging 
als de officier van justitie kunnen in een dergelijk geval wel schriftelijk of 
telefonisch vragen stellen." 

De Wet op de getuigenbescherming maakt een onderscheid tussen het toekennen 
van `volledige' en `beperkte' anonimiteit. De rechter-commissaris kan een getuige 
volledige anonimiteit toekennen. De rechter-commissaris beoordeelt of voldoende 
aannemelijk is dat de getuige wordt bedreigd. Tegen deze beslissing staat hoger 
beroep open." De zittingsrechter kan een getuige slechts beperkte anonimiteit 
bieden. 

Deskundigen 
De rechter-comrnissaris kan tijdens het vooronderzoek deskundigen benoemen om 
hem voor te lichten of bij te staan. De rechter-commissaris kan dit ambtshalve doen 
of op vordering van de officier van justitie dan wel op verzoek van de verdedi-
ging?' Het belang van de deskundige ligt in diens bijzondere kennis en of vaardig-
heden. De deslcundige geeft voorlichting, verricht onderzoek en doet daarvan 
verslag of controleert het verslag van een andere deslcundige." Het onderwerp 
waaromtrent in het strafrechtelijk onderzoek vragen bestaan, bepaalt wie als 
deskundigen zouden kunnen optreden. De artikelen 343 en 344 Sv sluiten daarbij 
aan door te eisen dat de deskundige verklaart over zijn `gevoel betreffende hetgeen 
zijn wetenschap hem leert omtrent datgene dat aan zijn oordeel onderworpen is'." 

De wet geeft geen criteria voor deslcundigheid. In het algemeen zal iemands 
scholing en ervaring bepalend zijn voor zijn inschakeling als deskundige." In de 
rechtspraktijk wordt de deskundige als regel echter niet (grondig) op deskundig-
heid getoetst. Anders dan de getuige beedigt de rechter-commissaris de deslcundige 
opdat hij zijn taak naar eer en geweten zal vervullen." Vaste gerechtelijke 
deskundigen behoeven na het afleggen van de eed ten overstaan van het Gerechts-
hof van het ressort waar zij wonen ter zake van uitsluitend schriftelijke verslagen 
niet nader te worden beedigd. 36  

27  Artikelen 226c en 226e Sv. 
28  Of wordt aangemaand de waarheid te spreken, zie artikel 216 Sv. 
29  Artikel 226d Sv. 
30 Zie Beijer, a.w., blz. 142 e.v. 
31  Artikel 227 e.v. Sv. 
32 J. Hielkema, Deskundigen in Nederlandse Strafzaken, Den Haag 1996, blz. 14. 
33  In dit verband wordt bedoeld de wetenschap in de ruime alledaagse zin (HR 24 juli 1928, NJ 1929, 
150). Het is de feitenrechter die vaststelt of iemand de beoogde wetenschap bezit. Daarbij kan hij 
gebruik maken van de handvatten die de Hoge Raad ontwikkelde in het arrest van 27 januari 1998 (NJB 
1998, nr. 9, blz. 414). 
34  T&C Sv (Nijboer), aant. 2 bij artikel 343 Sv. 
35  Artikel 228 Sv. 

Artikel 228 lid 2 Sv. 
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Wanneer de deskundige aan de rechter-commissaris heeft gerapporteerd, stelt deze 
laatste de partijen van zijn conclusie in kennis. Vervolgens heeft de verdachte dan 
de mogelijkheid om het deskundigenrappod door een tegendeslcundige te laten 
nakijken." Mocht deze deskundige een verklaring afleggen die tegenstrijdig is met 
die van de eerste deskundige, dan kan de rechter-commissaris nog een extra, derde, 
deskundige inschakelen." 

2.2. Duitsland 

Tijdens het vooronderzoek kan een getuige door zowel de politie als de officier van 
justitie als een onderzoeksrechter worden verhoord. Hieronder wordt de gang van 
zaken bij een politieverhoor en een rechterlijk verhoor geschetst (A)." Vervolgens 
worden verscheidene categorieen van getuigen behandeld (B). 

A.I I. Verhoor van de getuige door de politie 
Een getuige kan niet verplicht worden om een verklaring ten overstaan van de 
politie af te leggen noch om daar zelfs maar te verschijnen." Voor de gevallen 
waarin hij wet een getuigenis wil afleggen, verklaart artikel 163a vijfde lid StP0 
enige artikelen met betrelcking tot rechterlijke getuigenverhoren van overeen-
komstige toepassing op getuigenverhoren die door de politic worden afgenomen.'' 

Een getuige kan tijdens een verhoor door een politie-ambtenaar niet worden 
beedigd, maar hij dient er wel op te worden gewezen dat hij zich, indien hij een 
nabije familielid is aan de verdachte, kan beroepen op een verschoningsrecht. Het 
verhoor wordt door de politie op schrift gezet. Hiervoor gelden geen vorm-
voorschriften, behalve dat duidelijk moet zijn dat de getuige op zijn rechten is 
gewezen. De raadsman van de verdachte heeft geen recht om bij het politieverhoor 
van de getuige aanwezig te zijn. In sommige gevallen kan de politie echter wel zijn 
aanwezigheid toestaan." 

A.2. Verhoor van de getuige door de Ermittlungsrichter 
De Staatsanwaltschaft kan het Amtsgericht verzoeken om getuigen of deskundigen 
te horen. Dit gebeurt dan door een Ermittlungsrichter (onderzoeksrechter)." In 
beginsel wordt de getuige in een dergelijk geval niet beedigd, maar in uitzonde-
ringsgevallen kan dit wel gebeuren. Deze uitzonderingsgevallen staan in artikel 65 
StP0 weergegeven: wanneer het gevaar dreigt dat de getuige naar alle waarschijn-
lijkheid niet ter terechtzitting zal kunnen verschijnen en in gevallen waarin een eed 
zal leiden tot een verklaring naar waarheid waarvan de bruikbaarheid in het verdere 
onderzoek noodzakelijk is. De rechter dient in ieder geval de getuige er op te 
wijzen, dat deze geen voor zichzelf belastende ver-klaringen hoeft af te leggen en 

37  Artikelen 233 en 234 Sv. 
38  Artikel 235 Sv. 
39  Wanneer de zaak niet geschikt is voor een politieverhoor, wordt de getuige door een officier van 
justitie verhoord. De gang van zaken tijdens dit verhoor lijkt in grote lijnen op een getuigenverhoor door 
een onderzoeksrechter en wordt daarom niet apart besproken. 

Kleinknecht/Meyer-Goaner, a.w., aant. 37 bij artikel 163 St1 30. 
41  Dit zijn de artikelen 52 lid 3,81c ldi 3 en 136a StP0. 
41  Kleinknecht/Meyer-Gonner, a.w., aant. 16 bij artikel 163 SIPO. 
43  Roxin, a.w., blz. 282. 
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eventueel dat hij een beroep op verschonings-rechten kan doen. Tijdens het 
verhoor van de getuigen — of deskundigen — dienen de Staatsanwaltschaft en de 
verdachte en zijn raadsman te worden toegelaten." Wanneer de getuige weigert om 
te verschijnen of te verklaren, dan kan hij daar op grond van artikel 70 StP0 met 
een geldboete (Ordnungsgeld) of een gijzeling (Ordnungshaft) toe worden 
gedwongen. Van het verhoor wordt op grond van artikel 168a StP0 een proces-
verbaal opgemaakt. 

Het verhoor van getuigen en deslcundigen door een Staatsanwalt is geregeld in 
artikel 161a StP0. Een getuige is verplicht om gehoor te geven aan een oproeping 
voor een dergelijk verhoor. Op de gang van zaken tijdens de verhoren door de 
Staatsanwalt zijn dezelfde regelingen van toepassing zoals bij de Ermittlungs-
richter beschreven. Een Staatsanwalt kan een getuige of deslcundige echter niet 
beedigen, dat kan alleen een rechter doen. 

B. Categorieen van getuigen 
In het onderstaande worden verschillende categorieen van getuigen besproken 
waarvoor een bijzondere regeling geldt: verdachten, verschoningsgerechtigde en 
geheimhoudingsplichtige getuigen, bedreigde getuigen en deslcundigen. 

Verdachten 
In het Duitse recht is de verdachte (Beschuldigte) onbekwaam om in zijn eigen 
zaak te getuigen. De verdachte kan wel in een zeer vroeg stadium van het 
vooronderzoek (Tatverdiichtiger) als getuige door een politie-ambtenaar worden 
gehoord." 

Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen 
De verloofde, de echtgenoot of ex-echtgenoot van de verdachte, alsmede enkele 
naaste verwanten, hebben een onbeperkt verschoningsrecht." Deze getuigen dienen 
— evenals andere getuigen — voorafgaand aan het verhoor op hun verschoningsrecht 
gewezen te worden." Indien een verschoningsgerechtigde getuige afstand van zijn 
verschoningsrecht doet, kan hij dit in een later stadium van het proces herroepen. 

Naast verschoningsgerechtigden bestaan ook geheimhoudingsplichtigen." Bepaal-
de getuigen, zoals artsen, advocaten (waaronder de raadsman van de verdachte) en 
geestelijken, hebben uit hoofde van hun beroep een plicht tot zwijgen voor zover 
het informatie met betreldcing tot de verdachte gaat die hun in die hoedanigheid is 
toevertrouwd of aan hen bekend is geworden. In het Duitse recht bestaat geen 
bankgeheim, zoals in Zwitserland, zodat werlcnemers van banken zich niet op een 
eventuele geheimhoudingsplicht lcunnen beroepen." Een journalist heeft in Duits-
land een wettelijke grond om zich op een geheimhoudingsplicht te beroepen." De 

44  Artikel 168c lid 2 StP0. 
45  Eisenberg, a.w., blz. 227. 
46  Artikel 52 StP0. 
47  Artikel 57 StP0. 
48  Artikel 53 e.v. StP0. De regels met betrekking tot deze getuigen worden Beweismittelverbote 
genoemd, zie hoofdstuk 3, paragraaf 4. 
4°  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 3 bij artikel 53 StP0. 
5°  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 28 bij artikel 53 StP0. 
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Duitse rechter is niet verplicht om een getuige op een geheimhoudingsplicht te 
wijzen, omdat de wet er van uit gaat dat de desbetreffende getuige beroepsmatig 
van een geheimhoudingsplicht op de hoogte is." 

Bedreigde getuigen 
De identiteit van een getuige kan geheim worden gehouden indien te verwachten is 
dat een getuige door het afleggen van een verklaring te vrezen zal hebben voor lijf, 
leven en vrijheid. Het gevaar hoeft nog niet geconcretiseerd, doch wel aanwezig te 
zijn." 

Geheimhouding van identiteit kan ook van belang zijn voor het vooronderzoek in 
gevallen waarin de politie gebruik heeft gemaakt van infiltranten of informanten, 
de zogenaamde Vertrauenspersonen of Verdeckte Errnitder." Alvorens een derge-
lijke persoon een verklaring kan afleggen, wordt zijn identiteit door de rechter 
gecontroleerd met behulp van een door de dienstleiding van het desbetreffende 
politie-onderdeel opgemaakte verklaring over de identiteit van de te horen persoon. 
De rechter toetst of de identiteit geheim dient te worden gehouden in het kader van 
het opsporingsbelang of uit vrees voor het leven of de vrijheid van de te horen 
persoon." 

Deskundigen 
De deskundige helpt op grond van zijn bijzondere kennis de rechter bij de beoorde-
ling van een bepaalde bewijsvraag." Het Duitse recht maakt een strikt onderscheid 
tussen deskundigen en getuigen-deskundigen." Als deskundige beschouwt men 
degene die met betrekking tot een bepaald onderwerp een specialisme heeft, 
bijvoorbeeld uit hoofde van zijn beroep, en als zodanig door de rechter is benoemd. 
Technisch gezien zou een deskundige uitwisselbaar moeten zijn met een andere 
deskundige die met betrekking tot hetzelfde onderweip ook die kennis heeft." 
Volgens het Duitse recht heeft een getuige-deskundige (bij toeval) door een eerdere 
waarneming bepaalde kennis of wetenschap met betrekking tot een bepaald feit 
opgedaan. Deze getuige is niet inwisselbaar zoals deskundigen. Hij is niet door de 
rechter opgedragen om een bepaalde mening te geven uit hoofde van zijn beroep of 
specialisme. De regels met betrekking tot `gewone' getuige zijn op de getuige-
deskundige van toepassing. 

Afhankelijk van de opdracht van de onderzoeksrechter sluit de deskundige zijn 
onderzoek af met een mondeling of schriftelijk rapport." Indien de deskundige 
mondeling zijn onderzoeksresultaten bekend maakt, wordt daarvan een proces- 

Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w, aant. 43 bij artikel 53 StP0. 
" Artikel 68 lid 3 StP0; zie ook Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 14 bij dit artikel. 
58  Een definitie van Verdecke Ermitiler wordt gegeven in artikel 110a lid 2 StPO: dit is een politie-
ambtenaar die voor een bepaalde tijd handelt onder een schuilnaam. Fen Vertrauensperson is geen 
opsporingsambtenaar, maar een burger die zich bereid heeft verklaard om de politic voor langere tijd te 
ondersteunen met informatie, Bemer, Kohler, a.w., blz. 8. 
54  Eisenberg, a.w., blz. 237 e.v. 
55  Roxin, a.w., blz. 202. 

Artikel 72 e.v. en 85 StP0. 
58  Roxin, 	blz. 203. 
58  Artikel 82 jo 162 en 169 StP0. 
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verbaal overeenkomstig de artikelen 168 e.v. StP0 opgemaakt. De rechter kan een 
tegen-deslcundigeonderzoek laten doen, indien hij niet tevreden is met de resultaten 
van het eerste deslcundigenonderzoek." 

3. Verhoor van de getuige tijdens de terechtzitting 

3.1. Nederland 

A. Verhoor van de getuige tijdens de terechtzitting: gang van zaken 
In het Nederlandse recht kan een ieder, met uitzondering van de verdachte, getuige 
zijn. Behalve tijdens het vooronderzoek kunnen getuigen ook tijdens het onderzoek 
op de terechtzitting worden gehoord. 

De officier van justitie is op grond van artikel 259 Sv bevoegd om getuigen 
schriftelijk voor de terechtzitting op te roepen. De verdachte wordt, door middel 
van een mededeling in de dagvaarding of een afzonderlijke mededeling later, op de 
hoogte gebracht van de oproeping van die getuigen. In de dagvaarding wordt hem 
tevens kenbaar gemaakt dat hij ook zelf het recht heeft om getuigen schriftelijk te 
doen oproepen of mee te nemen naar de terechtzitting. In het eerste geval nioet hij 
tenminste drie dagen voor de terechtzitting, in persoon of per aangetekende brief, 
aan de officier van justitie laten weten welke getuigen hij wil laten oproepen. De 
officier van justitie roept de getuigen en deslcundigen dan onverwijld op." De 
officier van justitie kan het verzoek van de verdachte om getuigen op te roepen 
weigeren op basis van de in artikel 264 Sv genoemde gronden. De verdachte dient 
daarvan wel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. 

De officier van justitie en de verdediging kunnen dan hun getuigen op (laten) 
roepen ter ondersteuning van hun zaak. De Nederlandse rechter stelt de getuige 
ook zelf vragen. In beginsel is het zelfs de voorzitter die de getuige als eerste 
ondervraagt. Als een getuige is opgeroepen, is hij verplicht om op de terechtzitting 
te verschijnen. Wanneer hij dit weigert, kan de rechter zijn medebrenging 
gelasten. 61  De getuige is bovendien verplicht om antwoord te geven op de aan hem 
gestelde vragen. Deze verplichting heeft hij niet indien hij zich kan beroepen op 
een wettige grond om geen antwoord te hoeven geven. 62  Hij kan zich bijvoorbeeld 
verschonen als hij de echtgenoot van de verdachte is. 63  De getuige die zonder 
wettige grond weigert om op een vraag te antwoorden, kan door de rechtbank in 
gijzeling worden gesteld." Wanneer blijkt dat de getuige niet de waarheid vertelt of 
heeft verteld, kan een vervolging tegen die getuige worden ingesteld wegens 
meineed. Op dit strafbaar feit staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. 65  

Artikel 83 StP0. 
60 Artikel 263 Sv. 
61  Artikel 288 Sv. 
62  Artikel 284 lid 4 Sv: de artikelen 217 tot en met 220 Sv zijn van toepassing. 
• Zie paragraaf 2.1.B van dit hoofdstuk.. 
• Artikel 294 Sv. 
• Indien de meineed ten nadele van de verdachte is, is de maximale straf zelfs negen jaar; artikel 207 
Sr. 
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De voorzitter van de rechtbank bepaalt in welke volgorde de getuigen worden 
gehoord. Behalve de te horen getuige, mogen de overige getuigen niet in de 
zittingszaal aanwezig zijn, tenzij ze at verhoord zijn." Het is de getuigen bovendien 
niet toegestaan met elkaar te overleggen wat zij zullen verklaren." Voorafgaand 
aan het verhoor beedigt de voorzitter de getuige. Indien het een minderjarige 
getuige onder de 16 jaar of een geestelijk gestoorde betreft, maant hij deze aan de 
waarheid te spreken." 

Tijdens zijn getuigenis verklaart de getuige zo veel mogelijk wat hij heeft waar-
genomen en ondervonden en wat zijn redenen van wetenschap zijn." In beginsel is 
het de voorzitter die als eerste de getuige ondervraagt. Daama geeft hij de andere 
rechters en de officier van justitie de gelegenheid vragen te stellen. De verdediging 
is als laatste aan de beurt om de getuige te ondervragen. Deze volgorde van 
ondervragen lijdt uitzondering, indien de getuige niet tijdens het vooronderzoek is 
gehoord en op verzoek van de verdachte op de terechtzitting is opgeroepen of 
verschenen. De verdediging heeft dan het recht om als eerste vragen aan de getuige 
te stellen." De rechtbank kan op grond van artikel 293 Sv beletten dat de getuige 
op enige vraag, die door de officier van justitie of door de verdediging gesteld 
wordt, antwoord geeft. Dit kan de rechtbank ambtshalve doen, maar ook op 
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdediging. De 
voorzitter waakt aldus voor vragen waarop niet in vrijheid kan worden geantwoord, 
ook indien deze vragen afkomstig zijn van bijzitters. 
Wanneer op de terechtzitting blijkt dat er nog getuigen of deskundigen zijn 
waarvan het wenselijk is dat zij gehoord worden, kan de rechtbank het onderzoek 
ter terechtzitting schorsen en de zaak (weer) in handen stellen van de rechter-
commissaris of de zaak aanhouden om de getuigen of deskundigen zelf ter 
terechtzitting te kunnen verhoren. Het onderzoek door de rechter-commissaris 
geldt dan als gerechtelijk vooronderzoek en de bepalingen daarvoor zijn daarop 
van toepassing.'' 

B. Categorieen van getuigen 
In het onderstaande worden opnieuw enkele bijzondere categorieen van getuigen 
besproken, ditmaal in het kader van het onderzoek ter terechtzitting. Eerst komen 
verdachten aan de orde, daama worden de getuigen besproken die samengevat 
kunnen worden onder de noemer van getuigen die niet verplicht kunnen worden 
om een verklaring af te leggen, vervolgens worden minderjarige en zwakbegaafde 
getuigen, de bedreigde getuigen en deskundigen behandeld. 

Verdaehten 
Ten aanzien van het verhoren van de verdachte als getuigen gelden dezelfde regels 
als tijdens het vooronderzoek: een dergelijk verhoor is niet mogelijk." 

66  Artikel 269 Sv. 
Artikel 289 Sv. 

68  Artikel 284 jo 216 Sv. 
Artikel 292 Sv. 

7°  Artikel 292 Sv. 
21  Artikel 316 Sv; zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. 
22  Zie hoofdstuk 5 voor de regels met betrekking tot het verhoren van verdachten. 
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Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen 
Voor het horen van getuigen ter terechtzitting en hun recht op verschoning of 
geheimhouding in deze fase van het strafproces gelden dezelfde regels als tijdens 
het vooronderzoek. Artikel 284 lid 4 Sv verklaart de artikelen die van toepassing 
zijn op de getuige tijdens het vooronderzoek" van overeenkomstige toepassing." 

Minderjarige en zwakbegaafde getuigen 
Minderjarigen, die geen bloed- of aanverwanten zijn, kunnen ter terechtzitting als 
getuige optreden. Daarvoor gelden net als voor zwakbegaafde getuigen bijzondere 
regels. Indien een getuige de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, wordt 
hij voorafgaand aan zijn verhoor niet door de voorzitter beedigd, maar aangemaand 
dat hij de waarheid dient te zeggen. Wanneer een rechter vermoedt dat een getuige 
de betekenis van de eed niet zal begrijpen of wanneer de getuige een gebreklcige 
ontwildceling of ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens heeft, maant de 
rechter die getuige eveneens aan om de waarheid te spreken." In gevallen waarin 
de getuige niet opgewassen is tegen de psychische belasting van een verhoOr op 
terechtzitting, kunnen de verklaringen die bij de rechter-commissaris tijdens het 
vooronderzoek zijn afgelegd, gebruikt worden als ware zij ter terechtzitting 
afgelegd." 

Bedreigde getuigen 
Behalve de klassieke verschonings- en geheimhoudingsgerechtigden kurmen 
sommige andere getuigen ook weigeren om op bepaalde vragen te antwoorden. 
Ook kunnen zij hun verklaring onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld 
anoniem, afleggen." Op de terechtzitting heeft de rechter de mogelijkheid om 
vragen naar de identiteit van de getuige achterwege te laten indien hij vermoedt dat 
die getuige door het afleggen van een verklaring overlast zou lcurmen onder-
vinden." De getuige heeft daarmee nog niet de status van `bedreigde getuige'. Een 
dergelijke status krijgt de getuige wel als hij zijn verklaring in volledige 
anonimiteit aflegt." Deze verklaring wordt in een dergelijk geval tijdens het voor-
onderzoek afgelegd ten overstaan van een rechter-commissaris." 

Des kundigen 
Op deskundigen zijn alle, op de terechtzitting betrekking hebbende, processuele 
bepalingen die gelden voor de `gewone' getuigen van toepassing." Er zijn echter 
enkele verschillen: de deslcundige wordt namelijk altijd beedigd opdat hij zijn taak 
naar eer en geweten zal vervullen." Artikel 287 Sv, waarin de getuige verplicht 
wordt zijn redenen van wetenschap toe te lichten, is ten aanzien van deskundigen 
uitdrukkelijk uitgesloten. Een deskundige kan in tegenstelling tot een weiger- 

73  De artikelen 217-220 Sv. 
74  Zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. 

Artikel 284 jo 216 Sv. 
• Zie T&C Sv (Harteveld), aant. 1 bij art. 216 Sv. 
• HR 11 februari 1994, NJ 1995, 84. 
• Artikel 284 Sv. 
79  Artikel 226a Sv. 
80  Artikel 342 lid 2 Sv; zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. 
81  Artikel 296 Sv. 

Artikel 228 Sv; zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. 
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achtige getuige niet gegijzeld worden. Wet is de deskundige verplicht om de door 
de rechtbank gevorderde diensten te verrichten. De toepasselijkverklaring van de 
regeling met betreklcing tot deskundigen uit het vooronderzoek betekent dat ook de 
oproeping geschiedt volgens die regeling. 

3.2. Duitsland 

A. Verhoor van de getuige ter terechtzitting: gang van zaken 
In het Duitse recht kan een ieder, met uitzondering van de verdachte, getuige zijn. 
De getuige heeft drie plichten: te verschijnen, te verklaren en een eed af te leggen 
dat hij de waarheid zal spreken." Op grond van het onmiddellijkheidsbeginsel 
dienen in Duitsland de getuigen op de terechtzitting te verschijnen." Uitzonde-
ringen op dit beginsel zijn mogelijk bijvoorbeeld wanneer de getuige in het 
buitenland woont en tijdens het vooronderzoek — door een buitenlandse rechter — is 
verhoord of wanneer de getuige geestelijk of lichamelijk niet in staat is om ter 
terechtzitting aanwezig te zijn en zowel de Staatsanwaltschaft als de verdediging 
geen bezwaar hebben tegen het gebruik van het tijdens het vooronderzoek 
opgemaakte proces-verbaal van verhoor." Indien er geen wettelijk gronden voor 
afwezigheid zijn, dient de getuige aan zijn verschijnings- en verklarings-ver-
plichting te voldoen. Als hij dit niet doet, kan hem een geldboete (Ordnungsgeld) 
worden opgelegd en wanneer hij die boete niet betaalt, kan hij worden gegijzeld 
(Ordnungshaft)." 

Voorafgaand aan de getuigenverhoren worden alle getuigen — tegelijk — erop 
gewezen dat zij de waarheid dienen te spreken", dat zij eventueel een beroep 
kunnen doen op een verschoningsrecht en dat zij geen verklaringen hoeven af te 
leggen die belastend jegens zichzelf zijn. Tevens wordt dan het belang van de eed 
of belofte uitgelegd, die zij later dienen af te leggen." Iedere getuige dient 
afzonderlijk een eed of belofte af te leggen." Voor sommige categorieen van 
getuigen geldt echter een beedigingsverbod, namelijk getuigen die onder de zestien 
jaar zijn, geestelijk gestoorde getuigen en de (apart gedagvaarde) medeverdachte, 
medeplichtige van de verdachte of de begunstigde van het strafbare feit." 
Bovendien kan ten aanzien van bepaalde getuigen afgezien worden van een 
beediging. Dit kunnen getuigen zijn tussen de zestien en achttien jaar, het slacht-
offer, personen die (eerder) wegens meineed zijn veroordeeld, en getuigen waarvan 
het openbaar ministerie en de verdediging een beediging niet noodzakelijk achten." 
De beslissing tot at dan niet beediging wordt door de voorzitter genomen." De 

gg  Roxin, a.w., blz. 187. 
" Artikel 250 StP0. 
" Artikel 251 StP0. 

