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Voorwoord 

Het voorliggende boek is het eerste resultaat van rechtsvergelijkend onderzoek 
waartoe het Ministerie van Justitie (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Docu-
mentatie 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 FranIcrijk betrokken. De opdrachtgever heeft zijn voorkeur 
uitgesproken voor de onderhavige rechtsstelsels, omdat deze stelsels dermate ver-
schillend in rechtscultuur en achtergrond zijn, dat alleen al in dat opzicht rechts-
vergelijking interessante gezichtspunten kan opleveren. Bovendien blijken in de 
praktijk veel internationale rechtshulpverzoeken uit de betrolcken landen afkomstig 
te zijn.' Het doel van het onderzoek is het bieden van ondersteuning aan Neder-
landse 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 krijgen in 
het buitenlandse recht. De behoefte aan helderheid vloeit voort uit de intensivering 
van het internationale rechtshulpverkeer. Daarnaast lcunnen de resultaten van het 
onderzoek de in de internationale 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 andere internationale rechtshulpvormen 
zoals uitlevering en overdracht 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 strafprocessuele stelsel. 

Mijn dank gaat in de eerste plaats 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, H. Vreugdenhil en W.M. de Jongste. 
Tevens ben ik veel dank verschuldigd aan Annelies Sennef, die als student-
assistent een onmisbare steun is geweest, met name wat betreft het ondernemen 
van reizen naar Londen en Parijs. Daarnaast wil ik nog bedanken: Bart Lenselink 
voor de vele discussies en zijn wijze woorden, Reino Rustige onder meer voor de 
lay-out, de beer J. Bos van het Coordinatiepunt Internationale Samenwerking van 
de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Marc Nomrnensen en Barbara de Groot 
voor bun commentaren op eerdere versies. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1. Aanleiding 

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 strafbare feiten plegen. 
Zo lcunnen 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 verlcregen. 
Daartoe zijn tussen staten samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals Europol en het 
reeds langer bestaande Interpol. Tevens zijn er (rechtshulp)verdragen onder andere 
ter vergemakkelijking van de informatie-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 `kleine rechtshulp'. 
Deze laatste vorm van internationale samenwerking staat centraal in deze studie. 

Onder de term `kleine 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 krijgen in de wijzen waarop bewijs in het buitenland wordt verlcregen ten 
behoeve van een buitenlandse strafzaak.' Zo is de internationale uitwisseling van 
informatie en bewijs nadrulckelijk genoemd in het rapport van de Parlementaire 
Enquetecommissie onder leiding van M. van Traa. 4  Een meer fundamentele vraag 

Hierop werd reeds gewezen door N. Keijzer, Internationalisering van het strafrecht, in: Internationa-
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 Akkoord betreffende de 
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen. 
3  Een recent voorbeeld is de uitspraak van de HR van 16 november 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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is die naar de verenigbaarheid van `buitenlands' bewijsrecht met `binnenlands' 
bewijsrecht, indien het bewijs overeenkomstig `buitenlands' recht wordt verlcregen 
ten behoeve van een tinnenlandse' strafzaak.' 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 bewijs dat nit het 
aangezochte land wordt verkregen voldoet aan het nationale strafprocesrecht van 
dat aangezochte land. Anders gezegd: men vertrouwt crop 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 - bewijs in de weg staat. 
Een probleem kan namelijk ontstaan wanneer tijdens het strafproces in het 
rechtshulpverzoekende land gebruik wordt gemaakt van bewijs dat is verlcregen 
volgens de (rechts)normen 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 meet 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. Indien in een land hearsay-bewijs niet is toegelaten, zoals 
bijvoorbeeld in Engeland & Wales, dan geldt deze regel ook indien de hearsay-
verklaring uit het buitenland afkomstig is. Dat bewijsgaring in het buitenland aan 
de nationale strafprocessuele voorschriften van het rechtshulpverzoekende land 
met betrekking 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 
rechtshulpverzoeken moeten worden uitgevoerd volgens het recht van het 

5  Zie verder onder 2. Doel van deze studie; rechtsvergelijking. 
6  A.A.M. One, LG. van der Meijs, A.M.G. Smit, Internationaal strafrecht, Zwolle, 1991, blz. 81: "Het 
beginsel heeft een zwakke volkenrechtelijke basis. Het 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". 
7  Zie hoofdstuk 4 voor een uitvoeriger bespreking van dit toekomstige verdrag. 
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verzoekende land, tenzij dat recht in strijd zou zijn met fundamentele rechts-
beginselen 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 rechtshulpbetreldcingen heeft. Hiertoe is 
inzicht in het buitenlandse bewijsrecht noodzakelijk. Het onderzoek beoogt, door 
middel van inventarisatie van enkele belangrijke methoden van bewijsgaring en de 
strafprocesrechtelijke voorschriften met betrekking tot die methoden en het gebruik 
van het daarmee verlcregen bewijs, verschillen tussen het Nederlandse stafproces-
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 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 rechtshulpverzoekende land in acht te nemen bij 
de uitvoering van rechtshulpverzoeken. Tevens wordt een aanzet gegeven tot meer 
gedachtenvorrning 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 betreldcing tot uitgangspunten van het eigen nationale rechtssysteem. 
Voor de kleine rechtshulp kan rechtsvergelijking een verbetering van kwaliteit 
betekenen. Door rechtsvergelijking kunnen 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 rechtsontwildceling 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 telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie. 
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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 i.o.), het Max Planck Instituut voor internationaal strafrecht te 
Freiburg im Breisgau (Duitsland) en in Londen en Parijs. De gevonden resultaten 
zijn met praktijkjuristen uit het desbetreffende land besproken. Daamaast heeft 
onderzoekster mede door haar werkzaamheden als `specialistisch beleidssecretaris 
intemationale rechtshulp' bij het Arrondissementsparket Amsterdam de nodige 
praktijkervaring opgedaan op het onderzoeksterrein. Zoals de lezer zal merken 
klinkt deze Amsterdamse achtergrond hier en daar door in de gekozen voorbeelden 
en opmerkingen over de strafprocessuele praktijk. 

4. Opbouw 

De opbouw is als volgt. Het boek bestaat nit twee delen: een algemeen deel (A) en 
een bijzonder deel (B). Het algemeen deel behandelt de hoofdlijnen van het Neder-
landse en Engelse strafprocesrecht en het Nederlandse, Engelse en intemationale 
rechtshulprecht (hoofdstukken 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), 
- inbeslagnerning en doorzoeking (huiszoeking) (hoofdstuk 7), 

. - observatie (hoofdstuk 8), 
- afluisteren en opnemen van telecomrnunicatie en vertrouwelijke communicatie 

(hoofdstuk 9). 

4 



Hoofdstuk 2: Korte schets van het Nederlandse straf(proces)- 
recht 

1. Inleiding 

Het Nederlandse (straOrecht heeft een geheel andere achtergrond dan het Engelse. 
Ons recht behoort tot de zogenaamde continentale of civil law stelsels met 
systematisch geordende wetten en wetboeken. De rechtspraak is daarnaast ook een 
belangrijke (aanvullende) bron, maar niet de belangrijkste. In Engeland daar-
entegen wordt common law (het geheel aan rechtspraak dat door de eeuwen heen is 
gewezen) als hoofdbron beschouwd. Deze (historisch) verschillende achtergrond 
bemoeilijkt de in dit onderzoek voorgenomen rechtsvergelijking. In dit hoofdstuk 
zal mil de hand van enkele grondbeginselen het Nederlandse strafprocesrecht 
worden besproken, waarna in hoofdstuk 3 het Engelse strafprocesrecht op 
eenzelfde manier wordt behandeld. In hoofdstuk 4 komen de nationale en verdrags-
rechtelijke regels met betreklcing tot de kleine rechtshulp aan bod. Aldus vormen 
de hoofdstuklcen 2, 3 en 4 de basis voor de in de hoofdstukken 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 Engeland & Wales. Vervolgens bespreekt para-
graaf 4 enkele kenmerken van het Nederlandse bewijsrecht waarin dit verschilt van 
Engelse 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, 

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 
(wordt vervolgd) 
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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 
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 politie heeft een aan het Openbaar Ministerie ondergeschikte ro1. 5  
In haar strafrechtelijke 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.' 
Daarnaast is de rechter-coimnissaris bij het vooronderzoek betrokken in gevallen 
waarin een gerechtelijk vooronderzoek geopend is. Behalve een strafrechtelijke 
taak heeft de politie 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. 8  De burgemeester, de officier van justitie en de korpschef van de 
politie overleggen regehnatig tijdens wat genoemd wordt het `driehoeksoverleg' 
over zaken die de opsporing van strafbare feiten en de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid betreffen. 9  

eene natie, die de Jurij gehad heeft en ze weder afschaft!", De jury in de Nederlandse rechtspraktijk, 
1811-1813, diss. Amsterdam, Delft, 1987. 

3  Corstens, 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 niet vervolgd door de 
staat, maar wordt hij aangeklaagd, zoals in een civielrechtelijk proces, door een partij. Tijdens het 
proces heeft de rechter geen rol in het onderzoek naar de feiten, hij is lijdelijk. Hij neemt op grond 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 een persoon wordt 
verdachte ambtshalve onderzoekt. 
4  Corstens, a.w., blz. 7. 
5  Artikel 2 Politiewet 1993. 
6  Artikel 13 Politiewet 1993. 
7  Aftikel 5 Wet RO. 

Artikel 12 Politiewet 1993. 
9  Artikel 14 Politiewet 1993. 



De berechting van strafbare feiten is aan de rechterlijke macht opgedragen. 1 ° 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. 

2.2. Enkele beginselen in het Nederlandse strafprocesrecht 

Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wee 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 vast-
gelegd in wetten, weet de burger waar hij aan toe is en is hij beschermd tegen 
willekeurige strafvervolging.' De bevoegdheid van de overheid tot het maken van 
inbreuken op de rechten en vrijheden van de burger wordt door artikel 1 Sy 
gebonden aan de wet. 

Aan het Nederlandse Openbaar Ministerie komt een vervolgingsmonopolie toe." 
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 teyens het voorwerp van het geding door middel van 
de tenlastelegging. De rechter heeft vervolgens uitsluitend te oordelen over en op 

I°  Artikel 113 Grondwet. 
II  Carstens, a.w., blz. 120. 
12  Naar vaste opvatting wordt hier een wet in formele zin bedoeld. 
13  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. 
14  Artikel 4 Wet RO. 
15  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. 
17  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. 

ad informandum 

een rechtstreeks 
vervolging heeft 
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grond van de door de officier van justitie opgestelde tenlastelegging en naar 
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting." 

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.' 9  De rechter mag geen 
(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 wel 
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 Nederlands 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 gekregen dat het tenlastegelegde feit door 
de verdachte is begaan. De rechter is dus niet gedwongen om bij een bepaalde 

" T&C Sv (Valkenburg), aant. 2.c bij artikel 167. 
" Er zijn situaties waarin een burger een informatieplicht heeft, terwij1 hij zich door het geven van 
informatie we] kan bezwaren. Een verdachte kan in enkele gevallen zelfs gedwongen worden mede-
werking le verlenen aan een onderzoek aan zijn lichaam of van lichaamsstoffen (denk hierbij aan het 
afstaan van DNA bevattend materiaal). 

Zie hoofdstuk 5. 
21  T&C Sv (Spronken), aant. lb  bij artikel 29. 
22  Zie bijvoorbeeld de artikelen 348 en 350 Sv. 
23  HR 20 december 1926, NJ 1927, 85. 
" De zogenaamde 'post-Kostovski'-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 ver-
dachte om getuigen zelf (of via zijn raadsman) te ondervragen. 
23  Corstens, a.w., blz. 596 e.v. 
26  Artikel 339 Sv. 
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hoeveelheid bewijs de verdachte te veroordelen, maar alleen indien hij de over-
tuiging 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 lcunnen 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 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." Naast de politie kunnen 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. 3 ' In elke regio wordt 
het betreffende politiekorps dat bestuurd wordt door een college bestaande uit de 
burgemeesters uit de regio en de Hoofdofficier van justitie, het driehoeksoverleg. 
Het regionale politiekorps is onderverdeeld in diverse districten. De aansturing van 
de districten gebeurt door een driehoeksoverleg op een lager niveau: de districts-
officier 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 opsporingsbevoegdheden, zoals de Opiumwet en de Wet Economische 
Delicten. 

EVRM, Rome, 4 november 1950, Trb. 1951, 154. 
28  IVBPR, New York, 19 december 1966, Trb. 1969, 99. 
29  Artikelen 93 en 94 Grondwet. 
30 T&C Sv (Boek), aant. 3 ml. opm.; artikel 2 Politiewet. 
31  Artikel 4 Politiewet. 
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Een onderdeel van de politie houdt zich bezig met het bestrijden van criminele 
organisaties. Dit zijn de zogenaamde kemteams of interregionale teams, oak 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 cotirdinerend officier van 
justitie en rechter-commissaris. De functionarissen van de kemteams beschilcken 
niet over extra of andere bevoegdheden. Naast deze regionale kemteams bestaat 
oak nog het Landelijk Recherche Team. Dit team is ondergebracht bij het Korps 
Landelijke Politiediensten. 

Behalve de politie heeft oak 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. Daarnaast heeft zij een militaire politietaak en 
draagt zorg voor de opsporing en veiligheid op Schiphol en andere luchtvaart-
terreinen en grensovergangen. 

3.2. Vervolgende instanties 

Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam, heeft het Openbaar Ministerie een 
vervolgingsmonopolie. Artikel 4 van de Wet Rechterlijke Organisatie (Wet RU) 
bepaalt dat het openbaar ministerie in het bijzonder is belast met de handhaving 
van wetten, de vervolging van alle stratbare 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 avenge personen 
die met opsporing zijn belast, in beginsel dus de politie. De leden van het Openbaar 
Ministerie, oak wel staande magistratuur genoemd, warden anders dan rechters - 
de zittende magistratuur - niet voor het leven benoemd, maar warden 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, oak 
wel Ressortsparket genoemd, bestaat uit een Hoofdadvocaat-Generaal en 
Advocaten-Generaal." Met betrekking tot de taak van het handhaven 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 

”Noordoost Nederland, Randstad Noord en Midden, Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam en Zuid. 
33  Zie artikel 6 Politiewet, 
34  Binnen de tenitoriale grenzen van de artikelen 146 en 148 Sv. 
33  Artikel 137 Wet RO. 
36  Artikel 138 Wet RO. 
37  Artikel 135 Wet RO. 
38  Artikel 130 Wet RO. 
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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 betrekking tot de in 
het geding zijnde rechtsvraag. 

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. 41  De rechtspraak is toebedeeld aan professionele rechters en er 
nemen geen leken aan deel." Een rechter wordt voor het leven benoemd, waarmee 
zijn onafhankelijkheid wordt gewaarborgd." 

De kantonrechter 
De kantonrechter behandelt overtredingen, dat wil zeggen lichte strafbare feiten. 
Met de inwerkingtreding van de 'Lex Mulder' (de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften) 44  zijn veel verkeersovertredingen gedecrimina-
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. 45  

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 appelkamer 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 geschon-
den 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 

39  Artikel 111 Wet RO. 
4°  Artikel 113 Grondwet. 
41  De militaire gerechten zijn per 1 januari 1991 opgegaan in de gewone gerechten. 
42  Wel bestaat er in Nederland de mogelijkheid van arbitrage, met arbiters (leken), maar deze mogen 
geen uitspraken doen in strafzaken. 
43  Artikel 117 Grondwet. 
44  Inwerkingtreding op 1 september 1992. 
45  Corstens, a.w., blz. 749. 
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11 van de Opiumwet."' De rechtbank bestaat in principe uit drie beroepsrechters, 
ook wel de meervoudige (strafikamer genoemd." Daamaast kunnen ook rechter-
plaatsvervangers 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 politierechter", een alleenzittende reciter, 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 ingewilckeld om door hem te kunnen worden afgedaan, dan 
verwijst hij de zaak naar de meervoudige strafkamer.' De procedure voor de 
politierechter wordt in beginsel overeenkomstig de procedureregels voor de 
meervoudige strafkamer gevoerd. Een speciaal met berrelcking tot de politierechter 
geldende procedureregel is bijvoorbeeld die van de dagvaardingstermijn. Voor alle 
zaken die de officier van justitie bij de politierechter wil aanbrengen, geldt 
namelijk een dagvaardingstermijn van tenminste drie dagen." 

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

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

48  Zie ook bij de Politierechter. 
42  Op grond van artikeI 48 WED dienen voIgens die wet stratbaar 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. 
3I  Artikel 376 lid 2 Sv. 

52  Artikelen 370 en 370a Sv; Het fenomeen snelrecht, of het `supersnelreche, vonnt hierop een uit-
zondering. In dat geval is het mogclijk om een verdachte te dagvaarden zonder dater een dagvaardings-

terrnijn in acht wordt genomen. De verdachte dient dan wet voor de eerstvolgende politierechterzitting 
gedagvaard te zijn, op heterdaad betrapt en aangehouden te zijn en zijn voorgeleid aan de officier van 
justitic. Zie T&C Sv (Den Hartog), aant. 3 bij artikel 370 Sv. 

53  Artikel 59 Wet RO. 

54  T&C Sv (Harteveld), aant. 1 voorafgaand aan artikel 170. 
55  Artikel 268 Sv. 
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Tegen een vonnis van de rechtbank kan binnen 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. 

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. 6° 

De Hoge Raad 
Een terechtzitting bij de Hoge Raad vindt plaats met vijf raadsheren 6' 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) ver-
nietigt handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen, kort gezegd, wegens 
verzuim van vormen en wegens schending van het recht. De feiten worden door de 
HR als vaststaand aangenomen en worden niet meer beoordeeld. 62  De HR contro-
leert 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 

Artikel 404 Sv; appel kan overigens wel worden ingesteld tegen wat men noemt een `onzuivere 
vrij spraak'. 
57  Artikel 60 Wet RO. 
58  Ook hier bestaat de functie van plaatsvervanger. Rechter-plaatsververvangers kunnen bij gebrek aan 
een andere raadsheer zitting nemen in de rechtbank (artikel 61a Wet RO). 
59  Artikel 404 e.v. Sv; artikel 68 Wet RO. 
6°  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. 
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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." 
Hij kan daartoe te alien tijde een raadsman kiezen." 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 en dat is alleen 
mogelijk als voor het tenlastegelegde strafbare feit geen gevangenisstraf kan 
worden opgelegd." 

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 processtukken 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 voorscluiften 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 

63  Artikel 10Ia Wet RO. 
Artikel 456 Sv. 
Artikel 98 Wet RO. 

" Artikel 28 Sv. 
69  Artikel 38 Sv. 

T&C Sv (Spronken), aant. 3.b. voor artikel 37. 
Zie T&C Sv (Spronken), aant. 24. bij artikel 28 en aant. 3.d. Inl.opm. voorafgaand aan artikel 38. 
T&C Sv (Spronken), aant. 3 bij artikel 38. 

71  Indien de rechter dit nodig vindt kan de verdachte verplicht worden om ter terechtzitting aanwezig te 
zijn. De rechter kan de zitting dan schorsen onder de voorwaarde dat de verdachte op de zitting dient te 
verschijnen. De verdachte wordt vervolgens met een bevel medebrenging gelast om ter terechtzitting 
aanwezig te zijn (artikel 272 Sv). 
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contadictoire 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. Indien de raadsman een aanbod doet, dan moet de ver-
dachte 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 toestem-
ming van de verdachte. Volgens artikel 279 Sv kan de niet verschenen verdachte 
zich bovendien laten verdedigen door een advocaat die verklaart daartoe 
uitdrukkelijk gemachtigd te zijn. De procedure wordt in dat geval als een proce-
dure op tegenspraak aangemerkt. 74  

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. 75  Alleen 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. 77  

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

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 wordt 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 

72  EHRM 22 september 1994, NJ 1994, 733 (Lala); zie T&C Sv (Spronken), aant. 2.d. bij artikel 28 en 
aant. 3.d. Inl. opm. voorafgaand aan artikel 38. 

HR 18 april 1995, NJ 1996, 73; T&C Sv (Spronken), aant. 3.e. voor artikel 37; T&C Sv 
(WOretshofer), aant. 5.b. bij artikel 272. 

4  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 
e.v. 

Artikel 40 Sv. 
76  T&C Sv (Spronken), aant. 1 bij artikel 40 Sv. 
77  Artikel 41 e.v. Sv. 
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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 velplichting 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 als regel niet op zijn 
deskundigheid getoetst. Aangenomen wordt dat hij op grond van zijn (weten-
schappelijke) 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 deskundige 
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 Engelse 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 
volgende discussie biedt de mogelijkheid om een en ander naar voren te brengen. 
In het proces-verbaal van de zitting wordt dit echter niet vermeld. 

4. Enke1e kenmerken van het bewijsrecht 

In Nederland heeft de wetgever gekozen voor een negatief wertelijk bewijsstelsel. 
Dat wil zeggen dat de wet de bewijsmiddelen die in het strafproces zijn toegelaten 
limitatief opsomt en dat er bewijsvoeringsvoorschriften en bewijsminimumregels 

Corstens, a.w., blz. 123 e.v. 
7°  Artikel 51a Sv. 
8°  T&C Sv (Van Asbeck), aant. 1 bij artikel Ma Sv. 
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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. Al 
onmiddellijk in 1926 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat er geen preferentie is 
voor het gebniik 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 ruime toelaatbaarheid van schriftelijke stuldcen en processen-
verbaal verworden tot een bijna uitsluitend schriftelijke aangelegenheid. Onder 
invloed van het EHRM heeft zich te dien aanzien een verandering voltroldcen. 
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 verkregen financieel voordeel." 

81  A. Beijer, Bedreigde getuigen in het strafproces, Utrecht (diss.), Gouda Quint, Deventer, 1997, blz. 27 
e.v. 
82  Zie artikel 338 Sv. 
" Beijer, a.w., blz. 31. 
84  Corstens, a.w., blz. 223 e.v. 
85  Ms 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 Politiewet 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 Enqu'ete-
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 verdenlcingsbegrip 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 betrolckenheid 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 
dwangmiddelen, 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 

T&C Sv (Franken), aant. 2 voor artikel 139. 

88  HR 19 december 1995, NJ 1996, 249; HR 22 april 1998, NJ 1999, 104. 

88  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 Opsporingsmetboden wordt onder 4.1. het 

nieuwe verdenkingscritetium 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 mug 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 bun aard 

of samenhang met andere misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde opleveren". 

" Artikel 195 e.v. Sv. 
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gerechtelijk vooronderzoek te vorderen." Voor de inzet van andere dwang-
middelen, zoals bijvoorbeeld een telefoontap, heeft de officier van justitie een 
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 niet is aangevangen." In het geval er niet tot 
verdere vervolging wordt overgegaan, wordt de zaak geseponeerd, bijvoorbeeld op 
grond van gebrek aan bewijs of de geringheid van het strafbare 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 uitroepen van de zaak — blijft het OM bevoegd om de dagvaarding in te 
treklcen." Het onderzoek ter terechtzitting vindt plaats volgens de regels van de 
artikelen 348 en 350 Sv. De rechter onderzoekt op grondslag van de tenlaste-
legging.96  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 ten-
lastelegging boven de werkelijkheid en houdt de rechtbank zich 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 stukken 
door de voorzitter voorgelezen. Deze voorlezing wordt in de praktijk echter, 
behoudens verzoeken van de verdediging om meer of andere stuldcen te bespreken, 
vaak vervangen door een mededeling van de voorzitter of de behandelend rechter 
van de korte inhoud van de stuldcen of een samenvatting daarvan, waama de 
stukIcen als voorgelezen worden beschouwd. Nadat alle getuigen en deskundigen 
zijn gehoord, wordt de verdachte door de voorzitter ondervraagd. 97  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 

91  Artikel 181 Sv. 
92  Artikel 126m Sv. 

Artikelen 242 — 246 Sv. 
94  Artikel 258 Sv. 

Artikel 266 Sv. 
" Artikel 348 Sv. 
97  In de praktijk komt het dikwijls voor dat niet strikt aan deze volgorde wordt vastgehouden. 
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worden. De verdediging lcrijgt vervolgens de kans om op dat requisitoir te ant-
woorden. Indien de verdachte een raadsman heeft, houdt die een pleidooi. De 
officier van justitie krijgt 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 feit bewezen en strafbaar en ook de verdachte 
strafbaar, dan legt zij een straf of maatregel op." In het geval dat de rechtbank het 
felt wel strafbaar acht, niaar de verdachte niet, dan ontslaat zij de verdachte van 
alle rechtsvervolging. Indien de rechtbank het felt 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 hcoofdstuk 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 Engelse strafprocesrecht op 
gelijke wijze worden behandeld, waarbij bij afwijkingen zal worden terugverwezen 
naar hetgeen in dit hoofdstuk is besproken. 

" Artikel 312 Sy. 
" Artikel 351 Sy. 
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Hieronder volgt een schematische overzicht van de verschillende rechtsprekende 
organen in hun onderlinge verhouding in het Nederlandse strafproces. 

Schema 

Hoge Raad 

• 

Arrondissementsrechtbank 

t  

t 
Gerechtshof 

+ 

Politierechter 

Kantongerecht 

• 

N.B. Van een kantongerechtuitspraak 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. 
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Hoofdstuk 3: Korte schets van het straf(proces)recht van 
Engeland & Wales 

1. Inleiding 

Bij het lezen over het Engelse recht dient met het volgende rekening te worden 
gehouden. Het Verenigd Koninlcrijk is opgedeeld in Engeland, Wales, Schotland 
en Noord-Ierland. Dit zijn afzonderlijke gebieden die, uit historisch oogpunt, 
bijzonder prijs stellen op hun eigen identiteit. Binnen het Verenigd Koninkrijk 
geldt dan ook geen eenvormig rechtsstelsel. Engeland & Wales hebben hetzelfde 
recht, terwijl Schotland en Noord-Ierland elk hun eigen recht hebben. 

In Engeland & Wales geldt een common law traditie. Dit is een ander stelsel dan 
het civil law-stelsel dat onder andere in Nederland geldt.' In common law-stelsels is 
het recht dat het strafproces beheerst te vinden in de rechtspraak die in de loop der 
eeuwen tot stand is gekomen en in wettelijke bepalingen, Acts of Parliament. 

Het Engelse strafproces heeft een accusatoir ('adversarial") karakter. Dit betekent 
kort gezegd dat er geen actieve rechter is die probeert de waarheid boven tafel te 
krijgen, maar dat twee (procesrechtelijk gelijke) partijen bun zaak presenteren voor 
een in beginsel lijdelijke rechter. De partijen bereiden bun eigen zaak voor. 

Na deze algemene beschouwingen met betrelcking tot het Engelse recht zal hier-
onder in paragraaf 2 een nadere typering van het Engelse rechtsstelsel worden 
gegeven, waarna 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, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen de pre-trial fase en het trial. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een conclusie en een schema van de rechtsprekende instanties in 
paragraaf 6. 

2. Typering van het rechtsstelsel 

2.1. Algemeen 

Vanwege de omvangrijke Engelse kolonisaties heeft de Engelse vorm van rechts-
ontwikkeling een wijde verspreiding gevonden. 3  Alle common law landen hebben 
hun wortels in het traditionele Engelse recht. De common law-traditie kenmerkt 
zich door het grote belang dat gehecht wordt aan de processuele praktijk. Deze 

Zie hoofdstuk 2. 
2  Adversary betekent tegenstander. 
3  Engeland wordt vaak beschouwd als de `rnoeder' van de common law. 
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landen hebben de gewoonte om met betrekking tot rechtspraak en doctrine ook 
naar andere common law landen te kijken voor inspiratie. Voorts beroept men zich 
vaak op gezaghebbende precedenten, die soms vele eeuwen eerder gewezen 
kunnen zijn en in beginsel bindend zijn. Ondanks dat er tegenwoordig in Engeland 
& Wales veel recht is vastgelegd in wettelijke bepalingen, legt de rechter een grote 
interpretatieve vrijheid aan de dag en vormen vaak zelf procedureregels of stellen 
bestaande regels bij. Een belangrijk aspect is daardoor de inherente onvoorspel-
baarheid van vooral het procesrecht. Rechterlijke uitspraken 4  kunnen plotselinge 
wendingen nemen op grond van gewijzigde inzichten of veranderende omstan-
digheden. De normering van onderzoeksmethoden geschiedt in het Engelse recht 
via het uitsluiten van als onrechtmatig bestempelde onderzoeksresultaten (bewijs-
materiaal) door de rechter.' 

Het Engelse proces is een accusatoir proces, dat wit zeggen dat twee gelijk-
waardige partijen voor een lijdelijke rechter `bestrijden'. De rechter ziet er op toe 
dat het proces volgens de regels verloopt. Vanouds zijn de kenmerken van een 
accusatoir proces dat het mondeling en openbaar is, in tegenstelling tot een 
inquisitoir proces dat zich in het geheim en schriftelijk afspeelt. 4  Dit strikte 
onderscheid is in de huidige vormen van processtelsels niet meer zo expliciet 
aanwezig. De inquisitoire procesvorm is richting het accusatoire gegroeid en vice 
versa. 

De politie' verzamelt zelfstandig en onafhankelijk het bewijs voor de schuld van de 
verdachte aan het strafbare felt.' Een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart door 
de politie en ook de verdere voortgang van het onderzoek is in haar handen. Het 
nog maar relatief kort bestaande (1986) Openbaar Ministerie, de Crown 
Prosecution Service, heeft daarbij een passieve rot. In tegenstelling tot de 
Nederlandse politie is de Engelse politie niet afhankelijk van haar 'openbaar 
ministerie' de Crown Prosecution Service. De bevoegdheid van de politie tot het 
voeren van een strafrechtelijk onderzoek is gebaseerd op vele wettelijke voor-
schriften (Acts, Statutes) en een grote hoeveelheid rechtspraak (case law). Met de 
Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) 9  en de bijbehorende Codes of 

Men moet hierbij in het oog houden dat het Nederlandse begrip lurisprudentie' in het Engels vertaald 
'case law is en dat het Engelse begrip 'jurisprudence' in het Nederlands wordt vertaald als 'reehts-
geleerdheid' of `rechtstheotie'. 
5  In Nederland gaat men uit van een wettelijk kader waarin in principe alle geoorloofde onderzoeks-
methoden geregeld zijn. 
6  Corstens, 	blz. 39. 
' Of een van de opsporingsinstanties zoals hiema te vinden in paragraaf 4.3. Indien het vooronderzoek 
door een andere instantie dan de politie is verricht, is ook de vervolgende instantie een andere dan de 
Crown Prosecution Office. 
8  In theorie zou de politic bij de bewijsverzameling ook ontlastend materiaal voor de verdediging 
moeten vergaren, maar dit gebeun in de praktijk niet tot zelden. 
9  De PACE is tot stand gekomen op grond van tien jaar voorbereidend werk, venicht door in eerste 
instantie de Criminal Law Revision Committee in de zestiger jaren en later door de in 1977 in het leven 
geroepen Royal Commission on Criminal Procedure (The Philips Commission). Deze laatste commissie 
had tot taak de opsporing van strafbare feiten te onderzoeken in het licht van de bevoegdheden en 
(wordt vervolgd) 
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Practice is getracht zoveel mogelijk case-law te codificeren en eenheid te 
scheppen birmen de bestaande (wettelijke) regels.' 

Na afsluiting van het strafrechtelijk vooronderzoek door de politie beslist de 
Crown Prosecution Service (CPS)" over de voortzetting van de strafvervolging of 
het stopzetten daarvan. Indien tot voortzetting besloten wordt, treedt een ambtenaar 
van de CPS als regel niet zelf ter terechtzitting op'', maar laat deze zich vertegen-
woordigen door een `gewone' advocaat (prosecuting barrister of prosecuting 
solicitor).D 

De rechter staat bij de waarheidsvinding als gevolg van het adversarial karakter 
van het Engelse strafproces niet centraal, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is in 
het Nederlandse strafproces. Hij is in beginsel lijdelijk en dient te voorkomen dat 
er procesrechtelijke regels worden geschonden. De jury" neemt in zaken met een 
not guilty plea een beslissing over de schuld of onschuld op grond van het door de 
partijen op de zitting (het trial) gepresenteerde bewijs. Dit bewijs moet voldoende 
belastend en overtuigend zijn (beyond all reasonable doubt) om de schuld van de 
verdachte te kunnen aantonen. De bewijsvoering beperkt zich tot de facts in issue, 
dit zijn de feiten die in verband staan met het strafbare feit waarvan de verdachte is 
beschuldigd. De (sociale) omstandigheden en motieven van de dader blijven 
tijdens het trial op de achtergrond, tenzij deze in de samenhang met de bewijs-
voering relevant zijn. Is datniet het geval, dan komen de sociale omstandigheden 
na een guilty verdict later bij de strafoplegging (de sentencing) door de rechter aan 
de orde. 

2.2. Enkele beginselen in het Engelse strafprocesrecht 

Een legaliteitsbeginsel zoals men kent in het Nederlandse recht heeft het Engelse 
recht niet. Dit hangt samen met de aard van een common law-stelsel zoals in de 
voorgaande paragraaf werd geschetst. Evenmin kent men een vervolgingsmono-
polie van de Crown Prosecution Service. Een Openbaar Ministerie zoals in Neder-
land is in Engeland nog maar recentelijk in het leven geroepen. Tot 1986 had men 
helemaal geen vervolgende instantie. De politie had en heeft een zeer zelfstandige 
rol in de opsporing van strafbare feiten en bracht de zaken zelf bij de rechter aan 

verplichtingen van de politie en de rechten en verplichtingen van de verdachte. Het rapport van de 
Philips Commission heeft, met veel aanvullingen en wijzigingen tijdens het wetgevingsproces, geleid 
tot de huidige PACE. 
I°  M. Zander, The Police and Criminal Evidence Act 1984 (third edition), London, Sweet & Maxwell, 
1995. 
" Of HM Customs and Excise, of een andere vervolgende instantie, indien het vooronderzoek door een 
speciale opsporingsinstantie is verricht; zie paragraaf 3. 
12  Bij de Magistrates' Court kan de CPS wel zelf optreden. 
13  Met betrekking tot het verloop van de procedure bestaan verschillende mogelijkheden. Deze 
mogelijkheden worden verderop in dit hoofdstuk besproken. 
14  De jury wordt uitgebreider behandeld in paragraaf 3. 
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door middel van een advocaat!' Ook prive-personen kunnen in het Engelse recht 
een strafzaak tegen een verdachte voeren. 

Ben belangrijk algemeen beginsel in het Engelse strafproces is de onschuld-
presumptie. Dit beginsel houdt in dat iemand voor onschuldig wordt gehouden 
zolang het tegendeel niet is bewezen. Als gevolg van dit beginsel ligt de bewijslast 
(de burden of proof) bij de prosecution. De prosecution moet beyond reasonable 
doubt bewijzen dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan. Dit wil 
zeggen dat er geen redelijke twijfel mag bestaan over de schuld van de verdachte. 
Het in de Nederlandse voorstelling met de onschuldpresumptie samenhangende 
recht van de verdachte om te zwijgen is door de wijziging van de Criminal Justice 
and Public Order Act 1994 (CJPOA 1994)16  bijna geheel teniet gegaan. De 
verdachte moet, wanneer hij een verklaring ter terechtzitting aflegt, net als gewone 
getuigen de eed of de belofte afleggen. Bovendien wordt de verdachte bij een 
eerste verhoor door de politie, als onderdeel van de cautie, al meegedeeld dat als 
hij denkt een deugdelijk verweer (defence) te hebben, zoals een beroep op duress 
of necessity', het in zijn belang is als hij dit onmiddellijk naar voren brengt, omdat 
een later verweer na aanvankelijk zwijgen in zijn nadeel kan worden uitgelegd. Uit 
het zwijgen van de verdachte tijdens verhoren door de politic en tijdens de 
terechtzitting mogen door de jury vervolgens conclusies worden getroklcen in het 
nadeel van de verdachte. Een argument voor deze wijziging van de tekst van de 
cautie was, dat gevaarlijke criminelen, door misbruik te maken van hun zwijgrecht, 
hun straf zouden kunnen ontlopen. Dat dit argument geheel indruist tegen 'that 
great English institution', de onschuldpresumptie", en dat in de praktijk een 
dergelijk misbruik nauwelijks voorkomt 19, deed voor de wetgever klaarblijkelijk 
niet ter zake. 

Ben ander belangrijk beginsel is het equivalent van het onmiddellijkheids :beginsel. 
Dit beginsel houdt in Nederland in, dat al het bewijs op de terechtzitting gepresen-
teerd en behandeld moet worden. In het Engelse recht wordt dit uitgangspunt 
strenger gehandhaafd dan in het Nederlandse recht, waar tijdens de terechtzitting 
veel bewijs slechts schriftelijk gepresenteerd wordt. Uitvloeisels van dit beginsel 
zijn in het Engelse recht het verbod op verklaringen van horen zeggen (hearsay 
evidence) en de — primair op schriftelijke stuklcen ziende — best evidence rule", al 
heeft deze laatste regel aan praktisch belang ingeboetn. 

15  Ben zogenaamde Queen's Counsellor. Deze functie bestaat nog steeds. 
Artikel 34 e.v. CJPOA 1994; zie hoofdstuk 5. 

17  Ben bepaalde vorm van dwang. 
" A.A.S. Zuckerman, The principles of criminal evidence, Oxford, 1989, blz. 7. 
15  Royal Commission on Criminal Justice Research Study No. 10, The right to silence in police 
interrogation: a study of some of the underlying issues. 

Dat wil zeggen: "geen kopie, maar het migineel". De best evidence rule houdt niet in dat er een 
bepaald type bewijs of bewijsgaringsmethoden beter is dan een ander type. Het gaat om de kwaliteit van 

het bewijsstuk zelf. 
21  B. Huber in: W. Perron, Die Beweisaufnahme im Strafverfahrensrecht des Auslands, Freiburg i. Br., 

biz. 44. 
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De algemene bewijsregel in het Engelse recht is dat de facts in issue, de feiten, die 
bewezen dienen te worden aan de hand van verklaringen, documenten en stukken." 
Bepaalde feiten behoeven geen bewijs. Deze feiten worden zo voor de hand 
liggend geacht, dat men ervan uitgaat dat deze feiten als vanzelfsprekend kunnen 
gelden. Het is uiteindelijk aan de jury om de feiten bewezen te achten en een 
oordeel daarover uit te spreken. 

2.3. EVRM en het Engelse recht 

De Britten achtten het EVRM en de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens lange tijd niet van toepassing op het gehele Verenigd 
Koninkrijk. Zo werd gedacht dat de Straatsburgse rechtspraak met betrekking tot 
Engelse zaken niet van toepassing was op Noord-Ierland. Het Europese Hof heeft 
echter duidelijk gemaakt dat him uitspraken gelden voor het gehele Verenigd 
Koninkrijk, aangezien het als zodanig is aangesloten bij het EVRM. Omdat het 
Verenigd Koninkrijk een `dualistische' visie" heeft met betrekking tot de 
verhouding tussen internationaal en nationaal recht, was een aparte wet nodig om 
het internationale recht van toepassing te laten zijn in een nationale situatie. Dit is 
de zogenaamde Human Rights Act 1998. Met deze wet zijn de regels van het 
EVRM ook van toepassing op het Engelse recht. Op grond van de nieuwe wet is 
het zelfs mogelijk geworden, dat een Engelse rechter een wet in strijd verklaart met 
een bepaling van het EVRM. 

Met de Human Rights Act 1998 is het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) rechtstreeks deel gaan uitmaken van het Engelse recht." Burgers 
kunnen door deze wet nu rechtstreeks een beroep doen op de bepalingen van het 
verdrag. Jets dat in Nederland, vanwege de `monistische' benadering" ten aanzien 
van internationaal recht, al heel lang tot de mogelijkheden behoort. Aanleiding 
voor de Human Rights Act 1998 was onder andere het Malone v UK — arrest van 
het Europese Hof van Justitie." In deze uitspraak verklaarde het Europese Hof de 
Engelse regeling met betrekking tot het aftappen van telecommunicatie in strijd 
met het in artikel 8 van het EVRM neergelegde recht op een persoonlijke 
levenssfeer. 

22  C. Tapper, Cross & Tapper on Evidence, London, 1995, blz. 68. 
23  P.H. Kooijmans, Intemationaal publieksrecht in vogelvlucht, Groningen, 1990, biz. 77: "De 
monistische benadering gaat uit van de eenheid van het recht." Rechtsregels van verschillende 
oorsprong kunnen niet volstrekt van elkaar worden gescheiden. 
24  In de Human Rights Act 1998 zijn de volgende artikelen van het EVRM opgenomen, waardoor deze 
artikelen geldend recht in Engeland & Wales zijn geworden: de artikelen 2 tot en met 12 en 14, alsmede 
de artikel 1 tot met 3 van het Eerste Protocol en de artikelen 1 en 2 van het Zesde Protocol. 
25  Kooijmans, t.a.p.: "Dualisme gaat uit van de gescheidenheid van verschillende rechtssferen". De 
inhoud van een intemationaal-rechtelijke regel wordt pas deel van het nationale recht als zij (bijvoor-
beeld bij wet) is omgezet of getransformeerd in een regel van nationaal recht. 
26  EHRM 2 augustus 1984, NJ 1988, 534. 
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3. Personen en organen en hun taken in het strafproces 

3.1. Opsporingsinstanties 

Het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten is, zoals reeds gezegd, de taak 
van de politie. In Engeland & Wales heeft nooit een nationale politiemacht bestaan. 
In plaats daarvan bestaan er ongeveer 43 verschillende politieorganisaties" als-
mede enkele gespecialiseerde opsporingsdiensten zoals de JIM Customs and Excise 
(deze dienst is belast met de controle van in- en uitgaande goederen, legaal en 
illegaal, en is enigszins te vergelijken met de douane in Nederland), het Serious 
Fraud Office, een gespecialiseerde tak van de Londense Metropolitan Police (deze 
dienst is te vergelijken met de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst) en de 
Immigration Service (vergelijkbaar met onze Immigratie en Naturalisatie Dienst). 

Deze organisaties dienen wel allemaal de voorschriften van de Police and Criminal 
Evidence Act 1984 (PACE) en de nationale richtlijnen van het Home Office op te 
volgen. Behalve in de PACE 1984 worden de belangrijkste bevoegdheden in de 
opsporingsfase gegeven in de volgende wetten: de Criminal Justice and Public 
Order Act 1994, de Criminal Procedure and Investigations Act 1996 en de Police 
Act 1997. 

De Police Act 1997 is het resultaat van vele discussies die gevoerd werden met 
betreklcing tot het vormen van een politiemacht in de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit." Met de Police Act 1997 werden drie nieuwe (politie)machten in het 
leven geroepen: de National Criminal Intelligence Service (NCIS), National Crime 
Squad (NCS) en de Police Information Technology Organisation (PITO). 

De taak van de National Criminal Intelligence Service is het verzamelen, bewaren 
en analyseren van informatie teneinde een databank te vormen met criminal 
intelligence ten behoeve van de politiemachten." Het doel van het verzamelen van 
inforrnatie is het voorkomen van misdrijven. Van de verzamelde informatie wordt 
gedist dat zij rechtmatig is verkregen en toegankelijk is." De Police Act regelt niet 
hoe de kwaliteit van de door de NCIS verzamelde en verstrekte informatie effectief 
kan worden gecontroleerd. Ook is niet geregeld met betreld(ing tot welke 
misdrijven informatie mag worden verzameld en verstrekt." 

28  Zander, a.w., blz. 288. 
28  B. Emmerson, D. Friedman, A Guide to the Police Act 1997, London, Butterworths, 1998, blz. I. 

29  Artikel 2 van de Police Act 1997. 
30 Op grond van de Data Protection Act 1984 heeft een ieder toegang tot zijn gegevens die zijn 
opgenomen in registers. Deze toegang mag hem alleen worden geweigerd als deze informatie geclassi-
ficeerd is als 'intelligence' en geheim dient te blijven. 

Emmerson en Friedman, a.w., biz. 13 en 14. 
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In de Police Act wordt het doel van de National Crime Squad omschreven": het 
voorkomen en opsporen van ernstige misdrijven. Hoe ernstig die misdrijven 
moeten zijn, wordt niet nader aangegeven. Deze dienst kan vergeleken worden met 
het Landelijk Recherche Team zoals dat in Nederland is opgericht. Ondanks het 
feit dat de NCS officieel geen politiemacht mag heten, kan zij wel — onafhankelijk 
van de CPS — een vervolging instellen." De taak van de NCS kan dan ook gezien 
worden als het vervolg op de informatie verzamelende en verstreldcende taak van 
de NCIS. 

Noch de NCIS noch de NCS kunnen hun doel verwezenlijken zonder de Police 
Information Technology Organisation (PITO). De taak van de PITO is het uit-
voeren van activiteiten op het gebied van de informatietechnologie ten behoeve 
van de politiemachten en van organisaties zoals NCIS en NCS." Niet alleen valt het 
ontwildcelen en beheren van computersystemen onder deze taak, maar ook bijvoor-
beeld het opzetten van Closed Circuit Television (CCTV) ter observatie van het 
straatbeeld in het kader van de veiligheid in (grote) steden." 

Tot de inwerkingtreding van de Prosecution of Offences Act 1985 was de 
vervolgingsbeslissing uitsluitend in handen van de politie. Nu is deze beslissings-
bevoegdheid voor het overgrote deel overgenomen door de Crown Prosecution 
Service (CPS), al blijft de eerste stap in handen van de Custody officer, die beslist 
of de verdachte in staat van beschuldiging (charge) wordt gesteld. Reden voor deze 
verschuiving van bevoegdheid was de gedachte dat de politic niet objectief genoeg 
was een onpartijdige en onafhankelijke beslissing te nemen tot al of niet vervolging 
van een verdachte. De CPS heeft in die zin een filterfunctie die lichtvaardige 
vervolging van personen dient te verkomen. Behalve de CPS kunnen onder andere 
ook de HM Customs and Excise en de Inland Revenue' of locale overheden en 
prive personen een vervolging starten. De CPS heeft dus geen vervolgings-
monopolie zoals bij ons het Openbaar Ministerie heeft. 

3.2. Vervolgende instanties 

De Crown Prosecution Service is in 1986 opgericht als nationale vervolgende 
instantie met 14 vestigingen in Engeland. Aan het hoofd van de CPS staat de 
Director of Public Prosecutions (DPP). De DPP is verantwoording schuldig aan 
de Home Office-minister', de Attorney-General genoemd. Het is de taak van de 
CPS om in strafzaken die voortkomen uit het reguliere politieonderzoek, de 
strafvervolging voort te zetten. Dit geschiedt aan de hand van de Code of 
Prosecutors, waarin criteria staan aangegeven met betrekking tot de straf- 

37  Artikel 48 Police Act. 
Artikel 48 lid 3 Police Act. 

34  Artikel 109 Police Act. 
35  Emmerson en Friedman, a.w., blz. 82. 

Deze dienst treedt op in gevallen van belastingontduiking. 
37  Het Home Office is vergelijkbaar met ons Ministerie van Justitie. 
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vervolging. Deze criteria houden onder andere een bewijstoets en een algemeen 
belangtoets in. Bij de eerste toets wordt de zaak inhoudelijk beoordeeld op 
voldoende bewijs en bij de laatste toets wordt bekeken of de strafvervolging in het 
belang van de samenleving is. In politiek dan wel publiek gevoelige zaken is, 
athankelijk van de aard van de zaak, toestemming tot vervolging van de Attorney-
General, de Solicitor General of de Director of Public Prosecutions vereist. 

Zoals hierboven gezegd, heeft de CPS geen vervolgingsmonopolie. HM Customs 
and Excise kunnen bijvoorbeeld zelfstandig een vervolging instellen op het gebied 
van overtredingen van de douanewetgeving. Ook het Serious Fraud Office heeft de 
zelfstandige bevoegdheid inzake fiscale zaken en economische delicten te 
vervolgen. 

3.3. Beslissende rechterlijke instanties 

De berechting van stratbare feiten is opgedragen aan verschillende rechterlijke 
instanties. Bij sommige van die instanties wordt de beslissing of een verdachte 
schuldig of onschuldig is door een jury genomen. Het Engelse recht kent de 
volgende instanties: Magistrates' Court, Crown Court, High Court (Queen's 
Bench Division), Court of Appeal (Criminal Division), House of Lords. 38  

Magistrates' Court 
De Magistrate is een rechter wiens taken een mengeling inhouden van taken zoals 
die in Nederland zijn toebedeeld aan onze rechter-commissaris, kantonrechter, 
politierechter en voor een deel aan de meervoudige straflcamer. In principe gaan 
alle zaken eerst naar het Magistrates Court. Deze rechtbank bestaat meestal uit 
drie of meer lekenrechters (ook wel Justices of the Peace genoemd) die van 
juridisch advies worden voorzien door een Learned Clerk, die wel geschoold is in 
het recht en meestal een barrister of solicitor" is. In de grote steden zitten `alleen 
zittende' juridisch gekwalificeerde beroepsrechters (Stipendiary Magistrates)." De 
taak van de Magistrates is het berechten van summary offences (minder emstige 
delicten) en van indictable offences en offences either way (emstige delicten) 
indien het feit daarvoor geschikt is en de verdachte deze manier van berechten 
verkiest boven een behandeling van zijn zaak door het Crown Court. De 
behandeling van de zaak vindt plaats zonder jury. Het Magistrates' Court oordeelt 
in twee fasen. Eerst over de feiten en daama over de strafmaat. In de gevallen 
waarin de verdachte zijn schuld bekent (de guilty plea), wordt de fase van de 
behandeling van de feiten overgeslagen als de verdachte daarmee akkoord gaat. De 

38  In paragraaf 6 is een schema opgenomen met alle rechterlijke instanties. 
39  De advocatuur bestaat uit twee typen raadslieden: de solicitors en de banisters. De laatste grnep heefl 
in principe het recht om in het Crown Court op te treden. Voor de behandeling van de zaak in het 
Crown Court huurt een solicitor een barrister in en voorziet hem van instructies onder andere met 
betrekking tot de proceshouding en welke getuigen opgeroepen moeten worden. 

A.T.H. Smith in Criminal procedure systems in the European Community, ed. C. van den Wijngaert, 
Butterworths, London, 1993, blz. 77. De bekendste Stipendiary Magistrate is de Old Bowstreet 
Magistrate die alle uitleveringen in een adversary procedure behandelt. 
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maximale straf die het Magistrates Court kan opleggen, is vergelijkbaar met de 
straf die de politierechter in Nederland kan opleggen, namelijk een vrijheidsstraf 
van zes maanden. 
Een summary trial voor het Magistrates' Court kan bij verstek plaatsvinden, indien 
de verdachte schriftelijk zijn schuld heeft bekend. Wanneer de verdachte zonder 
goede reden afwezig is, wordt zijn aanwezigheid door middel van een bevel 
afgedwongen. Slechts in heel bijzondere gevallen mag een trial plaatsvinden 
buiten de aanwezigheid van de verdachte. 41  

Naast het berechten van strafbare feiten beslist het Magistrates' Court ook of een 
verdachte in afwachting van de behandeling van zijn zaak ter terechtzitting op 
borgtocht vrij mag, of dat hij tot die tijd in detentie moet zitten. Vooronderzoek, 
zoals onze rechter-commissaris verricht in een strafzaak, doet de magistrate niet. 