Artikel 70 &PO. 
gg  Het plegen van meineed is stratbaar gesteld in artikel 153 StGB. 
gg  Artikel 57, 66c &PO. 
89  Artikel 59 StP0. 
• Bijvoorbeeld de heler. 
• Artikel 60 StP0. 
92  Artikel 61 StP0. 
93  Roxin, a.w., blz. 200. 
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beddiging, alsmede de redenen tot het eventuele achterwege laten daarvan, dienen 
in het proces-verbaal te worden opgenomen." 

De getuigen worden afzonderlijk verhoord in afwezigheid van de later te verhoren 
getuigen." Eerst wordt de getuige verhoord omtrent zijn persoon, zoals met betrek-
king tot zijn naam en woonplaats", en vervolgens hij met betreldcing tot het 
strafbare feit." Getuigen die zijn verhoord mogen alleen met toestemming van de 
voorzitter de zittingszaal verlaten." 

De getuige wordt eerst door de voorzitter verhoord, waarna de bijzittende rechters 
(Schoffen of mederechters), de officier van justitie en de verdediging vragen 
kunnen stellen. De voorzitter kan bepaalde vragen verbieden, indien die vragen 
naar zijn mening niet ter zake doen of onbehoorlijk zijn." Getuigen die door de 
Staatsanwaltschaft of de verdediging zijn opgeroepen, lamnen volgens de wet 
worden onderworpen aan een milde vorm van een lcruisverhoor (cross-
examination) zoals bekend uit het Anglo-Amerikaanse recht.'°° Van deze verhoor-
vorm schijnt in de praktijk echter nauwelijks gebniik te worden gemaakt.'°' 

B. Categorieen van getuigen 
In het onderstaande worden enkele categoriedn van getuigen besproken waarvoor 
bijzondere regels gelden: verdachten, getuigen die niet verplicht kunnen worden 
om een verklaring af te leggen — namelijk verschoningsgerechtigde en geheim-
houdingsplichtige getuigen — minderjarige en zwakbegaafde getuigen, bedreigde 
getuigen en tot slot deslcundigen. 

Verdachten 
In het Duitse recht kunnen verdachten niet als getuige in hun eigen zaak 
optreden.'°2  Voor de medeverdachte kent het Duitse recht een bijzondere regel. Een 
medeverdachte mag niet als getuige een verklaring ten gunste of ten laste van de 
verdachte afleggen.'°' De omvang van het begrip medeverdachte kan begrepen 
worden met behulp van artikel 60 tweede lid StP0. Dit artikel verbiedt de 
beddiging tot verhoor van onder andere de personen die het strafbare feit hebben 
gepleegd, die voorwerp zijn van onderzoek, die hebben deelgenomen aan het feit 
of door het feit zijn begunstigd. 

Artikel 64 StP0. 
" Artikel 58 StP0. 

Artikel 68, 68a StP0. 
97  Artikel 69 StP0. 
98  Artikel 248 StP0. 
" Artikel 240 en 241 StP0. 
'°° Artikel 239 StP0. 
1°1  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 1 bij Artikel 239 StP0. Dit artikel geeft de mogelijkheid dat 
de partijen — Staatsanwaltschaft en verdediging — de leiding over het verhoor hebben in plaats van de 
voorzittende rechter. Tijdens lcruisverhoren kunnen alleen door de partijen zelf naar voren gebrachte 
getuigen worden verhoord. 

02  Zie paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk. 
103  Eisenberg, a.w., blz. 215. 

81 



Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen 
Net als in het vooronderzoek hebben farnilieleden en andere aanverwanten van de 
verdachte een verschoningsrecht dat zij lcunnen inroepen indien hen gevraagd 
wordt om een getuigenverklaring af te leggen. Ter terechtzitting gelden voor het 
inroepen van een verschoningsrecht dezelfde regels als tijdens het vooronderzoek, 
te weten de artikelen 52 e.v. StP0. 

Wat voor de verschoningsgerechtigden geldt, geldt ook voor de geheimhoudings-
plichtigen. De regels voor beide categorieft getuigen zijn voor het voor- en 
eindonderzoek dezelfde.'" 

Minderjarige en zwakbegaafde getuigen 
Ook minderjarigen en zwakbegaafden kunnen als getuige ter terechtzitting worden 
gehoord.'" Er gelden met betreklcing tot het verhoren van minderjarigen en 
geestelijk gestoorden echter erikele bijzondere regels. Een minderjarige onder de 
zestien jaar mag in beginsel alleen door de voorzitter worden verhoord en de 
andere deelnemers aan het strafproces kunnen alleen via de voorzitter vragen 
stellen. Indien de voorzitter van mening is dat de minderjarige geen nadeel of 
schade kan ondervinden van de vragen, kunnen de andere procesdeelnemers ook 
zelf vragen aan de getuige stellen.'" Ter bescherming van de minderjarige of 
geestelijk gestoorde getuige kan de verdachte tijdens het verhoor van die getuige 
uit de zittingszaal verwijderd worden.'" De voorzitter deelt na afloop van het 
verhoor en bij de terugkomst van de verdachte, de verdachte kort mede wat zich in 
zijn afwezigheid heeft afgespeeld. 

De meningen zijn zeer verdeeld over het gebruik van videoverhoren ter 
bescherming van minderjarige getuigen die slachtoffer waren van bijvoorbeeld 
sexueel misbruik. Het Landgericht Mainz heeft het toegestaan dat de voorzitter de 
minderjarige getuige buiten de zittingszaal verhoorde, terwijI de andere proces-
deelnemers het verhoor gelijktijdig op een videoscherm in de zittingszaal konden 
volgen. Het is allerminst zeker of dit voorbeeld in de toekomst gevolgd zal 
worden.'" 

Minderjarige getuigen onder de zestien en getuigen met een geestelijke stoomis 
kunnen op grond van artikel 60 StP0 niet worden beedigd. De voorzitter beslist ten 
aanzien van minderjarige getuigen die ouder dan zestien, maar jonger dan achttien 
jaar oud zijn, of deze beedigd dienen te worden of niet. 

Bedreigde getuigen 
Tijdens de behandeling van de zaak ter terechtzitting kan het in het belang van de 
veiligheid van een getuige noodzakelijk zijn om deze anonimiteit te verlenen. Het 
afleggen van een verklaring met stemvervorming of achter een scherm kan in 
sommige gevallen niet genoeg zijn om de veiligheid van een getuige te garanderen. 

1 " Zie paragraaf 2.2 van Wt hoofdstuk 
l°1  Kleinkneeht/Meyer-Ganer, a.w, aant. 12 voorafgaand aan artikel 48 StP0. 
106  Artikel 24Ia StP0. 
107  Artikel 247 StP0. 
In Zie Kleinknecht/Meyer-Gooner, a.w., aant. 16 bij artikel 250 StP0. 
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In dergelijke gevallen kan de getuige op grond van artikel 68 StP0 anoniem 
blijven. In dit wetsartikel staat echter wel aangegeven dat de getuige wel moet 
aangeven in welke hoedanigheid hij op de hoogte is (gekomen) van het strafbare 
feit. Het doel van deze regel is de geloofwaardigheid van de getuige vast te stellen. 
Deze regel geldt alleen tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Een dergelijke 
verplichting tijdens het verhoor in een eerdere fase van het proces zou het belang 
van het onderzoek lcunnen schaden.'" 

Des kundigen 
Ook met betrekking tot de deslcundige gelden ten aanzien van het onderzoek ter 
terechtzitting dezelfde regels als tijdens het vooronderzoek."° Het verhoor van de 
deslcundige ter terechtzitting vindt overeenkomstig de regels met betreldcing tot 
getuigenverhoren plaats"', maar er zijn we! verschillen. Een deskundige kan door 
de rechter ambtshalve beedigd worden, maar ook op verzoek van de officier van 
justitie of de verdediging." 2  De deslcundigeneed houdt in dat de deskundige zijn 
werk onpartijdig en naar eer en geweten dient te vervullen. Bij het opmaken van 
zijn rapport kan de deskundige verzoeken dat de verdachte of getuigen worden 
verhoord. Hij kan bij die verhoren zelf vragen stellen." 3  Aan het eind van zijn 
onderzoek stelt de deslcundige een rapport op. Wanneer de rechter geen genoegen 
met het rapport neemt, kan deze een nieuw rapport door de dezelfde of een andere 
deskundige laten opmaken." 4  Een verdachte kan een deslcundige alleen via de 
rechter inroepen. Indien de verdachte van mening is dat een deslcundigenrapport 
(of een tegen-rapport) noodzakelijk is terwijI dit zich niet bij de bewijsmiddelen 
bevindt, kan hij een Beweigantrag doen, waarin hij de rechter om aanvullend 
bewijs vraagt." 5  

De procespartijen kunnen de rechter een tegen-deskundigenonderzoek verzoeken, 
wanneer zij het met met de inhoud van het eerdere rapport eens zijn. Het is de 
rechter vrij hoe op dit verzoek te beslissen. De rechter kan ook ambtshalve een 
tweede deskundige benoemen. 116  Wanneer de rechter zelf voldoende kennis met 
betrelcking tot een bepaald onderwerp heeft, mag hij ook een beslissing zonder 
hulp van deskundigen nemen. In enkele gevallen is de rechter echter verplicht om 
een deskundige in te schakelen, zoals bijvoorbeeld bij een veimoedelijke 
geestelijke stoornis bij de verdachte of een 1ijkschouw." 7  

09  KleinIcnecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 16 bij artikel 68 StP0. 
116  Zie paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk. 

Artikel 72 StP0. 
112 Artikel 79 StP0. 
113 Artikel 80 StP0. 
H4  Artikel 83 StP0. 
"5  Roxin, a.w., blz. 326. 
116  Artikel 244 StP0; zie ook Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w, aant. 72 e.v. bij dit artikel. 
"7  Roxin, a.w., blz. 205; artikelen 81, 87 StP0. 
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4. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

4.1. Nederland 

In artikel 339 Sv worden de verklaringen van zowel een getuige als een deskundige 
als wettige bewijsmiddelen erkend. Dit betekent dat de rechter een getuige- of 
deskundigeverklaring als bewijs mag gebruiken bij zijn beslissing of de verdachte 
schuldig bevonden kan worden aan het tenlastegelegde strafbare felt." De rechter 
is echter vrij in de selectie van bewijsmiddelen en de beoordeling van de waarde 
die hij aan een bepaald bewijsmiddel hecht. Als een verdachte op de terechtzitting 
een verklaring van een getuige betwist, mag die getuigenverklaring als bewijs 
gebruikt worden, zonder dat in het vonnis enige bijzondere aandacht aan die 
betwisting wordt besteed." 9  Er geldt ten aanzien van getuigenverklaringen wel een 
wettelijk bewijsminimum. De bewezenverklaring mag namelijk niet slechts op de 
verklaring van 66n getuige berusten.'" Het gebruik van een verklaring die is 
afgelegd door een minderjarige onder de zestien jaar dient extra gemotiveerd te 
worden."' Dit geldt ook voor het gebruik van verklaringen van bedreigde getuigen. 
De door de anonieme getuige afgelegde verklaring kan als bewijsmiddel worden 
gethtroduceerd, maar het bewijs dat de verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft 
begaan mag niet uitsluitend berusten op anonieme verklaringen.'" Ook door 
anonieme verbalisanten opgemaakte processen-verbaal zijn beperkt bruikbaar als 
bewijs.'" Sommige getuigen bezitten een bepaalde deskundigheid met betrekking 
tot een bepaald onderwerp. Hun verklaringen tijdens het onderzoek worden echter 
beschouwd en behandeld als `gewone' getuigenverklaringen en niet als deskun-
digenverklaringen. 124 

Veel verklaringen bevinden zich in schriftelijke vorm (proces-verbaal) in het 
dossier, omdat zij reeds tijdens het vooronderzoek zijn afgenomen. Zo worden in 
de praktijk getuigenverklaringen vaak tijdens het vooronderzoek ten overstaan van 
de politie of de rechter-commissaris afgelegd. Door het gebruik van die eerder 
afgelegde verklaringen is het zwaartepunt van het strafproces op het vooronder-
zoek komen te liggen. Deze praktijk werd door de Hoge Raad vrijwel onmiddellijk 
na de invoering van dit nieuwe Wetboek van Strafvordering in 1926 goedge-
keurd'", terwijI het nieuwe wetboek juist een uitgebreide regeling bevat met 
betreklcing tot mondelinge getuigenverklaringen ter terechtzitting. Het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde de praktijk waarin de verdachte niet 
in de gelegenheid werd gesteld om een getuige (te doen) ondervragen of de 
juistheid van een getuigenverklaring aan te vechten, in verschillende uitspraken 

I Is  Artikel 338 Sv. 
119  T&C Sv (Nijboer), aant. 5 bij artikel 342 Sv. 
120  De zogenaamde 'unus testis nullus testis'-regel: een getuige is geen getuige. 
121 Artikel 360 Sv. 
I22  Artikel 344a Sv en zie ook Beijer, a.w., blz. 143. 
113  Artikel 344 Sv. 
124  Artikel 342 Sv. 
125  HR 20 december 1926, Nil927, 85, het zogenaamde de auditu-arrest. 
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niet in overeenstemming met artikel 6 EVRM.'" Of een veroordeling gebaseerd 
mag worden op een anonieme getuigenverklaring beoordeelt het EHRM op drie 
punten: ten eerste, waren er voldoende redenen om de identiteit van de getuige niet 
te onthullen; ten tweede, zijn er zodanige maatregelen getroffen dat de verdediging 
toch in de gelegenheid is gesteld om de betrouwbaarheid van de verklaringen ter 
discussie te stellen en ten derde, was de veroordeling niet enkel of in beslissende 
mate op de anonieme verklaringen gebaseerd.'" Waar het gaat om opsporings-
ambtenaren hanteert het EHRM strengere eisen. Als opsporingsambtenaren optre-
den als getuigen levert het opsporingsbelang op zich geen zelfstandige grond op tot 
beperking van het ondervragingsrecht op een openbare terechtzitting. In gevallen 
waarin de veiligheid van de getuigende opsporingsambtenaar of zijn gezin in het 
geding is, zal bekeken moeten worden wat de minst vergaande inbreuk op het 
ondervragingsrecht van de verdachte is.'" 

De artikelen 343 en 344 lid 1 sub 4 Sv hebben betrekking op de deslcundigen-
verklaring of het deskundigenrapport als bewijsmiddel. Verslagen van deskundigen 
vallen in de categorie wettige bewijsmiddelen. De wet geeft geen criteria voor 
deskundigheid. Dat oordeel wordt overgelaten aan de rechter. Indien de deskundig-
heid in twijfel wordt getrokken, dient de rechter zijn oordeel daarover uitdruldcelijk 
te motiveren. Ook dient de rechter gemotiveerd te reageren op verweren met 
betrekking tot de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode. De rechter hoeft 
niet te motiveren waarom hij een bepaalde deskundigenverklaring betrouwbaarder 
acht dan een niet voor bewijs gebezigde deslcundigenverklaring. 

4.2. Duitsland 

Getuigenbewijs en deskundigenbewijs zijn wettige bewijsmiddelen. Dit betekent 
dat zij onderdeel uitmaken van het zogenaamde Strengbeweis dat voorgeschreven 
is voor de vaststelling van de feiten en omstigheden met betrekking tot het 
strafbare feit en de schuld van de dader.'" Bovendien mogen deze bewijsmiddelen 
enkel op volgens de wet voorschreven wijzen worden verkregen en worden 
gebruikt.'" Uit sommige Beweiserhebungsverbote — dit zijn de regels met betrek-
king tot de verlcrijging van bewijs — lcunnen Beweisverwertungsverbote — regels 
met betrekking tot het gebruik van verIcregen bewijs — worden afgeleid. Wanneer 
de onrechtmatige verlcrijging van het bewijs de persoonlijke levenssfeer van een 
getuige (of de verdachte) raakt, is de kans groot, dat het verkregen bewijs op grond 

126  EHRM 20 november 1989, NJ 1990, 245 (Kostovski); het EHRM oordeelde ook regelingen van 
andere landen op dit gebied in strijd met artikel 6 EVRM (het recht op een fair trial — het recht om een 
getuige te ondervragen): zie bijvoorbeeld EHRM 24 november 1984, NJ 1988, 745 (Unterpertinger), 
EHRM 20 september 1993, NJ 1994, 358 (Saidi). 
127  T&C Sv (Den Hartog), aant. 14 bij artikel 6 EVRM. Het Hof toetst de fairness van de strafprocedure 
als geheel, inclusief de fase van de bewijsgaring. In de zaak Doorson (EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 
741) stelde het EHRM dat de regels voor de verzameling en waardering van bewijsmateriaal in beginsel 
een kwestie van nationaal recht is. Het uitgangspunt daarbij is echter wel dat getuigen ter terechtzitting, 
of een eerdere fase in het strafproces, ondervraagd moeten kunnen worden door de verdediging. De 
rechten van de verdediging dienen tijdens het onderzoek in voldoende mate gerespecteerd te worden. 
Zie ook T&C Sv (Nijboer), aant. 5h ml. opm. 
128  EHRM 23 april 1997, NJ 1997, 635 (Van Mechelen). 
128  Roxin, a.w., blz. 160. Zie ook hoofdstuk 3 van dit boek. 
130  Artikel 244 e.v. StP0. 
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van een Beweisverwertungsverbot niet gebruikt mag worden.''' Als voorbeeld kan 
hier een heimelijke opname van een gesprek op geluidsband worden genoemd. 

AIle getuigen die ter terechtzitting verschijnen moeten op grond van artikel 245 
StP0 worden gehoord, tenzij alle partijen van het verhoor van een bepaalde 
getuige afzien. Het onmiddellijkheidsbeginsel bepaalt namelijk dat een verhoor van 
de getuige ter terechtzitting niet mag worden vervangen door het voorlezen van een 
proces-verbaal van verhoor, dat in een eerder stadium van het onderzoek is 
opgenomen.'" De wet noemt echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. In 
artikel 251 StP0 staan de gevallen weergegeven waarin het verhoor van een 
getuige — of een deskundige — ter terechtzitting kan worden vervangen door 
voorlezing van het eerder opgemaakte proces-verbaal van verhoor dat destijds door 
een rechter was afgenomen: wanneer de getuige of deskundige tussentijds 
gestorven is of geestelijk gestoord of langdurig ziek is geworden of wanneer hij 
onvindbaar is en wanneer alle procespartijen met de voorlezing van het proces-
verbaal instemmen. Met de instemming van de verdediging kunnen ook andere 
processen-verbaal worden voorgelezen, zoals bijvoorbeeld verklaringen die bij de 
politie zijn afgelegd.'" Zich in het buitenland bevindende getuigen dienen in 
beginsel op de Duitse terechtzitting te verschijnen. Indien dit onmogelijk is kan 
worden volstaan met een verhoor van die getuige in het buitenland. Het aldaar 
opgemaakte proces-verbaal van verhoor kan vervolgens worden voorgelezen op de 
terechtzitting in Duitsland.'" 

De Duitse strafproceswet verbiedt verklaringen 'van horen zeggen' niet, maar men 
kan er van uitgaan dat dergelijke verklaringen met veel omzichtigheid dienen te 
worden behandeld. Het Bundesgerichtshofheeft er meerdere malen op gewezen dat 
verklaringen van horen zeggen geringe bewijslcracht hebben en dat een vonnis niet 
alleen op dergelijke verklaringen mag steunen.'" 

Ook een deskundigenrapport is een wettig bewijsmiddel. De rechter mag alleen dat 
deel van het rapport rechtstreeks als bewijs gebruiken, waarin de bevindingen van 
de deskundige zelf, op grond van zijn deskundigheid, zijn weergegeven. De delen 
van het rapport waarin meer algemene feiten staan weergegeven, die de rechter ook 
anderszins kan weten, mogen niet zonder meer als bewijs gebruikt worden. Voor 
het gebruik van die delen van het rapport dient de rechter de deslcundige als getuige 
te ondervragen.'" 

5. Rechtsvergelijkende conclusie 

In het onderstaande worden overeenkomsten en verschillen tussen het Duitse en 
het Nederlandse recht met berrelcking tot getuigen- en deskundigenverhoren 

131  Roxin, a.w., blz. 168. 
" 2  Artikel 250 StP0. 
133  Artikel 251 lid 2 StP0. 
134  Sehomburg/Lagodny, a.w., aant. 32 voor artikel 68 IRG. 

Roxin, a.w., biz. 343. De Straatsburgse jurisprudentie is ook bier van toepassing. 
36 Roxin, a.w., blz. 208. 
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besproken voorzover deze van belang zijn voor het intemationale rechtshulp-
verkeer. 

Overeenkomsten 
De Nederlandse en Duitse regelingen met betrekking tot het verhoren van getuigen 
vertonen de volgende overeenkomsten. Een getuige kan tijdens het vooronderzoek 
zowel in Duitsland als in Nederland door een politie-ambtenaar en een rechter 
(Ermittlungsrichter danwel rechter-commissaris) worden verhoord. Het verhoor 
door een politie-ambtenaar geschiedt in beide landen onbeedigd. Voorafgaand aan 
zijn verhoor door een rechter — in het vooronderzoek of tijdens de terechtzitting — 
wordt de getuige we! beedigd. Minderjarige en zwakbegaafde getuigen kunnen 
onbeedigd een verklaring afleggen. Alleen ten overstaan van een een rechter is de 
getuige volgens de Duitse en Nederlandse wet verplicht om een verklaring af te 
leggen. Het afleggen van een verklaring tegenover de politie gebeurt zowel in 
Nederland als in Duitsland op basis van vrijwilligheid. 

Sommige getuigen zijn zelfs niet bij de rechter verplicht om te verklaren. Dit zijn 
de verschoningsgerechtigde en geheirnhoudingsplichtige getuigen. Zowel in 
Nederland als in Duitsland lcunneri de raadsman van de verdachte, artsen, 
geestelijken en bloed- en aanverwanten van de verdachte niet worden verplicht tot 
het afleggen van een verklaring. Werlcnemers van banken lcunnen zich in Neder-
land en in Duitsland niet beroepen op een bankgeheim en zullen op verzoek van 
politie en justitie gegevens dienen te verstrekken. De verdachte zelf kan gedurende 
het gehele onderzoek voorafgaand en tijdens de terechtzitting niet als getuige, dat 
wil onder andere zeggen onder ede, worden verhoord. In het Duitse en het 
Nederlandse recht kunnen getuigen indien zij worden bedreigd anoniem een 
verklaring afleggen. Deze anonimiteit kan volledig of gedeeltelijk zijn. Het is in 
beide rechtsstelsel de rechter die daarover beslist. 

Het Duitse en Nederlandse strafprocesrecht hebben beide afzonderlijke regelingen 
met betreklcing tot de deslcundige. Zowel in Duitsland als in Nederland wordt de 
deskundige op een andere wijze beedigd dan een getuige. De deskundige moet zijn 
taak naar eer en geweten vervullen. Sommige `gewone' getuigen lcunrien ook een 
bepaalde deslcundigheid bezitten. Zij blijven in dat geval echter gewone getuigen 
en niet als deslcundigen. Getuigen- en desktuidigenverklaringen zijn zowel naar 
Duits als naar Nederlands recht wettige bewijsmiddelen. Dit betekent dat de rechter 
de verklaring van een getuige of de deslcundige mag gebruiken bij zijn veroor-
delingsbeslissing ten aanzien van de verdachte. 

Verschillen 
Er bestaan met betrekking tot het verhoren van een getuige tussen het Nederlandse 
en Duitse recht behalve overeenkomsten ook verschillen. Volgens het Duitse recht 
kan een getuige ook door een Staatsanwalt worden verhoord. De getuige is 
verplicht om op een oproep tot een dergelijk verhoor te verschijnen. Tijdens zijn 
verhoor staat hij echter niet onder ede. In Nederland kent het strafprocesrecht een 
zodanige zelfstandige verhoorbevoegdheid van de officier van justitie niet. 

Het Duitse recht verbiedt de beediging tot verhoor van personen die mededader of 
medeplichtige van de verdachte zijn. Anders dan in Duitsland kunnen in het 
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Nederlandse recht dergelijke getuigen — nadat hun zaak is afgedaan — wel worden 
verplicht tot het afleggen van een beedigde verklaring. 

De wettelijke categorieen van verschoningsgerechtigde en geheimhoudings-
plichtige getuigen zijn in het Duitse recht uitgebreider dan in het Nederlandse 
strafprocesrecht. In het Duitse recht kan de verloofde van de verdachte ook een 
beroep doen op een verschoningsrecht. In Nederland kan alleen de (ex)echtgenoot 
van de verdachte zo een recht in roepen.' 37  Anders dan in het Nederlandse recht 
heeft een journalist volgens het Duitse recht wet een wettelijke geheimhoudings-
plicht. In het Nederlandse recht is deze geheimhoudingsplicht niet wettelijk 
geregeld, maar wel in de jurisprudentie geaccepteerd. 