In de Magistrates' Courts vinden ook de 'committal for trial' proceedings plaats. 
Deze proceedings hebben tot doel om de verdachte te behoeden voor een 
onterechte of onrechtmatige vervolging. Voordat de zaak wordt behandeld in het 
Crown Court wordt de zaak aangebracht bij het Magistrates' Court. Het 
Magistrates' Court beoordeelt de zaak op de aanwezige hoeveelheid bewijs. Indien 
er in de ogen van het Magistrates' Court te weinig bewijs is, wordt de verdachte 
discharged." Indien er wel voldoende bewijs aanwezig is, wordt de zaak naar het 
Crown Court verwezen. Vroeger werden tijdens de committal proceedings de 
zaken mondeling gepresenteerd. Getuigen. werden op de zitting gehoord of hun 
written statements werden voorgelezen. Tegenwoordig is de procedure beperkt tot 
het overleggen van documenten en vindt zij grotendeels schriftelijk plaats." 

Crown Court 
De zwaardere strafzaken" worden, doorgaans tijdens een openbare terechtzitting, 
behandeld door het Crown Court. Het Crown Court bestaat uit een beroepsrechter 
en als de verdachte ontkent, not guilty plea, een jury van twaalf personen. Het 
Crown Court maakt officieel deel uit van het Supreme Court. De rechter die het 
Crown Court voorzit is een Circuit judge" of een High Court judge wanneer het 
ernstige delicten betreft. De rol van de rechter is in eerste instantie beperkt tot het 
nemen van beslissingen op het gebied van het recht 46  en de summing-up van de 
feiten voor de jury. De jury bepaalt of een verdachte schuldig is of niet (guilty of 
not guilty). Daarna is het aan de rechter om de straf op te leggen (de sentencing). 
Indien de verdachte bij de aanvang van de zitting de feiten, waarvan hij 

• Zie Smith, a.w., blz. 99. 
42  Dit komt overeen met wat wij zouden noemen: ontslagen van alle rechtsvervolging. 
43  Artikel 46 Criminal Procedure and Investigations Act 1996; J. Hatchard in: Comparative Criminal 
Procedure, eds. J. Hatchard, B. Huber and R. Vogler, BIICL, London, 1996, blz. 200. 
" Dit betreffen de indictable offences en de offences triable either way. De aanklacht is dan neergelegd 
in een indictment. 
• Een Circuit Judge treedt al sinds de middeleeuwen op als een soort reizende rechter. Als thuisbasis 
geldt het bekendste Crown Court, de Londense Old Bailey. 
46  Bijvoorbeeld met betrekking tot de toelaatbaarheid van een bepaald bewijsmiddel. 
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beschuldigd wordt, bekent (guilty-plea)", dan vindt er, net als bij de behandeling in 
het Magistrates' Court zoals hiervoor beschreven, geen behandeling tijdens een 
trial plaats, maar bepaalt de rechter onmiddellijk, na het horen van de prosecution 
en de verdediging, zonodig na aanhouding voor het verlcrijgen van voorlichting 
omtrent de persoon van de verdachte en zijn justitiele documentatie, de hoogte van 
de stral 

Het Crown Court behandelt ook de zaken waar hoger beroep is ingesteld tegen een 
vonnis van een Magistrates' Court. De behandeling van het hoger beroep vindt 
plaats voor een alleen zittende rechter. Deze wordt bijgestaan door twee of meer 
lekenrechters zonder jury. De zaak wordt dan opnieuw behandeld op grond van het 
bewijs dat in eerste instantie naar voren is gebracht. Slechts in uitzonderings-
gevallen wordt in hoger beroep nieuw bewijs toegelaten", aangezien de behande-
ling in hoger beroep primair slechts bedoeld is als controle. Dit is enigszins te 
vergelijken met de Nederlandse cassatierechtspraak. Bij vemietiging van het 
vonnis van de lagere rechter, wordt de zaak teruggewezen naar de rechter die de 
zaak in eerste aanleg behandelde." 

High Court (Queen's Bench Division) 
De zwaarste zaken worden in eerste aanleg behandeld door een High Court-
rechter. Indien de verdachte het hem tenlastegelegde ontkent, dan vindt het 
strafproces plaats met een jury. Het Divisional Court of the Queen 's Bench 
Division hoort bovendien de zaken waarin hoger beroep is ingesteld tegen een 
vonnis van het Magistrates' Court of het Crown Court. Het Divisional Court 
behandelt alleen juridische en geen feitelijke kwesties. Er worden geen getuigen 
gehoord. Deze procedure kan vergeleken worden met de rechtsgang bij de 
Nederlandse Hoge Raad. Het Divisional Court, dat onderdeel uitmaakt van het 
High Court, behandelt de zaak. Indien tegen de beslissing die gegeven zal worden 
geen hoger beroep openstaat", hebben twee of drie rechters zitting. In alle andere 
gevallen wordt de zaak behandeld door een alleen zittende rechter.' 

Court of Appeal (Criminal Division) 
Het Court of Appeal behandelt zaken in hoger beroep, afkomstig van het Crown 
Court, waarvan op grond van de veroordeling en/of de opgelegde straf appel is 
ingesteld". Bij de behandeling door het Court of Appeal worden in principe geen 

42  Fen verdachte kan tijdens het vooronderzoek een bekentenis (confession) hebben afgelegd. Met 
betrekking tot deze bekentenis gelden bijzondere regels, zie hoofdstuk 5, paragraaf 4.2. 
42  Cross & Tapper, a.w., blz. 14; Criminal Appeal Act 1968, artikel 23. Over bepaalde punten van de 
beschuldiging kan al overeenstemming zijn voordat het trial begint. Bewijsvoering met betrekking tot 
die punten is dan niet meer nodig. 
49  lndien het appel zowel feiten als het recht betreft, vindt het trial wederom plaats met een jury. In 
geval er alleen op grond van het recht is geappelleerd, wordt de zaak door een rechter afgedaan. 
99  Zie voorgaande noot. 

Butterworths Rules of Court, Criminal Court Practice, ed. Master McKenzie, Butterworths London, 
1997, blz. 564. 
92  Artikel 2 Criminal Appeal Act 1968. 
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getuigen gehoord, maar wordt recht gedaan op basis van de stukken die voorzien 
zijn van commentaar door de prosecutor en de verdediging. Indien blijkt dat er 
nieuw bewijs voorhanden is, wordt de zaak teruggewezen naar de rechter in eerste 
aanleg en krijgt de verdachte een retrial." Een hoger beroep kan alleen worden 
ingesteld wanneer het Court of Appeal daar toestemming voor geeft (leave of the 
court) of de rechter die de zaak in eerste aanleg heeft behandeld een 'certificate of 
fitness for appeal' heeft afgegeven." Een zitting van de Criminal Division van het 
Court of Appeal wordt voorgezeten door een Lord Justice of Appeal die wordt 
bijgezeten door twee High Court rechters. Deze rechters worden gezien als de 
meest invloedrijke rechters, wier opvattingen misschien wel meer bepalend zijn 
voor het recht dan die van de Law Lords. 

House of Lords (the Law Lords) 
Het House of Lords is de hoogste rechtsprekende instantie, zowel voor Engelse 
zaken (civielrechtelijk en strafrechtelijk) als voor de Schotse civielrechtelijke 
(maar Met voor strafrechtelijke) zaken. Cassatie tegen een uitspraak van het Court 
of Appeal kan alleen op punten van het recht worden ingesteld en dan alleen 
wanneer het zaken betreft van openbaar belang. Hoger beroep kan slechts worden 
ingesteld met toestemming van of het Court of Appeal of van het House of Lords." 
In beginsel wordt een hoger beroep behandeld door vijf Law Lords, tenzij het een 
bijzondere zaak betreft die voor veel publieke onrust zorgt." In een dergelijk geval 
zijn dat er zeven. 

3.4. Jury 

De berechting van zwaardere strafzaken met ontkennende verdachten in het Crown 
Court of High Court vindt zoals gezegd plaats voor een rechter en een jury. De 
jury bestaat uit twaalf leken die per rechtszaak willekeurig uit de bevolking worden 
gekozen. Een ieder tussen de achttien en vijfenzestig jaar kan tot jurylid benoemd 
worden." Het bewijs wordt door de prosecution en de verdediging aan de jury 

Artikel 43 Criminal Justice Act 1988. 
54  Zie ook Smith, a.w., blz. 101. 
55  Het Engelse appelstelsel is voor een buitenstaander totaal onbegrijpelijk, met name omdat niet in alle 
gevallen hoger beroep mogelijk is en bovendien vaak verlof tot het instellen van appel nodig is. Dit 
verlof moet dan worden afgegeven door de rechter die het vonnis heeft gewezen waartegen het hoger 
beroep ingesteld wordt of een hogere rechter, die zaak in appel eventueel moet gaan behandelen. In veel 
gevallen staat hoger beroep alleen open voor de verdachte. De prosecution triag appel instellen op grond 
van de toepassing van het recht tegen een beslissing van het Magistrates' Court en hij mag een 
Attorney-General's reference uitbrengen tegen een vrijspraak door een jury in gevallen waarin hij vindt 
dat de rechter het recht verkeerd heeft geinterpreteerd. 

Denk hierbij aan de uitleveringszaak met betrekking tot de Chileens ex-dictator Pinochet 
(1998/2000). 
57  In die jury kunnen geen personen plaatsnemen die in hun beroep te maken hebben met het rechts-
systeem (zoals bijvoorbeeld rechters, advocaten en mensen die in gevangenissen werken) of wanneer 
men een strafblad heeft. Er bestaan vele mogelijkheden om onder de plicht van de jury uit te komen 
(bijvoorbeeld als men een eenmanszaak heeft of geen kinderopvang kan krijgen). Van de beslissing 
waarin geweigerd wordt een excuus te verlenen voor,de juryplicht kan appel worden ingesteld op grond 
van de Juries Act 1974 (section 9). 
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gepresenteerd onder het wakend oog van de rechter, waama de jury op basis van 
dit bewijs het oordeel guilty of not guilty uitspreekt." De jury heeft als taak het 
bepalen van wat er feitelijk is gebeurd. De toepassing van het recht behoort tot de 
taak van de rechter. Het is de taak van de rechter om de jury te leiden langs de 
klippen van het recht en de jury te waarschuwen voor onrechtmatig of onbe-
trouwbaar bewijs. De gemaakte scheiding tussen feiten en recht is niet zo strikt, 
aangezien de jury ook enkele bevoegdheden heeft met betrekking tot het toepassen 
van het recht. Vaak is het moeilijk een scheiding tussen feit en recht te inalcen, 
omdat de feiten en de toepassing van het recht nauw met elkaar samenhangen. Een 
voorbeeld van een bevoegdheid van de jury met betrekking tot het toepassen van 
het recht is de inteipretatie van gedragingen of feiten zoals `roekeloos rijden' of 
`zwaar lichamelijk letsel toebrengen'. 

Reeds geruime tijd wordt er een discussie gevoerd over het al of niet in stand 
houden van de juryrechtspraak. Als argument tegen juryrechtspraak wordt onder 
andere aangevoerd, dat juryleden incompetent en bevooroordeeld zijn en niet in 
staat zijn complexe zaken te beoordelen en bovendien zeer beinvloedbaar zijn door 
advocaten." Voorstanders van de jury stellen onder andere dat can jury een 
(symbolische) politieke functie heeft, te weten een legitimatie van de rechtspleging 
ten opzichte van de samenleving. Bovendien zou een jury een sociale functie 
hebben, een soort wisselwerking: de maatschappij draagt door middel van de jury 
feitelijk bij aan de rechtspleging en omgekeerd draagt de rechtspleging bij aan de 
ontwildceling van de maatschappij." Deze discussie is nog tang niet beeindigd. 
Vertegenwoordigers van beide kampen voorspellen een toekomst naar hun eigen 
argumenten.° 1  

3.5. Verdediging 

De verdachte heeft het recht zichzelf te verdedigen en zelf getuigen aan een cross-
examination te onderwerpen. Sinds de introductie van de legal aid' is het echter 
gebruikelijk geworden dat zijn raadsman de verdediging voert. Op grond van 
artikel 58 van de Police and Evidence Act 1984 (PACE) heeft een verdachte na zijn 
arrest en bij zijn opsluiting recht op gratis juridische bijstand van de piket advocaat 
(solicitor) buiten aanwezigheid van politieambtenaren.° Daze advocaat moet 
toegelaten worden tot de verhoren die vanaf het moment van arrest en detentie 
plaatsvinden. 

59  Anders dan in de Verenigde Staten hoeft de jury in Engeland & Wales niet unaniem te zijn in haar 
oordeel. Fen meerderheid is voldoende. 
59  F. Strier, Reconstructing Justice, An Agenda for Trial Reform, The University of Chicago Press, 
Chicago and London, 1996, blz. 149 es. 

Zie: V.P. Hans, N. Vidmar, Judging the Jury, Plenum Press, New York and London, 1986, blz. 245 
e.v. 
68  Hans, Vidmar, a.w., blz. 250. 
62  Legal Aid Act 1988 regelt het recht op (kostenloze) rechtsbijstand van verdachten. 
63  Code C (Code of Practice for the Detention, Treatment and Questioning of Persons by Police 
Officers), artikel 6.2. 
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De verdediging wordt gevoerd door solicitors of barristers. Het belangrijkste 
verschil tussen deze twee is dat de barrister alleen clienten lcrijgt die hij door een 
solicitor lcrijgt doorgestuurd. De barrister is in tegenstelling tot de solicitor 
bevoegd op te treden voor de hogere rechtbanken, zoals het Crown Court en het 
High Court. De solicitors zijn alleen bevoegd een client voor het Magistrates' 
Court te vertegenwoordigen in pre-trial procedures en voor eenvoudige strafbare 
feiten. 64  

In hoofdstuk 5 zal dieper op de positie van de verdachte in het Engelse strafproces 
worden ingegaan. 

3.6. Getuigen en deslcundigen 

In deze paragraaf wordt slechts kort op het onderwerp van getuigen en deskun-
digen ingegaan, aangezien dit uitgebreid aan de orde komt in hoofdstuk 6. 

Iedereen is verplicht om te getuigen, tenzij hij zich op een koninklijke of diploma-
tieke immuniteit kan beroepen of een verschoningsrecht kan inroepen, zoals de 
echtgenoot van de verdachte. 65  Een getuige legt zijn verklaring onder ede af, tenzij 
die getuige jonger is dan 14 jaar." De verdachte mag als getuige in zijn eigen 
proces optreden, maar hoeft dat niet.' Als de verdachte een getuige verklaring 
aflegt, staat hij net als de `gewone' getuige onder ede, kan hij onderworpen worden 
aan een cross-examination en riskeert hij vervolging wegens meineed." 

Met betreklcing tot de getuige geldt in het Engelse recht de algemene regel dat een 
getuige alleen een verklaring mag afleggen met betrekking tot wat hij zelf heeft 
waargenomen. Een getuige mag geen mening over jets geven (opinion rule). Het 
treklcen van conclusies uit een gebeurtenis is namelijk de taak van de jury. 

Een uitzondering op deze algemene regel is de expert witness. Elke partij, en ook 
de rechter, kan een deslcundige oproepen om een mening te geven met betreklcing 
tot een bepaalde gebeurtenis of feit. Een deskundige mag alleen op een vermoede-
lijke beslissing van de rechter vooruitlopen. wanneer het waarschijnlijk is dat de 
rechter en jury zelf niet voldoende deslcundig geacht kunnen worden. 69  De rechter 

• Tegenwoordig mag de solicitor, met name in geval van minder zware strafbare feiten, soms ook in het 
Crown Court optreden. 
65  In het Engelse recht wordt onderscheid gemaakt tussen compellable en competent. Als een getuige 
een competent witness is, dan mag hij (wettelijk) een verklaring afleggen, een compellable witness is 
wettelijk verplicht om een verklaring af te leggen. 
66  Artikel 33 A Criminal Justice Act 1988 (artikel 52 Criminal Justice Act 1991). 
67  Hier geldt ook weer de wijziging van de CJPO Act 1994, inhoudende dat de jury conclusies mag 
trekken uit het zwijgen van de verdachte. 
• Artikel 72 Criminal Justice Act 1982. 
• R v Turner [1975] QB 834; zie ook Cross & Tapper, a.w., blz. 549 e.v. 
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beoordeelt of een getuige als deskundige beschouwd kan worden op grond van 
speciale studie of ervaring." 

3.7. Het slachtoffer 

Het slachtoffer is in het Engelse strafproces geen procespartij. In het Engelse recht 
bestaat echter wel de mogelijkheid voor prive personen, groeperingen of instel-
lingen om zelf vervolging in te stellen.'' De officiele vervolgingsinstanties (zie 
paragraaf 3) hebben geen vervolgingsmonopolie. De Director of Public Prosecu-
tions houdt wet de bevoegdheid om de vervolging over te nemen. 

In het geval het slachtoffer verhaal wil halen voor zijn geleden schade, kan hij een 
procedure instellen bij de civiele rechter. De prosecution heeft bij zijn vervolgings-
beslissing in gevallen waarin slachtoffers zijn betrolcken, rekening met de belangen 
van het slachtoffer. 

4. Enkele kenmerken van het bewijsrecht 

In de Engelse opvatting van het recht wordt onderscheid gemaakt tussen criminal 
law en rules of evidence. Nu is het verleidelijk om dit te vergelijken met het 
Nederlandse onderscheid tussen materieel en formeel strafrecht, maar (helaas voor 
de rechtsvergelijker) kan deze vergelijking niet worden gemaakt. Het Engelse recht 
heeft namelijk een geheel andere historische groei doorgemaakt dan het Neder-
landse. 

Het Engelse bewijsrecht is gevormd door uitsluitingsregels: vanuit specifieke 
beslissingen zijn meer algemene regels ontstaan. De rules of evidence zijn moeilijk 
in te delen in groepen, omdat de regels steeds met elkaar interfereren en in verband 
staan. In de handboeken worden de volgende regels onderscheiden: regels met 
betrekking tot de bewijslastverdeling (burden of proof)", regels die vaststellen 
welke feiten bewezen dienen te worden (facts to be proved), regels die bepalen 
welke feiten niet mogen worden besproken tijdens de zitting (facts to be excluded), 
regels met betreklcing tot de toegestane bewijsmiddelen en tenslotte regels die 
bepalen welk bewijs in het proces mag worden toegelaten (rules of admissibility', 
zoals bijvoorbeeld de rule against hearsay"). 

" Len amateur kan in sommige gevalIen ook tot deskundige benoemd worden, gezien I? v Silverlock 

[1894] 2 QB 766. In deze zaak werd een advocaat tot handschrifideskundige beschouwd op grand van 

zijn kennis als amateur op het gebied van handschriften. 

71  Len voorbeeld van een dergelijke prive-vervolging is wanneer een warenhuis een vervolging instelt 

tegen een winke1dief of wanneer een famine een vervolging instelt tegen de beweerde moordenaar van 

hun kind nadat de prosecution de vervolging been gestaakt op grand van onvoldoende bewijs. 

77  Zie ook Cross & Tapper, a.w., blz. 119. 

73  Cross & Tapper, blz. 199. 
74  Zie Zuckerman, blz. 179 e.v. 
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Zoals gezegd hecht het Engelse recht veel waarde aan het onmiddellijkheids-
beginsel en zijn verklaringen van horen zeggen op grond van de rule against 
hearsay niet toegelaten." In sommige gevallen is het echter noodzakelijk gebleken 
uitzonderingen op deze regel te maken." In artikel 76 PACE 1984 en de artikelen 
23 en 24 van de Criminal Justice Act 1988 zijn de belangrijkste (wettelijke) 
uitzonderingen op het onmiddlijkheidsbeginsel in het strafprocesrecht neergelegd. 

Op grond van artikel 76 PACE 1984 mag een confession" die door een verdachte is 
afgelegd, tegen die verdachte als bewijs worden gebruikt. Een confession is elke 
verklaring van de verdachte die negatief tegen hem kan worden uitgelegd." Deze 
verklaringen lcunnen tijdens het vooronderzoek op schrift zijn gesteld. Ondanks de 
regel dat het bewijs zo direct mogelijk dient te zijn (onmiddellijkheidsbeginsel), 
worden deze schriftelijke verklaringen toch toegelaten als bewijs. 

In de artikelen 23 en 24 Criminal Justice Act 1988 wordt een regeling gegeven 
waardoor sommige schriftelijke verklaringen wel toegelaten kunnen worden als 
bewijs in het strafproces. Het moet dan gaan om het zogenaamde first hand 
hearsay: de verklaringen dienen te zijn afgelegd door personen waarvoor het 
onmogelijk is om op de terechtzitting te verschijnen of verklaringen die betrekking 
hebben op de gang van zaken in een bedrijf. Onder deze uitzondering op het 
onmiddelijkheidsbeginsel vallen de verklaringen die zijn afgelegd in het kader van 
een rechtshulpverzoek dat in een ander land dan het Verenigd Koninlcrijk is 
uitgevoerd. 

Artikel 23 lid 2 Criminal Justice Act 1988 noemt met zoveel woorden de (schrifte-
lijke) verklaring van een persoon buiten het Verenigd Koninkrijk die niet tijdens de 
Engelse terechtzitting aanwezig kan zijn. Of het uit het buitenland verkregen 
bewijs ook daadwerkelijk wordt gebruikt, staat ter beoordeling van de rechter.' 
Artikel 3 lid 8 van de Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 eist 
dat bij de beoordeling van in het buitenland afgelegde verklaringen als bewijs, de 
rechter in acht dient te nemen of het voor alle partijen mogelijk was om ten tijde 
van het afleggen de verklaring vragen te stellen en of het nationale recht van het 
land waar de verklaring werd afgenomen het toeliet dat de procespartijen bij de 
bewijsopname aanwezig waren. 8° 

75  Cross & Tapper, a.w., blz. 563 e.v. 
76  Cross & Tapper, a.w., blz. 597. 
77  Zie hoofdstuk 5. 
78  Cross & Tapper, a.w., blz. 664 en 675; artikel 83 PACE 1984. 
79  Artikel 25 Criminal Justice Act 1988. 
80  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 223. 

37 



5. De loop van het strafgeding 

5.1. Inleiding 

In het Engelse recht bepaalt de emst van het felt welke rechter de zaak behandelt. 
Delicten worden hiervoor in drie categorieen verdeeld, namelijk summary offences, 
indictable-only offences en offences triable either way. De eerste categorie, de 
summary offences betreffen de lichtste feiten en worden berecht door de 
Magistrates' Courts. De indictable-only offences zijn de zwaardere feiten die 
worden aangebracht voor het Crown Court. Deze feiten worden, indien de 
verdachte verklaart onschuldig te zijn, door een rechter en een jury berecht. 
Voorafgaand aan de terechtzitting in het Crown Court bekijkt het Magistrates' 
Court tijdens de committal proceedings of er wet voldoende bewijs aanwezig is om 
de zaak voort te kunnen zetten. Tijdens deze zitting fungeert het Magistrates' 
Court als een soort onderzoeksrechter, vergelijkbaar met een raadkamer-
behandeling van een bezwaarschrift, die aan de hand van het door de partijen 
gepresenteerde bewijs beoordeelt of een verdere behandeling gerechtvaardigd is. 
Bij offences triable either way bepaalt het Magistrates' Court wellce rechter de 
zaak zal behandelen. Wanneer een zaak wordt aangebracht bij het Magistrates' 
Court en de verdachte verklaart dat hij alleen door het Crown Court berecht wit 
worden, dan is het Magistrates' Court verplicht om de zaak naar het Crown Court 
te verwijzen. Een reden voor die keuze kan bijvoorbeeld zijn, dat de verdachte 
denkt eerder een vrijspraak te lcrijgen bij een behandeling van zijn zaak met een 
jury. De verwijzing door het Magistrates' Court naar het Crown Court levert 
overigens een belangrijke gelegenheid voor plea bargaining op. Iedereen weet 
namelijk dat de Crown Prosecution Service elke gelegenheid om de zware last van 
een juryproces te verminderen zal aangrijpen." 

Een proces mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen buiten de aanwezigheid van 
de verdachte plaatsvinden. Met name wanneer de verdachte schriftelijk heeft 
verklaard dat hij guilty is, is het mogelijk dat hij niet bij de behandeling van zijn 
zaak op de terechtzitting aanwezig is. In andere gevallen zal de zaak worden 
aangehouden en wordt er een bevel uitgevaardigd waarin de verdachte veiplicht 
wordt om te verschijnen." 

In deze paragraaf wordt alleen de procedure beschreven zoals die plaats vindt in 
het Crown Court. De summary-procedure in het Magistrates' Court komt groten-
deels overeen met de procedure zoals die zich in het Crown Court afspeelt wanneer 
de verdachte een guilty plea aflegt. 