In Nederland ligt het zwaartepunt van het strafproces nog steeds op het 
vooronderzoek, ails naar aanleiding van de Straatsburgse jurisprudentie op dit punt 
een verandering waameembaar in richting van het onderzoek ter terechtzitting. In 
Duitsland gaat men in beginsel uit van een onmiddellijke bewijsgaring. Hetgeen 
betekent dat al het bewijs in zoveel mogelijk directe vorm ter terechtzitting aan bod 
dient te komen. Het verhoor van een getuige kan daarom in Duitsland in beginsel 
niet worden vervangen door het voorlezen van een verklaring die tijdens het 
vooronderzoek is opgenomen in een proces-verbaal. Verklaringen van horen 
zeggen hebben in het Duitse recht geringe bewijslcracht. De getuige zal daarom ter 
terechtzitting andermaal dienen te worden verhoord. Het Duitse recht kent daarbij 
een regel die cross-examination naar Engels voorbeeld van de getuige mogelijk 
maakt. De Nederlandse strafzaak wordt meestal afgedaan op basis van het dossier 
en getuigen worden niet opnieuw verhoord. In het dossier bevinden zich onder 
andere de schriftelijke getuigenverklaringen die tijdens het voor onderzoek zijn 
afgelegd. Met name de voor de rechter-commissaris afgelegde verklaringen hebben 
in de pralctijk grote bewijswaarde. 

6. Conclusies en aanbevelingen voor de kleine rechtshulp 

Een van de in het intemationale rechtshulpverkeer meest gevraagde bewijsgarings-
methoden is het getuigenverhoor. In de praktijk komt het zeer regelmatig voor dat 
een getuige die zich in Nederland bevindt, dient te worden verhoord op verzoek 
van de Duitse autoriteiten. Of omgekeerd: Nederland en Duitsland zijn immers 
buurlanden. Hierdoor rijst de vraag in hoeverre de Nederlandse en Duitse rege-
lingen met betrekking tot getuigenverhoren zich met elkaar laten verenigen met het 
oog op deze intemationale uitwisseling van getuigenbewijs. Zoals hiervoor in 
paragraaf 5 bleek vertonen de regelingen van getuigenbewijs in Nederland en 
Duitsland veel overeenkomsten. In het onderstaande wordt bekeken welke 
verschillen tot problemen kunnen leiden en hoe deze kunnen worden vermeden. 

In het algemeen geldt dat in een rechtshulpverzoek zorgvuldig dient te zijn 
aangegeven door wie een getuigenverhoor moet worden afgenomen: volstaat een 
politieverhoor of dient een rechter het verhoor af te nemen? Dit kan afhangen van 

137  Schomburg/Lagodny, a.w., aant. 38b voor artikel 68 IRO. Hier wordt gewezen op een mogelijk 

probleem in het intemationale rechtsverkeer op dit punt. 
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het doel van het verzoek. Indien de verzoekende autoriteit de getuigenverklaring 
alleen in het vooronderzoek ter ondersteuning van de opsporing nodig heeft, zal 
veelal een ten overstaan van een politie-ambtenaar afgelegde verklaring volstaan. 
Is de verklaring echter bedoeld als bewijs ter terechtzitting, dan is de kans groot dat 
de verzoekende autoriteit een voor een rechter afgelegde getuigenverklaring zal 
prefereren, immers in Duitsland is de inhoud van een proces-verbaal van een 
opsporingsambtenaar niet bruikbaar als bewijs ter terechtzitting. Indien in een 
rechtshulpverzoek met duidelijk is aangegeven wie het getuigenverhoor dient af te 
nemen, is het zinvol op dit punt aanvullende informatie te vragen. Een lijst met 
concrete vragen die aan de getuige dienen te worden gesteld, kan tevens de 
uitvoering van het rechtshulpverzoek bespoedigen. De aangezochte autoriteit is 
immers minder goed op hoogte van de strafzaak dan de verzoekende. 

Naast deze algemene aanbeveling lcunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Duitsland 
Nederlandse rechtshulpverzoekende autoriteiten dienen er rekening mee te houden 
dat de verloofde van de verdachte in Duitsland een beroep kan doen op een 
verschoningsrecht. Een rechtshulpverzoek waarin gevraagd wordt om de verloofde 
van de verdachte te verhoren zal alleen op basis van vrijwillige medewerking van 
de verloofde kunnen worden uitgevoerd. 

In het Duitse recht is het niet toegestaan om de medeverdachte of medeplichtige 
een getuigenverklaring onder ede te laten afleggen. Ook indien in een Nederlands 
rechtshulpverzoek om een getuigenverhoor van deze personen wordt gevraagd, zal 
dit rechtshulpverzoek alleen op basis van vrijwillige medewerking kunnen worden 
uitgevoerd. 

Duitse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
Anders dan in het Nederlandse recht heeft een Duitse Staatsanwalt een zelf-
standige verhoorbevoegdheid. Indien in een Duits rechtshulpverzoek wordt ge-
vraagd om een getuigenverhoor dat door een Staatsanwalt dient te worden afge-
nomen, zal de aangezochte Nederlandse autoriteit de verzoekende autoriteit moeten 
vragen of het verhoor door een politie-ambtenaar of Fen rechter-commissaris dient 
te worden afgenomen. 

Bij de uitvoering van een Duits rechtshulpverzoek waarin om een getuigenverhoor 
wordt gevraagd, zal de verhorende politie-ambtenaar of rechter-commissaris de 
getuige dienen mee te delen dat de kans bestaat dat de Duitse verzoekende autori-
teiten de getuige in een later stadium van het strafproces alsnog zullen oproepen 
om op de terechtzitting in Duitsland te verschijnen. Deze oproeping zal in veel 
gevallen niet gebeuren, aangezien het Duitse recht de mogelijkheid kent in geval 
van een in het buitenland afgelegde getuigenverklaring een uitzondering te maken 
op het onmiddellijkheidsbeginsel. In beginsel dienen alle getuigen echter ter 
terechtzitting (andermaal) te worden verhoord. 
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Al met al zijn in het kleine rechtshulpverkeer weinig problemen met betrekking tot 
getuigenbewijs te verwachten. De lcnelpunten die er zijn, laten zich op eenvoudige 
wijze vermijden. 
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Hoofdstuk 7: Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking) 

1. Inleiding 

Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking) van plaatsen is een ingrijpend 
dwangmiddel waarvan de inzet in het kader van de kleine rechtshulp vaak wordt 
verzocht. In dit hoofdstuk wordt de regeling met betrekking tot inbeslagneming en 
doorzoeking in Nederland en Duitsland besproken (paragraaf 2), waarna in 
paragraaf 3 het gebruik van het in beslag genomen materiaal ter terechtzitting aan 
bod komt. In paragraaf 4 worden verschillen tussen Nederlandse en Duitse 
regelingen met betreldcing tot inbeslagneming en doorzoeking samengevat in een 
rechtsvergelijkende conclusie. In paragraaf 5 worden enkele conclusies en aanbe-
velingen ten behoeve van de kleine rechtshulp gedaan. Het hoofdstuk wordt, wel-
licht ten overvloede, afgesloten met een weergave van de belangrijkste met de 
wetswijziging Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek in werking getreden 
artikelen ten aanzien van inbeslagneming en doorzoeking (paragraaf 6). 

2. Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking) 

2.1. Nederland 

A. (Gronden voor) inbeslagneming 
Artikel 134 lid 1 Sv definieert inbeslagneming als "het onder zich nemen of gaan 
houden van een voorwerp ten behoeve van de strafvordering". Het dwangmiddel 
kan zowel ten aanzien van roerende als onroerende zaken worden uitgeoefend en 
kan onder andere in het kader van een doorzoeking plaatsvinden. De algemene 
voorwaarde voor de toepassing van een (strafrechtelijk) dwangmiddel is dat er een 
vermoeden moet bestaan dat er een strafbaar feit is gepleegd. Is niet aan deze 
voorwaarde voldaan, dan kan een voorwerp niet op basis van een strafvorderlijke 
bevoegdheid in beslag worden genomen.' De wet stelt geen beperking a'an de lcring 
van personen bij wie een voorwerp in beslag kan worden genomen. Zo kan een 
voorwerp bij de verdachte, maar ook bij een derde in beslag worden genomen, mits 
het belang van de strafvordering door de inbeslagneming wordt gediend. 

De artikelen 94 en 94a Sv noemen de gronden voor inbeslagneming van 
voorwerpen. Zo bepaalt artikel 94 Sv dat alle voorwerpen in beslag kunnen worden 
genomen "die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om 
wederrechtelijk verkregen voordeel 2  aan te tonen". Tevens kunnen op grond van 
artikel 94 Sv alle voorwerpen in beslag worden genomen die verbenrd kunnen 

I  Zie ook Corstens, a.w., blz. 422 e.v. Er bestaat ook een civielrechtelijke vorm van inbeslagneming, 
zoals het conservatoir beslag. Deze vorm van inbeslagneming wordt niet in dit onderzoek betrokken. Er 
wordt evenmin diepgaand ingegaan op beslaglegging in het kader van wederrechtelijk verkregen 
voordeel (strafrechtelijk financieel onderzoek). 
2  Wederrechtelijk voordeel zoals bedoeld in artikel 36e Sr. 
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worden verklaard of onttroklcen worden aan het verkeer.' Verder noemt artikel 94a 
Sv twee additionele gronden voor inbeslagneming. Ingevolge dit artikel kunnen 
voorwerpen in beslag worden genomen tot bewaring van het recht tot verhaal voor 
een op te leggen geldboete alsmede tot bewaring van het recht tot verhaal voor een 
op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel. 

De bevoegdheid tot inbeslagneming 
De artikelen 95 en volgende Sv regelen welke personen en autoriteiten onder welke 
omstandigheden bevoegd zijn tot inbeslagneming.° Ingevolge artikel 95 is tot 
inbeslagneming bevoegd degene die de verdachte aan- of staande houdt. In 
beginsel is dit een opsporingsambtenaar, maar in geval van ontdekking op heter-
daad kan ook een gewone burger voorwerpen in beslag nemen. Slechts voorwerpen 
die de verdachte op het moment van aanhouding met zich voert, mogen in een 
dergelijk geval in beslag worden genomen. Indien dit voor de inbeslagneming 
nodig is, mag alleen een opsporingsambtenaar kleding doorzoeken of een 
onderzoek aan het lichaam verrichten. Een burger is daartoe niet bevoegd. 5  In geval 
van ontdeldcing van een strafbaar feit op heterdaads door een opsporingsambtenaar 
geeft artikel 96 Sv aan die opsporingsambtenaar de bevoegdheid tot inbeslag-
neming van voorwerpeni en, indien dit noodzakelijk mocht zijn in het kader van de 
opsporing, lcunnen zij die voorwerpen bovendien volgen op elke plaats. Welke 
voorwerpen bij ontdeklcing op heterdaad in beslag lcunnen worden genomen, wordt 
bepaald door de artikelen 94 en 94a Sv.° 

ledere opsporingsambtenaar kan op grond van artikel 96a Sv in geval van 
verdenking van een rnisdrijf als omschreven in artikel 67 Sv 9  de uitlevering van 
voorwerpen bevelen van een persoon die redelijkerwijs wordt vermoed houder te 
zijn van dat voorwerp. Degene tot wie het bevel zich richt, is verplicht hieraan te 
voldoen.' De opsporingsambtenaar kan het bevel evenwel niet aan een verdachte 
geven. De verdachte hoeft immers niet aan zijn veroordeling mee te werken. 
Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen zijn niet verplicht om aan 
een bevel ex artikel 96a Sv te voldoen. 

De rechter-commissaris blijft, naast iedere opsporingsambtenaar die bevoegd is op 
grond van artikel 96a Sv, bevoegd om op grond van artikel 105 Sv (nieuw)" 
voorwerpen in beslag te nemen. De rechter-comrnissaris kan op grond van dit 
artikel ambtshalve of op vordering van de officier van justitie de uitlevering 

3  Verbeurdverklaring, zoals geregeld in artikel 33 e.v. Sr; onttrekking aan het verkeer zoals bedoeld in 
artikel 36a c.v. Sr. 

Met de Wet inzake herziening van het gerechtelijk vooronderzoek (Stb. 1999, 43) zijn enkele wijzi-
gingen aangebracht in de inbeslagnemingsregeling; zie paragraaf 6 van dit hoofdstuk. 

Artikel 95 lid 2 jo 56 lid 2 Sv. 
De definitie van heterdaad is te vinden in artikel 128 Sv. 

7  Vergelijk de bevoegdheden van de gewone burger bij ontdekking op heterdaad. 
Zie met bctrekking tot het beslag en de bewaring daarvan de Richtlijnen voor het Beleid van het 

Openbaar Ministerie en de Politic inzake Inbeslagneming (algemeen), vastgesteld in de vergadaing van 
procureurs-generaal rid. 11 oktober 1978, Stcrt 1980, 103. 
9  Een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
I°  Weigering van een bevel is een strathaar feit (artikel 184 Sr). 

lnwerkinggetreden met de Wet Herziening gerechtelijk vouronderzoek. 
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bevelen van voorwerpen ('stukken') die voor inbeslagneming vatbaar zijn. Een 
dergelijk bevel mag hij alleen geven aan degene waarvan het redelijke vermoeden 
bestaat, dat hij de stuldcen onder zich heeft.' 2  Verder gelden voor de inbeslag-
neming op grond van artikel 105 Sv dezelfde voorwaarden als neergelegd in artikel 
96a Sv.'' 

De bevelen ex artikel 96a en 105 Sv houden in dat binnen een bepaalde termijn en 
op de in het bevel vermelde wijze, bepaalde in het bevel aangewezen voorwerpen 
aan de opsporingsambtenaar of de rechter-commissaris dienen te worden over-
handigd." Indien degene aan wie het bevel is gericht niet aan dat bevel voldoet, 
pleegt hij een strafbaar feit en wel het weigeren van een ambtelijk gegeven bevel." 
In een dergelijk geval lumen de stukken alsnog met een bevel tot doorzoeking 
worden verkregen. 16  

Pakketten en brieven die aan de post of een soortgelijke vervoerder zijn toever-
trouwd, lcunnen door de officier van justitie in beslag worden genomen in geval 
van ontdeklcing op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van 
een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Deze stuklcen lcunnen 
alleen in beslag worden genomen voor zover zij van de verdachte afkomstig zijn, 
voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, dan wel indien zij tot het 
begaan van het strafbare feit gediend hebben of daarvan het voorwerp waren.'' Van 
de inhoud van de pakketten en dergelijke, voor zover die gesloten zijn, kan de 
officier van justitie alleen kennisnemen met machtiging van de rechter-
commissaris." 

Klachtprocedure 
Degene bij wie stukken in beslag zijn genomen, kan een klacht indienen tegen die 
inbeslagname op grond van artikel 552a Sv. Indien de rechter vervolgens beslist, 
dat de inbeslagneming niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften is geschied 
of dat het belang van strafvordering zich daartegen niet verzet, moet het in beslag 
genomen voorwerp worden teruggegeven aan de beslagene. 

B. Doorzoeking (huiszoeking) 
De Hoge Raad definieerde huiszoeking als het "stelselmatig en gericht doorzoeken 
van een plaats op de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voor-
werpen".' 9  Met de nieuwe Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoele is de term 
'huiszoeking' komen te vervallen en spreekt men thans van het doorzoeken van 

12  Stukken die zijn opgeslagen in een computer bestand dienen op grond van artikel 125i Sv (gegevens 
in geautomatiseerde werken) in beslag te worden genomen. 
13  Artikel 105 lid 3 Sv. 
14  Er bestaat nog geen duidelijk over de verhouding tussen artikel 96a en 105 Sv in het kleine 
rechtshulpverkeer. 
25  Artikel 184 Sr. 
26  De plicht tot gehoorzaamheid aan een bevel ex artikel 96a Sv geldt niet voor de verschonings-
gerechtigden en geheimhoudingsplichtigen zoals beschreven in de artikelen 217 —219 Sv. 

7  Artikel 100 Sv en artikel 114 Sv ten aanzien van inbeslagneming van poststulcken door de rechter-
commissaris. 
28  Artikel 101 lid 2 en artikel 114 Sv. 

HR 28 mei 1985, NJ 1985, 822. 
20  Stb. 1999, 243. 
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plaatsen. Het doorzoeken gaat verder dan het stelselmatig en gericht doorzoeken in 
het kader van de voormalige huiszoeking." In de wetswijziging zijn de belang-
rijkste voorstellen van de Conunissie Moons opgenomen." De nieuwe regeling is 
te vinden in de artikelen 97-99a en 110 van het Wetboek van Strafvordering. 

De bevoegdheid tot doorzo eking 
De Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek heeft iedere opsporingsambtenaar 
de bevoegdheid gegeven om op grond van artikel 96 Sv, in geval van ontdeklcing 
op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf 
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, eke plaats — ook woningen — te 
betreden. Het gaat in dit artikel niet om doorzoeken, maar om zoekend rondkijken. 
Aileen voorweipen die zonder verbreking of openmaken van kasten in beslag 
kunnen worden genomen, mogen worden meegenomen. Indien de opsporings-
ambtenaar van mening is dat er een doorzoeking nodig is, dan neemt hij 
maatregelen ter bevriezing in afwachting van de komst van de rechter-commissaris 
of de (hulp)officier van justitie." 

Iedere opsporingsambtenaar is op grond van anikel 96b Sv bevoegd om ter 
inbeslagneming vervoermiddelen — met uitzondering van het woongedeelte 
daarvan, zoals zich bijvoorbeeld in sommige vrachtauto's bevindt — zonder 
toestemming van de eigenaar te doorzoeken. Dit kan de opsporingsambtenaar 
alleen doen in geval van ontdeklcing op heterdaad van een strafbaar feit of in 
gevallen van verdenking van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 
toegelaten. 

Verder kan iedere opsporingsambtenaar een woning met voorafgaande toestem-
ming van de bewoner betreden. Hij kan dan bovendien met toestemming van de 
rechthebbende ieder voorwerp in beslag nemen. 

Het doorzoeken van woningen en kantoren van geheimhoudingsplichtigen en 
verschoningsgerechtigden is in beginsel voorbehouden aan de rechter-commis-
saris. Hij kan op grond van artikel 110 Sv ambtshalve of op vordering van de 
officier van justitie ter inbeslagneming elke plaats doorzoeken. Aileen in geval van 
ontdelcking op heterdaad of gevallen waarin een verdenking bestaat van een 
strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan ook de officier van 
justitie ter inbeslagneming plaatsen doorzoeken. Bij dringende noodzakelijkheid en 
indien het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht, kan een 
hulpofficier van justitie deze bevoegdheid uitoefenen. Op de bevoegdheid van de 
(hulp)officier van justitie gelden echter twee belangrijke uitzonderingen: een 
woning zonder toestemming en een kantoor van een verschoningsgerechtigde of 
geheimhoudingsplichtige vallen niet onder deze bevoegdheid van de officier van 

21  F. Vellinga-Schootstra, Van huiszoeking naar doorzoeking: een stifle revolutie, NM 2000, blz. 928 
e.v.: "Van doorzoeking is reeds sprake als het onderzoek (ter inbeslagneming SdG) verder gaat dan het 
enkele zoekend rondkijken en niet pas indien er stelselmatig en gericht wordt gezocht." 
22  Commissie herijking Wetboek van Strafvordering, rapport gepubliceerd bij Gouda Quint, Arnhem, 
1990. 
23  Dat wil zeggen, maatregelen ter voorkoming van wegmaking, onbruikbaarmaking of beschadiging. 
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justitie." De (hulp)officier van justitie mag in deze laatste twee gevallen alleen 
binnentreden en doorzoeken met machtiging van de rechter-commissaris." Een 
dergelijke (mondelinge) machtiging van de rechter-commissaris maakt een machti-
ging zoals bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden 
overbodig. 

Bij een verschoningsgerechtigde of geheimhoudingsplichtige lcunnen tijdens de 
doorzoelcing geen stuldcen in beslag worden genomen die betrekking hebben op 
hun bevoegdheid tot verschoning, tenzij zij hiervoor toestemming verlenen. Indien 
een doorzoeking plaatsvindt zonder toestemming, lcunnen alleen brieven of 
geschriften in beslag worden genomen die voorwerp van het strafbare feit 
uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend en het beroeps- of ambts-
geheim niet wordt geschonden." 

Algemene Wet op het Binnentreden (Awbi) 
De opsporingsambtenaar die binnentreedt, dient zich voorafgaand aan het binnen-
treden te legitimeren en het doel ervan mede te delen." Bij het binnentreden in een 
`woning' zijn opsporingsambtenaren gebonden aan de voorschriften van de 
Algemene Wet op het binnentreden (Awbi)." Deze wet, die beoogt het huiselijk 
leven te beschermen," geeft geen bevoegdheden tot binnentreden, maar regelt 
slechts de vormvoorschriften voor het binnentreden. Onder een woning wordt ellce 
plaats waar zich daadwerkelijk prive-huiselijk leven afspeelt verstaan.'° De 
bewoner is degene wiens prive-leven zich op een bepaalde plaats, (een gedeelte 
van) de woning, afspeelt. Wanneer er in een woning meer bewoners zijn, preva-
leert de weigering tot het verlenen van toegang door een bewoner boven de toe-
stemming van de ander?' Voorafgaand aan het binnentreden moet de opsporings-
ambtenaar (degene die bij het birmentreden de leiding heeft) zich legitimeren en 
het doel van het binnentreden mededelen (artikel 1 Awbi). Ook indien de bewoner 
toestemming voor de doorzoeking verleent, dient de binnentredende opsporings-
ambtenaar deze mededeling te doen. Die toestemming kan uitdrukkelijk of stil-
zwijgend worden verleend. In ieder geval dient het voor de opsporingsambtenaar 
duidelijk kenbaar zijn, dat er toestemming is gegeven. Voor het binnentreden van 
een woning zonder toestemming van de bewoner is in beginsel een khriftelijke 
machtiging vereist." Bevoegd tot het geven van een machtiging zijn de advocaat-
generaal bij het gerechtshof, de officier van justitie en de hulpofficier van justitie." 
Een dergelijke machtiging is niet vereist wanneer er een bevoegdheid tot birmen-
treden bestaat, zoals (onder omstandigheden) is toegekend aan rechters, de officier 

24  Artikel 96c Sv. 
28  Artikel 97 Sv. 
28  Artikel 98 Sv. 
27  Artikel 1 Awbi. 
28  Wet van 22 juni 1994, Stb. 572, gewijzigd bij Wet van 26 april 1995, Stb. 250. 
29  Met betrekking tot het recht op privacy vgl. artikel 8 EVRM. De Awbi beoogt overigens niet het 
eigendom of het bezit van een woning te beschermen. 
39  T&C (Mevis), aant. 5 van de Inleidende Opmerkingen bij de Algemene Wet op het Binnentreden. Als 
voorbeelden van `woningen' kunnen genoemd worden: een woonwagen, een caravan en een hotelkamer 
— mits die daadwerkelijk in gebruik zijn — alsmede een gevangeniscel. 

T&C (Mevis), t.a.p. 
32  Artikel 2 Awbi. 

Artikel 3 Awbi. 
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van justitie of de burgemeester." Bovendien kan er zonder een machtiging worden 
binnengetreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar 
voor de veiligheid van personen of goederen." Van de doorzoeking wordt een 
proces-verbaal van binnentreden opgemaakt. 

2.2. Duitsland 

A. Gronden voor inbeslagneming (Beschlagnahme) 
Stulcken of voorwerpen die als bewijsmiddel voor het strafrechtelijk onderzoek van 
belang kunnen zijn, kunnen op grond van artikel 94 StP0 in beslag worden 
genomen indien zij niet vrijwillig door degene die die stulcken of voorwerpen 
onder zich heeft worden afgegeven. De aard van de stuldcen of voorwerpen dient 
zo ruim mogelijk opgevat te worden: zowel roerende als onroerende zaken lcunnen 
inbeslaggenomen worden." Het doel van de inbeslagneming van die stuklcen is 
altijd het als bewijsmiddel dienen of kunnen dienen ervan. De wijze van inbeslag-
nemen is onderhevig aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit: als 
vrijwillige afgifte of een minder vergaande wijze van inbeslagneming mogelijk is 
of wanneer er bijvoorbeeld kan worden volstaan met het maken van kopieen van 
bewijsstulcken, dan verdient dat de voorkeur boven strafrechtelijke inbeslag-
neming." 

De bevoegdheid tot inbeslagneming 
Bepaalde voorwerpen mogen niet in beslag worden genomen", zoals bijvoorbeeld 
dagboekaantekeningen van de verdachte. Het in artikel 97 StP0 gegeven verbod 
tot in beslagneming lcnoopt bovenal aan bij de verschoningsrechten en 
geheimhoudingsplichten waar bepaalde getuigen een beroep op kunnen doen." Zo 
kan correspondentie tussen de verdachte en zijn raadsman of arts bijvoorbeeld niet 
inbeslag worden genomen. 

In beslagneming kan in beginsel alleen op grond van een rechterlijk bevel, een 
BeschluJ3 afgegeven door een Ermittlungsrichter, geschieden." In dat bevel dient 
het in beslag te nemen bewijsmiddel zo precies mogelijk te zijn omschreven. Een 
exacte omschrijving is niet in alle gevallen mogelijk, als over de omvang van de 
inbeslagneming in ieder geval maar geen twijfel kan bestaan. Degene die een in 
een inbeslagnemingsbevel genoemd voorwerp onder zich heeft, is verplicht dit 
voorwerp af te staan. Indien die persoon dat weigert, kan hij tot afgifte worden 
gedwongen." Een bewijsmiddel dat op grond van een te algemeen bevel tot 
inbeslagnerning is verkregen, zal altijd ontoelaatbaar zijn." Een door een rechter 

34  Artikel 2 lid 1 Awbi. 
35  Artikel 2 lid 2 Awbi. 
36  D. Burhoff, Handbuch far das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, Herne, Berlin, 1999, blz. 281 e.v. 
33  Burhoff, ow., blz. 135. 

Artikel 97 &PO, een Beweiserhebungsverbot, zie Hoofdstuk 3, paragraaf 4 van dit bock. 
39  Artikel 52, 53, 53a StP0. 

Artikel 98 StP0. 
41  Artikel 95 StP0, 
42  Burhoff, ow., blz. 139. 
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afgegeven Beschlufl blijft zes maanden lang geldig, daarna verliest het zijn 
rechtslcracht." 

Ook zonder rechterlijk bevel kunnen stuldcen in beslag worden genomen. Indien 
het gevaar dreigt dat een bepaald bewijsmiddel zal verdwijnen wanneer het niet 
onmiddellijk in beslag wordt genomen, kan een Staatsanwalt of een Hilfsbeamte 
(te vergelijken met een hulpofficier van justitie) het voorwerp zeker stellen." 

Op grond van artikel 110 StP0 kan alleen de Staatsanwalt inzage lcrijgen in 
papieren die tijdens een doorzoeking worden gevonden." Opsporingsambtenaren 
kunnen alleen met toestemming van de betrokkene inzage lcrijgen. Indien deze 
geen toestemming geeft en de Staatsanwalt is niet bij de zoelcing aanwezig, dient 
de opsporingsambtenaar in bijzijn van de betrokkene de papieren te verzegelen. In 
het geval verbreking van het zegel nodig is, dient dit in beginsel in het bijzijn van 
de betroldcene of zijn raadsman te geschieden. 

Op grond van het Duitse recht is het niet toegestaan om stukken in beslag te nemen 
van geheimhoudingsplichtigen en verschoningsgerechtigden, zoals familieleden 
van de verdachte of zijn raadsman, arts of geestelijke, tenzij deze personen zelf 
verdachte zijn." 

Poststuklcen mogen alleen op last van een rechter worden geopend." Deze kan zijn 
bevoegdheid overdragen aan een Staatsanwalt. De Staatsanwalt dient de geopende 
poststukken binnen drie dagen aan een rechter voor te leggen." 

Klachtprocedure 
De persoon aan wie een bevel tot inbeslagneming is gericht kan tegen de inbeslag-
neming bezwaar indienen (Widerspruch)." Rechtstreeks beroep tegen beslissingen 
tot inbeslagneming — in spoedgevallen — aflcomstig van de Staatsanwaltschaft is 
echter niet mogelijk." Artikel 98 StP0 geeft de beslagene de mogelijkheid om bij 
het Amtsgericht van het Bezirk (arrondissement) waar het goed in beslag is 
genomen een klacht in te dienen. 5 ' Wanneer degene onder wie een voorwerp in 
beslag wordt genomen tijdens inbeslagneming niet aanwezig is of wanneer de 
betrokkene zich tegen inbeslagname verzet, dient de officier van justitie binnen 
drie dagen een bevel van de Ermittlungsrichter te vorderen. In andere gevallen kan 
de betsokkene zelf een rechterlijke beslissing over de inbeslagneming verzoeken. 
De rechter toetst dan of de inbeslagneming rechtmatig is geschied. Indien een 

BverfU, NJW 1997, 2165. 
44  Artikel 100 StP0. 
45  Onder papieren verstaat artikel 110 StP0 alle papieren die wegens hun inhoud van belang zijn. Dit 
kunnen brieven en dagboeken zijn, maar ook bijvoorbeeld diskettes en geluidsdragers. Zie Burhoff, 
a.w., blz. 298. 
46  Artikel 52, 53 StP0; Burhoff, a.w., blz. 150 e.v. 
47  Artikel 100 StP0. 
48  Burhoff, a.w., blz. 672. 
49  Artikelen 98, 304 StP0, let echter op de leden 4 en 5 met betreldcing tot beslissingen van 
Ermittlungsrichters bij het Oberlandesgericht en het Bundesgerichtshof ten aanzien van huiszoeking en 
inbeslagneming. 
59  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 12 bij artikel 95 StP0. 
51  Burhoff, a.w., blz. 164 en 309. 
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inbeslaggenomen stuk moet worden geopend beslist een rechter over de opening 
daarvan. De politie dient de betroldcene van dit recht op de hoogte te stellen." De 
betrokkene kan overigens ook wanneer hij een voorwerp vrijwillig heeft afgestaan 
een dergelijke rechterlijke beslissing vragen, waarmee hij vervolgens de vrijwillige 
afgifte herroept. 

B. Doorzoeking (Durchsuchung) 
Evenals in het Nederlandse recht kan in het Duitse recht een doorzoeking ter 
inbeslagneming van voorwerpen en ter aanhouding van de verdachte plaats-
vinden." Op grond van de artikelen 102 en 103 StP0 kunnen woningen en andere 
ruimten die aan de verdachte, medeverdachten en medeplichtigen of aan derden 
toebehoren." Tevens kan de verdachte aan zijn persoon" en kunnen hem toebe-
horende zaken worden doorzocht." Een onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen een doorzoeking bij de verdachte en bij derden. Zo moet een verdachte een 
doorzoeking in grotere mate dulden dan een derde; niet alleen lcunnen zijn woning 
en andere ruimten zoals auto's en garages worden doorzocht, ook zal hij zoekingen 
aan zijn persoon moeten dulden." Bij derden lcunnen alleen woningen en andere 
ruimten worden doorzocht. 's Nachts kan een doorzoeking in woningen van 
verdachten of derden alleen plaatsvinden in geval van heterdaad, bij gevaar van 
verdwijning van een bewijsmiddel of ter aanhouding van een ontvluchte 
gevangene." 

De bevoegdheid tot doorzoeking 
Voor een doorzoeking is in beginsel een rechterlijk bevel, Beschlu13, vereist. Dit 
bevel wordt door de (hulp)officier van justitie gevorderd en wordt door de 
Ermittlungsrichter bij het Amtsgericht afgegeven." Een rechterlijk bevel heeft een 
geldigheidsduur van zes maanden; indien het bevel in die periode niet is gebruikt 
zal een nieuw bevel moeten worden aangevraagd.' Een bevel tot doorzoeking dient 
door de rechter te zijn ondertekend en omschrijft zo nauwkeurig mogelijk het 
adres, het doel van de huiszoeking alsmede welke bewijsmiddelen men ongeveer 
denkt te vinden.' Dit laatste is met name vereist wanneer een doorzoekingsbevel 
met een bevel tot inbeslagneming wordt gecombineerd, hetgeen in de regel zal 
geschieden. Bij een dergelijke combinatie dient men wanneer de huiszoeking bij 
een ander dan de verdachte plaatsvindt, rekening te houden met het verbod tot 

52  Artikel 98 lid 2 StP0. 
53  Burhoff, a.w., blz. 273. 
54  De politiewetten van de deelstaten bevatten tevens aanvullende bepalingen met betrekking tot 
huiszoeking en inbeslagneming: voorbeeld hiervan zijn de artikelen 23 en 24 Polizeiaufgabengesetz van 
de deelstaat Beieren. 
55  Deze doorzoeking mag geen lichamelijk onderzoek betreffen, een dergelijk onderzoek kan alleen op 
grand van artikel 81c StP0 plaatsvinden. 
58  De politiewetten van de deelstaten bevatten tevens aanvullende bepalingen met betrekking tot 
huiszoeking en inbeslagneming. In Beieren zijn dit bijvoorbeeld de artikelen 23 en 24 van PAG. 
57  Kleinlmecht/Meyer-Gonner, a.w., aant. 1 en 3 bij artikel 102 StP0. 
58  Het begrip `nache is nader gedetinieerd in het derde lid van artikel 104 StPO: in de periode van 1 
april tot en met 30 september is het vanaf negen uur 's avonds tot en met vier uur 's morgens nacht, in 
de periode van 1 oktober tot en met 31 maart vanaf negen uur 's avonds tot en met zes uur 's ochtends. 
58  Artikel 105 jo 99 StP0. 

Burhoff, a.w., blz. 157. 
81  Burhoff, a.w., blz. 282. 
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inbeslagneming van bepaalde bewijsstuldcen zoals neergelegd in artikel 97 StP0 
(stukken die zich bij verschoningsgerechtigden of geheimhoudingsplichtigen 
bevinden). In spoedgevallen, wanneer niet op tijd een rechterlijk bevel kan worden 
verlcregen en bij gevaar voor verdwijning van het in beslag te nemen goed, kan de 
politie op grond van de politiewet van de desbetreffende deelstaat een huis betre-
den ter inbeslagneming." 

Wanneer degene bij wie een doorzoeking plaatsvindt toestemming voor de 
doorzoeking geeft is geen rechterlijk bevel nodig. Hij dient uitdrukkelijk toestem-
ming te geven, een stilzwijgende goedkeuring is niet voldaan." Een doorzoeking 
kan echter zonder toestemming van de bewoner en zonder rechterlijk bevel plaats-
vinden, wanneer gevaar voor verdwijning van een bewijsmiddel bestaat. In dat 
geval kan een doorzoeking plaatsvinden met toestemming van zowel de Staats-
anwalt of Hilfsbeamte, althans voor zover het de woning van de verdachte betreft. 
Indien het om een doorzoeking van een woning van een derde gaat, kan bij gevaar 
van verdwijning van het bewijsmiddel alleen de Staatsanwalt toestemming tot 
doorzoeking geven." De Staatsanwalt of de Hilfsheamte kan deze toestemming tot 
doorzoeking zowel mondeling als schriftelijk geven; de wet geeft hiervoor geen 
vormvoorschrift. 

De betrokkene mag bij de doorzoeking aanwezig zijn. Dit geldt tevens voor diens 
raadsman. Het is echter niet zo dat pas met zoeken begonnen wordt nadat de 
raadsman is gearriveerd. 65  Wanneer de betrokkene niet bij de doorzoeking 
aanwezig is of kan zijn, dient, voor zover mogelijk, een vertegenwoordiger van de 
betrokkene, zoals bijvoorbeeld een buurman of huisgenoot, bij de doorzoeking te 
worden toegelaten. Voorafgaand aan de doorzoeking deelt de officier van justitie 
of de politie het doel van de doorzoeking aan de betrokkene of zijn vertegen-
woordiger mede." 

Wanneer de doorzoeking niet in het bijzijn van een rechter of een officier van 
justitie plaatsvindt, dient zo mogelijk een gemeenteambtenaar, of twee leden van 
de plaatselijke gemeente, niet zijnde van de politie, bij de zoeking aanwezig te zijn. 
Hun aanwezigheid wordt gezien als een controlefunctie op de rechtmaiigheid van 
de zoeking, zij hebben dan ook de status van 'cloorzoekingsgetuigen'. 67  

Op grond van artikel 168 StP0 dient van iedere rechterlijke onderzoekshandeling 
een proces-verbaal opgemaakt te worden." In spoedeisende gevallen kan de rechter 
een door hem beedigde persoon de opdracht geven het proces-verbaal op te stellen. 
Ook van onderzoekshandelingen die door of op vordering van een Staatsanwalt of 
Hilfsbeamte worden verricht, dient op basis van artikel 168b StP0 een proces-
verbaal opgemaakt te worden. 

62  In Beieren kan dit op grond van artikel 24 PAG; zie ook Berner, KOhler, a.w, blz. 120. 
63  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 1 bij artikel 105 StP0. 
" Artikel 105 StP0. 

Burhoff, a.w., blz. 285 e.v. 
66  Artikel 106 StP0. 
67  Artikel 105 lid 2 StP0. 
68  In artikel 168a StP0 zijn de vormvoorschriften van een proces-verbaal te vinden. 
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3. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

3.1. Nederland 

Algemeen 
Tijdens de behandeling van de strafzaak ter terechtzitting mag de rechter er in 
principe van uit gaan dat het aan hem gepresenteerde bewijs rechtmatig is 
verlcregen. Wanneer de verdachte echter een beroep doet op de onrechtmatigheid 
van het verlcregen bewijs, moet de rechter in het vonnis op dit verweer ingaan. 
Voldoende voor het slagen van dit verweer is, dat de feitelijke grondslag ervan 
aannemelijk is geworden." Wanneer tijdens de doorzoeking wettelijke voor-
schriften worden overtreden, de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit niet in 
acht worden genomen of er twijfel bestaat omtrent de gegeven toestemming door 
de bewoner, kan de rechter hieraan gevolgen verbinden voor het bewijs." Niet op 
elke onrechtmatigheid in de bewijsgaring volgt bewijsuitsluiting. Daar waar het 
onderliggende rechtsgoed niet in de geschreven bepaling tot uitdruldcing is 
gekomen, dient, aldus de Hoge Raad, bij schending van het voorschrift te worden 
nagegaan of het onderliggende belang van het voorschrift is aangetast." Daamaast 
neemt de rechter in overweging in hoeverre de verdachte in zijn verdediging is 
geschaad." Indien de verdachte door de onrechtmatigheid niet rechtstreeks in een 
belang is getroffen dat het voorschrift beoogde te beschermen, kan van onrecht-
matigheid jegens hem niet worden gesproken." 

Bijzonder 
Het hangt sterk af van de omstandigheden van het concrete geval of materiaal dat 
tijdens een doorzoeking of met een bevel ex artikel 96a of 105 Sv is verlcregen, 
moet worden uitgesloten van bewijs. Correspondentie tussen de verdachte en een 
geheimhoudingsplichtige zal altijd worden uitgesloten van bewijs, tenzij de 
geheimhoudingsplichtige een medeverdachte is. Bovendien is het van belang dat 
het inbeslaggenomen bewijsmateriaal deugdelijk wordt verpakt en bewaard. Zodra 
er sprake is van verwarring of onachizaamheid, kan bij twijfel het materiaal niet 
meewerken tot bewijs. 

3.2. Duitsland 

Algemeen 
De Duitse Strafprozefiordnung kent geen algemene regel waarin is bepaald of 
onrechtmatig verlcregen bewijs ter terechtzitting mag worden gebruikt." Er bestaan 
wel bijzondere regels met betreklcing tot de onrechtmatigheid van het bewijs, de 
zogenaamde Beweisverbote." Er wordt per geval beoordeeld of bewijs mag 
meewerken aan de bewijsconstructie of niet. Bij de beoordeling van de rechtmatig- 

" F. Vellinga-Schootstra, Inbeslagneming en huiszoeking, Alphen aan den Rijn, Tjeenk Willink, 1982, 
blz. 268. 

Artikel 359a Sv. 
71  Corstens, a.w., blz. 636; HR 18 april 1978, NJ 1978, 365. 

Corstens, tap. 
77  Corstens, a.w., blz. 637. 

Burhoff, a.w., blz. 155. 
77  Zie hoofdstuk 3, paragraaf 4 van dit bock. 
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heid van het bewijs is het moment van verlcrijging bepalend. Wanneer zich ernstige 
tekortkomingen voordoen, dan is de kans zeer groot dat bewijs onrechtmatig zal 
worden verklaard en niet tot het bewijs zal mogen meewerken. 

Bijzonder 
Bij bewuste overtreding van de regeling waarin is bepaald dat een bevel dient aan 
te geven welke bewijsmiddelen in beslag mogen worden genomen zal het daarmee 
verlcregen bewijs buiten beschouwing worden gelaten. Een voorbeeld hiervan is 
inbeslaggenomen correspondentie tussen een geheimhoudingsplichtige, zoals de 
raadsman en de verdachte." Dit geldt tevens voor inbeslaggenomen dagboek-
aantekeningen van de verdachte en heimelijk opgenomen geluidsbanden." Geen 
reden tot afwijzing van bewijs wordt evenwel gevonden in het gebruik van een 
verlopen rechterlijk bevel." 

4. Rechtsvergelij kende conclusie 

Hieronder zullen de Nederlandse en Duite regelingen met betreklcing tot inbeslag-
neming en doorzoeking met elkaar worden vergeleken. Daarbij komen vooral die 
overeenkomsten en verschillen aan de orde die relevant lijken voor het inter-
nationale rechtshulpverkeer. 

Overeenkomsten 
Het Nederlandse en Duitse recht komt met betrekking tot inbeslagneming en 
doorzoeking (of 'huiszoeking') voor een groot deel overeen. Ten behoeve van de 
strafvordering kunnen in Nederland en Duitsland in beginsel alle stukken in beslag 
worden genomen die kunnen dienen als bewijs van een strafbaar felt. De stukken 
waarop beslag kan worden gelegd, kunnen zowel roerende als onroerende zaken 
betreffen. Het is mogelijk dat deze zaken in bezit zijn van de verdachte, maar zij 
lcunnen ook aan derden toebehoren. 

Zowel in het Duitse als in het Nederlandse recht ligt de primaire bevoegdheid tot 
inbeslagneming bij de rechter. In Nederland is dit de rechter-commissaris bij de 
Arrondissementsrechtbank en in Duitsland de Ermittlungsrichter bij het Amts-
gericht. De rechter geeft een bevel of een Beschlufi af, waarmee opsporings-
ambtenaren de stukken in beslag nemen. Ook met een inbeslagnemingsbevel is het 
noch in het Duitse, noch Nederlandse recht mogelijk om stuldcen bij een 
geheimhoudingsplichtige of verschoningsgerechtigde in beslag te nemen. Dit is in 
beide rechtsstelsels anders wanneer deze personen toestemming tot inbeslagneming 
geven of wanneer zij zelf (mede)verdachte zijn. In gevallen van spoed of bij 
mogelijke wegraking van stukken is het mogelijk om anders dan op last van de 
rechter stuklcen in beslag te nemen. In die gevallen hebben opsporingsambtenaren 
of (hulp) officieren van justitie een inbeslagnemingsbevoegdheid. De inbeslag-
neming dient achteraf te worden belcrachtigd door een rechter. Voor de opening 
van poststukken is altijd een bevel van een rechter vereist. 

78  Roxin, a.w., blz. 256; artikel 148 StP0. 
Beulke, a.w., blz. 231: dit is een in de rechtspraak ontwikkeld Beweisverwertungsverbot. 
Burhoff, a.w., blz. 156 e.v. 
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Een doorzoeking van een woning mag in Duitsland en in Nederland alleen met 
bevel of machtiging van een rechter — dat wit zeggen een rechter-commissaris of 
een Ermittlungsrichter. Een doorzoeking kan zonder een dergelijk bevel 
plaatsvinden in het geval de bewoner toestemming voor de doorzoeking geeft. 
Voorafgaand aan het binnentreden dienen de opsporingsambtenaren en de 
aanwezige (hulp)officier van justitie of rechter zich volgens de Nederlandse en 
Duitse wet te legitimeren. Na afloop van de doorzoeking wordt er een proces-
verbaal van binnentreden en inbeslagneming opgemaakt. 

De resultaten van een door doorzoeking, de inbeslaggenomen stukken, zijn in 
beginsel bruikbaar als bewijs. De Nederlandse en Duitse zittingsrechter mogen 
aannemen dat de stulcken volgens de daarvoor geldende rechtsregels in beslag zijn 
genomen. In beslaggenomen stulcken kunnen worden uitgesloten als bewijsmiddel 
indien tijdens de inbeslagname bewust regels zijn overtreden of de verdachte in 
zijn belangen is geschaad. Zowel in het Nederlandse als het Duitse strafproces 
wordt dit per geval beoordeeld. In beide rechtsstelsels leidt echter niet elke 
onrechtmatigheid tot bewijsuitsluiting. 

Verschillen 
Ofschoon de Nederlandse en Duitse regeling in hoofdlijnen met elkaar 
overeenkomen, bestaan met betreklcing tot de inbeslagneming en doorzoeking ook 
verschillen. In het Nederlandse recht is na de wetswijzing in het kader van de Wet 
Herziening gerechtelijk vooronderzoek een mime zelfstandige inbeslagnemings-
bevoegdheid toebedeeld aan opsporingsambtenaren en de officier van justitie. In 
tegenstelling tot Duitse opsporingsambtenaren kunnen in Nederland opsporings-
ambtenaren zelfstandig, zonder rechterlijk bevel of machtiging daartoe, een 
voertuig van de verdachte — met uitzondering van een eventueel woongedeelte 
daarvan — doorzoeken en vervolgens aangetroffen stukken in beslag nemen. Het is 
Nederlandse opsporingsambtenaren bovendien toegestaan om in bepaalde gevallen 
plaatsen, inclusief woningen, te betreden en daar `zoekend rond te kijken'. Indien 
in een dergelijk geval toch een `doorzoeking' nodig blijkt, kunnen de opsporings-
ambtenaren de situatie in afwachting van de komst van de (hulp)officier van 
justitie of rechter-commissaris bevriezen. In Duitsland kunnen politie-ambtenaren 
alleen in spoedgevallen zelfstandig, zonder rechterlijk bevel, voorwerpen in 
beslagnemen. De wetswijziging heeft het voor de officier van justitie mogelijk 
gemaakt om zonder machtiging van een rechter-commissaris elke plaats, niet 
zijnde een kantoor van een geheimhoudingsplichtige of een woning, te doorzoeken 
ter inbeslagneming. In het Duitse recht heeft de Staatsanwalt of de 
opsporingsambtenaar altijd een BeschluJ3 van een Ermittlungsrichter nodig, tenzij 
sprake is van een spoedgeval of er gevaar bestaat voor wegraking van een 
voorwerp. 

Tijdens een doorzoeking van een woning of van een kantoor van een 
geheimhoudingsplichtige zonder de toestemming van de rechthebbende dient 
volgens het Nederlandse recht tenminste een (hulp)officier van justitie of een 
rechter-commissaris aanwezig te zijn. Bij doorzoeking van andere dan voomoemde 
plaatsen is een (hulp)officier van justitie aanwezig. Het Duitse recht kent 
daarentegen de mogelijIcheid van 'cloorzoekingsgetuigen'. Zo kan, in gevallen 
waarin het voor zowel de Staatsanwalt als de Ermittlungsrichter onmogelijk is om 
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tijdens de doorzoeking aanwezig te zijn, de doorzoeking plaatsvinden in 
aanwezigheid van een gemeente-ambtenaar of van twee gemeenteraadsleden. Deze 
personen hebben dan de functie van huiszoekingsgetuigen en dienen er op toe te 
zien dat zich bij de doorzoeking geen onregelmatigheden voordoen. 

Anders dan het Nederlandse recht bepaalt het Duitse recht voor enkele voorwerpen 
dat deze nooit in beslag kunnen worden genomen of tot bewijs kunnen dienen. Een 
voorbeeld hiervan zijn dagboekaantekeningen van de verdachte. 

5. Conclusies en aanbevelingen voor de kleine rechtshulp 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat er verschillen en overeenkomsten tussen het 
Nederlandse en Duitse recht zijn aan te wijzen. De overeenkomsten tussen de beide 
rechtsstelsel zijn gunstig voor het intemationale rechtshulpverkeer. Er zullen zich 
op die punten weinig problemen voordoen bij de uitvoering van een rechtshulp-
verzoek of later bij het gebruik van de uitvoeringsresultaten ter terechtzitting in het 
verzoekende land. De verschillen tussen het Nederlandse en Duitse recht lcunnen 
evenwel problemen in het rechtshulpverkeer opleveren. Het in het buitenland 
verkregen bewijsmateriaal moet — wil het lcunnen meewerken tot een schuldig-
verklaring van de verdachte — volgens de regels van de verzoekende staat recht-
matig zijn verlcregen. Naar aanleiding van de geconstateerde verschillen worden 
hieronder enkele aanbevelingen gedaan om mogelijke lcnelpunten op grond van de 
gebleken verschillen tussen de Nederlandse en Duitse regelingen te voorkomen. 

Tevens zij nog opgemerkt dat behalve de hiervoor genoemde strafprocessuele 
verschillen, in het intemationale rechtshulprecht — met betreldcing tot de inzet van 
dwang-middelen ter inbeslagname — behalve het strafprocesrecht tevens het 
materiele strafrecht tot problemen kan leiden. In het materiele strafrecht staan 
immers de strafbepalingen waaruit opgemaakt kan worden of op een strafbaar feit 
een maximum gevangenisstraf van tenminste een jaar staat. De rechtshulp-
verdragen (het Europese Rechtshulpverdrag en de Schengen Uitvoerings-
overeenkomst) vereisen voor de inzet van dwangmiddelen, dubbele strafbaarheid 
van het feit waarop het rechtshulpverzoek is gebaseerd. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Duitsland 
Indien een officier van justitie, in het kader van een in Nederland lopend 
strafrechtelijk onderzoek, een rechtshulpverzoek wil doen uitgaan tot doorzoeking 
in woningen of in kantoren van geheimhoudingsplichtigen tot inbeslagneming van 
stuldcen, dan dient bij dat verzoek, een machtiging tot doorzoeking of een bevel ex 
artikel 105 Sv te worden gevoegd." Artikel III van de Overeenkomst van Wittem 
vereist een dergelijke rechterlijk machtiging. Het ontbreken van een ,  dergelijke 
machtiging of een dergelijk bevel kan het door middel van het rechtshulpverzoek 
verkregen bewijs op de Nederlandse terechtzitting onbruikbaar maken. Het bewijs 
is dan immers niet volgens de Nederlandse regels verlcregen. Dit alles geldt niet 

79  Onder het oude recht diende de officier van justitie voorafgaand aan het rechtshulpverzoek of achteraf 
een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. HR 29 september 1987, NJ 1988, 302 en Rb Roermond 7 
november 1991, NJ 1992, 117; zie ook R.C.P. Haentjens, Perikelen bij huiszoeking en inbeslagmeming 
in het kader van de kleine rechtshulp, DD 1996, blz. 451 e.v. 
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indien het rechtshulpverzoek wordt gedaan door de rechter-commissaris zelf. Hij is 
immers zelf bevoegd tot het doen van doorzoekingen en het inbeslagnemen van 
stulcken. 