°I  Den Hartog, Stamhuis, a.w., blz. 93. 
82  Smith, a.w., blz. 99. Zie voor de mogelijkheid van een verstekbehandeling hoofdstuk 5. 
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5.2. Het voorbereidend onderzoek - pre-trial 

Indien een politie-ambtenaar van mening is, dat er voldoende verdenking bestaat 
dat de aangehouden persoon een strafbaar feit heeft gepleegd, kan hij deze persoon 
ter plekke onder arrest stellen. Er mogen na arrest van de verdachte geen vragen 
meer aan hem gesteld worden totdat men is aangekomen op het politiebureau." 
Zodra de politie op grond van onderzoek denkt voldoende bewijs tegen de 
verdachte verzameld te hebben om een succesvolle vervolging tegen hem te 
starten, volgt de charge (de beschuldiging). De zaak wordt dan overgedragen aan 
de vervolgende instantie, meestal de Crown Prosecution Service. De verdachte 
mag na de charge niet meer door de politie (zelfstandig) met betrekking tot het feit 
waarvan hij beschuldigd wordt, verhoord worden. Hij mag nog wel aan een 
verhoor onderworpen worden ten aanzien van aanvullende feiten. De CPS beslist 
hierop of er daadwerkelijk een strafvervolging tegen de verdachte aangevangen 
wordt. Indien de verdachte in voorarrest is gesteld, kan besloten worden om hem 
op grond van een bail (borgsom) vrij te laten. De beslissing hiertoe wordt genomen 
door een Magistrates' Court. De eerste stap richting het trial (de terechtzitting) is 
de committal proceedings. Deze proceedings worden ook door een Magistrates' 
Court behandeld en hebben als doel de aanwezige hoeveelheid bewijs te wegen. 
Indien de Magistrates van mening zijn dat er onvoldoende bewijs tegen de 
verdachte is, wordt de zaak gestopt en de verdachte discharged. 
Om de hoeveelheid bewijsmateriaal te kunnen beoordelen moet iedere partij tijdens 
de disclosure het bewijs dat volgens hem zijn zaak kan steunen, op tafel leggen. In 
de Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (CPIA 1996) worden de 
prosecution en de verdediging verplicht om openheid van zaken te geven, zowel in 
summary trials (voor het Magistrates' Court) als in trials on indictment (voor het 
Crown Court). De prosecution heeft de plicht om bewijsmateriaal dat de zaak van 
de prosecution kan ondermijnen en dus ten gunste is van de verdediging, kenbaar 
te maken aan de verdediging. Het materiaal moet in bezit zijn van de prosecution 
of van een opsporingsdienst en niet eerder zijn vrijgegeven. Indien de prosecution 
geen bewijsmateriaal heeft, moet dit in een written statement worden vastgelegd." 
De prosecution mag de rechter vragen om geen bewijsmateriaal te hoeven 
overleggen, indien de openbaarmaking van dit bewijsmateriaal volgens hem in 
strijd zou zijn met het algemeen belang. Processen-verbaal van afgeluisterde 
telefoongesprekken op grond van de Interception of Communications Act 1985, 
hoeven bijvoorbeeld nooit geopenbaard te worden." Tijdens speciale raadkamers 
kan de prosecution aan de rechter vragen om bepaald materiaal niet aan de 
verdediging te hoeven overleggen. Meestal vinden deze raadkamers ex parte 
plaats, dat wil zeggen buiten aanwezigheid van de verdediging." De verdediging 

83  Er zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk, bijvoorbeeld indien er gevaar voor personen of 
goederen bestaat (zie hoofdstuk 5 voor een verdere bespreking). 

Artikel 3 CPIA 1996. 
85  Zie hoofdstuk 9 over het afluisteren van (tele)communicatie. 
86  Deze raadkamers kunnen ook inter parte (zowel de prosecution als de verdediging zijn aanwezig) of 
ex parte without notice (buiten aanwezigheid van de verdediging en de verdediging is bovendien niet op 
(wordt vervolgd) 
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krijgt echter wel de kans om voor- of achteraf aan de zitting aan de rechter te 
vragen of bewijs wordt achtergehouden. In een secondary disclosure kan de 
verdediging vervolgens vragen om specifiek aangegeven bewijsmateriaal vrij te 
geven. 

De plicht tot openheid van zaken is minder vergaand voor de verdediging. De 
verdachte - de verdediging - is verplicht om de rechter en de prosecution te 
voorzien van een written statement (ook wel: defence statement), waarin hij in 
algemene termen uiteenzet wat de aard van de te voeren verdediging zal zijn." Dit 
statement hoeft de verdediging pas te geven, nadat de prosecution het bewijs heeft 
vrijgegeven. Indien de verdediging vrijwillig openheid van stuklcen geeft, is de 
prosecution verplicht om ten tweede malen bewijs vrij te geven. Als er geen bewijs 
meer voorhanden is, dan dient de prosecution dat vast te leggen in een written 
statement." Voor bewijs dat is vrijgegeven, maar niet door een van de partijen ter 
terechtzitting gebruikt wordt, geldt dat dit vertrouwelijk moet blijven. Voor 
bewijsmateriaal dat wel gebruikt wordt, geldt dit niet aangezien het trial in het 
overgrote deel van de gevallen toch openbaar is. 

5.3. Het onderzoek ter terechtzitting - het trial 

De zwaardere strafzaken worden, zoals hierboven reeds gezegd, door het Crown 
Court behandeld. In deze paragraaf wordt de gang van zaken tijdens een Crown 
Court trial besproken. Een terechtzitting in het Magistrates' Court lijkt op die in 
het Crown Court, met als verschil dat tijdens die terechtzitting geen jury aanwezig 
is. 

Het trial (de terechtzitting) begint met het arraignment. Tijdens het arraignment 
verklaart de verdachte of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht (guilty or not 
guilty). Indien de verdachte een guilty plea aflegt, dan wordt hij volgens een 
verkorte procedure berecht. In plaats van een behandeling van het bewijsmateriaal, 
wordt onmiddellijk, zie eerder, overgestapt naar de strafoplegging (sentencing) 
door de rechter. In het geval dat de verdachte volhoudt aan zijn onschuld, vindt het 
proces in voile omvang plaats. Het bewijs wordt dan door de partijen, de 
prosecution en de verdediging, aan de jury gepresenteerd en getuigen, en eventueel 
de verdachte, worden verhoord. Deze verhoren vinden plaats volgens een vast 
stramien. Eerst wordt de getuige door de partij verhoord die hem heeft opgeroepen 
(de zogenaamde examination in chief). Tijdens dit verhoor zijn geen leading 
questions (gesloten vragen) toegestaan. Dit soort vragen kunnen wel gesteld 

de hoogte gesteld van de zitting) worden gehouden. Deze vormen komen in de pralctijk echter bijna niet 
voor. 
87  Artikel 5 van de CPIA 1996. 

Zie ook C. Ryan, S. Savla, G. Scanlan, A Guide to the Criminal Procedure and Investigations Act 
1996, Butterworths, London, 1996, blz. 4 e.v. 
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worden door de andere partij die vervolgens tijdens de cross-examination" aan de 
beurt is om de getuige te ondervragen. Uiteindelijk lcrijgt de oproepende partij nog 
de mogelijkheid om de schade die door de tegenpartij is aangericht tijdens de 
cross-examination te herstellen bij de re-examination. Het is echter niet de 
bedoeling dat tijdens dit laatste verhoor een heel nieuw verhoor plaatsvindt. Er 
mogen alleen vragen worden gesteld die betrekking hebben op wat reeds aan de 
orde was. Dit deel van het proces wordt afgesloten met de speeches waarin beide 
partijen nog eenmaal voor de jury hun zaak bepleiten. De rechter neemt vervolgens 
het woord en instrueert de jury tijdens de summing up over de feiten van de zaak en 
hun juridische consequenties. Hij licht dan toe welk bewijs gebruikt mag worden 
en welke elementen bewezen moeten worden voor een schuldigverklaring. Het is 
uiteindelijk de jury die bepaalt of een verdachte schuldig is of niet (de verdict). 
Indien de verdachte schuldig wordt bevonden, dan legt de rechter een straf op (de 
sentence). Deze strafoplegging vormt een apart deel van de terechtzitting en staat 
geheel los van het trial. Voordat de straf wordt opgelegd, lcrijgt de verdediging de 
kans om nog persoonlijke of verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. 

6. Conclusie en schema 

Het Engelse straf(proces)recht verschilt in vele opzichten van het Nederlandse 
straf(proces)recht. Het recht is bijvoorbeeld niet keurig geordend in wetboeken 
zoals in Nederland, maar is, soms met enige moeite, tern te vinden in diverse Acts 
of Parliament of in de common law (de rechtspraak die in de loop der eeuwen tot 
stand is gekomen). Bovendien vindt het Engelse strafproces op een heel andere 
wijze plaats dan het Nederlandse proces. In het Nederlandse strafproces heeft de 
rechter een actieve en onderzoekende taak, terwijl de Engelse rechter in beginsel 
lijdelijk is. Het bewijs wordt in het Engelse proces door de partijen gepresenteerd. 
Elke partij probeert de jury ervan te overtuigen dat haar standpunt het juiste is. Een 
vervolgingsmonopolie van een Openbaar Ministerie is onbekend in het Engelse 
recht. In beginsel vindt de vervolging wel plaats door de Crown Prosecution 
Service, maar dit kan ook door een andere instantie of persoon gebeuren, zoals 
bijvoorbeeld Her Majesty's Customs and Excise of een particulier. In Engeland 
wordt bijzonder veel waarde gehecht aan de regel dat al het bewijs op de terecht-
zitting gepresenteerd dient te worden. Ligt het zwaartepunt in het Nederlandse 
strafproces op het vooronderzoek, zo ligt dat in Engeland op het onderzoek ter 
terechtzitting. Veel bewijsrechtelijke regels zijn op deze `onmiddellijke' manier 
van procesvoering terug te voeren. Al het bewijs moet bijvoorbeeld in een zo direct 
mogelijke vorm op de zitting worden gepresenteerd. De Nederlandse praktijk 
waarin de rechter de zaak op de stukken, het dossier, afdoet is onvoorstelbaar voor 
een Engelse jurist. Getuigen dienen door beide partijen uitvoerig ter terechtzitting 
gehoord te worden. De rechter heeft bij een getuigenverhoor, in tegenstelling tot in 

89  De cross-examanition moet niet verward wordt met wat in het Nederlands een `kruisverhoor' wordt 

genoemd. De cross-examination is slechts een fase in het proces, waarvoor bepaalde regels gelden, 
zoals bijvoorbeeld het toelaten van gesloten vragen. 
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Nederland, een lijdelijke rot en zit als een umpire boven het strijdgewoel van de 
partijen. 

Aan het slot van dit hoofdstuk is een schema opgenomen van de Engelse rechter-
lijke instanties in hun onderlinge verhouding. 

Schema 
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Hoofdstuk 4: Bijzondere bepalingen inzake de kleine 
rechtshulp tussen Nederland en Engeland & Wales 

1. Inleiding 

De regels met betreldcing tot de kleine rechtshulp' zijn grotendeels neergelegd in 
verdragen. Die verdragen zijn zowel op de inkomende als op de uitgaande rechtshulp-
verzoeken 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 strafwet geen 
specifieke regeling. Het recht met betreldcing tot deze categorie verzoeken moet 
gezocht worden in de toepasselijke (rechtshulp)verdragen. 2  

De Engelse regeling met betreldcing tot intemationale rechtshulp is neergelegd in de 
Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. In deze regeling zijn bepa-
lingen opgenomen met betreldcing tot het doen van uitgaande rechtshulpverzoeken 
alsmede het voldoen aan inkomende (buitenlandse) verzoeken. Bovendien is het 
Verenigd Koninlcrijk 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 betrelcking tot kleine rechtshulp van Nederland (paragraaf 
3) en Engeland & Wales (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 elkaar 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. 

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. Len 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 ver-
dragen. Zo zijn er verdragen die uitsluitend of overwegend betreklcing hebben op 
de kleine rechtshulp en verdragen die niet specifiek betreklcing 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)', het Benelux 
uitleverings- en rechtshulpverdrag (BUV) 4  en het Alckoord en de Uitvoerings-
overeenkomst van Schengens. Als belangrijkste bilaterale verdragen kunnen 
worden genoemd: het Verdrag van Wittem tussen Nederland en Duitsland 6, 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 strafzaken 8  en het Verdrag tussen Nederland en 
Canada inzake wederzijdse rechtshulp in strafzakere. Tenslotte kunnen nog worden 
genoemd de uitleveringsverdragen, zoals het Europees Uitleveringsverdragm en het 
Verdrag van Wittem met betreklcing 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 wordt alleen het verdrag behandeld dat het meest relevant is voor 
in het rechtshulpverkeer tussen Nederland en Engeland & Wales, namelijk het ERV. 
Bovendien 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 kleine rechtshulp in strafzaken. De bij het ERV aange-
sloten partijen hebben zich verbonden om elkaar in zo mim mogelijk mate rechtshulp 
te verlenen, maar het is de verdragsstaten toegestaan om nadere verklaringen bij het 
verdrag af te leggen en om voorbehouden te maken. Bijna alle verdragsstaten hebben 
van deze mogelijlcheden gebruik gemaakt." 

3  ERV, verdrag van 20 april 1959, Trb. 1965, 10. Evenals de hieronder genoemde verdragen is dit 
vcrdrag onder andere te raadplegen in de Schuumian & Jordens deeltjes 208a I en II en 210. 
4  BUV, verdrag van 27 juni 1962. Trb. 1962,97. 
5  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-Australie, 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, vcrdrag van 30 augustus 1979, Trb. 1979, 142. 
Witwasverdrag, verdrag van 8 november 1990, Trb. 1990, 172 (artikelen 7-10). 

13  Vrouwenhandelverdrag, verdrag van 4 mei 1910, Stb. 1912, 355 (artikel 6). 
Zie veer de reikwijdte van het intemationaalrechtelijke vertrouwensbeginsel tussen verdragsstaten, 

hoofdstuk I. 
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Wie mag een rechtshulpverzoek doen? 
Het rechtshulpverzoek moet aflcomstig 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." Dit 
betekent dat bijvoorbeeld advocaten geen rechtshulpverzoek lcunnen doen op basis 
van het ERV. 

In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek worden gedaan? 
Onder het regime van het ERV kan zowel ter zake van misdrijven als ter zalce van 
overtTedingen kleine rechtshulp worden verleend. Dit vloeit voort uit artikel 1 ERV 
waarin is bepaald dat verdragsluitende partijen elkaar in zo ruim mogelijke mate 
rechtshulp dienen te verlenen in procedures die betreldcing hebben op strafbare feiten. 
Artikel 1 lid 2 ERV wordt de beperking gesteld dat het verdrag met van toepassing is 
op de tenuitvoerlegging van beslissingen tot vrijheidsbeneming of van veroordelingen 
en niet op militaire delicten die niet tevens strafbare feiten zijn op grond van de 
strafwet.l° 

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 betrekking 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 inbreuken 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 niet uit te voeren. 

Nederland heeft gebruik gemaakt van de in artikel 23 ERV gegeven mogelijkheid 
om voorbehouden te maken met betrekking 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 bis 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, het Verenigd Koninkrijk niet. 
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 straf, 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. 

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 processtulcken en rechterlijke 
beslissingen en de uitwisseling van uittreksels uit het strafregister. 

De uitvoering van een rechtshulpverzoek wordt beheerst door de wet van de aange-
zochte staat." Dit betekent echter Set 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 moet immers worden gebruikt in het strafproces in 
de verzoekende staat en zou daarom moeten voldoen aan de eisen van het recht van 
die verzoekende staat. Die eisen aan het bewijs lumen in de verzoekende en 
uitvoerende staat van elkaar verschillen. Indien bij de uitvoering van een rechtshulp-
verzoek kan worden voldaan aan de (strengere) eisen van de verzoekende staat zonder 
daarbij in strijd te handelen met eisen van het eigen recht, is het aan te bevelen dit te 
doen. Thans is nog onduidelijk in hoeverre het vertrouwensbeginsel aan de toetsing 
van buitenlands bewijsrecht aan het nationale recht in de weg staat.' 9  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). Er lijkt zich in het intemationale rechtshulpverkeer een ontwilckeling te 
voltreklcen naar meer transparantie in de intemationale bewijsgaring, hetwelk de 
positie van de verdachte in een intemationaal strafproces ten goede komt. 

Met betrekking tot het aanwenden van dwangmiddelen in het kader van de uitvoering 
van een buitenlands rechtshulpverzoek heeft Nederland een verklaring afgelegd bij 
artikel 5 ERV. De uitvoering van een rechtshulpverzoeV 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 
strafbaarheid). 21  Bovendien dient het feit volgens de Nederlandse wetgeving grond op 
te Inumen leveren voor uitlevering. Een grond tot uitlevering bestaat waimeer ten 
aanzien van de feiten zowel naar het recht van de verzoekende staat als naar dat van 
Nederland door de rechter een vrijheidsstraf van minimaal een jaar kan worden 
opgelegd." 

In de artikelen 14 tot en met 20 ERV is een regeling opgenomen met betrelcicing tot de 
procedure die van toepassing is op een rechtshulpverzoek. In artikel 14 ERV worden 

11' Artikel 3 ERV. 

19  Zie hoofdstuk 1. 

29  Het verdrag gebruikt de term 'rogatoire commissie' voor het woord rechtshulpverzoek. lnhoudelijk 

bestaat geen verschil tussen beide termen. 

21  Indien voor de unvoering van het verzoek geen dwangmiddelen hoeven te worden toegepast, geldt het 

vereiste van dubbele stralbaarheid niet. 

22  Artikel 2 Uitleveringsverdrag en artikel 5 Uitleveringswet. 
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de gegevens opgesomd welke in het verzoek dienen te zijn opgenomen. Een rechts-
hulpverzoek dient te worden verstuurd via de kanalen van de Ministeries van Justitie 
van de verzoekende en aangezochte staat. In spoedeisende gevallen lamnen verzoeken 
echter wel rechtstreeks door en aan een rechterlijke autoriteit" worden gericht." Een 
vertaling van het rechtshulpverzoek en de bijbehorende stukken is op grond van het 
ERV niet 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. 

Het rechtshulpverkeer tussen Nederland en Engeland en Wales verloopt via de wegen 
van het Europees Rechtshulp Verdrag. Dit betekent dat de rechtshulpverzoeken en de 
uitvoeringsstuldcen daarvan dienen te worden verzonden via de Ministeries van 
Justitie (artikel 15 ERV). 

2.2. 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 ge-
geven 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 Rechtshulpverdrag, het 
Aanvullend Protocol bij dat verdrag en het Benelux Uitleverings- en Rechts-
hulpverdrag." 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 lcumen instellen." Artikel 6 EU-verdrag maakt het 
mogelijk dat rechtshulpverzoeken rechtstreeks aan en door rechterlijke autoriteiten 
worden gedaan. Onverminderd deze bepaling blijft het mogelijk om verzoeken door 
tussenkomst van een centrale autoriteit te verzenden. 

23  Onder rechterlijke autoriteit wordt, zoals reeds gezegd, ook de officier van justitie verstaan. 
74  Artikel 15 ERV. 
25  Artikel 16 ERV. 
26  Raad van de Europese Unie, Brussel 29 november 1999, 13451/99, COPEN 60, Ontwerp-overeen-
komst betreffende de wederzijdse rechtshuip in strafzaken tussen lidstaten van de Europese Unie. 
Afgekort als: EU-verdrag. 
27  Artikel 1 EU-verdrag. 
28  Artikel 1 en 2 EU-verdrag. 
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In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek warden gedaan? 
Behalve in strafzaken kan op grand van artikel 2 EU-verdrag ook rechtshulp worden 
verleend in geval van snafvervolging die door bestuurlijke autoriteiten wordt ingesteld 
op grand van feiten van adminisfratiefrechtelijke aard. 

Wanneer kan de uitvoering van een rechtshulpverzoek warden 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 mogelijkheid am vooraf, bij de sluiting van het verdrag, voorbehouden 
op de verdragsbepalingen te maken. Met betrelcking tot een aantal punten zijn de 
verdragsluitende partijen nog niet uit onderhandeld. Een voorbeeld hiervan is de 
regeling met betreklcing tot interceptie van telecommunicatie. Met name de Duitse en 
Britse delegaties malcen daar (nog) voorbehouden bij. 29  

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 am, wanneer rechtshulp wordt verleend, alle door de ver-
zoekende lidstaat expliciet aangegeven formaliteiten en procedures in acht te nemen 
bij de uitvoering van de gevraagde handeling, voorzover de aangegeven formaliteiten 
en procedures niet strijdig zijn met fimdamentele beginselen van het recht van de 
aangezochte lidstaat. 

Het EU-verdrag bevat enkele bepalingen met betreklcing tot specifieke vormen van 
rechtshulp. In artikel 8 wordt een regeling gegeven die het mogelijk maakt am 
voorweipen die door een strafbaar feit zijn verlcregen, ter beschildcing 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 vonn van rechtshulp niet mogelijk. De huidige regelingen 
staan slechts toe am stulcken in het kader van een rechtshulpverzoek alleen stukken ter 
waarheidsvinding in beslag te nemen. 

Op grond van artilcel 10 en 11 van het EU-verdrag zal een getuige of een deskundige 
per video- of telefoonverbinding verhoord kunnen gaan warden. 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 rechtstreeks door 
of onder leiding van de rechterlijke autoriteit van de verzoekende lidstaat afgenomen 
overeenkornstig 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. 

17  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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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 satelliettelecommunicatie van personen die zich op hun 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 
behandeld. 

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

In het Wetboek van Strafvordering is alleen een regeling met betrelcking tot inko-
mende rechtshulpverzoeken opgenomen. Voor uitgaande rechtshulpverzoeken bestaat 
in het Nederlandse recht geen wettelijke regeling. De wettelijke regeling met betrek-
king 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 betrelcking tot 
dezelfde materie bevat dan de Nederlandse wettekst. Daar het ERV grotendeels zwijgt 
over de uitvoering van rechtshulpverzoeken, is de hierboven aangehaalde regeling uit 
het Wetboek van Strafvordering op 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 politie en justitie, van een andere staat. 3 ' Uit de tekst van artikel 
552h Sv vOlgt dat particulieren (de verdachte) of buitenlandse advocaten niet zelf-
standig een `officieer verzoek tot rechtshulp kunnen doen. Indien zij bewijsmateriaal 
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 politie en justitie ten behoeve van 
een in een ander land plaatsvindend strafvorderlijk vooronderzoek, onderzoek ter 
terechtzitting of tenuitvoerlegging van een straf 

3°  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 (HR 12 juni 1990, NJ 1991, 236). 

Artikel 552h Sv. 
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Wanneer lain de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden geweigerd? 
Ingevolge artilcel 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 5521 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 5521 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 hurnanitaire volken-
recht 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 zngenaamde imperatieve 
weigeringsgronden van artikel 552/ Sv, voorziet artikel 552m Sv nog in twee 
facultatieve weigeringsgronden. Deze laatste weigeringsgronden geven aan in wellce 
gevallen rechtshulp mag worden geweigerd en onder welke bijzondere voorwaarden 
aan een verzoek mag worden voldaan. Deze gronden hebben beide te maken met het 
karakter van het strafbare feit in verband waarmee rechtshulp wordt verzocht, name-
lijk feiten van politieke of fiscale aard." Wil aan een rechtshulpverzoek gebaseerd op 
deze feiten kunnen worden voldaan, dient eerst een machtiging te worden verIcregen 
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 Justitie, de 
politie, de officier van justitie, de rechter-commissaris en de rechter (raadkamer) 
aangewezen. De officier van justitie is daarbij de rol van Centrale Autoriteit toebe-
deeld." Voor de uitvoering van rechtshulpverzoeken is de Minister van Justitie direct 
en volledig verantwoordelijk." 

In artikel 552h lid 1 Sv zijn de basisvoorwaarden voor de verlening van rechtshulp 
genoemd, waaraan dient te zijn voldaan, opdat de Nederlandse autoriteiten rechtshulp 
kunnen Verlenen. Het verzoek dient betrekking te hebben op een zich in het buitenland 

31  Het politieke of fiscale karakter van het stratbare feit moet bij verdragsloze verzoeken altijd tot 
weigering van rechtshulp leiden. 
33  Artikel 552i lid 1 en 552j Sv. 
34  H. Abbink en Sj. Bakker, Enige aspecten van de kleine rechtshulp, DD 1981, blz. 665. 
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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 daarmee 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 beschilcking stellen van (delen van) een strafdossier. In de meeste gevallen 
zal hij het verzoek 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 toege-
past, behoort de officier van justitie op grond van artikel 552n en 552o Sv de rechter-
commissaris in te schakelen. De rechter-commissaris is als rechtshulpverlenende 
instantie dus pas bevoegd na de vordering van de officier van justitie." 

De politie heeft ingevolge artikel 552i lid 2 Sv een zelfstandige kleine rechts-
hulpbevoegdheid voor zover het de verstreldcing van `inlichtingen' betreft voor het 
verlcrijgen waarvan geen dwangmiddelen nodig zijn. Het verzoek hoeft in een 
dergelijk geval niet 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 met tot andere opsporingshandelingen over-
gaan dan waartoe het Nederlancise recht haar al bevoegd maakte. Ook mag zij niet 
overgaan tot het aanwenden van controlebevoegdheden met het oogmerk daarmee aan 
het rechtshulpverzoek te voldoen. Evenmin mag de politie inlichtingen verstrekken 
waarvan de terbeschildcingstelling 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 

35  T&C Sv (SjOcrondBuruma), aant. 2.b. bij artikel 552h. 
T&C Sv (SjOcrona/Buruma), aant. 6 bij art. 552h. 
Artikel 552i lid 3 Sv. 

38  Artikelen 141 en 148 Sv en 13 en 15 Politiewet 1993. 
Richtlijn van de Procureurs-Generaal van 23 november 1994 inzake de toepassing van artikel 552i 

WvSv door het OM en de informatieverstrekking door de politie in het kader van de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, Stcrt. 242, inwerkingtreding 1 januari 1995. 
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Politieregisters en geschiedt door tussenkomst van de Divisie CRI. Spontane 
informatieverstreldcing, dat wit zeggen zonder voorafgaand verzoek, kan alleen ge-
schieden onder de voorwaarden die gelden voor informatieverstreklcing 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 
tussenkomst van het Openbaar Ministerie aan buitenlandse autoriteiten overgedragen. 
Dit is weliswaar mogelijk, maar de stulcken dienen dan wel voorzien te worden van 
een stempel `for police use only'. Wanneer de op deze wijze verstrekte stuklcen echter 
als bewijs in een buitenlands strafproces moeten gaan dienen, zal de buitenlandse 
autoriteit alsnog via de officiele weg om verstreldcing van hetzelfde materiaal dienen 
te verzoeken. 

4. The Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 

De Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 (kortweg: 1990 Act) bevat 
regelingen met betrekking tot zowel het verzoeken om, als het verlenen van inter-
nationale rechtshulp. Tevens zijn met de 1990 Act twee intemationale rechtshulp-
verdragen geratificeerd, namelijk het Europees Rechtshulpverdrag en het Weens 
witwasverdrag 1988. 

Wie mug een rechtshulpverzoek doen? 