Op grond van het Duitse recht is het niet toegestaan om dagboekaantekeningen van 
de verdachte in beslag te nemen. Een Nederlands rechtshulpverzoek waarin wordt 
gevraagd om dergelijke aantekeningen in beslag te nemen zal door de uitvoerende 
Duitse autoriteiten worden geweigerd wegens strijd met een aldaar geldende 
rechtsregel. 

Duitse rechtshulpvetzoeken aan Nederland 
Indien zich bij het Duitse rechtshulpverzoek geen Desch in§ van een Duitse rechter 
bevindt, mogen de Nederlandse autoriteiten niet tot doorzoeking en/of inbeslag-
neming overgaan. Dit extra vereiste van een rechterlijk bevel volgt behalve uit de 
Duitse strafprocesrecht bovendien uit artikel III van de Overeenkomst van Wittem, 
welke overeenkomst een aanvulling is op het Europees Rechtshulpverdrag in 
strafzaken en alleen tussen Nederland en Duitsland geldt. 

In het kader van de uitvoering van een rechtshulpverzoek is het apart instellen van 
een gerechtelijk vooronderzoek niet nodig." De officier van justitie is namelijk 
ontvankelijk na het instellen van een vordering op grond van artikel 552o Sv en de 
positieve beoordeling door de rechter-commissaris daarvan.° Hierdoor treden voor 
een groot deel dezelfde rechtsgevolgen in als bij een vordering tot het instellen van 
een gerechtelijk vooronderzoek." Vooralsnog wordt aangenomen dat het op grond 
van een buitenlands verzoek tot rechtshulp niet mogelijk is om gebruik te maken 
van de zelfstandige bevoegdheden met betrekking tot inbeslagneming die de 
officier van justitie en de opsporingsambtenaar met de recente wetswijziging heeft 
toegekend gekregen." In het intemationale rechtshulpverkeer tussen Nederland en 
Duitsland zou een argument hiervoor kunnen zijn dat het Duitse recht dergelijke 
zelfstandige inbeslagnemingsbevoegdheden van de officier van justitie en 
opsporings-ambtenaren niet kent. Het Duitse recht eist in beginsel steeds een 
rechterlijk bevel voor rechtmatige inbeslagneming van stuklcen. 

Het Duitse verbod tot inbeslagneming van dagboekaantekeningen is ook van 
belang bij de uitvoering van een Duits verzoek om rechtshulp. Indien bij een 
doorzoeking in het kader van een Duits rechtshulpverzoek dagboekaantekeningen 
worden. aangetroffen, Levert inbeslagneming daarvan weinig meerwaarde voor de 
uitvoering van het rechtshulpverzoek op. Deze aantekeningen mogen op grond van 
Duitse recht noch in beslag worden genomen noch tot bewijs ter terechtzitting 
dienen. 

" Het openen van een gcrechtelijk vooronderzoek (gvo) kan tevens onwenselijk zijn, aangezien een gvo 
ook gesloten Went te worden en deze sluiting aan de verdachte betekend dient te worden (artikel 238 
Sv), terwijI de verzoekende staat om absolute geheimhouding kan hebben gevraagd. 
81  lndien de rechter-commissmis de vordering afwijst, staat daartegen cassatie open krachtens artikel 
446 Sv. 
82  J.M. SjOcrona, De kleine rechtshulp, diss. Leiden, Gouda Quint, Arnhem, 1990, blz. 239. 
83  Wellicht dat in de toekomst op dit punt een wetswijziging zal plaatsvinden. 
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Al met al is gebleken dat tussen het Nederlandse en Duitse strafprocesrecht slechts 
enkele verschillen bestaan, die in de kleine rechtshulp tot problemen zouden 
lcunnen leiden. Met behulp van bovengenoemde aanbevelingen lcunnen deze knel-
punten eenvoudig worden vermeden. 
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6. Bijlage: wetteksten met betrekking tot inbeslagneming en doorzoeking 
(Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek) 

Artikel 96a Sv 
I. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de 
opsporingsambtenaar een persoon die redelijkerwijs moet warden vermoed howler te zijn van een voor 
inbeslagneming vatbaar voorwerp bevelen dat hij dit ter inbeslagneming zal uitleveren. 
2. Het bevel wordt niet gegeven aan de verdachte. 
3. Op grand van hun bevoegdheid tot verschaning zijn niet verplicht aan het bevel te voldoen: 

a. de personen bedoeld in artikel 217; 
b. de personen bedoeld in artikel 218, voorzover de uitlevering met hun plicht tot 

geheimhouding in strijd zou zijn; 
c. de personen bedoeld in artikel 219, voorzover de uitlevering hen of hunner daarin 

genoemde betrekkingen aan het gevaar van en strafrechtelijke vervolging zou bloat-
stellen. 

4. Ten aanzien van brieven kan het bevel alleen worden gegeven, indien deze van de verdachte 
atkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, of wel indien zij het voorwerp van 
het strafbare feit uitmakcn of tot het begaan daarvan gediend hebben. 
5. Het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van pakketten, brieven, stukken en andere berichten, 
welke aan de houder van de concessie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Postwet (Stb. 1988, 
522), of de howler van de concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dan wel aan een andere instelling van vervoer zijn 
toevertrouwd. 

Artikel 966 Sv 
I. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een 
misdrijf alt omschreven in artikel 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd ter inbeslagname 
een vervoermiddel, met uitzondering van het woongedeelte zonder toestemming van de bewoner, te 
doorzoeken en zich daartoe de toegang tot dit vervoermiddel te verschaffen. 
2. Indien zulks met het oog op de uitoefening van de in het eerste lid verleende bevoegdheid noodzake-
lijk is, kan de opsporingsambtenaar: 

a. van de bestuurder van het vervoermiddel vorderen dat hij het vervoermiddel tot stilstand 
brengt, en 

b. het vervoermiddel vervolgens naar een daartoe door hem aangewezen plaats 
overbrengen of door de bestuurder laten overbrengen. 

Artikel 96c Sv 
I. In geval van ontdekking op heterdaad van een stratbaar feit of in geval van verdenking van een 
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier van justitie ter inbeslagneming elke 
plaats met uitzondering van een waning zonder toestemming van de bewoner en een kantoor van een 
persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218, doorzoeken. 
2. Bij dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de °Meier van justitie niet kan worden 
afgewacht, kan een hulpofficier deze bevoegdheid uitoefenen. Hij behoeft daartoe de machtiging van de 
officier van justitie. 3. Indien vanwege de vereiste spoed of de onbereikbaarheid van de °Meier van 
justitie de machtiging niet tijdig kan worden gevraagd, kan de machtiging binnen drie dagen na de 
doorzoeking door de Milder van justitie worden verleend. Weigert de officier van justitie de 
machtiging, dan draagt hij zorg dat de gevolgen van de doorzoeking zoveel mogelijk ongedaan worden 
gemaakt. 
4. Het doorzoeken van plaatsen overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid geschiedt onder leiding 
van de °Meier van justitie of, in geval van toepassing van het tweede lid, ander leiding van de 
hulpofficier. 
5. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 97 Sv 
1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een 
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier van justitie, bij dringende 
noodzakelijkheid en indien het optreden van de rechter-commissaris niet kan worden afgewacht, ter 
inbeslagneming de volgende plaatsen doorzoeken: 

a. een woning zonder toestemming van de bewoner, en 
b. een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 

218. 
2. Voor een doorzoeking als bedoeld in het eerste lid behoeft de officier van justitie de machtiging van 
de rechter-commissaris. Deze machtiging is met redenen omkleed. 
3. Kan ook het optreden van de officier van justitie niet worden afgewacht, dan komt de bevoegdheid 
tot doorzoeking toe aan de hulpofficier. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige 
toepassing. De machtiging van de rechter-commissaris wordt zo mogelijk door tussenkomst van de 
officier van justitie gevraagd. 
4. Indien de rechter-commissaris aan een hulpofficier van justitie machtiging heeft verleend ter 
inbeslagneming een woning zonder toestemming van de bewoner te doorzoeken, is voor het 
binnentreden in die woning door de betrokken hulpofficier van justitie geen machtiging als bedoeld in 
artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist. 
5. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 98 Sv 
1. Bij personen met bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld bij artikel 218, worden, tenzij met hunne 
toestemming, niet in beslag genomen brieven of andere geschriften, tot welke hun plicht tot 
geheimhouding zich uitstrekt. 
2. Een doorzoeking vindt bij zodanige personen, tenzij met hun toestemming, alleen plaats voor zover 
het zonder schending van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan geschieden, en strekt zich niet uit 
tot andere brieven of geschriften dan die welke het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het 
begaan daarvan gediend hebben. 

Artikel 99 Sv 
1. Tenzij het belang van het onderzoek dit vordert, wordt tot inbeslagneming in eene woning niet 
overgegaan dan nadat de bewoner of, indien hij afwezig is, een zijner aanwezige huisgenooten is 
gehoord en vruchteloos uitgenodigd het voorwerp vrijwillig af te geven ter inbeslagneming. 
2. Voorzoover het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet, stelt de opsporingsambtenaar 
den bewoner of, indien deze afwezig is, een zijner aanwezige huisgenooten in de gelegenheid, zich 
omtrent de ter plaatse inbeslaggenomen voorwerpen te verklaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van den 
verdachte, indien deze tegenwoordig is. 
[3. vervallen.] 

Artikel 99a Sv 
De verdachte is bevoegd zich tijdens het doorzoeken van plaatsen door zijn raadsman te 'doen bijstaan, 
zonder dat de doorzoeking daardoor mag worden opgehouden. 

Artikel 100 Sv 
I. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenlcing van een 
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de officier van justitie ter inbeslagneming de 
uitlevering tegen ontvangstbewijs bevelen van de pakketten, brieven, stukken en andere berichten, 
welke aan de houder van de concessie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Postwet (Stb.1988, 
522), of de houder van de concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dan wel aan een andere instelling van vervoer zijn 
toevertrouwd; een en ander voor zover zij klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem 
bestemd zijn of op hem betreklcing hebben, of wel indien zij klaarblijkelijk het voorwerp van het 
strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben. 
2. leder die ten behoeve van dat vervoer zoodanige zaken onder zich heeft of lcrijgt, geeft 
dienaangaande aan den officier van justitie of aan den hulpofficier op diens vordering de door dezen 
gewenschte inlichtingen. De artikelen 217-219 Sv zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 101 Sv 
1. De officier van justitie geeft inbeslaggenomen pakketten, brieven, stukken en andere berichten, 
welke aan de houder van de concessie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Postwet (Stb.1988, 
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522), of de houder van de concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dan wel aan een andere instelling van vervoer waren 
toevertrouwd en welker inbeslagneming niet wordt gehandhaafd onverwijld aan de vervoerder ter 
verzending terug. 
2. Tot kennisneming van de inhoud der overige zaken, voor zover deze gesloten zijn, gaat de officer 
van justitie niet over dan na daartoe door de rechter-commissaris te zijn gemachtigd. 
3. De machtiging kan zowel mondeling als schriftelijk warden gevorderd en verleend. 
4. Wordt de machtiging geweigerd, dan geeft de officer van justitie de inbeslaggenomen zaken 
onverwijld aan de vervoerder ter verzending temg. 

(...) (hier niet op genomen) 

Artikel 105 Sv 
I. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op de vordering van de officier van justitie, bevelen dat 
hij die redelijkerwijs mod t warden vermoed houder te zijn van een voor inbeslagneming vatbaar 
voorwerp, dit ter inbeslagneming aan hem zal uitleveren of op de griffie van de rechtbank overbrengen, 
een en ander binnen de termijn en op de wijze bij het bevel te bepalen. 
2. Het bevel wordt mondeling of schriftelijk gegeven. In het laatste geval wordt het beteekend. 
3. Artikel 96a, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 106 -107 Sv 
[Vervallen.] 

(...) (bier niet opgenomen) 

Artikel 110 Sv 
I. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op de vordering van de officier van justitie, ter inbeslag-
neming elke plaats doorzoeken. Hij kan zich daarbij doen vergezellen van bepaalde door hem 
aangewezen personen. 
2. Het doorzoeken van plaatsen overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid geschiedt onder leiding 
van de rechter-commissaris in tegenwoordigheid van de °Meier van justitie of, in geval van diens ver-
hindering, van een hulpofficier van justitie. 
3. De artikelen 98,99 en 99a zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1 1 1 -113 Sv 
[Vervallen.I 

Artikel I I 4 Sv 
I. De artikelen 100-102 vinden ten aanzien van den rechter-comrnissaris overeenkomstige toepassing 
[vervallen]. 
2. De rechter-commissaris is bevoegd te bepalen dat van de inhoud van inbeslaggenomen gesloten 
pakketten, brieven, stukken en andcre berichten, welke aan de houder van de concessie als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van de Postwet (Stb. 1988, 522), of de houder van de concessie als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dan wel aan een 
andere instelling van vervoer waren toevertrouwd, zal worden kennis genomen, voor zover zij klaar-
blijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, of wel 
indien zij klaarblijkelijk het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend 
hebben. 

Artikel 115 Sv 
[Vervallend 
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Hoofdstuk 8 : Observatie 

1. Inleiding 

Observatie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek kan worden gedefinieerd als 
het al dan niet heimelijk waamemen van een situatie of van personen voor een 
bepaalde periode.' Observatie kan geschieden door een opsporingsambtenaar die 
ergens verscholen een situatie opneemt, maar ook door middel van technische 
hulpmiddelen zoals videocamera's en nachtkijkers. In toenemende mate wordt, zowel 
in het dagelijks leven in het kader van de handhaving van de openbare orde als bij de 
opsporing van strafbare feiten, gebruik gemaakt van observatiemethoden. 2  

In dit hoofdstuk staat de observatie in het kader van de opsporing, en in het bijzonder 
van de de kleine rechtshulp, centraal. In de paragrafen 2 en 3 worden de regelingen 
met betrelcking tot observatie in Nederland en in Duitsland besproken. Vervolgens 
komt het gebmik van het door observatie verlcregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 
aan de orde (paragraaf 4). In paragraaf 5 worden de beide regelingen met elkaar 
vergeleken waama aan de hand van de gevonden overeenkomsten en verschillen in 
paragraaf 6 enkele aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van de kleine 
rechtshulp. Tot slot staan in paragraaf 7, wellicht ten overvloede, de wetteksten van de 
Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden met betrelcking observatie. 

2. Nederland 

Wettelijke regeling van observatie 
Voor de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegclheden 3  was 
observatie opsporingsmethode niet zelfstandig in het Wetboek van Strafvordering 
geregeld, noch was er een algemene richtlijn met betrekking tot observatie 
voorhanden. 4  Observatie als opsporingsmethode werd gebaseerd op artikel 28 

I  Zie W. Koopstra en P. Ende, GVO en BOB, herziening gerechtelijk vooronderzoek en de Bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, Koninklijke Vermande, Lelystad 1999, blz. 42 e.v. Deze algemene definitie 
geldt ook voor het Duitse begrip `observatie'. 
2  Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van videocamera's in het Wallengebied in Amsterdam door 
bordeeleigenaars en het heimelijk observeren van straten door de politie in verband met het tegengaan 
van onder andere drugshandel of geweld. Bij deze groei van het gebruik van met name technische 
hulpmiddelen kunnen overigens kritische kanttekeningen worden geplaatst. Observatie impliceert 
immers een grote inbreuk op de privacy van een persoon zoals bedoeld in artikel 8 EVRM. De vraag 
rijst dan ook of, en zo ja in welke gevallen, een dergelijke vergaande inbreuk op de privacy wel 
toelaatbaar is. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de bijbehorende jurisprudentie 
van het Europese Hof voorzien in maatstaven op dit gebied. Rechtmatige observatie is gebaseerd op 
regelgeving die hiermee in overeenstemming is. 
3  Stb. 1999, 245; inwerkingtreding 1 februari 2000. Zie paragraaf 7 van dit hoofdstuk voor een 
weergave van de nieuwe artikelen met betrekking tot observatie. 
4  Op deelgebieden bestonden wel specifieke richtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot grensover-
schrijdende observaties (ter uitvoering van artikel 40 SUO) en met betrelcking tot de melding/registratie 
van de inzet van technische hulpmiddelen aan de Centrale Toetsingscommissie (deze commissie werd 
per 1 januari 1995 ingesteld). 
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Politiewet (oud; het huidige artikel 2 Politiewet). 5  Een opsporingsambtenaar kon 
met schriftelijke toestemming van de officier van justitie, in dringende gevallen 
zelfs met mondelinge toestemming, overgaan tot het observeren van een verdachte. 
Deze toestemming werd naderhand vastgelegd in het proces-verbaal dat van de 
observatie werd opgemaakt. Voorheen was observatie alleen toegestaan ten 
aanzien van een verdachte van een misdriff De duur van de observatie was daarbij 
niet aan een termijn gebonden. De observatie diende evenwel noodzakelijk te zijn 
en te worden getoetst aan de maatstaven van proportionaliteit en subsidiariteit 

In het Zwolsman-arrese is voor het eerst in zeer ruime mate aandacht besteed aan 
de toenmalige observatiepraktijk. De Hoge Raad stelde vast dat met het gebruik 
van deze opsporingsmethoden tijdens het vooronderzoek een inbreuk was gemaakt 
op de persoonlijke levenssfeer (privacy) in de zin van artikel 8 EVRM en artikel 10 
Grondwet. Deze inbreuk diende te worden gelegitirneerd door of krachtens een wet 
in formele zin. Aldus deed de Hoge Raad in dit arrest een oproep aan de wetgever 
om de lacune in de wet ten aanzien van observatie op te vullen. 

De Parlementaire Enquetecommissie onder leiding van Van Traa concludeerde in 
haar eindrapport dat in de praktijk grenzen, zoals onder andere neergelegd in het 
EVRM, werden overschreden.' Als oorzaak hiervan werd het ontbreken van een 
normatief kader met betreklcing tot het gebruik van bijzondere opsporings-
methoden aangewezen. De Commissie stelde de wetgever verantwoordelijk voor 
het ontbreken van specifieke wettelijke regels met betrekking tot bijzondere 
opsporingsmiddelen, zoals onder andere met betelcking tot observatie. Mede door 
het ontbreken van regels ten aanzien van bepaalde opsporingsmethoden, zoals 
bijvoorbeeld inkijkoperaties, pseudo-koop en infiltratie, heeft de politiepraktijk 
volgens de Commissie de grenzen van het toegestane overtreden. De aan-
bevelingen van de Parlementaire Enquetecommissie hebben geleid tot de Wet 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. In deze wet, die in februari 2000 in werking 
is getreden, worden onder andere opsporingsmiddelen als observatie en inkijk-
operaties, zoals die in de praktijk ontwiklceld waren, van een wettelijke basis 
voorzien. Hieronder zal de nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot 
observatie worden besproken. 

Vormen van observatie en technische hulpmiddelen 
De nieuwe artikelen 126g en 126o Sv regelen die vorm van observatie die als te 
verwachten resultaat heeft dat een min of meer volledig beeld wordt verlcregen van 
bepaalde aspecten van iemands leven.° Hiermee zijn deze artikelen van toepassing 
op observaties die een stelselmatig karakter hebben. Een eenmalige of kortdurende 
observatie die niet bedoeld is om iemands doen en laten in kaart te brengen, zoals 
bijvoorbeeld het nemen van een of enkele foto's, valt niet onder deze regeling. Een 
dergelijke observatie kan zonder bevel van de officier van justitie plaatsvinden. De 

' HR 14 oktober 1986. NJ 1987, 564 en NJ 1988, 511 (Schaduwen 1 en II). 
6  HR 19 december 1995, NJ 1996, 249. 
7  Inzake opsporing, Rapport van de Parlementaire Enquete Commissie ander voorzitterschap van M. 
van Traa, Staatsuitgeverij, 1996. 

Memorie van Toelichting bij het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband 
met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing, paragraaf 4.2. 
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stelselmatigheid van de observatie wordt beoordeeld naar de mate van de 
intensiteit van de observatie. Deze intensiteit wordt bijvoorbeeld be1nvloed door de 
eventuele inzet van een technisch hulpmiddel. De manier waarop de observatie 
plaatsvindt, de duur daarvan en of de observatie heimelijk gebeurt, zijn echter 
alleen medebepalend bij de beoordeling van de stelselmatigheid van de observatie. 9  
Observatie van buiten een woning in een woning is niet uitgesloten voor zover het 
gaat om waarnemingen die zonder technische manoeuvres kunnen plaatsvinden: 
hetgeen normaal gesproken voor een ieder, zonder extra moeite, van buitenaf 
zichtbaar is, mag worden geobserveerd.' 

Indien de observatie plaatsvindt met gebn.iik van technische hulpmiddelen gelden 
daarvoor geen extra vormvoorschriften. Als voorbeelden van technische hulp-
middelen die bij observatie kunnen worden gebruikt, noemt de Memorie van 
Toelichting onder andere: verrekijkers, foto- en videoapparatuur, infrarood 
camera's, warmtemeters en peilzenders." Apparaten waarmee communicatie kan 
worden opgenomen, zijn hier expliciet uitgezonderd. Er mag op basis van artikel 
126g of 126o Sv namelijk geen communicatie worden opgenomen, noch 
apparatuur daartoe worden geplaatst. De bevoegdheid om communicatie op te 
nemen is namelijk afzonderlijk geregeld in artikel 126/ en 126s Sv. 12  Het derde lid 
van artikel 126g, alsmede artikel 126o lid 3 Sv, schrijven voor dat plaats-
bepalingapparaten alleen op een persoon mogen worden bevestigd als die persoon 
daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Voorwerp van observatie 
Als voorwerp van observatie wijst artikel 126g Sv de verdachte aan tegen wie een 
verdenking bestaat dat hij een misdrijf heeft begaan. Aan de ernst van het misdrijf 
worden voor de inzet van stelselmatige observatie geen verdere eisen gesteld. 
Daarnaast lcunnen op basis van artikel 126o Sv personen worden geobserveerd van 
wie wordt vermoed dat zij ernstige misdrijven hebben beraamd of gepleegd in 
georganiseerd verband.' 3  In dit laatste geval hoeft de te observeren persoon zich 
dus niet zelf aan een misdrijf schuldig te maken of hebben gemaakt. 

Observatie van verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigeri kan alleen 
geschieden als zij zelf (mede)verdachten zijn. In overige gevallen mogen zij 
evenals andere derden — met zijnde verdachten of personen van wie wordt vermoed 
dat zij deel uit maken van een criminele organisatie — niet worden geobserveerd. 

9  HR 18 mei 1999, nr. 109.072: de samenhang van elementen zoals frequentie, duur, plaatsen, 
methoden, doe, overlast en verdenking zijn bepalend voor de stelselmatigheid van de observatie. 
io MvT, artikelsgewijze toelichting, onderdeel A, bij artikel 126g, tweede lid. 
" In de artikelen 126cc en 126dd Sv wordt verwezen naar een algemene maatregel van bestuur. Deze 
amvb is het Besluit bewaren en vemietigen niet gevoegde stukken, Stb. 1999, 548 en Besluit technische 
hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden, Stb. 1999, 547. 
12  Zie hoofdstuk 9 van dit boek. 
" Zie het voorgestelde artikel 132a Sv; in dit artikel wordt ook gesproken van het in georganiseerd 
verband beramen van misdrijven, de vroegere pro-actieve fase. Zie hoofdstuk 2 van dit boek. 
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Inkijkoperaties 
In het geval dat een persoon wordt verdacht van een misdrijf als omschreven in 
artikel 67 Sv'' en dat misdrijf een emstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan 
een besloten plaats, niet zijnde een woning, worden betreden ter observatie. Hier 
geldt een strenger criterium dan in het algemeen voor observatie geldt. Deze 
opsporingsmethode wordt ook wel een inkijkoperatie genoemd. Bij `besloten 
plaatsen' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bedrijfsruimten zoals loodsen. 
Woningen mogen in beginsel niet worden betreden, tenzij er toestemming is van de 
bewoner. De artikelen 126g en 126o Sv geven de opsporingsambtenaar de 
bevoegdheid om tijdens de inkijkoperatie `zoekend rond te kijken'. Hij mag geen 
kasten openen of deuren verbreken." Tijdens een inkijkoperatie kunnen wel 
voorweipen, zoals drugs, in beslag worden genomen of sporen veilig worden 
gesteld. Onder dit laatste wordt onder andere het nemen van monsters of het maken 
van beeldopnamen verstaan. 

Bevoegde autoriteit 
De artikelen 126g en 126o Sv geven alleen de officier van justitie de bevoegdheid 
om stelselmatige observatie te gelasten. Hij is degene die de afweging maakt 
tussen het opsporingsbelang en de inbreuk die gemaakt wordt op iemands 
persoonlijke levenssfeer. Of de observatie als stelselmatig wordt aangemerlct, zodat 
daarop de artikelen 126g en 126o Sv van toepassing zijn, wordt vooraf bepaald. 
Indien stelselmatige observatie redelijkerwijs te verwachten is, geeft de officier 
van justitie schriftelijk, of bij dringende noodzaak mondeling, opdracht tot 
observatie. De opsporingsambtenaar Icrfigt van de officier van justitie het bevel om 
een persoon (stelselmatig) te observeren, wanneer dit in het belang is voor het 
onderzoek naar aanleiding van het vermoeden dat een persoon verdacht wordt van 
een misdrijf of wanneer een persoon wordt vermoed deel uit te malcen van een 
georganiseerd verband waarin (emstige) misdrijven worden gepleegd of beraamd.' 6  
De officier van justitie vermeldt in dat bevel op welke wijze de observatie door de 
opsporingsambtenaar moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met behulp van 
technische middelen." 