Uitgaande verzoekee 

In gevallen waarin bewijs uit een ander land clan het Verenigd Koninkrijk verkregen 
dient te worden, kan een van de procespartijen, de prosecution of de verdediging, een 
verzoek om rechtshulp doen. De procespartij die een verzoek wil doen, dient dit eerst 
voor te leggen aan een reciter." Vervolgens beslist de rechter of het verzoek wordt 
doorgestuurd naar de Centrale Autoriteit inzake intemationale rechtshulpverzoeken, 
de Secretary of State (de minister). Doze Centrale Autoriteit stuurt het verzoek 
vervolgens door naar een Centrale Autoriteit in het buitenland. Indien een 
rechtshulpverzoek spoed heeft, kan het ook rechtstreeks naar het buitenland worden 
gestuurd. Het verzoek dient dan evenwel ook nog de officiele weg van de Centrale 
Autoriteiten te bewandelen. Op grond van artikel 3(3) van de 1990 Act lcurmen enkele 
instanties direct - dus niet eerst via de rechter - een verzoek tot rechtshulp richten aan 
de Secretary of State. Dit zijn onder andere de Director of Public Prosecutions, de 
Crown Prosecution Service en het Serious Fraud Office. 

Artikel 552i Sv en de bepalingen in de Schengen uitvoeringsovereenkomst. 

41  In het onderstaande worden onder `uitgaande verzoeken' de verzoeken verstaan die Engelse autori-
When aan buitenlandse autoriteiten doen ten behoeven van een in Engeland (of Wales) lopend straf-

reehtelijk onderzoek. 
Artikel 3(1) Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
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Inkomende verzoeken" 

Indien een buitenlandse rechterlijke of vervolgende autoriteit bewijs nodig heeft dat 
zich in Engeland of Wales bevindt, kan die autoriteit een verzoek richten aan het 
Home Office in Engeland." Dit verzoek dient te worden verstuurd via de in de Engelse 
wet aangewezen Centale Autoriteit, de Secretary of State.' Daarbij dient de 
verzoekende autoriteit aan te geven voor welke rechtshulpverlenende autoriteit het 
verzoek uiteindelijk is bestemd. In Engeland toetst de Secretary of State bij ontvangst 
van het verzoek of dit aan de in de 1990 Act gestelde voorwaarden" voldoet en zendt 
het verzoek bij een positief oordeel vervolgens door naar de bevoegde autoriteit die 
het verzoek zal uitvoeren. 

In welke gevallen kan een rechtshulpverzoek worden gedaan? 

Uitgaande verzoeken 

Een rechtshulpverzoek kan worden gedaan indien in het kader van een strafzaak 
bewijs moet worden verlcregen uit een land buiten het Verenigd KoninIcrijk. 47  Onder 
bewijs wordt verstaan: documenten en andere stuldcen van overtuiging . 48  De rechter 
die, op instigatie van een van de procespartijen, een rechtshulpverzoek doet, dient 
ervan overtuigd te zijn dat er een strafbaar feit is begaan of een redelijk vermoeden 
bestaat dat er een strafbaar feit is gepleegd en dat er naar dit feit een strafrechtelijk 
onderzoek loopt." 

Inkomende verzoeken 

Een buitenlands verzoek om rechtshulp kan door de Engelse autoriteiten in behande-
ling worden genomen indien de Secretary of State van oordeel is dat het verzoek 
gedaan is in het kader van een in het buitenland lopend strafrechtelijk onderzoek." 

43  In het onderstaande worden onder `inkomende verzoeken' de buitenlandse verzoeken verstaan die 
gericht zijn aan Engelse autoriteiten ten behoeve van in die buitenlanden aanhangige strafrechtelijke 
onderzoeken. 
" Artikel 4 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
45  Home Office Circular, HOC 16/1997, Mutual Legal Assistance, aantekening 11; Nederlandse rechter-
lijke of vervolgende autoriteiten dienen hun rechtshulpverzoek te sturen via het Nederlandse Ministerie van 
Justitie (Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken). 
46  Artikel 4(2) Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
47  Artikel 3 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
48  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 221. 
49  Artikel 3 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990; in de Home Office Circular staat 
aangegeven welke elementen een rechtshulpverzoek dient te bevatten, zoals een vertaling, de naam van 
de verzoekende partij, de aard van de procedure waarin het verzoek wordt gedaan, een samenvatting 
van de feiten en een beschrijving van het bewijsmateriaal waarom wordt verzocht. 
5°  Artikel 4 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
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Wan neer kan de uitvoering van een rechtshulpverzoek worden geweigerd? 
Behalve op grond van de geldende rechtshulpverdragen kan de Secretary of State een 
rechtshulpverzoek dat afkomstig is van een buitenlandse autoriteit weigeren, indien hij 
van mening is dat het verzoek niet aan de eisen van artikel 4 van de 1990 Act voldoet. 
Bovendien gelden er bijzondere regels warmeer het rechtshulpverzoek een straf-
rechtelijk onderzoek betreft van fiscale aard. Een dergelijk verzoek mag alleen 
uitgevoerd worden indien het afkomstig is van een commonwealth land of een staat 
waarmee een verdragsband, zoals met Nederland, bestaat of wanneer het in het 
buitenland vervolgde strafbare feit ook stratbaar is onder Engels recht indien dit feit in 
Engeland zou zijn begaan.' 

De verlening van rechtshulp 
De uitvoering van een rechtshulpverzoek is geregeld in artikel 4 van de Criminal 
Justice (International Co-operation) Act 1990 en het bijbehorende Schedule 1 en de 
Home Office Circular met betrekking tot intemationale rechtshulp. Indien buiten-
landse autoriteiten bij de uitvoering van hun rechtshulpverzoek aanwezig willen zijn, 
dienen zij dit zelf te regelen. De Crown Prosecution kan de buitenlandse autoriteit bij 
de uitvoering van het verzoek niet vertegenwoordigen." 

Indien de uitvoering van een buitenlands rechtshulpverzoek het gebruik van dwang-
middelen eist, stelt artikel 7 van de Criminal Justice (International Co-operation) Act 
1990 enkele voorwaarden. Zo kan aan een dergelijk verzoek alleen worden voldaan 
indien dit afkomstig is van een justitiele autoriteit of een autoriteit met vergelijkbare 
bevoegdheden en het is goedgekeurd door de Secretary of State. Het strafbare feit dat 
aanleiding was voor het buitenlandse strafrechtelijke onderzoek dient naar Engels 
recht een arrestable offence op te leveren." Op grond van het buitenlandse rechts-
hulpverzoek geeft de Engelse Centrale Autoriteit aan welk type inbeslagnemingsbevel 
- search warrant of production order - van een rechter dient te worden verlcregen. 
Deze bevoegdheid mag niet aan de politie warden gedelegeerd." De rechter bepaalt of 
bij de uitvoering van de search warrant of production order buitenlandse autoriteiten 
aanwezig mogen zijn, de Engelse Centrale Autoriteit heeft daar geen invloed op." Het 
bewijs dat in het kader van de uitvoering van een rechtshulpverzoek is verIcregen dient 
via de Secretary of State naar de verzoekende autoriteit te worden verstuurd en mag 
nooit direct in handen van de buitenlandse autoriteiten worden gesteld." 

51  Artikel 4(2A) Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 

52  Home Office Circular, aantekening 40. 
53  Artikel 24 PACE 1984: een strafbaar feit waarvoor hechtenis is toegelaten of dat begaan is door een 
persoon, jonger dan 21 jaar, die niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten en waarvoor het waar-

schijnlijk is dat een gevangenisstraf van tenminste 5 jaar. 
Artikel 7 Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 en Home Office Circular, aan-

tekening 62. 

55  Home Office Circular, aantekening 65 jo 15. 
Artikel 7(4) Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
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5. Conclusie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de voor het rechtshulpverkeer tussen 
Nederland en Engeland & Wales relevante regelingen van nationaal en intemationaal 
rechtshulprecht. Regels met betreklcing tot de kleine rechtshulp zijn voor het overgrote 
deel te vinden in verdragen. Voor het rechtshulpverkeer tussen Nederland en 
Engeland & Wales zijn dit het huidige Europees Rechtshulpverdrag en het toe-
komstige EU-verdrag inzake intemationale rechtshulp. Daamaast heeft ieder land zijn 
eigen regeling omt:rent intemationale 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 niet in de Nederlandse wet neergelegd, 
maar dient gezocht te worden in de verdragen waarbij Nederland is aangesloten. In 
Engeland & Wales wordt in de Criminal Justice (International Co-operation) Act 
1990 zowel een regeling gegeven voor de inkomende als de uitgaande kleine rechts-
hulp. 

Bewijs dat door middel van een rechtshulpverzoek uit een ander land is verkregen kan 
op de terechtzitting in het verzoekende land worden gebruikt als ware het in het 
verzoekende land zelf verkregen. 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 
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 Engeland & Wales zijn geregeld. Aldus komen ver-
schillen 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 bewijsgaringssmethode 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. 

In dit hoofdstuk worden de regelingen omtrent het verhoor van de verdachte zoals 
die gelden in Nederland en in Engeland & Wales besproken. In paragraaf 2 wordt 
het vethoor van de verdachte tijdens het vooronderzoek behandeld. Daarna, in 
paragraaf 3, komt het verhoor tijdens de terechtzitting aan bod. In paragraaf 4 
wordt het gebniik van het aldus verlcregen bewijs, de verklaring van de verdachte, 
ter terechtzitting behandeld. Vervolgens worden in paragraaf 5 een rechtsverge-
lijkende conclusie gegeven. Tot slot bevat het hoofdstuk enkele aanbevelingen ten 
behoeve van het kleine rechtshulpverkeer in paragraaf 6. 

2. Het verhoor van de verdachte tij dens 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 
strafbaar feit) moet berusten op objectieve en concrete gegevens, zoals waar-
nemingen van gedragingen van de verdachte of zijn mededaders. 3  

Tijdens het vooronderzoek kan de verdachte door de politie en de rechter-commis-
saris 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 

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 geformu-
leerd. Dit nieuwe criterium is reeds besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 5.2. 
3  T&C Sv (Spronken), aant. 4 bij artikel 27 Sv. 
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volgens velen worden onderscheiden van de term 'verhoren'. In het algemeen 
wordt ervan uitgegaan dat de term 'horen' betrelcking heeft op de procespositie van 
de verdachte waarover hij in bepaalde stadia van het onderzoek `gehoord' (tient te 
worden. De term 'verhoren' slaat op het feitenonderzoek waarvan de verdachte het 
object is.° Zo wordt de verdachte bijvoorbeeld gehoord in raadkamer met betrek-
king tot zijn voorlopige vrijheidsbeneming en verhoord met betrekking tot zijn 
aandeel in het strafbare feit 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. Het verhoor van de verdachte door de politie is als zodanig 
niet in de Nederlandse wet geregeld, dit is wel het geval ten aanzien van verhoor 
van de verdachte door de rechter-commissaris. 

Het verhoor van tie verdachte door de politie 
Artikel 29 Sv verplicht de opsporingsambtenaar die een verdachte verhoort die 
verdachte voorafgaand aan het verhoor de cautie te geven. 5  Dat wil zeggen, dat 
zodra de opsporingsambtenaar het vermoeden heeft dat de persoon die hij verhoort 
— of wit gaan verhoren — een strafbaar felt heeft gepleegd, hij die persoon moet 
meedelen dat deze niet verplicht is om op vragen te antwoorden. Aan artikel 29 Sv 
ligt het beginsel ten grondslag dat niemand vetplicht is of gedwongen kan worden 
aan zijn eigen veroordeling mee te werken. 4  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.' De cautieplicht hangt samen met het zwijgrecht van de 
verdachte. Samen met de cautieplicht vomit het zwijgrecht de waarborg voor de 
verdachte dat het nemo tenetur-beginsel daadwerkelijk wordt gerespecteerd' 

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 middemacht en zes uur 's ochtends niet 
meegerekend). Daama dient de verdachte in vrijheid gesteld te worden, tenzij hij in 
verzekering wordt gesteld op grond van artikel 57 Sv. 

4  T&C Sv (Spronken), aant. 2 bij artikel 29 Sy. 
flit voorschrift wordt ook wel het pressieverbod genoemd. 

6  T&C Sv (Spronken), aant. I bij artikel 29 Sy. 
' Op grond van artikel 359a Sv kan de rechter bij een vomwerzuim ook opteren voor strafvermindering 
of niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie. 
o Het beginsel dat de verdachte de toepassing van dwangmiddelen meet gedogen, maar nooit ge-
dwongen kan worden actief aan het onderzoek of zijn veroordeling mee te werken, Zie ook T&C SY 
(Spronken), aant. 2,e. voor artikel 27 en aantekening 3 bij artikel 29 Sy, almede artikel 6 EVRM. 
' Ai-tike! 61 Sy. In het Engelse recht kan een verdachte alleen op het politiebureau worden verhoord. flit 
yerhoor wordt dan opgenomen op een geluidsband. 
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De verdachte kan zich laten bijstaan door een advocaat, maar hij is daartoe niet 
verplicht. Als hij zich wil laten bijstaan, dan staat het hem vrij om een raadsman te 
kiezen.'° Die gekozen raadsman dient de verdachte wel zelf te bekostigen, tenzij de 
raadsman bereid is zich te laten toevoegen als dat mogelijk is. De wet heeft 
gevallen aangegeven waarin de verdachte een raadsman toegewezen kan lcrijgen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 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 om-
streden. De Hoge Raad heeft in 1983 2  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. Echter, uit de rechtspraak van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens kan worden afgeleid, dat de verdachte 
in beginsel wel degelijk het recht heeft zich tijdens het politieverhoor te laten 
bijstaan door zijn raadsman, maar dat voor de effectuering van dit recht de raads-
man wel een verzoek moet doen om bij het verhoor aanwezig te mogen zijn.' 3  In de 
zaak Murray besliste het Europese Hof bovendien dat het, vanwege het 
opsporingsbelang, niet toelaten van de raadsman gedurende de eerste 48 uur van 
het verhoor in strijd was met artikel 6 EVRM.' 4  

De raadsman heeft vrij toegang tot de verdachte die van zijn vrijheid is beroofd.' 5  
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 lcunnen in het belang van de waarheidsvinding uitzonderingen worden 
gemaakt. 16  De beperldngen kunnen tijdens het opsporingsonderzoek door de 
officier van justitie worden opgelegd en tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
door de rechter-commissaris. Een voorbeeld van een dergelijke beperking is het 
geval dat de verdachte misbruik maakt van zijn recht op het vrij cornmunicatie-
verkeer met raadsman. Het recht van de advocaat op vrije toegang tot de verdachte 
is van zo wezenlijke betekenis voor de goede procesorde, dat overtreding daarvan 
met zich brengt, dat verhoren van de verdachte, voor zover gehouden in de periode 
dat het vrij verkeer belemmerd was, als niet rechtsgeldig moeten worden be-
schouwd." 

In artikel 29 lid 3 Sv staat aangegeven dat verklaringen van de verdachte in een 
proces-verbaal moeten worden opgenomen. Deze verklaringen dienen volgens de 

1°  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. 
15  Artikel 50 Sv. 
16  Artikel 50 lid 2 Sv. 

T&C Sv (Spronken), aant. 8 bij artikel 50 Sv. Hier is de Wet vormverzuimen van toepassing zoals 
neergelegd in artikel 359a Sv. 
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wet zoveel mogelijk in de woorden van de verdachte te zijn opgenomen." In de 
praktijk en in de literatuur gaan stemmen op om, net als in Engeland, het verhoor 
van de verdachte op te nemen op geluids- of videoband.' 9  Naar aanleiding van het 
gebruik van de zogenaamde `Zaanse verhoor-methode' is een discussie hieromtrent 
opgelaaid en heeft de Recherche Advies Cominissie (RAC) een advies uitgebracht. 
De in Zaandijk gebruikte verhoormethode hield namelijk onder andere het 
opnemen van het verhoor op videoband in. Bij die verhoormethode werden ook 
nog andere technieken gebruikt, zoals het tonen van foto's van het slachtoffer en 
van familieleden van de verdachte. Daamaast kregen de verhoorders bijstand van 
een professionele communicatiedeskundige, waardoor de verdachte psychologisch 
de oren werd gewassen. 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 betrekking tot onbe-
hoorlijk 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 over-
zien. 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 
politie indien zij alle verhoren zou moeten opnemen en uitwerken, alsmede een 
toename van de openbaarheid van verhoortechnieken en strategieen. De Engelse 
praktijk met betrekking tot het opnemen van verdachtenverhoren laat zien dat de 
voordelen ruimschoots de nadelen overtreffen." De in Nederland nog wel ge-
opperde mogelijkheid tot misbruik van de geluids- of videoband door montage, is 
in Engeland onmogelijk gemaakt. Door een ingebouwd tellersysteem met het 
verhoor te laten meelopen wordt elke montage hoorbaar of zichtbaar. Bovendien 
wordt de originele band na het verhoor verzegeld en kan te alien tijde onder 
toezicht van een rechter door de verdediging geraadpleegd worden. Bij de in-
voering 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 kunnen 
geschieden. 

Het verhoor van de verdachte door de rechter-commissaris 
De °Meier van justitie kan, indien hij dit nodig acht, op grond van artikel 181 Sv 
een gerechtelijk vooronderzoek vorderen. Het gerechtelijk vooronderzoek geeft 

18  In de praktijk blijken de bewoordingen van de verdachte zoals neergelegd in het proces-verbaal van 
verhoor vaak merkwaardig veel de bewoordingen van de wetteIijke delietsomsehrijving te volgen. 

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, Justinele Verkenningen nr. 4,1998, Uitgave Ministerie van Justitie, WODC, blz. 118 
c.v. en L.J.A. van Zwieten, Elektromagnetische registratie van het politieverhoor: 3xP, DD 28 (1998), 

blz. 248 e.v. 
Zie paragraaf 2.2. 
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onder andere een verplichting om de verdachte door een rechter-commissaris te 
laten verhoren." Voorafgaand aan het verhoor dient de rechter-conmissaris wel 
aan de verdachte de cautie te geven." Anders dan bij de politieverhoren is de 
raadsman 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 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 de tussenkomst van de rechter-commissaris daarvoor vereist. 25  
Tijdens het verhoor kan de verdachte mondeling getuigen en deskundigen 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 bevoegd-
heid van de raadsman tot het bijwonen van verhoren betreft niet steeds de verhoren 
van zijn client, maar tevens de verhoren van getuigen en deskundigen." Daaren-
tegen heeft de verdachte in beginsel geen recht om bij verhoren van getuigen en 
deskundigen 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 niet ter terechtzitting zullen lcunnen verschijnen." 

Op grond van artikel 51 Sv heeft de raadsman van de verdachte dezelfde bevoegd-
heid als de verdachte om kennis te nemen van processtuldcen. Indien de raadsman 
te laat kan kennisnemen van de processtuldcen waardoor hij zich niet op de zaalc 
heeft kunnen voorbereiden, kan dit leiden tot niet-ontvankelijkheid van het 
Openbaar Ministerie." 

21  Artikel 200 e.v. Sv. 
22  Artikel 29 Sv; zie hierboven in paragraaf 2.1. 
23  Artikel 186 Sv; de rechter-commissaris moet de verdachte over de bevoegdheid om toevoeging van 
een raadsman te verzoeken inlichten (artikel 44 lid 2 Sv). 
24  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 grittier. De verdachte lcrijgt daarna de gelegen-
heid om veranderingen voor te stellen. Tot slot ondertekenen de verdachte en de rechter-commissaris de 
verklaring. 
25  Artikel 186 lid 2 Sv. 
26  Artikel 208 Sv. 
27  T&C Sv (Harteveld), aant. 1 bij artikel 208 Sv. 
28  Artikel 185 Sv 
29  T&C Sv (Harteveld), aant. 2 bij artikel 186 Sv. 
3°  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. 
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2.2. Engeland ic Wales 

Tijdens het Engelse vooronderzoek kan een verdachte alleen door de politie 
worden verhoord. Een rechter-commissaris, zoals men in het Nederlandse recht 
kent, kent het Engelse recht niet. Het gehele vooronderzoek is in handen van de 
politie. Pas als een zaak zo goed als afgerond is, wordt deze aan een vervolgende 
instantie, zoals de Crown Prosecution, overgedragen. Als verdachte beschouwt het 
Engelse recht de persoon ten aanzien van wie er redenen (grounds to suspect) zijn 
om te vermoeden dat deze een strafbaar feit heeft gepleegd." In Engeland & Wales 
is een groot deel van de bestaande common law-regels omtrent het verhoor van de 
verdachte gecodificeerd in de Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE). 
Naast de PACE blijft echter ook nog een aanzienlijke hoeveelheid aan common law 
regels gelden. Met de invoering van de PACE zijn ook de bepalingen van de bij de 
PACE behorende Codes of Practice van toepassing geworden. Met name de Codes 
C en E, over het verhoren van verdachten, zijn hier van belang. De PACE en de 
Codes of Practice bevatten niet alleen voor de politie voorschriften, maar voor alle 
opsporingsdiensten." Voor het verhoren van verdachten gelden in Engeland twee 
belangrijke beginselen: ten eerste dient men, zodra er een vermoeden van schuld 
aan een strafbaar feit bestaat, de verdachte de cautie te geven. Ten tweede moet het 
verhoor, na de cautie, in beginsel altijd op een politiebureau worden afgenomen. 
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, ten gevolge van de omstandigheden ter 
plaatse", mag daarvan worden afgeweken. De gedachte achter deze laatste regel is 
dat de rechten van de verdachte, zoals het recht op de bijstand van een advocaat en 
het voorschrift dat het verhoor wordt opgenomen op een geluidsband, het beste 
gewaarborgd kunnen worden op het politiebureau." 

Zoals werd opgemerkt, dient zodra er bij een politie-ambtenaar een redelijke 
verdenking" rijst dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, die 
persoon de cautie te worden gegeven.'" Die cautie houdt evenals in het 

3'  Code C 10.1 PACE 1984. 
32  Zoals bijvoorbeeld Customs and Excise; artikel 67(9) PACE; Bevan and Lidstone, a.w., blz. 33 e.v. 
33  Zie de voorbeelden genoemd in Code C ILIA voor gevallen waarin uitstel van het verhoor tot in het 
politiebureau onmogelijk is. 
34  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 505. 
35  Een redelijk vermoeden van de verbalisant is daarvoor niet voldoende, zie R v Shah [1994] Crim LR 
125. 
36  Een voorbeeld waarin een cautie moest worden gegeven is R v Okafor [1994] 3 All ER 741..In deze 
zaak werd cocaine in de bagage van iemand aangetroffen, waama geen cautie werd gegeven om zo geen 
argwaan te wekken bij de verdachte, zodat hij de douane misschien naar medeplegers kon leiden. Geen 
cautie was nodig in de zaak R v Purcell [1992] aim LR 806. In deze zaak vertelde de verdachte, tijdens 
een verhoor met betrekking tot een geheel ander feit, aan de verhorende politie-ambtenaar dat hij iets 
heel slechts had gedaan. Op de vraag van de verbalisant "wat dan", bekende de verdachte een ver-
krachting. De vraag "wat dan" werd door de Court of Appeal niet beschouwd als een vraag die tot doel 
had bewijs te vergaren, zodat geen cautie had moeten worden gegeven. Ook spontane verklaringen 
worden niet beschouwd als interview (en dus is Cr geen cautie nodig): R v Menard [1995] 1 Cr App Rep 

306 en R v Younis [1990] Crim LR 425. 
37  Er behoeR gent cautie te worden gegeven als de vraag algemene zaken betreft die niet de 
bewijsgaiing als doel hebben. Code C 10.1 noemt als voorbeelden het vragen naar de identiteit van de 

(wordt vervolgd) 
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Nederlandse recht in, dat de verdachte het recht heeft om op vragen met betrekking 
tot het strafbare feit waarvan hij verdacht wordt te zwijgen, maar dat als hij ant-
woordt, die antwoorden gebruikt mogen worden als bewijs tijdens een terecht-
zitting." Uit de bewoordingen van Code C 10.1 blijkt niet duidelijk of voor ieder 
strafbaar feit dat vermoedelijk door dezelfde verdachte is begaan, opnieuw een 
cautie moet worden gegeven. In R v Om" bepaalde het Court of Appeal, dat indien 
er een zeer korte tijdspanne - in dit geval twee minuten - tussen de ontdeldcing van 
het eerste en het tweede strafbare feit zit, er niet opnieuw, dus voor het tweede 
strafbare feit, een cautie moet worden gegeven. 

Nadat de cautie is gegeven heet het verhoor een interview." Het interview moet 
zoals gezegd in principe altijd plaatsvinden op het politiebureau. Nadat de politie-
ambtenaar aan de verdachte de cautie heeft gegeven en hij vindt dat er voldoende 
verdenking bestaat voor een arrest van de verdachte, mogen er geen vragen meer 
worden gesteld totdat men op het politiebureau is. Deze regel lijdt uitzondering 
wanneer uitstel van verhoor zou leiden tot het zoekraken van bewijs, mede-
verdachten zou alarmeren of gevaar voor personen zou opleveren.' In deze 
gevallen kan het verhoor ook elders plaatsvinden. Indien een persoon vrijwillig op 
het politiebureau is verschenen en een vermoeden van schuld is gerezen, dient men 
hem de cautie te geven. Tevens wijst men hem op zijn recht op rechtsbijstand en 
dat hij niet verplicht is op het politiebureau te blijven." 

Op het verhoor van de verdachte op het politiebureau is Code C 12 van toepassing. 
In Code C 12 staan de minimum voorwaarden beschreven waaronder het verhoor 
dient plaats te vinden. De ruimte waarin het verhoor wordt afgenomen moet 
bijvoorbeeld goed verlicht en geventileerd zijn. Daamaast mag de verdachte tijdens 
het verhoor niet worden misleid en mag er geen gebruik gemaakt worden van 
dwang." 

Eenmaal op het politiebureau heeft de verdachte recht op gratis rechtsbijstand. 
Zowel de bijstand van een 'duty solicitor' (vergelijkbaar met een piketadvocaat) 
als van een gekozen raadsman is in dit stadium kosteloos. Dit algemene recht van 
gedetiheerde verdachten is neergelegd in artikel 58 van de PACE. Indien de 
verdachte gedetineerd is voor arrestable offences (emstigere misdrijven), kan 

aangehouden persoon of met betrekking tot de eigendom van een auto. Zo werd in de zaak R v Cohen 
[1993] Crim LR 786 een cautie niet nodig geacht. In deze zaak werd geoordeeld dat voor het stellen van 
algemene vragen na het vinden van drugs geen cautie nodig was. 
38  Code C 10.1; de tekst van de cautie is weergegeven in Code C 10.4. 
39  [1992] Crim LR 183. 
40 De opvatting van de verbalisant met betrekking tot de aard van het gesprek dat hij met de verdachte 
voert doet niet ter zake (R v Weerdesteyn [1995] Crim LR 239 en R v Absolam [1988] Crim LR 748); 
als definitie van 'interview' geeft Zander, a.w., op blz. 184: "(...) the questioning of a person regarding 
his involvement or suspected involvement in a criminal offence or offences which, by virtue of para-
graph 10.1 of Code C, is required to be carried out under caution". 

Code C 11.1. 
42  Code C 3.15. 
43  Code C 11.3. 
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onder bepaalde omstandigheden" zijn aanspraak op het recht op een raadsman voor 
enige tijd worden uitgesteld. Dit uitstel is echter niet mogelijk voor minder zware 
vergrijpen." De verdachte heeft het recht zijn raadsman prive te spreken, eventueel 
via de telefoon, en te schrijven." Het verzoek om een raadsman moet worden 
vastgelegd in een detentie logboek (custody record)." Wanneer het de verdachte 
eenmaal is toegestaan om bijstand te hebben van een raadsman, dan moet die 
raadsman worden toegelaten bij het verhoor van de verdachte." Het niet toelaten 
van de raadsman wordt door de rechter beschouwd als een emstige omissie waar-
aan gevolgen kunnen worden verbonden als het uitsluiten van bewijs of het vrij-
spreken van de verdachte." 

Als hoofdregel geldt dat elk verhoor met betrelcking tot emstigere misdrijven wordt 
opgenomen op een geluidsband." Bij lichtere misdrijven en overtredingen bestaat 
deze verplichting niet. Op de hoofdregel mogen uitzonderingen worden gemaakt: 
indien het strafbare feiten als terrorisme of spionage betrefe 1, wanneer een tape-
recorder niet werkt of niet voorhanden is, als het verhoor zo spoedig mogelijk moet 
worden afgenomen" of in gevallen waarin het duidelijk is dat er geen vervolging 
zal worden doorgezet." In al deze gevallen moet het verhoor wel op schrift worden 
vastgelegd." Wanneer een verhoor wordt vastgelegd op geluidsband wordt het 
complete interview opgenomen. Letterlijk alles dat gebeurt, wordt vastgelegd. 
Tijdens het verhoor behoudt de verdachte bovendien zijn recht om een written 

Artikel 58(8) PACE: bijvoorbeeld indien dit het terugvinden van een gestolen goed zou kunnen 
verhindcren. 
45  Zie ook Code C, Annex B. 
46  Code C 6.1, behalve in geval er sprake is van terrorisme, artikelen 58 (13), (14) en (15) PACE. 
42  Code C 6.2, 

Code C 6.8, tenzij de advocaat zich niet naar behoren gedraagt, in een dergelijk geval mag de 
advocaat de toegang tot het verhoor ontzegd woolen (Code C 6.9 en 6.10). 
4°  Zander, a.w., blz. 132. Dit worth onderstreept met de uitdrukking: "thrown out of court". 
5°  R v Samuel was de verdachte door de politie de toegang tot een solicitor (raadsman) ontzegd. Dit 
werd door de rechter beschouwd als een inbreuk op een fundamenteel recht van de verdachte, zodat de 
verdachte in hoger beroep werd viljgesproken (in eerste aanleg had vcrdachte lien jaar gevangenisstraf 
opgelegd gekregen). Door deze uitspraak is tevens de mogelijkheid die in de PACE wordt gegeven om 
de toelating van de advocaat tot de verdachte uit te stellen (artikel 58(8) PACE) drastisch ingeperkt 
([1992] Crim LR 189). 
51  Code E 3.1; Practice Direction Crime: Tape recording Police Interviews [1989] 1 WLR 631. Indien 
het verhoor niet op een geluidsband wordt opgenomen, kan dit tot bewijsuitsluiting leiden: R Canute 
[1990] 2 All ER 187. 
52  Code E 3.2. 
53  Code E 3.3(a). 
54  Code E 1.4. 
55  Code E, paragraaf 6.2; in de zaak R v Canale ([1990] 2 All ER 187) handelden verbalisanten 
opzettelijk niet volgens de regels van de PACE. In deze zaak konden verbalisanten tijdens de 
terechtzitting geen goede redenen aangeven waarom twee verhoren niet waren vastgelegd. Volgens de 
PACE moet het verhoor worden opgenomen op geluidsband, of, als dot Met gebeurt, ter plelcke op 
schrift worden vastgelegd. Wanneer verbalisanten met opzet de inhoud van het verhoor niet vastleggen, 
worth dit beschouwd als ecn zeer emstige schending van de PACE waarbij de rechter de mogelijkheid 
onthouden wordt de verkrijging van het bewijs tc controleren. De verdachte werd vrijgesproken, omdat 
de rechter en de jury, door het gebrek in optekening, niet konden controleren of later afgelegde verkla-
ringen, die terugwezen naar de eerdere verklaringen, de waarheid waren. 
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statement op te laten stellen. Het opmaken daarvan geschiedt dan terwijl de 
geluidsband opneemt. 

Voorschriften met betrekking tot het behoud en de veiligheid van de geluidsbanden 
worden in Code E gegeven. Hierin is bijvoorbeeld bepaald, dat de geluidsband 
direct voorafgaand aan het verhoor uit de fabrieksverpakking wordt gehaald en in 
het bijzijn van de verdachte in het apparaat wordt gestopt. Na afloop van het 
verhoor dient de band te worden verpakt en verzegeld waar de verdachte bij is. De 
verzegelde banden worden bewaard door de politie. Het is voor alle partijen 
mogelijk de originele geluidsband nog een keer te beluisteren. Het zegel kan alleen 
door de politie verbroken worden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 
de Crown Prosecution Service en, indien daarom verzocht, de verdediging." 
Wanneer duidelijk is dat de zaak ter terechtzitting zal worden aangebracht, wordt 
de geluidsband integraal op schrift uitgewerkt en wordt een zogenaamde record of 
taped interview (ROTI) opgemaakt." Politie-ambtenaren die het verhoor hebben 
afgenomen of daarbij aanwezig zijn geweest, lcunnen tijdens het strafproces altijd 
worden opgeroepen als getuigen om vragen met betrekking tot de gang van zaken 
tijdens het verhoor te beantwoorden." 

Het opstellen van een regeling met betreklcing tot het vastleggen van het verhoor 
op video is nog in een beginfase." Alleen in de ernstigste zaken (serious crimes) 
wordt in toenemende mate een verhoor op video opgenomen en dan alleen nog met 
toestemming van de verdachte. De beoordeling om al dan niet een opname te 
maken geschiedt per zaak en kan - met toestemming van de verdachte - alleen door 
een inspecteur of hogere politiefunctionaris worden gedaan. 

Wanneer de politie ervan overtuigd is dat er tegen een verdachte voldoende bewijs 
is om een succesvolle vervolging tegen hem te starten, volgt de charge (de 
beschuldiging). De verdachte mag na de charge met betreklcing tot de feiten niet 
meer door de politie worden verhoord." De zaak is dan namelijk overgedragen aan 
de Crown Prosecution Service. In uitzonderingsgevallen mogen de verdachte wel 
vragen worden gesteld. Van dergelijke gevallen is sprake: wanneer zich nieuwe 
feiten voordoen, wanneer de veiligheid van een goed of een persoon in gevaar is of 
een aanvullend verhoor in het algemeen belang is,of wanneer vragen dienen te 
worden gesteld om onduidelijkheden of dubbelzinnigheden in verklaringen van de 
verdachte op te helderen en tenslotte om de verdachte een written statement van 
een andere persoon voor te leggen. In al deze gevallen moet de verdachte vooraf- 

56  Practice note (tape recording police interviews) [1989] 2 All ER 415. 
57  Practice note (tape recordings police interviews) [1989] 2 All ER 415. 
58  Rampling guidelines, Rampling [1987] Crim LR 823. In deze zaak werd alleen de geluidsband zelf 
als bewijs bestennpeld, de op schrift uitgewerkte versie werd gezien als een hulpmiddel. 
"Op het video verhoor is de Home Office Circular 6/1993 van toepassing. 
" Code C 16.5. 
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gaand aan het verhoor opnieuw de cautie worden gegeven en dient alles weer 
schriftelijk of op geluidsband te worden vastgelegd.' 

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 deskundigen zijn gehoord. In de praktijk wordt de verdachte echter 
vaak al eerder - om wine 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 
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 voorzitter ondervraagd en 
vervolgens door de andere rechters, de °Meier van justitie, de raadsman en de 
eventuele medeverdachte." De voorzitter kan daarbij beletten dat irrelevante, 
onheuse of suggestieve vragen door de andere procesdeelnemers (ook mede 
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 
betrolcken bij de waarheidsvinding. In de praktijk wordt veelal teruggegrepen op 
eerdere verklaringen van de verdachte. 

De verdachte staat tijdens zijn verhoor ter terechtzitting, anders dan in het Engelse 
strafproces, niet onder ede. Hij kan zijn verklaring geheel of gedeeltelijk op 
fantasie of leugens doen berusten. De rechter diem te onderzoeken in hoeverre de 
verklaring van de verdachte op eigen wetenschap berust en juist is." Nadat de 
verhoren hebben plaatsgevonden en de officier 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 te voeren. Indien hem die 

61  Code C 16.5. 
62  Zie ook Corstens, a.w., biz. 529. 
63  Artikel 306 Sv. 
" Artikelen 298 en 299 Sv. Deze bepalingen zijn niet meer opgenomen in het wetsvoorstel 24 692— 1 
oktober 1996. 
63  Artikel 29 Sv. 
" Corstens, a.w., blz. 531. 
67  Artikel 302 Sv. Deze bepaling is opgenomen in artikel 271 van het wetsvoorstel 24 692 — I oktober 
1996. 

Artikel 301 Sv. 
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gelegenheid niet wordt gegeven, is het vonnis nietig. Aldus wordt in de strafzaak 
nog eens aandacht gevestigd op het `menselijke element' in het strafproces. 69  

3.2. Engeland & Wales 

Tijdens de terechtzitting worden de verdachte en de getuigen door de proces-
partijen verhoord. De rechter stelt in beginsel geen vragen met betreldcing tot het 
strafbare feit, maar is lijdelijk. Hij stelt pas vragen nadat de jury het oordeel guilty 
heeft gegeven en de strafmaat moet worden vastgesteld." Indien de verdachte de 
Engelse taal niet machtig is, heeft hij het recht om zich te laten bijstaan door een 
tolk. 

In common-law landen als Engeland & Wales, kan de verdachte niet ter terecht-
zitting als getuige voor de prosecution optreden." Dit betekent onder meer dat als 
er medeverdachten in dezelfde zaak zijn, een verdachte niet als getuige door de 
prosecution kan worden opgeroepen om te getuigen tegen zijn medeverdachten. 
Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt als een verdachte een guilty plea 
heeft afgelegd of als hij is veroordeeld of onschuldig is bevonden, in welke 
gevallen de verdachte wel als getuige voor de prosecution kan optreden. Hij is dan 
namelijk geen medeverdachte meer, maar een gewone getuige die, indien daartoe 
opgeroepen, bevoegd en verplicht is een verklaring af te leggen als getuige voor 
zowel de verdediging als de prosecution. Een verdachte kan tijdens de terecht-
zitting overigens wel op eigen initiatief als getuige in de zaak van een mede-
verdachte optreden, maar hij kan daartoe niet worden verplicht. 

In het Engelse strafproces (het trial) kan de verdachte als getuige in zijn eigen 
strafzaak optreden. Als hij dit doet, dan zijn de regels zoals die gelden voor het 
horen van `gewone' getuigen op hem van toepassing." De verdachte moet wanneer 
hij een verklaring ter zitting aflegt, net als gewone getuigen de eed of belofte 
afleggen. Bovendien kan hij onderworpen worden aan een cross-examination." 
Deze cross-examination kan zowel door de prosecution als door de raadsman van 
tegelijk terechtstaande medeverdachten worden afgenomen. 

Tot 1983 had de verdachte het recht om, net als in Nederland, een verklaring af te 
leggen zonder dat hij onder ede stond." Deze Mogelijkheid is echter met de in-
voering van de Criminal Justice Act 1982 afgeschaft. Nu wordt de verdachte, 
wanneer hij vrijwillig als getuige optreedt, geacht afstand te hebben gedaan van 

69  Corstens, a.w., blz. 560. 
79  Zie hoofdstuk 3. 
7'  In Nederland is het niet toegestaan om de verdachte te horen als getuige in 
medeverdachte, als de zaken gevoegd worden behandeld, dat wil zeggen, meerdere 
dagvaarding. 
72  Zie hoofdstuk 6. 
73  Artikel 72 Criminal Justice Act 1982. Zie voor een beschrijving van de gang van 
king tot de cross-examination hoofdstuk 6, paragraaf 3.2. 
74  Cross 8c Tapper, a.w., blz. 226. 

de zaak van zijn 
verdachten op een 

zaken met betrek- 
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zijn zwijgrecht voor zover het hem tenlastegelegde strafbare feit betreft. Vooraf-
gaand aan het verhoor wordt aan de verdachte medegedeeld, dat het de rechter en 
de jury is toegestaan om gevolgen te verbinden aan een weigering een antwoord op 
een vraag te geven zonder goede reden en dat de prosecution commentaar mag 
leveren op het algemene zwijgen van de verdachte." In artikel 36 van de Criminal 
Justice and Public Order Act 1994 is aangeven in welke gevallen dit mogelijk is: 
namelijk wanneer de verdachte bij zijn aanhouding een object of goed op zich of 
bij zich heeft of draagt en de politie-ambtenaar het redelijke vermoeden heeft dat 
dat goed toebehoort aan die verdachte en betrekking heeft op het strafbare feit, en 
de verdachte weigert aan de politie-ambtenaar een verklaring af te leggen met 
betrelcking tot dit goed nadat deze hem daarnaar gevraagd heeft. In die gevallen 
mogen de rechter en de jury aan die weigering gevolgen verbinden. 

De verdachte heeft het recht zichzelf op de zitting te verdedigen en zelf getuigen 
aan een verhoor te onderwerpen. In de praktijk wordt de verdediging echter ge-
voerd door een solicitor of een barrister. Het onderzoek ter terechtzitting wordt 
afgesloten door de speeches waama de rechter de zaak voor de jury samenvat en de 
jury een oordeel moet geven. In de speeches bepleiten de partijen nog eenmaal hun 
zaak voor de jury. Het recht op het laatste woord van de verdachte is in het Engelse 
proces vervat in de speech die door de verdediging als laatste wordt gehouden. 
Deze speech heeft alleen betrelcking op het strafbare feit waarvoor de verdachte 
terechtstaat. Pas na de eventuele schuldigverklaring komt de strafoplegging aan 
hod. De verdediging kan in dat stadium van het proces persoonlijke of ver-
zachtende omstandigheden naar voren brengen. 

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." Artikel 339 Sv geeft de wetgever een 
limitatieve opsomming van wettige bewijsmiddelen. Dit zijn: eigen waameming 
van de rechter, verklaringen van de verdachte en van getuigen en deslcundigen en 
schriftelijke bescheiden. 

Onder eigen waarneming van de rechter wordt het onderzoek verstaan dat op de 
zitting persoonlijk door hem is gedaan.n Als eigen waameming 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 dun niet als 

55  Artikelen 34 — 37 Criminal Justice and Public Order Act 1994. 
56  Artikel 338 Sv. 

Artikel 340 Sv. 
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bewijs gebruikt, maar wel de vaststelling door de rechter dat die verklaring kenne-
lijk 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 consequenties worden 
verbonden." 

Artikel 341 Sv omschrijft het wettige bewijsmiddel "de verklaring van de ver-
dachte"" als de verklaring die op de terechtzitting door de verdachte is afgelegd. Er 
bestaat geen wettelijke regeling met betreldcing tot bekentenissen, maar artikel 341 
lid 4 Sv geeft wel 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 wel worden aangenomen op grond van het 
proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. 8 ' Indien de verdachte tijdens het 
vooronderzoek al een bekennende verklaring had afgelegd, dan kan deze verkla-
ring meewerken tot bewijs als die verklaring is vastgelegd in een wettig bewijs-
middel, kortom een `schriftelijk bescheiden' zoals een proces-verbaal. Deze con-
structie betekent een `wettelijk' geregelde .vorm van het testimonium de auditu (de 
verklaring van horen zeggen)." 

In artikel 344 Sv wordt een omschrijving gegeven van schriftelijke bescheiden' 
die als wettige bewijsmiddelen moet worden beschouwd. In de loop der jaren zijn 
de schriftelijke bewijsmiddelen zoals processen-verbaal tot het belangrijkste bewijs 
geworden. Het proces-verbaal was de schriftelijke tegenhanger van de op de zitting 
afgelegde getuigenverklaring. Zo is lange tijd het onmiddellijkheidsbeginsel aan 
erosie onderhevig geweest. De laatste tijd heeft zich daarin echter enigszins een 
kentering voorgedaan onder invloed van de jurisprudentie met betrekking tot het 
onmiddellijkheidsbeginsel in het strafproces afkomstig van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens." 

4.2. Engeland & Wales 

In het Engelse strafproces wordt de toelaatbaarheid van bewijs beoordeeld in een 
zogenaamde voire dire. Met deze Franse term (letterlijk: zien zeggen) wordt in het 
Engelse bewijsrecht een proces binnen het gewone strafproces waarbij de jury niet 
in de zaal aanwezig mag zijn bedoeld." De rechter beoordeelt tijdens de voire dire 
de toelaatbaarheid van het bewijs op grond van de omstandigheden waaronder dat 

78  HR 22 september 1992, NJ 1993, 55; Corstens, a.w., blz. 601; en ook: Nijboer, blz. 230 e.v. 
79  Corstens, a.w., blz. 602. 
" Zie hoofdstuk 6 voor verklaringen van getuigen en deslcundigen. 
81  Artikel 344 lid 2 Sv; zie T&C Sv (Nijboer), aant. 4 bij artikel 344 over de bijzondere bewijskracht 
van het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar. 
82  Artikel 341 lid 2 Sv; zie T&C Sv (Nijboer), aant. 1 bij artikel 341. 

Denk aan de EHRM-jurisprudentie in de zaken Unterpertinger (NJ, 1988, 745) en Kostovski (NJ 
1990, 245). 
84  R v Henry [1988] 1 WLR 148. 
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bewijs is verkregen. De inhoud van het bewijs doet op dat moment niet ter zake. 
Bewijs kan door de rechter worden uitgesloten wanneer het recht bij de verlcrijging 
ervan is geschonden. Niet elke rechtsschending behoeft echter tot bewijsuitsluiting 
te leiden. Een schending van de PACE of de Codes of Practice hoeft bijvoorbeeld 
niet noodzakelijkerwijs te leiden tot uitsluiting van het verlcregen bewijsmateriaal." 
Op grond van artikel 78 PACE kan de rechter bewijs weigeren wanneer de toe-
lating daarvan een eerlijke procesvoering in de weg zou staan. Van belang bij de 
beoordeling is, of er bepalingen zijn geschonden die de verdachte dienen te be-
schermen." Emstige inbreuken op rechten van de verdachte, zoals neergelegd in 
artikel 6 EVRM, zullen echter altijd wel tot uitsluiting van het bewijs leiden. 

In het Engelse bewijsrecht gelden enige bijzondere regels met betrelcking tot de 
toelaatbaarheid van bekentenissen (confessions). Een confession houdt een ver-
klaring in die geheel of gedeeltelijk niet in het belang is van de persoon die de 
verklaring heeft afgelegd." Die verklaring kan tegenover een politieambtenaar zijn 
afgelegd, maar dat hoeft niet. Aangezien niet is bepaald in welke vomi de verkla-
ring mag worden afgelegd, kan dit in elke vorm, schriftelijk of mondeling, ge-
schieden. Confessions van een verdachte kutmen als bewijs tegen hem worden 
gebruikt." Dit kan alleen voorzover die confession relevant is en niet door de 
rechter wordt uitgesloten op grond van de artikelen 76, 77 en 82 PACE. In de 
PACE worden twee extra toelaatbaarheidseisen gesteld. Ten eerste mag de 
confession niet onder dwang (oppression) zijn afgelegd." In artikel 76 lid 8 PACE' 
wordt een nadere, niet limitatieve, definitie van dwang gegeven die gebaseerd is op 
artikel 3 van het EVRM 91 . Uit de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens in Soering v United Kingdom" blijkt dat onder het begrip geweld 
behalve lichamelijk geweld ook psychologische druk moet worden verstaan. De 
dwang hoeft niet door de politie te zijn gebruikt, maar kan ook door anderen buiten 
het politiebureau zijn uitgeoefend, te denken valt bijvoorbeeld aan een woedende 
menigte die een zedendelinquent aanvalt. De in het kader van dwang geuite 
bedreigingen kunnen ook tegen anderen dan de verdachte, bijvoorbeeld zijn 

85  Met de inwerkingtreding van de Criminal Justice and Public Order Act 1994 zijn politieambtenaren 
niet meer automatisch onderhevig aan disciplinaire maatregelen in geval van een schending van de 
PACE of Codes of Practice. 

Dit laatste geldt met name voor jeugdige verdachten en verdachten met een geestelijke handicap. 
Indien de verdachte een volwassene is die goed in staat is voor zijn rechten op te komen, wil de rechter 
een schending van een bepaling uit de Codes of Practice nog wel eens door de vingers zien. Zie 
bijvoorbeeld R v Oliphant [1992] Crim LR 40, in deze zaak werd de verdachte geacht volledig op de 
hoogte te zijn van zijn rechten en leidde de afwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor, hoewel 
daarom wel door de verdachte was verzocht, niet tot onbruikbaarheid van de verkregen bekentenis. 

Artikel 82 PACE 1984. 
Artikel 76 PACE: 
Artikel 76 tweede lid onder a PACE. 

99  Artikel 76(8): "(...) oppression includes torture, inhuman or degrading treatment, and the use or 
threat of violence (...)". 
91  In 12 v Fulling [1987] QB 426 wordt de Oxford English Dictionary aangehouden voor wat betreft de 
definitie van oppression. 

92  EHRM 7 juli 1989, ECHR, serie A, vol. 161. 
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familie, zijn gericht. Ten tweede mag de confession niet verlcregen zijn als gevolg 
van oneigenlijke toezeggingen en voorspiegelingen dat de bekentenis onbe-
trouwbaar kan maken." De tweede toelaatbaarheidseis, de betrouwbaarheid (relia-
bility) heeft betrekking op alle omstandigheden waaronder de verklaring is 
afgelegd. 

In geval van klaarblijkelijk leugenachtige verklaringen van een verdachte dient de 
rechter de jury te waarschuwen dat zij niet zonder meer uit de leugen de conclusie 
mag verbinden dat de verdachte schuld heeft aan het strafbare feit. Een leugen mag 
alleen als (steun)bewijs van schuld van de verdachte worden gebruikt als er aan de 
criteria wordt voldaan die opgesomd staan in het arrest R v Lucas." 

In beginsel zijn written statements (schriftelijke verklaringen) niet toelaatbaar in 
het Engelse strafproces. Dit hangt samen met het in het Engelse recht strikt 
gehandhaafde verbod op hearsay evidence Cyan horen zeggen'). Op grond van 
artikel 23 van de Criminal Justice Act 1988 kunnen echter enkele schriftelijke 
verklaringen wel worden toegelaten als bewijs. Dit artikel voorziet in de regel, dat 
een door een persoon afgelegde verklaring, dus ook door een verdachte, gebruikt 
kan worden als bewijs als de persoon, om wiens verklaring het gaat, niet in staat is 
om ter terechtzitting te verschijnen - bijvoorbeeld door ziekte, omdat hij wordt 
bedreigd of omdat hij in het buitenland verblijft. Deze `buitenland'-exceptie op het 
verbod van hearsay opent de deur voor het gebruik van bij wege van kleine 
rechtshulp in het buitenland verkregen schriftelijke verklaringen." De verklaring 
dient ten overstaan van een (Engelse) opsporingsambtenaar te zijn afgelegd. 

5. Rechtsvergelij kende conclusie 

Tussen een verdachtenverhoor volgens het Nederlandse en het Engelse recht 
bestaan grote verschillen. Deze verschillen doen zich zowel tijdens het voor- 
onderzoek als tijdens de terechtzitting voor. In het onderstaande worden alleen die 

93  Artikel 76 tweede lid onder b PACE. 
94  [19811 1 QB 720; Volgens dit arrest houden deze criteria letterlijk in: 
a. er moet sprake zijn van een opzettelijke leugen; 
b. de leugen moet betrekking hebben op de feiten in het geding; 
c. het motief om te liegen is de schuld van de verdachte en zijn vrees voor de waarheid; 
d. het is aangetoond dat het een leugen betreft aan de hand van een verklaring van een onafhankelijke 
getuige (niet zijnde een medeverdachte). 
In de zaak R v Burge (94) geeft Lord Justice Kennedy vier gevallen aan wanneer de rechter een zoge-
noemde Lucas-direction (94) dient te geven: Ten eerste, wanneer de verdediging een alibi naar voren 
brengt. Ten tweede, wanneer de rechter de jury wil wijzen op ander (steun)bewijs onder welk bewijs 
zich, vermoedelijke, leugens van de verdachte kunnen bevinden. Ten derde, wanneer de prosecution een 
leugen wil aantonen en die leugen als bewijs van schuld aan het strafbare feit wil aanvoeren. Tenslotte 
in die gevallen waarin volgens de rechter het risico bestaat, dat de jury een leugen als bewijs van schuld 
zal gaan gebruiken. Buiten de bovengenoemde gevallen werkt een dergelijke waarschuwing aan de jury 
juist verwarrend. 