Indien een observatie niet als stelselmatig is aan te merken, eenmalig en 
kortdurend is, kan een opsporingsambtenaar zelfstandig tot observatie overgaan. 
Hij behoeft daartoe dan geen bevel tot observatie van een officier van justitie. 

In artikel 126g lid 9 Sv is de mogelijkheid gecreeerd dat een bevel tot observatie 
ook aan een opsporingsambtenaar van een vreemde staat kan worden gegeven om 
op Nederlands grondgebied te observeren. Deze nieuwe mogelijkheid betekent dat 
bij de uitvoering van intemationale (kleine) rechtshulpverzoeken met betrekking 
tot observatie ook buitenlandse opsporingsambtenaren aan de uitvoering van de 
observatie lcunnen meewerken. 

" Een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
15  MvT, aantekening 4.8. 

MvT, aantekening 4.2. 
17  Artikel I26g lid 5 en 6 en artikel 126o lid 3 en 4 Sy. 
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Duur van de observatie 
Het bevel tot observatie kan worden gegeven voor een termijn van maximaal drie 
maanden. Het gebruik van de voile termijn is alleen gerechtvaardigd wanneer dit in 
het belang van het onderzoek of noodzakelijk voor de aanhouding van de verdachte 
is. De bevoegdheid mag namelijk alleen worden toegepast om het doel van 
strafvorderlijk onderzoek — het nemen van strafvorderlijke beslissingen — te 
verwezenlijken. Een eenmaal afgegeven bevel hoeft niet tussentijds te worden 
getoetst.' 8  Het bevel kan telkens met redenen omkleed worden gewijzigd, 
aangevuld, verlengd of beeindigd. 

Schriftelijke vastlegging van het bewijs 
Bewijs dat op grond van observatie is verkregen dient in een proces-verbaal te zijn 
opgenomen.' 9  

3. Duitsland 

Wettelijke regeling van observatie 
Tot de invoering van de Organisierte Kriminalitiitsgesetz werd de inzet van 
observatie zonder gebruikmaking van technische hulpmiddelen en voor korte duur 
gebaseerd op de algemene politiele opsporingsbevoegdheden.' Observatie met 
behulp van technische middelen was niet in de Duitse wet geregeld. Het 
Bundesgerichtshof heeft in 1991 bepaald dat de algemene bevoegdheidsartikelen 
onvoldoende basis bieden voor ingrijpende en langdurige schendingen van artikel 8 
EVRM (het recht op privacy) zoals veroorzaakt door langdurige observaties en 
observaties met behulp van technische middelen.' Als antwoord daarop heeft de 
Duitse wetgever in 1992 in het kader van de wetswijziging met betrekking tot het 
Organisierte Kriminalittitsgesetz voorzien in een twee nieuwe wetsartikelen met 
betrekking tot observatie (artikelen 100c en 163e StP0). Artikel 100c StP0 regelt 
het gebruik van technische hulpmiddelen tijdens de observatie en artikel 163e 
StP0 voorziet in een regeling met betrekking tot langdurige en stelselmatige 
observatie. 

Vormen van observatie en technische hulpmiddelen 
Zonder medeweten van de verdachte mogen op grond van artikel 100c StP0 foto's 
en videobeelden worden gemaakt. Behalve deze `gewone' observatie-middelen 
staat het artikel het gebruik van verschillende tecluiische hulpmiddelen toe. Met 
deze technische middelen mogen alleen beeldopnamen worden gemaakt. Tech-
nische observatiemiddelen, zoals peilzenders en bewegingsmelders, lumen 
worden ingezet bij het onderzoek van de strafbare feiten en ter opsporing van de 
verblijfplaats van de verdachte. Zoals hierboven vermeld mag tijdens de observatie 
geen communicatie worden opgenomen. Artikel 163e StP0 ziet op langdurige 

18  De Minister van Justitie is blijkens de Memorie van Toelichting van mening dat een dergelijke toets 
slechts leidt tot automatisme. 
19  Artikel 152 jo 126aa Sv. 

Zoals neergelegd in de artikelen 161 en 163 StP0 en de deelstatelijke politiewetten; een voorbeeld 
van een deelstatelijke regeling is artikel 33 PAG van de deelstaat Beieren. Dit artikel betreft 
kortdurende observatie (24 uur tot 2 dagen). Zie ook Berner, KOhler, a.w., blz. 280; Burhoff, a.w., blz. 
652. 
21  BGHSt 14 mei 1991, NJW 1991,2651; in casu ging het om een observatie gedurende zes maanden. 

113 



stelselmatige observatie van de verdachte — en eventueel derden die naar de 
verdachte kutmen leiden — zonder gebruik making van technische hulpmiddelen. 

Voorwerp van obsetvatie 
Als voorwerp van observatie wijzen de artikelen 100c en 163e StP0 in beginsel de 
verdachte aan. Daamaast lumen ook derden worden geobserveerd, indien die 
derden contact hebben met de verdachte of naar de verdachte kunnen leiden. Op 
grond van artilcel 100c StP0 mogen technische middelen alleen worden ingezet 
wanneer er een verdenking bestaat van een emstig(er) misdrijf." Hieronder valt 
niet observatie met behulp van een foto- of videocamera (artikel 163e StP0): deze 
is niet beperkt tot gevallen van verdenking van bepaalde delicten en kan derhalve 
bij verdenking van ieder strafbaar feit worden ingezet, ook ten aanzien van 
voomoemde derden." 

Observatie van verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen is alleen 
toegelaten indien zij zelf (mede)verdachten zijn. Dit volgt voor de raadsman uit artikel 
100c StP0 en voor de overige geheimhoudingsplichtigen uit de artikelen 52 en 53 
StP0. 

Thkykoperaties 
De inzet van technische hulpmiddelen ter observatie in een woning is niet 
toegestaan." Het begrip woning dient hier ruim te worden uitgelegd en omvat alle 
niet openbaar toegankelijke ruimten. Over observatie in andere ruimten dan 
woningen laat de wet zich niet uit." 

Bevoegde autoriteit 
De politie is bevoegd tot het inzetten van observatie voor zover die observatie van 
korte duur is en plaatsvindt zonder gebruilcmalcing van technische hulmniddelen." 
Observatie met behulp van technische hulpmiddelen en van korte duur kunnen door 
politie zelfstandig worden aangewend." Stelselmatige, langdurige observaties lcunnen 
daarentegen alleen met een bevel van een Ennittlungsrichter plaatsvinden." In geval 
van spoed kan de Staatsanwalt een voorlopig observatiebevel afgeven. 

Duur van de observatie 
Observaties zonder gebruilcmaking van technische middelen lcunnen voor korte 
duur worden aangewend." Len bevel tot stelselmatige observatie op grond van 
artikel 163e StP0 is wel aan een vaste termijn gebonden en kan voor maximaal 

22  Een strafbaar feit van `erheb1icher Bedeutung', zoa1s bijvoorbeeld drugsdelicten. 
23  Kleinlmecht/Meyer-Goaner, a.w., aant. 1 bij artikel 100c SIPO. Zie ook Burhoff, a.w., biz. 343; De 
feiten moeten wel strafbare feiten (Straftaten) betreffen. Bij verdenking van Ordungswithigkeiten is 
geen observatie mogelijk. 
2°  Kleinknecht/Meyer-GoOner, tap. 
23  Burhoff, a.w., tap. 
26  Artikelen 161, 163 StPQ; alsmede bepalingen met betrekking tot observatie die zijn opgenomen in 
deelstatelijke politiewetten. 
27  Artikel 100c StP0. 
26  Artikel 163e lid 4 StP0. 
29  Ids 'korte dour' wordt meestal maximaal twee maal 24 uur bedoeld; zie artikel 30 PAG Beieren. 
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drie maanden worden afgegeven. Dit bevel kan tellcens met drie maanden worden 
verlengd." 

Schriftelijke vastlegging van het bewijs 
De resultaten van de observatie dienen, zoals alle handelingen die door de politie 
worden verricht, in een proces-verbaal te worden neergelegd. 31  Indien dit met 
gebeurt, kunnen zij niet ter beschildcing van de Staatsanwalt worden gesteld of ter 
terechtzitting worden gebruikt." Alleen in schriftelijke vorm wordt de observatie 
achteraf controleerbaar voor de rechter en de verdediging. 

4. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

Zoals reeds werd opgemerkt, vormt stelselmatige observatie een aantasting van het 
recht op persoonlijke levenssfeer van iemand. Dit recht wordt beschermd door 
artikel 8 EVRM. In het tweede lid van artikel 8 EVRM is aangegeven in welke 
gevallen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer mag worden gemaakt en met 
welke waarborgen die inbreuk moet zijn omgeven. Indien de inbreuk overeen-
komstig de wet geschiedt en, kort gezegd, nodig is in een democratische samen-
leving ter handhaving van de nationale en openbare veiligheid en het economisch 
welzijn, is geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM. De waarborgen 
van artikel 8 EVRM dienen weerspiegeld te worden door de nationale wetgeving 
op basis waarvan een inbreuk kan worden gemaakt op artikel 8 EVRM. Deze 
wettelijke bepalingen moeten derhalve aan bepaalde eisen voldoen: de wet dient de 
burger een betrouwbare indicatie te geven ten aanzien van de omstandigheden 
waarin en de voorwaarden waaronder overheidsorganen bevoegd zijn inbreuken te 
maken op zijn persoonlijke levenssfeer. Daartoe dienen de bepalingen voldoende 
toegankelijk en inzichtelijk te zijn. Een burger wiens rechten en vrijheden zijn 
geschonden, heeft op grond van artikel 13 EVRM recht op een effective remedy 
van een nationale instantie. 

4.1. Nederland 

Thans heeft Nederland nieuwe wetgeving voor (stelselmatige) observatie (de artikelen 
126g en 126o Sv). Hiermee lijkt te zijn voldaan aan artikel 8 EVRM. Overschrijding 
van de in de artikelen 126g en 126o Sv genoemde grenzen door de opsporingsinstantie 
zal onrechtmatig bewijs opleveren. De bruikbaarheid hiervan zal afhangen van de 
algemene, door de Hoge Raad gecrederde regels voor de bruikbaarheid van onrecht-
matig verlcregen bewijs." Voorts geldt de algemene toetsingsmaatstaf van de 
proportionaliteit en subsidiariteit bij de inzet van het opsporingsmiddel. Toepassing 
van deze regels in het concrete geval kan tot uitsluiting van het onrechtmatig 
verlcregen bewijs leiden. 

Artikel 100b lid 2 StP0. 
3 I  KleinIcnecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 62 Einl en aant. 18 bij artikel 163 StP0. 
32  Artikelen 170, 203, 244 StP0. 

Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4 van dit boek. 
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4.2. Duitsland 

Tot de invoering van de Organisierte Kriminaliteitsgesetz kende het Duitse recht geen 
wettelijke basis voor langdurige stelselmatige observaties en observaties met behulp 
van technische middelen. Met de invoering van voomoemde wet zijn deze vormen 
van observatie geregeld in de artikelen 100c en 163e StP0. Hiermee is voldaan aan 
het vereiste van artikel 8 EVRM dat een wettelijke basis stelt voor rechtmatige 
inbreuken op het recht op privacy. Naast de wettelijke eisen, dient een observatie 
tevens te voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit is met name 
belang wanneer de observatie derden betreft. Indien mogelijk dient de opsporing van 
de verblijfplaats van de verdachte — het doel van de observatie van derden — op een 
andere wijze te geschieden." 

Bewijs is niet toelaatbaar als wettelijke bevoegdheidsregels zijn overschreden. 
Overschrijding van de bevoegdheidsbepaling van artilcel 163e StP0 leidt tot een 
Beweisverwertungsverbot." Ook resultaten van observatie van geheimhoudings-
plichtigen en verschonings-gerechtigden die niet zelf verdachte zijn, zijn ontoelaat-
baar als bewijs." 

5. Rechtsvergelijkende conclusie 

Hieronder zullen de beide stelsels met betreldcing tot observatie met elkaar worden 
vergeleken, om (relevante)overeenkomsten en verschillen aan te kunnen wijzen. 
Omdat observatie een inbreuk vormt op artikel 8 EVRM, dient deze op een 
wettelijke regeling te kunnen worden gebaseerd. Zowel het Nederlandse als het 
Duitse recht kennen derhalve een (recente) wettelijke regeling met betrekking tot 
(stelselmatige) observatie. 

Tussen de Nederlandse en Duitse regeling van observatie zijn overeenkomsten en 
verschillen aan te wijzen, welke hieronder zullen worden besproken. 

Overeenkomsten 
De verdachte is zowel in Nederland als in Duitsland het voorwerp van de obser-
vatie. De observatie van de verdachte kan dienen in het kader van een lopend 
strafrechtelijk onderzoek (ter waameming van strafrechtelijk relevante hande-
lingen) of ter plaatsbepaling en aanhouding van de verdachte. Tegen de verdachte 
dient de verdenking te bestaan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf. 
Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen kunnen op grond van het 
Duitse en het Nederlandse recht niet worden geobserveerd, tenzij deze personen 
zelf (mede)verdachte in het opsporingsonderzoek zijn. Tijdens de observatie kan 
gebruik gemaakt worden van technische hulpmiddelen. Hierbij kan men denken 
aan bewegingsmelders, peilzenders en infraroodkijkers. Zowel op grond van de 
Duitse als de Nederlandse wettelijke regelingen mag bij de observatie geen 
communicatie worden opgenomen. De resultaten van de observatie dienen te 
worden neergelegd in de vorm van een (ambtsedig) proces-verbaal. De processen- 

34  Beulke, a.w., blz. 224. 
55  Burhoff, a.w., blz. 511. 
36  Roxin, a.w., blz. 261 c.v.; BeuIke, a.w., blz. 224 c.v. 
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verbaal van observatie kunnen in het strafdossier worden gevoegd. Zij zijn op die 
manier bruikbaar als bewijs ter terechtzitting. 
Zowel in het Nederlandse als het Duitse recht kan voor een periode van maximaal 
drie maanden stelselmafig worden geobserveerd. Deze periode kan in beide 
rechtsstelsels telkens voor maximaal drie maanden worden verlengd. 

Indien de grenzen van de wet of proportionaliteit en subsidiariteit tijdens de 
observatie zijn overschreden, kunnen de resultaten van de observatie ontoelaatbaar 
worden verklaard als bewijsmateriaal. Observatieresultaten waarin niet verdachte 
verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen voorkomen, dienen in elk 
geval te worden uitgesloten van bewijs. 

Verschillen 
De Nederlandse en Duitse regelingen met betreldcing tot observatie vertonen 
behalve de hiervoor genoemde overeenkomsten evenwel een aanzienlijk aantal 
verschillen. 

De Nederlandse en Duitse regelingen verschillen wat betreft de personen die — 
naast de verdachte — kunnen worden geobserveerd. Op grond van het Nederlandse 
recht lcunnen naast de verdachte slechts personen van wie wordt vermoed dat zij 
deel uitmaken van een criminele organisatie worden geobserveerd. Volgens het 
Duitse recht kunnen — naast de verdachte — ook derden die contact hebben met de 
verdachte of kunnen leiden naar de verblijfplaats van de verdachte worden 
geobserveerd. Dit kunnen (vermoede) leden van een criminele organisatie zijn, 
maar dat hoeft niet. Anders dan in Nederland kunnen in Duitsland ook derden, van 
wie niet wordt vermoed dat zij deel uitmaken van een criminele organisatie, 
worden geobserveerd. Een expliciete onderscheiding van een categorie personen 
die vermoedelijk bij een criminele organisatie horen, kent het Duitse recht niet. 

In het Nederlandse recht is voor observatie met een stelsmatig karakter altijd de 
toestemming nodig van een officier van justitie. Tot het verrichten van eenmalige 
en kortdurende observaties zijn opsporingsambtenaren wel zelfstandig bevoegd. In 
het Duitse recht kan stelselmatige observatie alleen plaatsvinden met een bevel van 
een Ermittlungsrichter. Kortdurende observaties, ook indien daarbij technische 
hulpmiddelen worden ingezet, kunnen door de politie zelfstandig worden gedaan. 
Anders dan in het Nederlandse recht, is in Duitsland een inkijkoperatie in het kader 
van de opsporing van strafbare feiten niet toegestaan. In Nederland is een inkijk-
operatie wel toegelaten, zij het beperkt tot plaatsen, niet zijnde `woningen'. 
Gebeurtenissen in een woning kunnen in het Nederlandse recht wel worden 
geobserveerd voor zover zij van buitenaf waarneembaar zijn. Het Duitse recht staat 
observaties in woningen in het geheel niet toe. 

6. Conclusies en aanbevelingen voor de kleine rechtshulp 

Hiervoor bleek dat de Nederlandse en Duitse regelingen met betreldcing tot observatie 
naast overeenkomsten ook een aanzienlijk aantal verschillen vertonen. Zowel ten 
aanzien van inkomende als van uitgaande rechtshulpverzoeken dient men rekening te 
houden met deze verschillen. Hieronder zullen enkele aanbevelingen worden gedaan, 
teneinde knelpunten in het rechtshulpverkeer te voorkomen. 
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Nederlandse rechtshulpverzoeken win Duitsland 

In een Nederlands rechtshulpverzoek aan de Duitse autoriteiten dient men aan te 
geven dat op grond van de Nederlandse wet alleen verdachten en personen die 
beweerdelijk deel uitmaken van een criminele organisatie stelsehnatig mogen 
worden geobserveerd. De observatie van `overige' derden is volgens het 
Nederlandse recht niet toegestaan. Bewijs dat in Duitsland is verlcregen door 
observatie van deze categorie derden is mogelijk onbruikbaar op de terechtzitting 
in Nederland wegens strijd met het Nederlandse strafprocesrecht. 

In uitgaande (Nederlandse) rechtshulpverzoeken dient men expliciet te vermelden 
dat volgens het Nederlandse recht alleen een officier van justitie bevoegd is tot het 
geven van toestemming (mondeling of schriftelijk) voor een stelselmatige 
observatie, met name wanneer de inzet van technische middelen is vereist. Op deze 
manier kan voorkomen worden dat de aan het buitenland verzochte observatie 
zelfstandig door een politiele autoriteit wordt uitgevoerd. Het gebrek aan toetsing 
bij de toepassing van het opsporingsmiddel door een hogere autoriteit, zoals de 
officier van justitie, zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de bruikbaarheid 
van het door middel van observatie verlcregen bewijs op de Nederlandse 
terechtzitting. 

Bij het doen van een rechtshulpverzoek tot een inkijkoperatie dient de Nederlandse 
officier van justitie rekening te houden met het feit dat een dergelijk opsporings-
middel ontoelaatbaar is volgens het Duitse recht — de uitvoering van het verzoek 
zal derhalve waarschijnlijk worden geweigerd. 

Duitse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
De Nederlandse regeling met betrekking tot observatie is in het algemeen 
restrictiever dan de Duitse, met uitzondering van de inlcijkoperatie welke in het 
Duitse recht niet mogelijk is. Duitse rechtshulpverzoeken tot observatie die de 
grenzen van de Nederlandse regeling overschrijden zullen in beginsel niet kunnen 
worden uitgevoerd. Zo zal Duits rechtshulpverzoek tot observatie tegen derden van 
wie niet wordt vermoed dat zij deel uitmaken van een criminele organisatie in 
Nederland niet kunnen worden uitgevoerd. Bij een Duits rechtshulpverzoek tot 
langdurige stelselmatige observatie zal zich een bevel van een Ermittlungsrichter 
dienen te bevinden, aangezien hij de bevoegde autoriteit is om over de inzet van 
een dergelijke observatie in Duitsland te beslissen. 

Met inachtneming van de hierboven genoemde aanbevelingen lijken mogelijke 
lcnelpunten die uit de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse regelingen met 
betrekking tot observatie voortvloeien, te lcunnen worden vermeden. 
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7. Bijlage: wetteksten met betrekking tot observatie (Wet Bijzondere 
Opsporingsbevoegdheden) 

Artikel 126g Sv 
I. In geval van verdenking van een misdrijf, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek 
bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of stelselmatig diens aanwezigheid 
of gedrag waarneemt. 
2. Indien de verdenking een misdrijf betreft als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard 
of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde 
oplevert, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bepalen dat ter uitvoering van het 
bevel een besloten plaats, niet zijnde een woning, wordt betreden zonder toestemming van de 
rechthebbende. 
3. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het bevel een technisch hulpmiddel wordt 
aangewend, voor zover daarmee geen communicatie kan worden opgenomen. Len technisch hulp-
middel mag niet op een persoon worden bevestigd, tenzij met diens toestemming. 
4. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie maanden. Het kan telkens voor een 
termijn van ten hoogste drie maanden worden verlengd. 
5. Het bevel tot observatie is schriftelijk en vermeldt: 

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke 
aanduiding van de verdachte; 

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid 
zijn vervuld; 

c. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de in het eerste lid bedoelde 
persoon; 

d. bij toepassing van het tweede lid, de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de 
voorwaarden, bedoeld in dat lid, zijn vervuld alsmede de plaats die zal worden betreden; 

e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en 
f. de geldigheidsduur van het bevel. 

6. Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden gegeven. De officier van justitie stelt in dat 
geval het bevel binnen drie dagen op schrift. 
7. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, bepaalt de officier van 
justitie dat de uitvoering van het bevel wordt beeindigd. 
8. Het bevel kan schriftelijk en met redenen omkleed worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of 
beeindigd. Bij dringende noodzaak kan de beslissing mondeling worden gegeven. De officier van 
justitie stelt deze in dat geval binnen drie dagen op schrift. 
9. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan een persoon in de openbare 
dienst van een vreemde staat. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan 
deze personen. Het tweede tot het met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel I 26o Sv 
I. Indien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband 
misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, worden beraamd of gepleegd die gezien hun aard of 
de samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd een 
ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek 
bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of stelselmatig diens aanwezigheid 
of gedrag waarneemt. 
2. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bepalen dat ter uitvoering van het bevel 
een besloten plaats, niet zijnde een woning, wordt betreden zonder toestemming van de rechthebbende. 
3. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het bevel een technisch hulpmiddel wordt 
aangewend, voor zover daarmee geen vertrouwelijke communicatie wordt opgenomen. Len technisch 
hulpmiddel wordt niet op een persoon bevestigd, tenzij met diens toestemming. 
4. Het bevel tot observatie is schriftelijk en vermeldt: 

a. een omschrijving van het georganiseerde verband; 
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, 

zijn vervuld; 
c. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de persoon, bedoeld in het 

eerste lid; 
d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden betreden 
e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en 
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de geldigheidsduur van het bevel. 

5. Artikel I26g, vierde en zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 
6. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan een persoon in de openbare 

dienst van een vreemde staat. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan 
deze persoon. Het tweede lid tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Hoofdstuk 9: Het opnemen en afluisteren van tele- en 
vertrouwelijke communicatie 

1. Inleiding 

De voortschrijding van de techniek heeft zijn weerslag op het straf(proces)recht. 
Zoals reeds in hoofdstuk 8 aan de orde kwam regelt de in februari 2000 in werking 
getreden Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB)' onder andere het 
gebniik van technische hulpmiddelen in de opsporingsfase van het straf-rechtelijk 
onderzoek. In dit hoofdstuk worden de regelingen met betreldcing tot het opnemen 
en afluisteren van telecommunicatie in Nederland en Duitsland besproken. Daar-
naast wordt de mogelijlcheid van het opnemen en afluisteren van vertrouwelijke 
communicatie (direct afluisteren) behandeld. In het Duitse recht kent men reeds 
langer een regeling met betrelcking tot de laatst genoemde opsporingsmethode. In 
het kader van een internationaal rechtshulpverzoek wordt in toenemende mate 
gevraagd om het opnemen van telecommunicatie of direct afluisteren als 
opsporingsmethode. Om een (rechts)vergelijking te kurmen maken tussen het 
Nederlandse en Duitse recht op dit gebied worden in paragraaf 2 en 3 de regelingen 
met betreldcing tot de telefoontap en het direct afluisteren in Nederland en in Duitsland 
worden behandeld. Daarna wordt in paragraaf 4 de gebruik van het door middel van 
een tap of het afluisteren verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting besproken. 
Paragraaf 5 is een rechtsvergelijkende conclusie waarin de Nederlandse en Duitse 
regelingen met betreldcing tot het opnemen van telecommunicatie en direct afluisteren 
naast elkaar worden gezet. In paragraaf 6 worden enige conclusies en aanbevelingen 
voor de kleine rechtshulp gedaan. Paragraaf 7 bevat de wetteksten van de Wet 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden met betrelcking tot het opnemen van tele- en 
vertrouwelijke commtmicatie. 

2. Nederland 

2.1. Het afluisteren en opnemen van telecommunicatie 

Wettelijke regeling 
Onder het oude recht was de mogelijkheid om gegevensverkeer dat via de 
telecommunicatie-inrichting plaatsvindt, af te luisteren en op te nemen geregeld in 
artikel 125g Sv. Een telefoontapbevel kon alleen worden afgegeven indien het 
strafrechtelijk onderzoek dit dringend vorderde en het onderzoek een misdrijf betrof 
waarvoor voorlopige hechtenis was toegelaten. In de richtlijn van de Procureurs-
Generaal van 2 juli 1984 was een nadere beperking aangebracht tot misdrijven die, 
gelet op de aard of frequentie, dan wel in het georganiseerde verband waarin ze 
worden gepleegd, een emstige inbreuk malcen op de rechtsorde. In zaken waarin reeds 
een gerechtelijk vooronderzoek was geopend, kon ook in lichtere gevallen toestem-
ming voor een telefoontap worden gegeven. 

I  Stb. 1999, 245. 
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De artikelen 126m en 126t Sv, zoals deze zijn gaan gelden na de inwerkingtreding van 
de Wet BOB, hebben het afluisteren en opnemen van telecommunicatie losgekoppeld 
van het gerechtelijk vooronderzoek. In het onderstaande wordt de nieuwe regeling 
besproken. Daarbij wordt nog wel verwezen naar de regelmg zoals die tot voor kort 
gold. 

Voonverp van een telecommunicatietap 
In artikel 125g Sv (oud) gold de eis dat alleen telecommunicatie kon worden 
opgenomen waaraan de verdachte deelnam. Zodra de verdachte was aangehouden, 
diende met het afluisteren en opnemen te worden gestopt. 2  Dit vereiste is in de 
artikelen 126m en 126t Sv geschrapt. Artikel 126m Sv eist voor de inzet van het 
afluisteren en opnemen van telecommunicatie dat tegen de verdachte de verdenlcing 
bestaat dat hij een emstig misdrijf (artikel 67, eerste lid Sv) heeft gepleegd, alsmede 
dat dit misdrijf een emstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Indien uit feiten of 
omstandigheden een redelijk vermoeden rijst dat er in georganiseerd verband emstige 
misdrijven worden gepleegd of beraamd, dan lcunnen ook telefoongesprelcicen van 
anderen dan de verdachte worden afgeluisterd en opgenomen farad 126t Sv), in 
ieder geval dient wel de betroldcene bij het georganiseerde criminele verband aan het 
gesprek deel te nemen. 

Hoewel de wetgever — ook in de nieuwe Wet BOB — daar niet expliciet in heeft 
voorzien, mag geen telecommunicatie van verschoningsgerechtigde of geheim-
houdingsplichtige worden opgenomen, tenzij die verschoningsgerechtigde zelf 
verdachte is. Op grond van de artikelen 126m en 126t Sv is het immers alleen 
mogelijk om verdachten en personen, van wie wordt vermoed dat zij deel uitmaken 
van een criminele organisatie, af te luisteren. 

Faxverkeer kon net als gewone telefoongesprekken met een bevel 125g Sv (oud) 
worden afgetapt. Nu kan dergelijke communicatie op grond van de artikelen 126m en 
126t Sv worden opgenomen. Het aftappen van gegevensverkeer dat via e-mail en 
intemet loopt, diende met een bevel lcrachtens artikel 125i Sv te worden verIcregen.' 
Voor een dergelijk bevel golden de voorwaarden van het tweede lid van artikel 125i 
Sv. Dit is onveranderd het geval onder de nieuwe wet. 

2  lndien er sprake was van een onbekende verdachte, ken een zogenaamd NN-tapbevel (een bevel zonder 

vermelding van een verdachte) warden afgegeven. Er diende in een dergelijk geval wel het vermoeden te 
bestaan, dat van de telefoonaansluiting, ten aanzien waarvan het bevel was afgegeven, gebruik werd gemaakt 

in het kader van het plegen van het stratbare feit. Indien in de loop van het onderzoek de naam van de 
verdachte bekend werd, werd het bevel en het gvo op naam van die verdachte gezet (artikel 181 Sv). 
' Het opnemen van niet-openbare e-mail dient te geschieden op grond van de bepalingen met betrelcking 
tot direct afluisteren. 
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Bevoegde autoriteit 
Op grond van de oude wet — artikel 125g Sv — was de rechter-commissaris aange-
wezen als bevoegde autoriteit om in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek 
(gvo) te bevelen om telecommunicatie op te nemen. 

Artikel 126m en 126t Sv wijzen de officier van justitie aan als bevoegde autoriteit. 
Deze kan een bevel tot het opnemen van telecommunicatie echter alleen afgeven na 
een schriftelijke machtiging daartoe van de rechter-commissaris. 4  Bij het afgeven van 
een machtiging dient de rechter-commissaris de vereisten van proportionaliteit en 
subsidiariteit in acht te nemen. Hij dient vast te stellen, dat de waarheid niet op een 
andere, minder ingrijpende manier kan worden achterhaald. De officier van justitie 
hoeft niet meer, zoals voorheen, een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. 

De officier van justitie dient op grond van artikel 126bb Sv de betroldcene, de recht-
hebbende bij opneming van vertrouwelijke communicatie (in woningen), wanneer het 
onderzoek dat toelaat, op de hoogte te stellen van de inzet van bijzondere opsporings-
middelen, zoals direct afluisteren met behulp van teclmische middelen. 

Duur van de telecommunicatietap 
Artikel 125g Sv (oud) kende geen beperlcing in de termijn gedurende welke er getapt 
kon worden. 5  Aangezien een telefoontap van onbeperkte duur hoogstwaarschijnlijk in 
strijd met artikel 8 EVRM geacht moet worden, was in de bovengenoemde richtlijn 
van de Procureurs-Generaal een termijn gesteld van vier weken. Deze termijn kon 
indien nodig worden verlengd. 

Op grond van de artikelen 126m en 126t Sv kan met een bevel van de officier van 
justitie voor een termijn van vier weken telecommunicatie worden afgeluisterd en 
opgenomen. Deze termijn kan telkens met een termijn van vier weken worden 
verlengd. Degene wiens telecommunicatie is afgeluisterd en opgenomen dient hier, op 
grond van artikel 126bb Sv, zodra het onderzoek dat toelaat, van op de hoogte te 
worden gesteld. 

Proces-verbaal van het afluisteren 
De opsporingsambtenaar die het bevel tot het opnemen van telecommunicatie uitvoert, 
maakt daarvan birmen drie dagen een proces-verbaal op. Artikel 126aa Sv verplicht de 
officier van justitie die processen-verbaal, voor zover zij voor het onderzoek in de 
zaak relevant zijn, bij de processtukken te voegen. Voor zover de processen-verbaal 
mededelingen bevatten die zijn gedaan door geheimhoudingsplichtigen of verscho-
ningsgerechtigden dienen deze mededelingen uit de processen-verbaal te worden 
geschrapt en te worden vernietigd. 6  

In artikel 126cc Sv wordt een regeling gegeven met betreldcing tot de vemietiging van 
processen-verbaal. Hoofdregel is dat geen vemietiging mag plaatshebben zolang het 

Voor de eisen met betrekking tot de inhoud van het bevel, zie de leden 3 van de artikelen 126m en 
126t Sv. 
5  Zie ook T&C Sv (Mevis), aant. 14 bij artikel 125g. 
6  Artikel 126aa lid 1 Sv. 
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onderzoek nog niet is voltooid. Van de vernietiging dient proces-verbaal te worden 
opgemaalct. 

2.2. Direct afluisteren 

Wettelijke regeling 
Het begrip 'direct afluisteren' kan worden omschreven als het met behulp van een 
technisch hulpmiddel — anders dan door middel van aftappen van de tele-
communicatieinfrastructuur zoals bedoeld in artikel 125g Sv (oud) en de artikelen 
126/ en 126s Sv — opnemen van een gesprek zonder deelnemer te zijn aan dat gesprek 
en anders dan in opdracht of met toestemming van zo een deelnemer.' Direct 
afluisteren met behulp van technische hulpmiddelen was op grond van het oude 
Wetboek van Strafvordering niet toegestaan.° 

In de artikelen 1261 en 126s Sv wordt een regeling gegeven die direct afluisteren van 
vertrouwelijke communicane tijdens het opsporingsonderzoek mogelijk maakt. Onder 
vertrouwelijke communicatie moet de uitwisseling van berichten tussen twee of meer 
personen die in beslotenheid plaatsvindt worden verstaan. Er is gekozen voor de term 
communicatie aangezien het, door de veelheid van conununicatiemiddelen en het 
ontstaan van nog meer middelen, weinig zin heeft om onderscheid te maken tussen de 
verschillende middelen. Vertrouwelijke communicatie kan op veel verschillende 
manieren plaatsvinden. Hierbij kan men denken aan het gesproken of het geschreven 
woord (het opnemen van een gesprek), of aan overdracht van signalen via de ether of 
de kabel (het registreren van e-mailberichten of het scarmen van mobiele telefonie 
zonder de medewerking van een telecommunicatie aanbieder). Het opnemen van 
veftrouwelijke communicatie houdt het registreren van die woorden en signalen in, 
maar niet het opnemen van beelden van de personen die woorden of signalen 
uitwisselen. 

In de nieuwe wetsartikelen met betelcicing tot direct afluisteren, de artikelen 126/ en 
126s Sv, die inwerldng zijn getreden in de invoering van de Wet Bijzondere 
Opsporingsbevoegdheden, is een regeling opgenomen waarin de officier van justitie 
de bevoegdheid wordt gegeven om met machtiging van de rechter-commissaris te 
bevelen dat met behulp van technische hulprniddelen vertouwelijke conununicatie 
wordt opgenomen en ter uitvoering van dat bevel een besloten plaats, waaronder ook 
woningen, mag worden betreden. 

Onder de bevoegdheid tot het opnemen van communicatie wordt verstaan: het 
plaatsen van technische apparatuur, waarmee communicatie wordt opgevangen en 
geregistreerd. Hierbij moet volgens de Memorie van Toelichting vooral gedacht 
worden aan het plaatsen van kleine rnicrofoons of het gebruik van richtmicrofoons. 9  In 
de Memorie van Toelichting wordt uitdruldcelijk gesteld dat gevallen waarin 

7  Deze definitie wordt gebruikt door de Centrale Toetsings Commissie in het op schrift gestelde 

'Algemeen begrippenkader bijzondere opsporingsmethoden', d.d. 1 november 1995. 

8  In artikel 139d Sr is het wederrechtelijk pIaatsen van afluister-, opneem- of aRapapparatuur zelfs 

stratbaar gesteld. 
' In paragraaf 4.6 van de Memoric van Toelichting bij het voorstel tot wijziging van het Wetboek van 

Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing. 
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communicatie onderschept wordt zonder gebruik van een technisch hulpmiddel, dat 
wil zeggen zintuiglijke waameming, en de gevallen waarin de communicatie met 
wordt geregistreerd, niet onder de regeling van artikel 126/ Sv vallen. 

Voorwerp van direct afluisteren 
Artikel 126/ Sv beperkt het opnemen van vertrouwelijke conununicatie tot die 
communicatie waaraan de verdachte deelneemt. Tegen de verdachte dient een 
verdenking van een gekwalificeerd misdrijf te bestaan. Op grond van artikel 126s Sv 
lcunnen ook personen worden afgeluisterd, die betrokken zijn bij het in georganiseerd 
verband beramen of plegen van misdrijven die een emstige inbreuk op de rechtsorde 
opleveren.'° 

Hoewel de wetgever — ook in de nieuwe Wet BOB — daar niet expliciet in heeft 
voorzien, mag een verschoningsgerechtigde of geheimhoudingsplichtige niet worden 
afgeluisterd, tenzij die persoon zelf verdachte is. Op grond van de artikelen 126/ en 
126s Sv is het immers alleen mogelijk om verdachten en personen van wie vermoed 
wordt dat zij deel uitmaken van een criminele organisatie af te luisteren. 

Bevoegde autoriteit 
De officier van justitie kan het bevel tot direct afluisteren van vertrouwelijke 
communicatie alleen geven met machtiging van de rechter-commissaris. In dringende 
gevallen mag de machtiging mondeling worden gegeven. Die machtiging legitimeert 
vervolgens zowel het opnemen van commtmicatie als het binnentreden van een 
besloten plaats om opname-apparatuur te plaatsen." De officier van justitie client in 
zijn bevel aan te geven of het noodzakelijk is om ter uitvoering er van een besloten 
plaats of een woning, te betreden. Er kan alleen in een woning worden afgeluisterd 
wanneer tegen de verdachte de verdenking bestaat van een misdrijf waarop acht jaren 
gevangenisstraf staat. Indien personen afgeluisterd worden waarvan vermoed wordt 
dat zij deel uitmaken van een criminele organisatie, clan kan dit gebeuren in geval van 
verdenlcing van een tnisdrijf waarvoor een gevangenisstraf van zes jaar kan worden 
opgelegd. 

De officier van justitie dient op grond van artikel 126bb Sv de betroklcene bij het 
afluisteren en opnemen van vertrouwelijke communicatie (in woningen), wanneer 
het onderzoek dat toelaat, op de hoogte te stellen van de inzet van bijzondere 
opsporingsmiddelen, zoals richtmicrofoons. 

Duur van het direct afluisteren 
Het bevel tot direct afluisteren wordt afgegeven voor een periode van ten hoogste vier 
weken. De geldigheidsduur van het bevel kan telkens voor een termijn van ten 
hoogste vier weken worden verlengd. Het direct afluisteren wordt beeindigd wanneer 
de officier van justitie van mening is dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 126s Sv. 

I°  Vergelijk artikel 132a Sv (nieuw). 
" Memorie van Toelichting, artikelsgewijze toelichting, onderdeel A, bij artikel 1261, tweede lid. 
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Proces-verbaal van het afluisteren 
Artikel 126s lid 8 Sv geeft de opsporingsambtenaar die met een teclmisch hulpmiddel 
vertrouwelijke commimicatie afluistert en opneemt de opdracht om daarvan binnen 
drie dagen proces-verbaal op te maken. De verplichting tot registreren van de 
opgenomen communicatie maalct de uitoefening van de bevoegdheid achteraf voor de 
verdediging en de zittingsrechter controleerbaar. 

De regeling met betreldcing tot het voegen van de processen-verbaal bij de proces-
stulcken (artilcel 126aa Sv) geldt ook ten aanzien van de processen-verbaal van opge-
nomen vertrouwelijke communicatie. 

3. Duitsland 

3.1. Het afluisteren en opnemen van telecommunicatie 

Wettelijke regeling 
In de Duitse wet is het opnemen en aftappen van telecommunicatie geregeld in de 
artikelen 100a en 100b StP0. Daarnaast geven de politiewetten op deelstaatniveau 
bepalingen met betrekking tot afluisteren en opnemen van telecommunicatie. 12  

Voorwerp van de telecommunicatietap 
Op grond van artikel 100a StP0 kunnen alleen telefoongesprekken en faxberichten 
worden afgeluisterd en opgenomen waaraan de verdachte deelneemt." De telefoonlijn 
die wordt afgetapt kan behalve aan de verdachte ook toebehoren aan een derde die 
boodschappen voor de verdachte aanneemt of van wiens telefoonaansluiting de 
verdachte gebruik maakt. Bovendien dient er — anders dan bij visuele observatie (zie 
hoofdstuk 8, paragraaf 3) — ten aanzien van de verdachte de verdenking te bestaan dat 
hij zich schuldig heeft gemaakt aan een van de feiten zoals opgesomd in artikel 100a 
StP0." De lijst van strafbare feiten (Katalogtaten) van artikel 100a StP0 is limitatief: 
alleen indien de verdachte van een van die feiten wordt verdacht, kan een tapbevel 
worden afgegeven. 

In het Duitse recht geldt geen algemeen verbod tot het opnemen van telefoon-
gesprekken waaraan geheimhoudingsplichtigen deelnemen.'s Men gaat er van uit dat 
het opnemen en afluisteren van gespreklcen van geheimhoudingsplichtigen niet 
mogelijk is, tenzij deze personen zelf verdachte zijn.th Het is wettelijk niet toegestaan 
om telefoongespreldcen tussen de verdachte en zijn raadsman op te nemen, tenzij de 
raadsman et-van verdacht wordt zelf aan het plegen van het strafbare feit deel te 
nemen." Het verbod tot het opnemen van telefoongespreklcen tussen de verdachte en 
zijn raadsman strekt zich niet zover uit dat gesprekken tussen de verdachte en 

12  In Beieren bijvoorbeeld is dit geregeld in artikel 30 PAG; zie ook Bemer, Kohler, a.w., blz. 263. 
Ook gesprekken via een mobiele telefoon (bijvoorbeeld via een IMEI-code). Burhoff, a.w., blz. 757. 

14  Bij de in de lijst strafbare feiten moet men denken aan emstige feiten zoals landverraad, 
valsemunterij, mensenhandel, moord en doodslag, diefstal en afpersing in georganiseerd verband en 
opiumdelicten. 
15  Burhoff, a.w., blz. 765. 

Roxin, a.w., blz. 260; artikel 53 StP0. 
17  Artikel 148 StP0. 
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advocaten die hem met verdedigen niet mogen worden opgenomen. Ook mogen 
gesprekken tussen de raadsman en anderen dan de verdachte worden opgenomen." 

Bevoegde autoriteit 
In het beginsel kan alleen een rechter een met redenen omkleed bevel (BeschluJ3) tot 
het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken afgeven.' 9  In spoedgevallen, 
waarin het gevaar bestaat dat bewijsmateriaal verloren zou gaan, kan ook een 
Staatsanwalt een bevel geven. Deze dient dan wel binnen drie dagen dit bevel te laten 
bevestigen door een rechter." Het opnemen van gegevens uit een voicemail of van 
emailadres van een verdachte kan alleen op grond van een rechterlijk beve1. 21  

De betrokkene dient, zodra dit met het oog op het onderzoelcsbelang mogelijk is, op de 
hoogte te worden gesteld van het feit dat zijn telecommunicatie is afgeluisterd. 22  

Duur van de telecommunicatietap 
Een tapbevel kan in principe alleen schriftelijk worden gegeven en geldt in 
beginsel voor maximaal drie maanden. Een mondeling bevel kan alleen in spoed-
gevallen worden afgegeven en zal later moeten worden bevestigd door een 
schriftelijk bevel. Indien de grond tot afluisteren en opnemen aanleiding geeft voor 
een langere tap, dan kan het bevel eenmaal met maximaal drie maanden worden 
verlengd. Zodra de grond tot tappen is weggevallen, dient een telecommunicatietap 
echter onmiddellijk te worden beeindigd. Een tapbevel dient altijd gemotiveerd te 
zijn zodat naderhand blijkt welke afwegingen bij het nemen van de beslissing om 
het opnemen en afluisteren van telecommunicatie goed te keuren." 

Proces-verbaal van de telecommunicatietap 
De belangrijkste delen van de opgenomen gesprekken dienen op schrift te worden 
gesteld in een proces-verbaa1. 24  Dit mag een samenvatting zijn, tenzij de letterlijke 
bewoordingen van het gesprek van belang zijn. Gesprekken in een andere taal 
dienen te worden vertaald. De opsporingsambtenaren die betrokken waren bij het 
opnemen en afluisteren, kunnen als getuige ter terechtzitting worden gehoord. 

3.2. Direct afluisteren 

Wettelijke regeling 
In de artikelen 100c en 100d StP0 is de regeling te vinden met betreldcing. het 
opnemen van vertrouwelijke communicatie. Op grond van deze regeling lumen 
buiten medeweten van de verdachte niet in het openbaar gehouden gespreldcen met 
behulp van teclmische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld richtmicrofoons worden 
afgeluisterd. Daarnaast bevatten de politiewetten op deelstaamiveau bepalingen met 

Roxin, a.w., blz. 263. 
19  Artikel 34 StP0. 

Artikel 100b StP0. 
21  Burhoff, a.w., blz. 672, 760 e.v. 
22  Artikel 101 StP0; Burhoff, a.w., blz. 758. 
23  Artikel 34 StP0. 
24  Burhoff, a.w., blz. 781 e.v. 
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betrekking tot het afluisteren van vertrouwelijke communicatie met behulp van 
technische middelen." 

Voorwerp van direct afluisteren 
Een bevel tot afluisteren mag worden afgegeven ten aanzien van verdachten, en van 
derden. Bij deze derden dient het aannemelijk te zijn dat zij contact hebben met de 
verdachte of tot de verblijfplaats van de verdachte lcurmen leiden." Ten aanzien van de 
verdachte dient het vermoeden te bestaan dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan een 
van de stmfbare feiten die limitatief zijn opgesomd in artikel 100a &PO, de 
zogenaamde Katalogtaten." Bovendien dient de inzet van technische hulpmiddelen te 
voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. 

Het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke communicatie tussen de verdachte en 
een derde in woningen was tot voor kort in Duitsland niet toegestaan. Op grond van 
een wetswijziging in 1998" is het nu wel mogelijk om een verdachte in bepaalde 
gevallen" in zijn woning af te luisteren. De afgeluisterde gesprekken mogen ook 
worden opgenomen. Behalve in zijn eigen woning kan de verdachte ook in de woning 
van een derde worden afgeluisterd. Er dienen dan echter wel duidelijke aanwijzingen 
te zijn, dat de verdachte inch in die woning ophoudt. Het afluisteren van gespreldcen 
van de verdachte in een woning wordt de `Grofien Lauschangriffs' genoemd. Het is 
niet toegestaan om gespreldcen van derden — die niet in verband met de verdachte 
lcunnen worden gebracht — in woningen af te luisteren, ook Set van buiten af. Het 
begrip `woning' dient breed te worden uitgelegd: het omvat alle ruimten waarvan 
algemene toegang door een afscheiding onmogelijk is gemaalct en waarvan een 
privaat vertrek is gemaakt." Een bevel tot een `Grofien Lauschangriffs' 'can alleen 
door de Staatsschutzkammer — een speciale meervoudige straflcamer — van het 
Landgericht worden afgegeven. In spoedgevallen, bij gevaar van verdwijnirtg van 
bewijsmateriaal, kan het bericht door de voorzitter van die Staatsschutzlcammer 
worden gegeven. Binnen drie dagen dient dit spoedbevel te worden belcrachtigd door 
de strafkamer." 

Het afluisteren van gespreldcen waaraan verschoningsgerechtigden en geheim-
houdingsplichtigen, die niet zelf verdachte zijn, deelnemen is in het Duitse recht Set 
toegestaan." Ten aanzien van gesprekken tussen de verdachte en zijn raadsman geldt 
een expliciet verbod tot afluisteren op grond van artikel 148 StP0. Dit artikel bepaalt 
dat de verdachte recht heeft op vrije communicatie met zijn raadsman." 

25  In Beieren is dit bijvoorbeeld geregeld in de artikelen 33 en 34 FAG; zie ook Bemer, Kaler, a.w, blz. 
280 e.v. 
26  Artikel 100e lid 2 en 3 StP0. 
27  Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk. 
28  Gepubliceerd op 26 maart 1998, BGBI. I, S. 610. 
29  Artikel 100d SIPO: tegen de verdachte diem de verdenking te bestaan dat hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan een van de in de wet opgesomde strafbare feiten (Katalogtaten) en aangenomen kan 
worden dat een ander opsporingsmiddel niet tot hetzelfde resultaat zou leiden. 

Burhoff, a.w., blz. 344. 
3I  Artikel 100d StP0. 
32  Burhoff, a.w., blz. 348; artikel 100d StP0. 
33  Burhoff, a.w., blz. 352. 
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Bevoegde autoriteit 
Evenals bij het afluisteren en opnemen van telecommunicatie is alleen de rechter 
bevoegd tot het geven van een bevel tot afluisteren van vertrouwelijke communicatie. 
Een uitzondering hierop is dat zowel de Staatsanwalt als een hulpofficier van justitie 
(Hilfsbeamte) in gevallen waarin gevaar bestaat dat bewijsmateriaal verloren zou 
klumen gaan, een voorlopig bevel tot afluisteren lcunnen geven. Dit bevel dient 
vervolgens binnen drie dagen belcrachtigd te worden door een rechter. Ben bevel tot 
afluisteren dient schriftelijk te worden gegeven en te zijn gemotiveerd. 

Duur van het direct afluisteren 
In het bevel is aangegeven of alleen mag worden afgeluisterd, of dat ook 
communicatie mag worden opgenomen. Daarnaast staat in het bevel voor welke . 
periode — met een maximum van drie maanden — het wordt afgegeven en welk 
technisch middel mag worden gebniikt. Ben bevel tot afluisteren mag eenmalig 
met maximaal drie maanden worden verlengd. Zodra de noodzaak tot afluisteren 
niet meer aanwezig is, dient het afluisteren te worden gestaakt. 34  

Proces-verbaal van afluisteren 
Van het afluisteren wordt proces-verbaal opgemaalct." Hiervoor gelden dezelfde 
regels als voor processen-verbaal van opgenomen telecommunicatie." 

4. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

4.1. Nederland 

Afgeluisterde en opgenomen telecommunicatie en vertrouwekke communicatie 
(direct afluisteren) 
De processen-verbaal van de opgenomen telecommunicatie alsmede van opgenomen 
vertrouwelijke communicatie lcunnen als wettig bewijsmiddel ter terechtzitting 
worden gebruikt overeenkomstig de regels van artikel 338 e.v. Sv (Boek H, Titel VI, 
Afd. 3, Derde Afdeling: Bewijs). De officier van justitie dient, zoals reeds hierboven 
werd vermeld, op grond van artikel 126aa Sv de processen-verbaal en andere 
voorwerpen waaraan gegevens Icwmen worden ontleend, voorzover die voor het 
onderzoek in de zaak van betekenis zijn, bij de processtukken te voegen. 