5  Zie hoofdstuk 3. 
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verschillen besproken die van belang (curmen) zijn in het intemationale rechts-
hulpverkeer. 

In het Nederlandse recht is het verhoren van verdachten door de politie niet wette-
lijk geregeld. Het is echter wel een standaard politiepraktijk. Tijdens het voor-
onderzoek staat de politie onder gezag van het Openbaar Ministerie en handelt in 
beginsel op diens aanwijzingen. In Nederland kan een verdachte overal worden 
verhoord, al zal dit verhoor vaak op het politiebureau plaatsvinden. Tijdens het ver-
hoor door de politie heeft de verdachte geen recht op de aanwezigheid van een 
raadsman. In het geval de verdachte in een later stadium van het vooronderzoek 
door een rechter-commissaris wordt verhoord - tijdens het gerechtelijk voor-
onderzoek - dan kan hij wel door een raadsman worden bijgestaan. Het verhoor 
van de verdachte wordt zowel door de politie als door de rechter-conunissaris 
opgenomen in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal is in de praktijk vaak geen 
letterlijke weergave van het verhoor, maar een samenvatting van de belangrijkste 
punten die naar voren zijn gekomen in de - formele - bewoordingen van de 
verhorende persoon. 

Het vooronderzoek is in Engeland geheel in handen van de politie. Pas als een zaak 
zo goed als rond is, wordt deze overdragen aan de Crown Prosecution Service. 
Controle door een magistrate (rechter-commissaris of officier van justitie 
ontbreekt. Hiermee hangt naar mijn mening samen dat in het Engelse recht de 
rechtspositie van de verdachte tijdens het vooronderzoek opmerkelijk strikt in 
vergelijking tot het Nederlandse recht is geregeld. Zo kan de verdachte in beginsel 
alleen op het politiebureau worden verhoord. Tijdens dat verhoor heeft hij 
bovendien recht op bij stand van een raadsman. Daamaast wordt het verhoor en 
alles dat tijdens dat verhoor gebeurt, opgenomen op geluidsband (in emstige 
gevallen zelfs op video). Indien een opname op geluidsband, om wat voor reden 
dan ook, onmogelijk is, wordt het verhoor zo letterlijk mogelijk vastgelegd in een 
written statement. Een tijdens het vooronderzoek afgelegde confession (bekentenis) 
kan tijdens de terechtzitting slechts worden gebruikt wanneer er aan specifieke, in 
de wet gestelde eisen is voldaan. Zo mag de confession niet onder dwang of door 
middel van voorspiegeling van onjuistheden zijn afgelegd. De bruikbaarheid van 
een eerder afgelegde confession vormt een van de uitzonderingen op de in 
Engeland strikt gehandhaafde rule against hearsay. In het Nederlandse recht 
kunnen daarentegen eerder door de verdachte afgelegde verklaringen, ook die 
verklaringen die in zijn nadeel kunnen worden uitgelegd, zonder problemen ter 
terechtzitting worden gebruikt. 

Een belangrijk verschil voor wat betreft het verhoor van de verdachte tijdens de 
terechtzitting is dat de verdachte in het Engelse recht tijdens zijn verhoor aldaar 
onder ede staat. Indien de verdachte ervoor kiest om ter terechtzitting een verkla-
ring af te leggen, beschouwt het Engelse recht hem als een gewone getuige. Hij 
wordt dan aan dezelfde regelingen onderworpen als een getuige en wordt verhoord 
door middel van een examination en cross-examination. 
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In Nederland kan de verdachte tijdens zijn verhoor ter terechtzitting elke verklaring 
af leggen die hij wil. Hij kan op grond van het Nederlandse recht namelijk niet 
onder ede worden gesteld. Dit betekent dat hij niet in een situatie terecht kan 
komen waarin hij een voor zichzelf belastende verklaring moet afleggen. 

6. Aanbevelingen 

Het is in het algemeen aan te bevelen dat men, zodra duidelijk wordt in welk land 
het strafproces tegen de verdachte zal plaatsvinden, rekening houdt met het recht 
van dat land." Op grond van de hiervoor gesignaleerde verschillen tussen het 
Nederlandse en Engelse recht, kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan 
voor de kleine rechtshulp. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Engeland 
In het Engelse recht dient de raadsman te worden toegelaten tot ieder verhoor van 
de verdachte. Bij een aan de Engelse autoriteiten gericht rechtshulpverzoek tot 
verhoor van een verdachte dient naar mijn mening de raadsman van de verdachte 
van dit verzoek op de hoogte te worden• gesteld. Op deze manier kan hij in de 
gelegenheid worden gesteld om, overeenkomstig het Engelse recht, bij het verhoor 
aanwezig te zijn. 

Engelse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
De toelating van de aanwezigheid van Engelse opsporingsambtenaren bij de uit-
voering van het rechtshulpverzoek kan de bruikbaarheid van de resultaten van het 
(politie)verhoor van de verdachte in hoge mate vergroten. Feed-back van de ver-
zoekende instantie werkt efficient en is positief voor de internationale verstand-
houdingen. Indien een verhoor wordt afgenomen met in achtneming van de 
Engelse eisen voor een written statement dient men er echter wel rekening mee te 
houden dat een opsporingsambtenaar geen verklaring onder ede kan afnemen." Dit 
is zeker onmogelijk naar Nederlands recht wanneer een verklaring van een ver-
dachte wordt opgenomen. 

Aangezien volgens het Engelse recht een verdachte in beginsel verhoord dient te 
worden op het politiebureau is het aan te bevelen dat, voor zover mogelijk, de 
verdachte in het kader van de uitvoering van een Engels rechtshulpverzoek op een 
Nederlands politiebureau wordt verhoord. 

In het Nederlandse recht heeft de raadsman van de verdachte in beginsel geen 
toegang tot het politieverhoor. In gevallen waarin het opsporingsbelang niet in 
gevaar komt, is het aan te raden om de raadsman van de verdachte wel tot het 
verhoor toe te laten. Op deze wijze is de uitvoering van het rechtshulpverzoek op 

Zie hoofdstuk I . 
97  In Engelse standaard formulieren komt vaak een clausule voor waarin de verklarende persoon moet 
ondertekenen dat hij de waarheid zal verklaren en dat als hij dat niet doet, hij onderworpen zal worden 
aan de Engelse bepalingen met betrekking tot meineed. 
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dit punt in ieder geval in overeenstemming met het Engelse recht. Het niet toelaten 
van de raadsman bij het verhoor kan worden verdedigd met het beginsel dat rechts-
hulpverzoeken in principe worden uitgevoerd volgens het recht van de aangezochte 
staat. Dit laatste is echter geen garantie dat het verkregen bewijs ook daadwerkelijk 
in het buitenlandse strafproces kan worden gebruikt. 

Het verhoor van de verdachte dient zo letterlijk mogelijk te worden vast gelegd. 
Indien mogelijk op geluids- of videoband. Wanneer het opnemen van het verhoor 
op geluids- of videoband niet gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld wegens het 
ontbreken van apparatuur op een politiebureau, dient het verhoor zo letterlijk 
mogelijk te worden neergelegd in een written statement De in Nederland gebrui-
kelijke vorm van een proces-verbaal is onbruikbaar in het Engelse bewijsrecht en 
dient om deze reden vermeden te worden. 
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Hoofdstuk 6: Getuigen- en deskundigenbewijs 

1. Inleiding 

Getuigen kunnen worden omschreven als personen, die bij de rechter-commissaris 
of ter terechtzitting iets lcunnen verklaren over hun waarnemingen met betrekking 
tot een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een stafbaar feit.' In artikel 342, lid 1, 
Sv wordt een definitie gegeven van een getuigenverklaring: "de bij het onderzoek 
op de terechtzitting gedane mededeling van de getuige, van feiten en omstandig-
heden, 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 ver-
schaffen, zoals de echtgenoot van de verdachte die verklaart dat de verdachte ten 
tijde van het strafbare feit niet buitenshuis is geweest, kunnen een getuigenis af-
leggen. In artikel 6, lid 3 sub d, van het EVRM is het recht van de verdachte om 
getuigen op te roepen en te horen als fundamenteel mensenrecht geformuleerd. 

In het Nederlandse strafproces was de getuige op de terechtzitting tot voor kort een 
rariteit en werden de zaken in de praktijk — ander dan volgens het uitgangspunt van 
de wet — voor het overgrote deel op papier afgedaan. Getuigen werden door de 
politie en de rechter-commissaris gehoord en ter terechtzitting werden de 
processen-verbaal van verhoor, die tijdens het vooronderzoek waren opgemaakt, 
voorgelezen. 2  De laatste tijd is echter een ontwikkeling waarneembaar waarin het 
zwaartepunt van het strafproces van het vooronderzoek meer naar de terechtzitting 
verschuift, zoals het systeem van het Wetboek van Strafvordering ook veronder-
stelt. Men hoeft maar te denken aan de in de media veelbesproken . zaak Zwolsman, 
het Hakkelaar-proces en andere zogenaamde 'mega-zaken' om te zien dat het 
aantal zittingsdagen aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van de processen van 
enige tijd geleden. Deze toename in het aantal zittingsdagen en de ontwikkeling 
van de `mega-zaken' kan onder andere worden teruggevoerd op het meer en meer 
horen van getuigen op de terechtzitting. Sinds het Kostovski-arrest van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens 3  stelt de Hoge Raad meer eisen aan het 
Openbaar Ministerie en de rechter met betrekking tot het horen van een getuige op 
de terechtzitting. 4  

I  Zie Corstens, a.w., blz. 124. 
2  Dit komt onder andere door de bijzondere status die de wetgever in artikel 344 Sv aan het proces-
verbaal heeft verleend. 
3  EHRM 20 november 1989, NJ 1990, 245. 
4  J.F. Nijboer en A.M. van Hoorn, Om de persoon van de getuige, DD 1997, blz. 569. 
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Het Engelse bewijsrecht is tot stand gekomen binnen het proces voor een rechter 
en een jury.' De algemene beginselen van het Engelse strafprocesrecht vloeien dan 
ook hieruit voort. Een voorbeeld van een algemeen beginsel is het orality-beginsel s  
(het beginsel van een mondelinge procesvoering). Als gevolg van dit beginsel ligt 
de kern van het Engelse strafproces (het trial) hierdoor in de getuigenverhoren op 
de terechtzitting. De omvang van deze realisatie van het ora/ity-beginsel kan 
worden beperkt wanneer de verdachte zijn schuld bekent. In dit geval legt hij een 
guilty plea ten opzichte van de rechtbank al De behandeling van de feiten wordt 
dan overgeslagen en er wordt onmiddellijk overgegaan tot het opleggen van de 
star Wanneer de verdachte volhoudt dat hij onschuldig is, not guilty plea, vindt 
het proces in voile omvang voor een jury plaats en alleen in dat geval komen de 
getuigenverhoren aan de orde. 

Ondanks dat de procesrechtstelsels van Nederland enerzijds en Engeland & Wales 
anderzijds steeds meet naar elkaar toe lijken te groeien, bestaan er aanzienlijke 
praktische verschillen die in het internationale rechtshulpverkeer tot problemen 
kunnen leiden. Om een beter imicht in het Engelse recht met betrekking tot 
getuigen te verkrijgen, worden in dit hoofdstuk de regels met betreklcing tot 
getuigenverhoren in het Nederlandse en Engelse strafprocesrecht besproken en met 
elkaar vergeleken. In paragraaf 2 wordt het getuigenverhoor tijdens het vooronder-
zoek, in zowel Nederland als Engeland & Wales 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 Engelse recht met betrelcking tot getuigen- en . deskundigenver-
horen tegen elkaar afgezet. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 6 afgesloten met 
enkele 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 politie als door de 
rechter-commissaris worden gehoord. De rechter-commissaris hoort de getuige 
tijdens het gerechtelijkvooronderzoek (gvo). In het onderstaande wordt eerst het 
verhoor van de getuige door de politie besproken en daarna het verhoor door de 
rechter-commissaris (A). Daama worden enkele categorieen van getuigen 
behandeld (B). 

5  D.C. Fokkema, Fundamentele regels inzake getuigenbewns in het Engelse recht, Advocatenblad 1988, 
blz. 585. Zie ook hoofdstuk 3. 
° W. Twining, Rethinking Evidence, Oxford, 1990, biz. 183. 

Zie hoofdstuk 3. 
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A.1. Verhoor van de getuige door de politie 
Het verhoren van getuigen door de politie is in Nederland niet wettelijk geregeld. 8  
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 krijgt van een getuige. Bij gebreke van een afzonderlijke wettelijke regeling 
zijn de regels met betreklcing 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 pas eigenlijk in een latere fase van het 
onderzoek krijgen. 

Een verhoor van een getuige door de politie 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-verbaa1. 9  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 denaturering van een getuigen-
verklaring te voorkomen gaan er steeds meer stemmen op om, net als in Engeland 
& Wales, het gehele verhoor op te nemen op een geluidsband of zelfs een video-
band.'° In de praktijk zijn getuigenverklaringen, die zijn afgelegd in een eerder 
stadium echter wel degelijk van belang. Door de jurisprudentie omtrent de auditu-
verklaringen" kunnen getuigenverklaringen die bij de politie zijn afgelegd, toch op 
de terechtzitting als bewijs worden gebruikt. 12  

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 vordering van de officier van justitie.' 3  
Daarnaast kan de verdachte, schriftelijk of ten tijde van zijn verhoor, aan de 
rechter-commissaris 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.' 5  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 

8  Uit artikel 344 lid 3 Sv, dat betrekking heeft op de verklaring van een anonieme getuige, blijkt dat de 
wetgever sinds 1993 innpliciet het politieverhoor wel als bewijsrechtelijk relevant erkent. De regels 
omtrent het verhoor van de verdachte zijn in de (politie)praktijk gevormd. 
9  Artikel 153 Sv. 
1°  In aflevering 4, Het verhoor, van de reeks Justitiele verkenningen, dragen verschillende schrijvers 
argumenten aan voor het op geluids- of videoband opnemen van een verhoor. 

Zie paragraaf 4.1 van dit hoofdstuk. 
12  Corstens, t.a.p. 
13  Artikel 210 Sv. 

Artikel 208 Sv zoals gewijzigd bij voorstel van wet TK 1994-1995, 23251 en TK 1995-1996, 23251. 
15  Artikel 213, 221 e.v. Sv. 
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bijstaan door een advocaat. Voorafgaand aan het verhoor moet de getuige ver-
klaren dat hij de gehele waarheid zal verklaren.' Wanneer het waarschijnlijk is dat 
de getuige niet op de terechtzitting zal (kunnen) verschijnen of de rechter-commis-
saris in verband met de betrouwbaarheid van de getuige (of deskundige) 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: de verdachte, verschoningsgerechtigde en 
geheimhoudingsplichtige getuigen, bedreigde getuigen en deskundigen. 

De verdachte 
Anders dan in het Engelse recht is de verdachte in het Nederlandse strafprocesrecht 
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 een vervelende positie kunnen komen tussen enerzijds 
zichzelf beschuldigen en anderzijds meineed plegen, terwijl een weigering te 
getuigen als nadelig voor hem zou kunnen 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 
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." Van het afleggen van een ver-
klaring voor de rechter-commissaris kunnen bepaalde personen worden vrijgesteld. 
Bloed- of aanverwanten van de verdachte of de medeverdachte bijvoorbeeld 
kunnen zich van de verplichting tot het afleggen van een getuigenis verschonen, 
wanneer zij in rechte lijn en tot de derde graad verwant zijn. Ook de echtgenoot of 
geregistreerde partner van de verdachte of medeverdachte of zijn ex- 

Artikel 215 Sv; getuigen die jonger zijn dan 16 jaar of geestelijk gestoord zijn, kunnen niet worden 
beedigd, orndat zij geaeht 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 (zie noot 8). 

Is  Artikel 220 Sv. 
Artikel 172 Sv. 

2°  Artikel 297 Sv: de verldaring moet wel door de voorzitter zijn voorgelezen en als tijdens de 
terechtzitting afgelegd zijn aangemerkt. 
21  'Onbekwaam' wihzeggen dat hij niet mag getuigen. 

22  Artikel 219 Sv; Corstens, a.w., blz. 128. 
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echtgenoot/geregistreerde partner hebben een verschoningsrecht." Het verscho-
ningsrecht houdt in dat de getuige geen vragen hoeft te beantwoorden die hemzelf 
of zijn bloed- of aanverwanten zouden blootstellen aan een strafrechtelijke ver-
volging." 

Daarnaast kunnen geheimhoudingsplichtigen, zoals een advocaat, geneeskundige, 
geestelijke of notaris, zich verschonen van het geven van een getuigenis met 
betrelcking tot hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toever-
trouwd." Sinds 1994 heeft ook de persoon (in het algemeen een overheids-
functionaris) 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." 

Bedreigde getuigen 
Tijdens het vooronderzoek kan de rechter-commissaris 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. In dergelijke gevallen beveelt de rechter-commissaris, ambtshalve of op 
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte of zijn raads-
man, dat de identiteit van de getuige geheim blijft." De getuige wordt dan op 
zodanige wijze gehoord, dat de identiteit van de getuige verborgen blijft. Vooraf-
gaand aan het verhoor stelt de rechter-commissaris zich op de hoogte van de 
identiteit van de getuige en onderzoekt hij de betrouwbaarheid van de getuige en 
de aard van de bedreiging." Vervolgens legt de bedreigde getuige zijn verklaring 
onder ede af." De rechter-commissaris 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 aanwezig 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." 

Deskundigen 
De rechter-commissaris 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 of op verzoek van de verdediging. 31  Het 
belang van de deslcundige ligt in de bijzondere kennis en of vaardigheden van die 
deskundige. De deskundige geeft in dat kader voorlichting, verricht onderzoek en 

Artikel 217 Sv. 
24  Artikel 219 Sv. 

Artikel 218 Sv. 
Artikel 219a Sv. 

27  Artikel 226a Sv. 
28  Artikelen 226c en 226e Sv. 
29  Of wordt aangemaand de waarheid te spreken, zie artikel 216 Sv. 
8°  Artikel 226d Sv. 
31  Artikel 227 Sv. 
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doet daarvan verslag of controleert het verslag van een andere deslcundige." Het 
onderwerp waaromtrent bij de procespartijen 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 deskundige wordt als regel niet op deskundigheid getoetst. 

Wanneer de deslcundige aan de rechter-commissaris heeft gerapporteerd, stelt de 
laatste de partijen van zijn conclusie in kennis. Vervolgens heeft de verdachte dan 
de mogelijkheid om het deskundigenrapport door een tegendeskundige 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. Engeland & Wales 

Voorafgaand aan een terechtzitting zullen partijen die een getuige willen oproepen, 
deze getuige een schriftelijke verklaring laten opmaken. In een dergelijk witness of 
written statement wordt de inhoud van wat de getuigen later zullen verklaren in 
beginsel al vastgelegd. Getuigen voor de prosecution leggen hun verklaring 
tegenover de politie af, terwijl verklaringen ten gunste van de zaak van de 
verdediging tegenover een solicitor van de verdachte worden afgelegd. Getuigen 
kunnen zich bij het afleggen van een verklaring laten bijstaan door een advocaat. 
De verklaring wordt onbeedigd afgelegd. 

De aard van het Engelse strafproces brengt met zich dat er geen groot belang 
gehecht wordt aan in het vooronderzoek afgelegde getuigenverklaring. Het zeer 
streng gehandhaafde onmiddellijkheidsbeginsel leidt er toe dat in principe alle 
getuigen ter terechtzitting gehoord dienen te worden. Slechts in uitzonderings-
gevallen lcunnen tijdens het vooronderzoek afgelegde verklaringen - in de vorm 
van written statements - tijdens het onderzoek ter terechtzitting een rol spelen." In 
gevallen waarin bepaalde gegevens worden afgegeven die in computerbestanden 
zijn opgeslagen dient degene die toegang heeft tot die computerbestanden een 
speciale verklaring af leggen dat de computer ten tijde van het uitprinten van de 
door de politie benodigde gegevens goed functioneerde." In de navolgende 

32  J. Hielkema, Deskundigen in Nederlandse Strafzaken, Den Haag 1996, blz. 14. 
"In dit verband wordt bedoeld de wetenschap in de ruime alledaagse zin (HR 24 juli 1928, Ni 1929, 
biz. 150). Het is de feitenrechter die vastste1t 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 (NIB 
1998, nr. 9, blz. 414). 
34  ArtikeIen 233 en 234 Sv. 

Artikel 235 Sv. 
Zie paragraaf 4.2. 

32  Het gaat hier namelijk om een soort hearsay-evidence: de computer is de rechtstreeksc toegang tot het 
bewijs, degene die de gegevens uitdraait is niet de oorspronkelijke bron van het bewijs. Zie Cross & 
Tapper, a.w., blz. 707 en artikel 69 PACE 1984. 
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paragraaf 3.2., met betrekking tot het verhoor van de getuige ter zitting, worden 
enkele bijzondere categorieen van getuigen in het Engelse recht besproken. 

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 lcunnen 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 op 
te doen roepen of mee te nemen naar de terechtzitting. In het eerste geval moet 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 bun getuigen op (laten) 
roepen ter ondersteuning van bun 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." De getuige is bovendien verplicht om antwoord te geven op de aan hem 
gestelde vragen. Deze verplichting heeft hij niet, indien hij zich op een wettige 
grond om geen antwoord te hoeven geven, kan beroepen.' Hij kan zich bijvoor-
beeld verschonen, als hij de echtgenoot van de verdachte is. De getuige die zonder 
wettige grond weigert om op een vraag te antwoorden, kan door de rechtbank in 
gijzeling worden gesteld. 4 ' 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. 42  

38  Artikel 263 Sv. 
39  Artikel 288 Sv. 
40 Artikel 284 lid 4 Sv: de artikelen 217 tot en met 220 Sv zijn van toepassing, zie ook paragraaf 6.2 van 
dit hoofdstuk. 
41  Artikel 294 Sv. 
42  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 wetenschaRzijn." 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 de getuige te ondervragen. Deze volgorde van onder-
vragen 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 voor-
zitter waakt 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, waar-
van 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 komt de 
verdachte 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 de minderjarige en de •zwak-
begaafde getuigen en de bedreigde getuigen behandeld. Tot slot wordt de 
deskundige behandeld. 

43  Artikel 269 Sv. 
44  Artikel 289 Sv. 
45  Artikel 284 Jo 216 Sv. 
" Artikel 292 Sv. 
45  Artikel 292 Sv. 
415  Artikel 316 Sv; zie paragraaf 2.1. 
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) 
1 De verdachte 

Ten aanzien van het verhoren van de verdachte als getuigen gelden dezelfde regels 
als tijdens het vooronderzoek: een dergelijk verhoor is niet mogelijk. 49  

Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen 
Voor het horen van getuigen ter terechtzitting en hun recht op verschoning of 
geheimhouding in die 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.' 

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." 

Minderjarige en zwak begaafde getuigen 
Minderjarigen, die geen bloed- of aanverwanten zijn, lcunnen ter terechtzitting als 
getuige optreden. Daarvoor gelden echter, net als voor zwak begaafde 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 ver-
moedt dat een getuige de betekenis van de eed niet zal begrijpen of wanneer de 
getuige een gebrelckige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestesver-
mogens 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 lcunnen 
sommige andere getuigen ook weigeren om op bepaalde vragen te antwoorden. Of 
kunnen zij hun verklaring onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld 
anoniem, afleggen. De Hoge Raad heeft in 1994 een buitenwettelijk verschonings-
recht toegekend aan de bedreigde getuige." Met de Wet op de getuigenbescher-
ming" heeft de bedreigde getuige bovendien een wettelijke status gelcregen. Het 

49  Voor de regels met betrekking tot het verhoren van verdachten: zie hoofdstuk 5. 
50 De artikelen 217-220 Sv. 
51  Zie paragraaf 2.1. 
52  EHRM 27 maart 1996, RvdW 1996, 583 (Goodwin); T&C Sv (Harteveld), aant. 2 bij artikel 218. 
53  Artikel 284 jo 216 Sv. 
54  Zie T&C Sv (Harteveld), aant. 1 bij art. 216 Sv. 
55  HR 11 februari 1994, NJ 1995, 84. 
56  Art. 226a e.v. Sv, inwerkinggetreden op 1 februari 1994. 
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toekennen van een verschoningsrecht aan een bedreigde getuige biedt uiteraard 
geen daadwerkelijke bescherming tegen represailles van de verdachte. Wel be-
spaart 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 is." 

De Wet op de getuigenbescherming maakt een onderscheid tussen het toekennen 
van `volledige' en teperkte' anonimiteit. 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 kunnen ondervinden." De getuige heeft daarmee nog niet de status van 
tedreigde getuige'. Eon dergelijke status lcrijgt de getuige wel als hij zijn 
verklaring in volledige anonimiteit aflegt. 6° Deze verklaring wordt in een dergelijk 
geval tijdens het vooronderzoek afgelegd ten overstaan van een rechter-commis-
saris. De rechter-commissaris beoordeelt of voldoende aannemelijk is dat de 
getuige wordt bedreigd. Tegen doze beslissing staat hoger beroep open." 

Deskundigen 
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 deskundige wordt namelijk altijd beedigd opdat hij zijn taak 
naar eer en geweten zal vervullen. Deze beediging hoeft echter niet opnieuw 
wanneer deslcundige reeds als vaste gerechtelijke deskundige is beedigd. 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 weigerachtige getuige niet gegijzeld worden. Wel is de 
deskundige verplicht om de door de rechtbank gevorderde diensten te verrichten. 
De toepasselijkverklaring van de regeling met betrelcking tot deskundigen uit het 
vooronderzoek betekent dat ook de oproeping geschiedt volgens die regeling. 