Op grond van artikel 126ee Sv zijn er algemene maatregelen van bestuur (amvb) tot 
stand gebracht waarin regels zijn opgenomen met betreldcing tot de opslag, 
verstrelcking en plaatsing van technische hulpmiddelen zoals bedoeld in de artikelen 
126g, 126/, 126o en 126s Sv. Bovendien regelt die amvb de technische eisen aan de 
hulpmiddelen alsmede de controle op de naleving van die eisen en de instellingen die 
de registratie van signalen aan een technische bewerking onderwerpen. Tenslotte 
regelt de amvb de wijze van bewaring met het oog op de controleerbaarheid en de 
mogelijkheden voor een tegenonderzoek. 

34  Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., aant. 3 bij artikel 100d StP0. 
35  Artikel 100b jo 100d StP0. 

Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk. 
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4.2. Duitsland 

Afgeluisterde en opgenomen telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie 
(direct alluisteren) 
Tijdens het vooronderzoek dienen de voor het onderzoek belangrijkste delen van de 
afgeluisterde en opgenomen telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie op 
schrift te worden gezet. De resultaten van deze bijzondere opsporingsmethoden zijn 
bruikbaar als bewijs voorzover zij verIcregen zijn met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen." Zo dient het afluisteren binnen de grenzen van de wet te zijn geschied en 
uitgevoerd. Er kan bijvoorbeeld alleen bij verdenlcing van een Katalogtat worden 
afgeluisterd." Een proces-verbaal van opgenomen (tele- of vertrouwelijke) communi-
catie alleen is niet voldoende om tot een schuldig verklaring van de verdachte te 
komen. Tijdens de behandeling ter terechtzitting lcunnen alleen de letterlijke 
transcripties van de opgenomen gespreklcen als bewijs dienen." Indien nodig lcunnen 
de opsporingsambtenaren die betroklcen zijn geweest bij de uitvoering van een 
rechterlijk bevel tot opnemen en afluisteren van tele- of vertrouwelijke communicatie 
als getuigen ter terechtzitting worden gehoord. Op grond van artikel 100b lid 6 StP0 
dienen processen-verbaal, zodra zij niet meet voor het strafrechtelijk onderzoek van 
belang zijn, te worden vemietigd." 

Opgenomen telefoongesprekken waaraan geheimhoudingsplichtigen deeLnemen, 
mogen niet als bewijs ter terechtzitting worden gebruikt." Gesprekken tussen de 
verdachte en zijn raadsman mogen nooit als bewijs ter terechtzitting worden gebruilct, 
behalve in gevallen waarin de raadsman medeverdachte is." Ten aanzien van deze 
opgenomen gesprekken geldt als gevolg van dit Beweisverbot bovendien een 
zogenaamd Beweisverwertungsverbot." Dit betekent dat deze gespreklcen niet als 
bewijs mogen worden gebruikt." 

5. Rechtsvergelijkende conclusie 

In Nederland geldt sinds 1 februari 2000 de Wet Bijzondere Opsporings-
bevoegdheden. In deze wet is het afluisteren en opnemen van telecommunicatie 
losgekoppeld van het gerechtelijk vooronderzoek. Bovendien maakt deze recente 
wetswijziging het mogelijk om vertrouwelijke communicatie af te luisteren met 
behulp van technische middelen. Ook de Duitse regeling bestaat nog niet zo lang. 
Al liep men daar wat betreft een wettelijke regeling met betreklcing tot direct 
afluisteren op Nederland vooruit. De Nederlandse en Duitse regelingen over het 
afluisteren en opnemen van telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie 
komen in grote lijnen overeen, maar er bestaan echter wel verschilpunten. In het 
onderstaande worden de overeenkomsten en verschillen uiteengezet. 

37  Roxin, a.w., blz. 261. 
30  Burhoff, a.w., blz. 352. 

Burhoff, a.w., blz. 781. 
" Artikel 100d StP0 verklaart artikel 1006 StP0 van overeenkomstige toepassing. 
41  Roxin, a.w., blz. 260 e.v.; artikelen 52 en 53 StP0. 
41  Burhoff, a.w., blz. 771; artikel 148 StP0. 
43  Burhoff, ow, blz. 353; zie hoofdstuk 3. 

Burhoff, ow., blz. 352; artikel 148 StP0. 
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Overeenkomsten met betrekking tot het opnemen en afluisteren van tele-
communicatie 
In beide rechtsstelsels kan telecommunicatie worden opgenomen en afgeluisterd 
waar een verdachte aan deelneemt. Tegen de verdachte dient een verdenking te 
bestaan van een emstig misdrijf. In Duitsland zijn deze emstige misdrijven limita-
tief opgesomd als Katalogtaten. Deze Katalogtaten komen overeen met de Neder-
landse misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Zowel in Duitsland 
als in Nederland is het niet toegelaten om telecommunicatie van verschonings-
gerechtigden of geheimhoudingsplichtigen af te luisteren en op te nemen, tenzij 
deze personen zelf verdachte zijn. Het opnemen en afluisteren van telecommu-
nicatie kan alleen met een schriftelijke machtiging of Beschluf3 van een rechter-
commissaris cq een Ermittlungsrichter. Het Duitse en het Nederlandse recht 
kennen beide de verplichting dat de verdachte, zodra dit in het opsporings-
onderzoek mogelijk is, op de hoogte wordt gesteld van de telecommunicatietap 
waar hij het onderwerp van was. Van het afluisteren en opnemen van de tele-
communicatie wordt zowel volgens het Nederlandse als het Duitse recht een 
proces-verbaal opgemaakt. Deze processen-verbaal worden toegevoegd aan het 
dossier. Hierdoor zijn zij bruikbaar als bewijs op de Duitse en Nederlandse 
terechzitting. 

Overeenkomsten met betrekking tot het opnemen en afluisteren van vertrouwelijke 
communicatie 
In Nederland en Duitsland is het mogelijk om tijdens het opsporingsonderzoek 
vertrouwelijke communicatie, waar de verdachte aan deelneemt, op te nemen en af 
te luisteren. In het Nederlandse recht dient tegen de verdachte de verdenking te 
bestaan dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan een gekwalificeerd misdrijf, dat wil 
zeggen een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. In het Duitse 
recht kan de verdachte die zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan een 
Katalogtat worden afgeluisterd. De in de Duitse wet limitatief gegeven Katalog-
taten komen overeen met de Nederlandse misdrijven zoals hiervoor omschreven. 
Zowel in Nederland als in Duitsland is het niet toegestaan om in het kader van een 
opsporingsonderzoek verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen af te 
luisteren, tenzij deze personen zelf verdachte zijn. Het afluisteren van 'vertrouwe-
lijke communicatie kan alleen geschieden op basis van een machtiging van een 
rechter-commissaris cq een Beschluf3 van een Ermittlungsrichter. In het Neder-
landse en in het Duitse recht geldt de verplichting dat de verdachte, zodra het in het 
opsporingsonderzoek mogelijk is, op de hoogte gesteld moet worden van het feit 
dat hij is afgeluisterd. Van het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke commu-
nicatie wordt een proces-verbaal opgemaakt. Zowel in het Nederlandse als het 
Duitse recht wordt dit proces-verbaal toegevoegd aan het dossier. Hiermee is het 
bruikbaar als bewijs op de Nederlandse en Duitse terechtzitting. 

Verschillen met betrekking tot het opnemen en afluisteren van telecommunicatie 
In het Nederlandse recht is de categorie af te luisteren personen in belangrijke mate 
uitgebreid met personen van wie vermoed wordt dat zij deel uitmaken van een 
criminele organisatie. Bij verdenking van deelname aan een criminele organisatie is de 
mogelijkheid tot afluisteren in een woning zelfs ruimer dan ten aanzien van 
verdachten. Indien men in het kader van het strafrechtelijk onderzoek wil afluisteren 
in een woning van de verdachte, dient tegen die verdachte een verdenking te bestaan 
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van een misdrijf waarop tenminste acht jaar gevangenisstraf staat. Om personen af te 
luisteren die verdacht worden deel uit te maken van een criminele organisatie is 
`slechts' verdenking nodig van een misdrijf waarop tenminste zes jaar gevangenisstraf 
staat. Het Duitse recht kent de categorie van personen die worden verdacht deel uit te 
maken van een criminele organisatie niet. In het Duitse recht kan daarentegen wel 
tele- of vertrouwelijke communicatie waaraan derden deelnemen worden afgeluisterd 
en opgenomen. Van deze derden wordt vermoed dat zij boodschappen voor de 
verdachten aannemen of naar de verblijfplaats van de verdachte kunnen leiden. 

Op grond van de Wet BOB kan een Nederlandse officier van justitie alleen een bevel 
tot afluisteren van telecommunicatie geven met machtiging van een rechter-
commissaris. In Duitsland heeft een Staatsanwalt de mogelijIcheid in spoed gevallen 
zelfstandig een bevel tot afluisteren te geven. Dit bevel dient wel achteraf te worden 
bevestigd door een Ermittlungsrichter. 

De termijn waarvoor in Nederland een bevel tot afluisteren en opnemen van 
cortununicatie kan worden gegeven, is vier weken. Deze termijn kan telkens met 
een periode van tenminste vier weken worden verlengd. In het Duitse recht kan een 
bevel tot afluisteren en opnemen van tele- en vertrouwelijke communicatie worden 
afgegeven voor maximaal drie maanden. Deze termijn kan eenmaal worden 
verlengd met ten hoogste drie maanden. 

Verschillen met betrekking tot her opnemen en afluisteren van vertrouwelijke 
communicatie 
Met betreklcing tot het opnemen en afluisteren van vertrouwelijke cornmunicatie 
lcunnen grotendeels dezelfde verschillen worden aangewezen als met betreldcing tot 
telecommunicatie. Deze verschillen Ictumen nog worden aangevuld met het volgende 
punt. Het direct afluisteren in woningen kan in het Duitse recht alleen geschieden op 
basis van goedkeuring door een speciale meervoudige kamer van het Landgericht — de 
zogenaamde Staatsschutzkammer — van het arrondissement van de Staatsanwalt die 
de vordering tot afluisteren en opnemen van communicatie doet. In spoedgevallen kan 
de voorzitter van die strafkamer een voorlopig bevel geven. In Nederland gelden met 
betrelcking tot het direct afluisteren in woningen geen bijzondere bevoegdheidseisen. 

6. Conclusies en aanbevelingen voor de kleine rechtshulp 

In het bovenstaande zijn overeenkomsten en verschillen met betrekking tot het 
afluisteren en opnemen van tele- en vertrouwelijke communicatie uiteengezet. 
Zoals uit paragraaf 5 naar voren kwam, verschillen het Duitse en Nederlandse recht 
op een aantal punten van elkaar. Op deze punten zouden zich problemen in het 
internationale rechtsverkeer tussen Nederland en Duitsland kunnen voordoen. Om 
deze reden wordt in het onderstaande aandacht besteed aan deze verschilpunten in 
de vorrn van aanbevelingen. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Duitsland 
Bij het doen van een uitgaand rechtshulpverzoek aan de Duitse autoriteiten dient de 
Nederlandse officier van justitie zich er van bewust te zijn dat het Nederlandse en het 
Duitse recht verschillen wat betreft de categorieen van personen wiens vertrouwelijke 
of telecommunicatie kan worden afgeluisterd en opgenomen. De categoric van 
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personen van wie wordt vermoed dat zij deel uitmaken van een criminele organisatie, 
zoals die in het leven is geroepen in de nieuwe Wet Bijzondere Opsporings-
bevoegdheden, komt niet voor in het Duitse recht. In het Duitse recht dient een 
duidelijk verband te bestaan tussen de verdachte en een derde wil de communicatie, 
waar die derde aan deelneemt, lcunnen worden afgeluisterd en opgenomen. Een 
Nederlands rechtshulpverzoek waarin wordt gevraagd deze personen af te luisteren, 
zal een Duitse autoriteit hoogstwaarschijnlijk afwijzen, tenzij duidelijk in het 
rechtshulpverzoek wordt aangegeven wat de band tussen de af te luisteren personen en 
de verdachte is. 

Bij het doen van verzoeken tot afluisteren in woningen van verdachten dienen 
Nederlandse justitiele autoriteiten er rekening mee te houden dat dit opsporings-
middel in het Duitse recht als bijzonder ingrijpend wordt beschouwd en dat daarvoor 
een bevel van een speciale straflcamer van een Landgericht nodig is. 

Bij een uitgaand verzoek tot opnemen van vertrouwelijke of telecommunicatie dient 
de officier van justitie een machtiging van de rechter-commissaris te voegen. Deze 
machtiging zou hij ook behoeven in een puur nationaalrechtelijk opsporings-
onderzoek. Niet valt in te zien waarom dit anders zou zijn indien er in het buitenland 
communicatie dient te worden afgeluisterd en opgenomen. Bovendien toetst de 
Nederlandse zittingsrechter uiteindelijk het bewijs aan de Nederlandse bewijsregels. 
Reeds eerder in dit boek is betoogd dat de rechtswaarborgen die het Nederlandse recht 
de verdachte biedt, ook gerespecteerd dienen te worden bij zich in het buitenland 
bevindend bewijs. Een tweede argument zou lumen zijn dat het Duitse recht zelf een 
bevel van een Ermittlungsrichter vereist voor het opnemen en afluisteren van 
communicatie. 

Duitse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
Men dient in het Nederlands-Duitse rechtshulpverkeer behalve met bovengenoem-
de verschillen ook rekening te houden met de verschillende perioden waarin kan 
worden afgeluisterd. In het Duitse recht kan een bevel tot afluisteren en opnemen 
van communicatie worden gegeven voor een periode van drie maanden en eenmaal 
verlengd worden voor eenzelfde periode. Een dergelijke lange aaneengesloten 
termijn is in het Nederlandse recht niet toegestaan. Duitse rechtshulpverzoeken tot 
afluisteren en opnemen van communicatie zullen dan ook slechts voor de in 
Nederland toegestane periode lcunnen worden uitgevoerd. 

Bij een inkomend Duits rechtshulpverzoek zal zich overeenkomstig de Duitse 
regels met betreklcing tot het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke of 
telecommunicatie een rechterlijk bevel (een Beschlufi) moeten bevinden. Op grond 
van het Duitse recht heeft een Staatsanwalt in beginsel geen zelfstandige 
bevoegdheid om, buiten spoedgevallen, een telecommunicatietap te gelasten of met 
behulp van technische middelen direct af te luisteren. 

Op het gebied van het afluisteren van tele- en vertrouwelijke communicatie 
vertonen het Nederlands en Duitse strafprocesrecht enkele verschillen. De 
lcnelpunten in de kleine rechtshulp die deze verschillen zouden kunnen opleveren 
kunnen worden vermeden met behulp van bovengenoemde aanbevelingen. 
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7. Bijlage: wetteksten met betrekking tot het opnemen van tele- en 
vertrouwelijke communicatie (Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden) 

Artikel 126m Sv 
I. In geval van verdenking van eon misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de 
samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, 
kan de °Meier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordett, bevelen dat een opsporingsambtenaar 
telecommunicatie opneemt met een technisch hulpmiddel. 
2. Onder telecommunicatic wordt in dit artikel verstaan niet voor het publiek bestemde communicatie via de 
telecommunicatie-infrastnictuur of via een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor 
dienstverlening aan het publiek. 
3. Het bevel tot het opnemen van telecommunicatie is schriftelijk en vermeldt: 

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke 
aanduiding van de verdachte; 

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn 
vervuld; 

c. het nummer waarmee de individuele gebmiker van telecommunicatie wordt 
geidentificeerd, alsmede, voor zover bekend, de naam en het adres van de gebruiker; 

d. de geldigheidsduur van het bevel. 
4. Artikel 1261, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 126t Sv 
I. In em geval als bedoeld in artikel I26o, eerste lid, kan de officier van justitie, indien dit redelijkerwijs 
nodig is in het belong van het onderzoek, bevelen dat niet voor het publiek bestemd gegevensverkeer door 
een opsporingsambtenaar wordt afgetapt en opgenomen, indien het vermoeden bestaat dat daaraan em 
persoon deelneemt ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat 
deze betrokken is bij het in georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven. 
2. Onder gegevensverkeer wordt verstaan gegevensverkeer via de telecommunicatie-infrastructuur of via eon 
telecommunicatie-indchting die wordt aangewend voor dienstverlening aan het publiek. 
3. Het bevel tot aftappen en opnemen van gegevensverkeer van de officier van justitie is schriftelijk en 
vermeldt: 

a. een omschnjving van het georganiseerd verband; 
b. de feiten of ornstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het euste lid, zijn 

vervuld; 
c. het nummer van de aansluiting alsmede de naam en het adres van de houder van de 

aansluiting; 
-d7 de naam van de persoon, genoemd in het eerste lid, wanneer deze niet de houder is, en 
e. de geldigheidsduur van het bevel. 

4. Artikel I 	vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige tocpassing. 

Artikel 126/ Sv 
I. Indien uit feiten of omstandigheden blijkt van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, 
eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere begane misdrijven em emstige inbreuk op de 
rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien dit redelijkerwijs nodig is in het belang van het 
onderzoek of de aanhouding van de verdachte, bevelen dat eon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 
141, onderdeel b, communicatie opneemt met eon technisch hulpmiddel. 
2. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het bevel eon besloten plaats, niet zijnde een 
woning, wordt betreden zonder toestemming van de rechthebbende. Hij kan bepalen dat ter uitvoering van 
het bevel een woning zonder toesternming van de mchthebbende wordt betreden, indien het onderzoek dit 
dringend vordert en de verdenking con misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een 
gevangenisstraf van acht jaren of meet is gesteld. Artikel 2, eerste lid, laatste volzin van de Algemene wet op 
het binnentreden is niet van toepassing. 
3. Het bevel tot opnarne van communicatie van de officier van justitie is schriftelijk en vermeldt: 

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders eon zo nauwkeurig mogelijke aanduiding 
van de verdachte; 

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid en, 
in geval van toepassing van de tweede volzin van het tweede lid, de voorwaarden bedoeld in 
het tweede lid, zijn vervuld; 
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c. ten minste een van de personen die aan de communicatie deelnemen, dan wel, indien het 
bevel communicatie betreft op een besloten plaats of in een vervoermiddel, een van de 
personen die aan de communicatie deelnemen of een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving 
van die plaats of dat vervoermiddel; 

d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden betreden; 
e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en 
f. de geldigheidsduur van het bevel. 

4. Het bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie 
te verlenen door de rechter-commissaris. De machtiging betreft alle onderdelen van het bevel. Indien ter 
uitvoering van het bevel een woning mag worden betreden, wordt dat uitdruldcelijk in de machtiging 
vermeld. 
5. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste vier weken. De geldigheidsduur kan telkens 
voor een termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd. 
6. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
officier van justitie voor wijziging, aanvulling of verlenging een machtiging van de rechter-commissaris 
behoeft. lndien de officier van justitie bepaalt dat ter uitvoering van het bevel een woning wordt betreden, 
kan het bevel niet mondeling worden gegeven. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld 
in de tweede volzin van het tweede lid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het bevel wordt 
beeindigd. 
7. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de rechter-commissaris, bedoeld in het vierde en zesde lid, 
mondeling worden gegeven, tenzij toepassing wordt gegeven aan de tweede volzin van het tweede lid. 
8. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt. 

Artikel 126s Sv 
I. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de °Meier van justitie, indien het onderzoek dit 
dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, met een 
technisch hulpmiddel vertrouwelijke communicatie opneemt waaraan een persoon deelneemt ten aanzien 
van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken is bij het in het 
georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven. 
2. De °Meier van justitie kan in het belang van het onderzoek bepalen dat ter uitvoering van het bevel een 
besloten plaats, niet zijnde een woning, wordt betreden zonder toestemming van de rechthebbende. Hij kan 
bepalen dat ter uitvoering van het bevel een woning zonder toestemming van de rechthebbende worden 
betreden, indien het onderzoek dit dringend vordert en in het georganiseerd verband misdrijven worden 
beraamd of gepleegd waarop naar de wettelijk omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is 
gesteld. Artikel 2, eerste lid, laatste volzin van de Algemene wet op het binnentreden is niet van toepassing. 
3. Het bevel tot het opnemen van vertrouwelijk communicatie is schriftelijk en vermeldt: 

a. een omschrijving van het georganiseerd verband; 
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid 

en, in geval van toepassing van de tweede volzin van het tweede lid, de voorwaarden 
bedoeld in het tweede lid, zijn vervuld; 

c. de persoon, bedoeld in het eerste lid en, indien bekend, andere deelnemers aan de 
communicatie; 

d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden betreden; 
e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering zal worden gegeven, en 
f. de geldigheidsduur van het bevel. 

4. Het bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie 
te verlenen door de rechter-commissaris. De machtiging betreft alle onderdelen van het bevel. Indien ter 
uitvoering van het bevel een woning mag worden betreden, wordt dat uitdruldcelijk in de machtiging 
vermeld. 
5. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste vier weken. De geldigheidsduur kan telkens 
voor een termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd. 
6. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
officier van justitie voor wijziging, aanvulling of verlenging een machtiging van de rechter-commissaris 
behoeft. Indien de officier van justitie bepaalt dat ter uitvoering van het bevel een woning wordt betreden, 
kan het bevel niet mondeling worden gegeven. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld 
in de tweede volzin van het tweede lid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het bevel wordt 
beeindigd. 
7. Bij dringende noodzaak 'can de machtiging van de rechter-commissaris, bedoeld in het vierde en zesde lid, 
mondeling worden gegeven, tenzij toepassing wordt gegeven aan de tweede volzin van het tweede lid. De 
rechter-commissaris stelt in dat geval de machtiging binnen drie dagen op schrift. 
8. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt. 
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Concluderende opmerkingen 

De aanleiding voor het totstandkomen van dit boek was het toenemende belang van 
intemationale rechtshulp in het straf(proces)recht. De intemationalisering van de 
samenleving heeft ook tot gevolg dat een strafproces intemationale aspecten kan 
hebben. Deze intemationale dimensie kan er in bestaan dat bewijs dient te worden 
verlcregen in het buitenland. Hiertoe zijn rechtshulpverdragen gesloten. Het Neder-
landse rechtshulpverkeer met Duitsland wordt thans beheerst door het Europees 
Rechtshulpverdrag (ERV) en het aanvullende verdrag van Wittem daarop, de 
Schengen Uitvoeringsovereenkomst en de nationale bepalingen van intemationaal 
strafprocesrecht (de artikelen 552h e.v. Sv en de Gesetz iiber internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen en de Richtlinien fiir den Verkehr mit dem Ausland in 
strafrechtlichen Angelegenheiten). In de toekomst zal het ERV worden aangevuld 
door het nieuwe rechtshulpverdrag dat in het kader van de Europese Unie wordt 
gesloten. In het intemationale recht wordt de gelding van het vertrouwensbeginsel 
aangenomen, hetwelk inhoudt dat rechtshulpverzoekende en verlenende autori-
teiten er op mogen vertrouwen dat het recht in beide staten juist wordt toegepast. 
Betoogd is, dat dit beginsel niet aan een toetsing van buitenlands procesrecht aan 
het eigen recht in de weg hoeft te staan. De strafprocessuele waarborgen die ten 
aanzien van een verdachte gelden in een nationaal proces hebben ook te gelden in 
een proces met een intemationale dimensie. Geheel in deze lijn lijkt het toekom-
stige EU-rechtshulpverdrag dat rechtshulpverlenende autoriteiten de plicht oplegt 
een rechtshulpverzoek uit te voeren overeenkomstig het recht van het verzoekende 
land. Door de hierboven geschetste ontwildceling ontstaat een groeiende behoefte 
aan inzicht in het buitenlandse strafprocesrecht: 

- voor de uitvoerende autoriteit: opdat deze rekening kan houden met bijzondere 
strafprocessuele vereisten van het verzoekende land (voorzover deze vereisten 
niet in strijd zijn met het nationale recht ), 

- voor de verzoekende autoriteit: opdat deze rekening kan houden met een 
eventuele lagere strafprocessuele standaard in het aangezochte land en 

- voor de rechter en de verdediging: opdat die, indien een verzoek is uitgevoerd 
op grond van buitenlands procesrecht, kunnen toetsen in hoeverre de nationale 
strafprocessuele standaard is gehandhaafd. 

Met het oog op de hiervoor geschetste consequenties van de voortschrijdende 
intemationalisering van het strafproces is in dit boek getracht inzicht te geven in 
het intemationale en nationale strafprocesrecht van Nederland en Duitsland. In het 
bijzonder is hierbij ingegaan op de volgende bewijsgaringsmethoden: verhoor van 
de verdachte, getuigen- en deslcundigenbewijs, doorzoeking en inbeslagneming, 
observatie en afluisteren en opnemen van tele- en vertrouwelijke communicatie. 
Door middel van rechtsvergelijking zijn verschillen tussen de Nederlandse en 
Duitse regelingen met betreklcing tot deze bewijsgaringsmethoden aan het licht 
gebracht. Voorts werden op grond van de gevonden verschillen aanbevelingen 
geformuleerd opdat in de praktijk van de intemationale rechtshulp met deze 
verschillen kan worden rekening gehouden. 
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Dit boek is een tweede in een reeks rechtsvergelijkende studies ten behoeve van de 
internationale strafpraktijk. Het volgende deel behandelt het nationale en inter-
nationale strafprocesrecht van Nederland en Franlcrijk. 
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