3.2. Engeland & Wales 

A. Verhoor van de getuige ter terechtzitting: gang van zaken 
Het strafproces vindt in voile omvang plaats wanneer de verdachte een not guilty 

plea heeft afgelegd." Het zwaartepunt van het Engelse strafproces ligt wat het 

"A. Beijer, Bedreigde getuigen in het strafproces, diss. Utrecht, Gouda Quint, Deventer, 1997, blz. 
127. 
58  Rechtbank Den Bosch, 30 januari 1995, NJ 1995, 297; zie paragraaf 6.4.1. van dit hoofdstuk voor de 
bruikbaarheid van verklaringen die zijn afgelegd door anonieme informanten. 
59  Artikel 284 Sv. 

Artikel 226a Sv. 
61  Zie Beijer, a.w., Hz. 142 e.v. 
62  Artikel 296 Sv. 
63  lndien de verdachte eon guilty plea aflegt, vindt er eon verkorte procedure plaats. Het zittingsgedeehe 
waarin het bewijs aan de jun/ worth gepresenteerd, wordt dan overgeslagen en de rechter gaat 
onmiddellijk, zie hoofdstuk 3, over tot de strafoplegging (sentencing). 
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bewijs betreft in dat geval op het horen van de getuigen op de zitting. 64  Getuigen-
bewijs wordt in het Engelse recht als het belangrijkste bewijsmiddel beschouwd. 
De getuige wordt dan ook geacht persoonlijk op de terechtzitting te verschijnen en 
aldaar onder ede (of belofte) in het openbaar een verklaring af te leggen. 

In principe is een ieder die als getuige is opgeroepen, verplicht om een getuigen-
verklaring af te leggen en kan daartoe met behulp van een subpoena (oproeping) of 
een witness summons (oproeping) worden gedwongen." Indien de getuige niet 
verschijnt, kan hij gegijzeld of gestraft worden op grond van contempt of court. 
Iedere partij roept in principe zelf zijn eigen getuigen op. 66  Daarnaast is de prose-
cution verplicht om bepaalde getuigen op te roepen of voor de verdediging 
beschikbaar te stellen. Wanneer een getuige weigert te verschijnen, is de verdedi-
ging voor diens oproeping aangewezen op de rechter, omdat zij zelf geen bevoegd-
heden heeft om getuigen te dwingen om te verschijnen. 

In het .Engelse strafproces stellen de partijen vragen aan de getuigen. De rechter 
onthoudt zich daar in principe van, behalve tijdens een voire dire." Hij is een soort 
onafhankelijke scheidsrechter die het strafproces in goede banen leidt. Het verhoor 
van de getuige op de terechtzitting vindt in verschillende fasen plaats. De eerste 
fase betreft de examination - in-chief' van de getuige door de partij die de getuige 
oproept. Vervolgens de cross-examination" door de tegenpartij en tenslotte, de 
derde fase, de re-examination door de oproepende partij om de schade opgelopen 
tijdens de cross-examination enigszins te herstellen. Hieronder volgt een uiteen-
zetting van deze fasen in het verhoor. 

Tijdens de examination - in-chief wordt, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, het 
verhoor afgenomen door de partij die de getuige heeft opgeroepen. Het doel van de 
examination - in-chief is om van de getuige een verklaring te verlcrijgen die het 
standpunt ten aanzien van de (strafbare) feiten van het geding van de partij die de 
getuige oproept, onderschrijft. Er gelden ten aanzien van die examination - in-chief 

64  Dit geldt ook voor de getuige-deskundige, artikel 30 Criminal Justice Act 1988, slechts onder 
bepaalde omstandigheden mag een van te voren opgemaakt deskundigenrapport op de terechtzitting als 
bewijs gebruikt worden. 

Artikel 66 Criminal Procedure and Investigations Act 1996. 
" Indien nodig kan de rechter overigens ook ambtshalve getuigen of deskundigen oproepen en aan die 
getuigen en/of deskundigen vragen stellen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen wanneer een bepaalde getuige 
door geen van de partijen is opgeroepen en hij de verklaring van die getuige noodzakelijk voor het 
bewijs acht. Van deze bevoegdheid wordt in de praktijk slechts spaarzaam gebruik gemaakt en geldt als 
een uitzondering; zie B. Huber in: W. Perron (ed.), Die Beweisaufnahme im Strafverfahrensrecht des 
Auslands, Freiburg i. Br., 1995, blz. 37. 
67  Zie paragraaf 4.2 van hoofdstuk 5. 

Ook wel examination-in-direct genoemd. 
69  De cross-examination, ook wel examination-in-cross genoemd, moet niet verward worden met het 
begrip `kruisverhoor'. De cross-examination is een fase in het trial waarbij de tegenpartij van degene 
die de getuige oproept de kans krijgt om die getuige te verhoren. Op dit verhoor zijn aparte regels van 
toepassing, zoals de toelaatbaarheid van gesloten of suggestieve vragen. 
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drie algemene regels": ten eerste mogen er geen suggestieve vragen (leading 
questions) worden gesteld. Evenmin mag de geloofwaardigheid van de eigen 
getuige aan de orde worden gesteld. Dit is anders wanneer de vragen feiten 
betreffen die niets te maken hebben met het strafbare feit, zoals bijvoorbeeld de 
naam of het aches van de getuige, of als het om feiten gaat die niet in twijfel 
worden getrokken of wanneer de getuige als een zogenaamde hostile witness kan 
worden aangemerkt. Ten derde mag niet aan de getuige gevraagd worden of hij al 
eerder een verklaring heat afgelegd en zo ja, naar de inhoud van die verklaring, 
tenzij de strafbare feiten waarvoor de verdachte vervolgd wordt zedendelicten 
betreffen." De getuige mag tijdens het verhoor zijn geheugen opfrissen met een 
van te voren gemaakt `spiekbriefje' of een aan hem gegeven document met betrek-
king tot de feiten. n  

Na de examination-in-chief volgt de cross-examination. Tijdens de cross-
examination kan een partij proberen de zaak van haar tegenstander te ondermijnen, 
ten gunste van haar eigen zaak. In deze fase neemt de tegenpartij van de partij die 
de getuige heeft opgeroepen het verhoor af. Tijdens dit verhoor mogen in 
tegenstelling tot de examination-in-chief wel leading questions worden gesteld. 
Onderscheid moet gemaakt worden tussen cross-examination on issue en cross-
examination on credit. De eerste ondervraging betreft de feiten in het geding; de 
tweede de geloofwaardigheid van de getuige. Bij deze laatste ondervraging zal de 
verhorende partij proberen om de getuige in dislcrediet te brengen. Tijdens de 
cross-examination heeft de verdachte het recht om de getuige zelf te verhoren. Dit 
recht wordt beperkt wanneer het een minderjarige getuige betreft." 

Tenslotte, wordt de getuige nog onderworpen aan een re-examination. In deze fase 
vindt het verhoor weer plaats door de partij die hem of haar heeft opgeroepen. 
Tijdens de re-examination zal die partij proberen de schade te repareren die is 
geleden tijdens de cross-examination. Er mogen dan geen vragen gesteld worden 
over punten die niet eerder aan de orde zijn gekomen." Na de re-examination 
mogen er aan de getuige geen vragen meer worden gesteld. 

B. Categorieen van getuigen 
In het onderstaande worden enkele bijzondere categorieen van getuigen, waaronder 
de verdachte, besproken. Eerst wordt aandacht besteed aan de getuigen die samen-
gevat lcunnen worden onder de noemer van getuigen die niet verplicht kunnen 
worden om een verklaring af te leggen. Dit zijn de verschoningsgerechtigde en de 
geheimhoudingsplichtige getuigen. Daarna worden de minderjarige en de zwak- 

" Cross & Tapper, a.w., biz. 318 e.v. 
Zie hierover uitgebreid: Cross & Tapper, a.w., blz. 312 e.v. 

72  De tegenpartij mag het document (of spiekbriefje) van te voren bekijken en de getuige tijdens de 
cross-examination met betrekking tot de inhoud van dat document ondervragen. 
73  Artikel 34A van de Criminal Justice Act 1988 (ingevoerd met de Criminal Justice Act 1991). 
74  R v Wong [1986] Crim LR 683: de re-examination mag geen nieuwe examination in chief zijn. 
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begaafde getuige en de bedreigde getuigen behandeld. Tot slot wordt de des-
lcundige besproken. 

De verdachte 
In het Engelse recht lcunnen verdachten wel als getuige in hun eigen zaak optreden. 
Tijdens het verhoor van de verdachte zijn de regels met betrekking tot `gewone' 
getuigen van toepassing. Dit houdt onder andere in dat de verdachte voorafgaand 
aan zijn getuigenis onder ede wordt gesteld." 

Verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen 
De echtgenoot van de verdachte is verplicht om te getuigen indien hij ten behoeve 
van de verdachte is opgeroepen. Op grond van artikel 80 van de PACE 1984 kan 
hij of zij echter in principe niet verplicht worden om als getuige voor de 
prosecution of een tegelijk met de verdachte terecht staande medeverdachte op te 
treden (een verschoningsrecht). Als de echtgenoot van de verdachte geen ver-
klaring aflegt of af wil leggen, mag de prosecution daar op grond van artikel 80 lid 
8 PACE 1984 geen commentaar op leveren. In enkele gevallen kan de echtgenoot 
van de verdachte wel gedwongen worden een getuigenverklaring af te leggen, 
namelijk, in zaken waarin hij of zij, of een kind, het slachtoffer is geworden van 
(seksuele) mishandeling(en) door de verdachte." Indien de echtgenoot van de 
verdachte vrijwillig als getuige voor de prosecution optreedt, wordt hij of zij 
geacht afstand te hebben gedaan van het recht om te weigeren een verklaring af te 
leggen. Indien de echtgenoot van de verdachte dan toch weigert een antwoord te 
geven op een vraag, kan hij of zij als hostile witness" beschouwd worden. Van te 
voren moet de getuige er dan ook op gewezen worden wat de consequenties zijn 
van het afleggen van een verklaring. Het achterwege laten van een dergelijke waar-
schuwing brengt echter geen nietigheid met zich." Ex-echtgenoten gelden voor het 
recht als gewone getuigen en zijn in alle gevallen verplicht om in de zaak tegen 
hun ex-partner een getuigenverklaring af te leggen." Zij kunnen dan geen 
aanspraak maken op de rechten van de echtgenoot van de verdachte." 

Sommige getuigen hebben uit hoofde van hun beroep of status een bijzonder recht 
om antwoorden op bepaalde vragen te weigeren. Met betreldcing tot bepaalde 
onderwerpen zijn zij namelijk geheimhoudingsplichtig. Onder andere juridische 

Voor een uitgebreide bespreking van het verhoor van de verdachte in het Engelse strafproces verwijs 
ik hierbij naar hoofdstuk 5: Het verhoor van de verdachte. 
78  Artikel 80(3) en (7) PACE 1984. 
77  R v Thompson (1976) 64 Cr App R 96: wanneer een getuige tijdens de examination (in-direct of in-
cross) weigert een verklaring af te leggen of opzettelijk een inconsistente verklaring aflegt, dan is het de 
rechter die bepaalt of die getuige als hostile aangemerkt moet worden. Indien de rechter zo bepaalt, is 
een beperkte aanval op de geloofwaardigheid van die getuige toegestaan en kunnen er dus beperkt 
leading questions worden gesteld. Zie ook Cross & Tapper, a.w., blz. 309 e.v. over de hostile en de 
unfavourable witness. 

R v Pitt [1982] 3 All ER 63 en R v Nelson [1992] Crim LR 653. 
79  Artikel 80 lid 5 PACE 1984. 
89  Zander, a.w., blz. 247 e.v. 
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raadgevers (solicitors en barristers) hebben een dergelijke geheimhoudingsplicht. 
In artikel 10 van de PACE 1984 staat aangegeven in welke gevallen een raadsman 
geen verklaring mag afleggen behoudens met toestemming van zijn client. Deze 
gevallen betreffen de communicatie tussen de raadsman en de client onderling die 
betrekking hebben op het juridisch advies in de zaak van die client, en communi-
caties met derden die betrelcking hebben op de zaak van de client van de raadsman, 
alsmede documenten waamaar in de eerder genoemde communicaties wordt gere-
fereerd. 

De PACE regelt alleen het verschoningsrecht van de juridische adviseur van de 
verdachte. Er bestaat geen wettelijk geregeld verschoningsrecht voor geestelijken 
en artsen." In sommige gevallen is het denkbaar dat een verklaring van een arts in 
strijd is met artikel 78 van de PACE of strijdig zou zijn met het vertrouwens-
beginsel dat geldt tussen arts en patient. Het recht om op deze gronden een 
antwoord te weigeren is voor de arts en niet de patient (verdachte). Wanneer de 
arts besluit om toch (onverplicht) een verklaring af te leggen, dan kan hij daarvoor 
niet aangesproken worden door de verdachte. 

Journalisten hebben de mogelijkheid om hun bronnen te beschermen. De positie 
van de journalist is vastgelegd in artikel 10 van de Contempt of Court Act 1981: 
"Niemand kan verplicht worden om informatie vrij te geven, of vervolgd worden 
wegens contempt of court wanneer hij weigert te antwoorden op vragen die betrek-
king hebben op de bron van informatie, waarvan het is vastgesteld dat het vrij-
geven van die informatie in strijd zou zijn met het recht of het nationaal belang." 

Minderjarige en zwak begaafde getuigen 
Alle minderjarigen onder de 14 jaar kunnen een verklaring ter terechtzitting af-
leggen ,zonder dat zij daarbij onder ede staan." De beslissing om toe te staan dat 
een verklaring onbeedigd wordt afgelegd, hangt af van het oordeel van de rechter. 
De rechter bepaalt of de minderjarige voldoende in staat is om de eed te begrijpen 
en de waarheid te spreken. Het is vervolgens aan de jury om te beoordelen hoeveel 
waarde aan de verklaring gehecht moet worden. De rechter zal de jury bier echter 
wet sturen." Op een onbeedigde getuigenis alleen kan de verdachte niet worden 
veroordeeld. Voor een veroordeling is soms corroborative evidence (steunbewijs) 
nodig van tenminste een beedigde verklaring. 

Met betrekking tot de aanwezigheid van minderjarige getuigen op de terechtzitting 
bestaan in het Engelse recht enkele speciale regels. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat minderjarigen niet op de terechtzitting aanwezig hoeven te zijn. Hun aanwezig-
heid wordt clan geheel vervangen door een van te voren gemaakte video-opname 

st  Cross & Tapper, blz. 496. 
" Artikel 33A Criminal Justice Act 1988 (ingevocrd met artikel 54 Criminal Justice Act 1991). Artikel 
38 Children and Young Persons Act 1933. 
" Dit doet hij tijdens de summing up van de feiten voor de jury; zie hoofdstuk 3. 
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van een verhoor." Als minderjarigen toch op de terechtzitting als getuige worden 
gehoord, dan lcunnen zij hun verklaring afgeschermd van de verdachte afleggen. 
De minderjarige getuige neemt dan plaats achter een scherm, zodat hij of zij niet 
zichtbaar is voor de verdachte. Ook bestaat de mogelijkheid dat de minderjarige 
helemaal niet in de zittingszaal aanwezig is, maar zijn of haar verklaring aflegt via 
een 'video-verbinding' vanuit een aparte niimte in het gerechtsgebouw." 

Ook zwakbegaafden kunnen een getuigenverklaring afleggen. Het is aan de rechter 
om te bepalen of een zwak begaafd persoon als getuige gehoord kan worden. De 
rechter stelt dan vast, eventueel met behulp van psychologen, of de zwakbegaafde 
persoon in staat is de aard van de eed of belofte te begrijpen." Als de getuige naar 
de mening van de rechter in dit opzicht volwaardig is, dan moet de rechter de jury 
instrueren over hoeveel waarde de jury aan de getuigenverklaring moet hechten." 
Naast de verschijning van de getuige op de terechtzitting is het, net als bij minder-
jarige getuigen, mogelijk dat een eerdere, schriftelijk afgelegde verklaring van de 
zwak begaafde als bewijs op de terechtzitting gebniikt mag worden. 

Bedreigde getuigen 
Indien een getuige gegronde vrees heeft gevaar te lopen wanneer zijn identiteit 
bekend wordt, kan de rechter het toestaan dat de getuige anoniem een verklaring 
aflegt. De getuige legt in een dergelijk geval zijn verklaring af terwijl hij afge-
schermd is van de verdachte en het publiek. 

Politie-informanten betreffen een speciale categorie van getuigen. In het algemeen 
wordt aangenomen dat bronnen van informatie, met betreldcing tot de identiteit van 
een politie-informant uitgesloten kunnen worden van openbaarmaking op grond 
van het algemeen belang." In beginsel bepaalt de prosecution, op grond van strijd 
met het algemeen belang, welk bewijsmateriaal niet openbaar gemaakt wordt 
tijdens de disclosure." De rechter kan echter toch voor de disclosure van bepaald 
bewijsmateriaal beslissen wanneer de verdediging kan aantonen dat het bewijs 
noodzakelijk is om een succesvolle verdediging te lcunnen voeren." 

Deskundigen 
Gewone getuigen mogen alleen een verklaring afleggen over feiten en geen 
mening geven over die feiten. Voor deslcundigen is dat anders, zij mogen namelijk 
wel een mening geven. Deskundigen beschildcen over bijzondere kennis en/of 
praktische vaardigheid met betrekking tot een bepaald onderwerp. Die speciale 

" Artikel 32A Criminal Justice Act 1998 (ingevoerd met artikel 54 Criminal Justice Act 1991); Practice 
Direction Crown Court TV Links [1992] 1 WLR 838. 
85  Artikel 32 Criminal Justice Act 1988 (ingevoerd met artikel 55 Criminal Justice Act 1991); artikel 62 
Criminal Procedure and Investigations Act 1996. 
86  R v Hill 15 JP 387. 
87  R v Deakin [1994] 4 All ER 769. 
88  Cross & Tapper, a.w., blz. 527. 
89  Met betrekking tot de disclosure zie hoofdstuk 3. 
90  R v Turner [1995]1 WLR 264. 
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kennis maakt een persoon tot een deskundige. Hij hoeft de kennis dan ook niet 
beroepsmatig te hebben opgedaan" 

In principe worden deslcundigen door een van de procespartijen opgeroepen ter 
ondersteuning van het standpunt van die partij, maar in enkele gevallen kunnen 
deslcundigen ook door de rechter benoemd worden." Dit is bijvoorbeeld zo in 
gevallen waarin de zaak zonder jury wordt afgedaan en er tijdens het proces bij een 
van de partijen behoefte blijkt te zijn aan een deskundig oordeel met betreklcing tot 
een opgeworpen kwestie. De rechter kan de getuige- deskundige in een dergelijk 
geval echter alleen op verzoek van een van de partijen oproepen. Deze laatste regel 
lijdt uitzondering, wanneer het de taak van de rechter is om in het belang van het 
recht de deslcundige op te roepen." 

In veel gevallen dient een deskundigenrapport of verklaring vergezeld te gaan van 
een continuity-statement. Ben dergelijke verklaring bevat alle stappen van transport 
dat een bepaald bewijsstuk (bijvoorbeeld een bloedmonster) heeft ondergaan en in 
welke handen het is geweest. 

4. De 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." Er geldt ten aanzien van getuigenverklaringen wel een wettelijk 
bewijsminimum. De bewezenverklaring mag namelijk niet slechts op de verklaring 
van den getuige berusten." Het gebruik van een verklaring die is afgelegd door een 
minderjarige onder de 16 jaar dient extra gemotiveerd te worden." Dit geldt ook 

9 ' De zaak R v Silverlock is een voorbeeld van een zaak wamin een amateur als deskundige werd 
beschouwd. Een advocaat, die oak amateur-handschriftdeskundige was, werd toegestaan am tijdens de 
terechtzitting een deskundigenverklaring af te leggen op het gebied van handschriflen (R v Silverlock, 
[1894] 2 QB 766). 
92  T. Hodgkinson, Expert Evidence: Law and Practice, Sweet & Maxwell, London, 1990, blz. 60; R.S.C. 
Order 40. 	• 
" Hodgkinson, a.w., blz. 66; R v Harris [1927] 2 KB 587. flit gebeurt slechts bij hoge uitzondering en 
alleen wanneer de rechter de oproeping van een getuige noodzakelijk acht en deze laatste niet door een 
van de partijen wordt opgeroepen. 

Artikel 338 Sv. 
" T&C Sv (Nijboer), aant. 5 bij artikel 342 Sv. 
96  De zogenaamde 'onus testis nullus testis'-regel: een getuige is geen getuige. 
97  Artikel 360 Sv. 
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voor het gebruik van verklaringen van becireigde getuigen. De door de anonieme 
getuige afgelegde verklaring kan als bewijsmiddel worden geIntroduceerd, maar 
het bewijs dat de verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft begaan mag met uit-
sluitend berusten op anonieme verklaringen." Ook door anonieme verbalisanten 
opgemaakte processen-verbaal zijn beperkt bruikbaar als bewijs." 

Veel verklaringen bevinden zich in schriftelijke vorm (proces-verbaal) in het 
dossier, omdat zij reeds tijdens het vooronderzoek zijn afgenomen. In de praktijk 
worden 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 het nieuwe Wetboek van Strafvordering in 1926 goedge-
keurdm, terwijl het nieuwe wetboek juist een uitgebreide regeling bevat met 
betrekking tot mondelinge getuigenverklaringen ter terechtzitting. Het Europese 
Hof van Justitie 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 niet in overeen-
stemming 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.'" Het Hof toetst de fairness van de straf-
procedure als geheel, inclusief de fase van de bewijsgaring. In de zaak Doorson' 
stelde het EHRM dat de regels voor de verzameling en waardering van bewijs-
materiaal 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 lcunnen worden door de verdediging.' De rechten van de 
verdediging dienen tijdens het onderzoek in voldoende mate gerespecteerd zijn. 
Waar het gaat om opsporingsambtenaren hanteert het EHRM strengere eisen. Als 
opsporingsambtenaren optreden als getuigen levert het opsporingsbelang op zich 
geen zelfstandige grond op tot beperking van het ondervragingsrecht op een open-
bare terechtzitting. In gevallen waarin de veiligheid van de getuigende opsporings- 

98  Artikel 344a Sv en zie ook Beijer, a.w., blz. 143. 
" Artikel 344 Sv. 
1°°  HR 20 december 1926, NJ 1927, 85, het zogenaamde de auditu-arrest. 

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). 
102  T&C Sv (Den Hartog), aant. 14 bij artikel 6 EVRM. 
103  EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741, in deze zaak accepteerde het EHFtM voor het eerst dat een 
verdachte op grond van een anonieme getuigenverklaring kan worden veroordeeld. 
104  Zie ook T&C Sv (Nijboer), aant. 5.h. ml . opm. 

91 



ambtenaar of zijn gezin in het geding is, zal bekeken moeten worden wat de minst 
vergaande inbreuk op het ondervragingsrecht van de verdachte is.'° 5  

Artikel 343 Sv heeft betrekking op de deskundigenverklaring of het deslcundigen-
rapport als bewijsmiddel. De wet geeft geen criteria voor deskundigheid. Dat 
oordeel wordt overgelaten aan de rechter. Indien de deskundigheid in twijfel wordt 
getroklcen, dient de rechter zijn oordeel daarover uitdruklcelijk te motiveren. Ook 
dient de rechter gemotiveerd te reageren op verweren met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode. In het Nederlandse recht wordt 
eigenlijk niet getoetst of een bepaalde deskundige betrouwbaar is noch of hij de 
vereiste expertise bezit. De rechter hoeft zelfs niet te motiveren waarom hij een 
bepaalde deslcundigenverklaring betrouwbaarder acht dan een niet voor bewijs 
gebezigde deskundigenverklaring. 

4.2. Engeland & Wales 

In common law heerst het beginsel van free proofm Dat wil zeggen dat in principe 
ieder bewijs tijdens het proces naar voren gebracht mag worden. Hierop bestaan 
wel uitzonderingen in de vorm van exclusionary rules, zoals bijvoorbeeld de rule 
against hearsay. Welk bewijs wordt gepresenteerd, staat grotendeels ter keuze van 
de procespartijen. Dit beginsel vloeit voort uit het adversarische karakter van 
common law: de partijen beheersen het proces. De rechter mag tijdens de opsom-
riling van het bewijs echter wel commentaar leveren indien de verdachte een 
bepaalde, voor hem waardevolle, getuige met heeft opgeroepen.'" Opgemerkt moet 
worden dat er bovendien de beperking geldt dat het bewijs dat aangedragen wordt, 
relevant moet zijn. Dit wil zeggen dat het bewijs betrekking moet hebben op het 
onderwerp van de rechtszaak (facts in issue) en niet in strijd mag zijn met het 
algemeen belang. De vraag of bewijs relevant is, wordt niet beschouwd als een 
kwestie van het recht, maar als logisch nadenken.'" 

Het Engelse recht kent niet de regel 'een getuige is geen getuige', zoals die geldt in 
het Nederlandse recht (artikel 342 lid 3 Sv). Er zijn echter wel enkele uitzonde-
ringsgevallen te noemen waarin een verklaring onvoldoende is en corroboration 
('steunbewijs') is vereist. Een voorbeeld van een dergelijk geval is de onbeedigde 
getuigenverklaring van een minderjarig Een dergelijke verklaring is niet voldoende 
als enkel bewijs voor de schuld van de verdachte. Dit laatste vereiste van 
corroboration komt voort uit een bijzondere wetsbepaling. Behalve op grond van 
de wet kan steunbewijs ook verlangd worden op grond van de rechtspraak 
(common law). Een voorbeeld hiervan is dat de getuigenis van de medeverdachte 
voor de prosecution niet als enige grond voor bewijs van schuld van de verdachte 
mag gelden. 

105  EHRM 23 april 1997, NJ 1997, 635 (Van Mechelen). 
'" Twining, a.w., blz. 194, 195. 
107  R v Gallagher [1974] 1 WLR 1204. 
th°  Twining, a.w., blz. 196. 

92 



Zoals hierboven reeds gezegd, ligt het zwaartepunt in het Engelse strafproces op 
het horen van de getuige op de terechtzitting. In beginsel worden dan ook geen 
witness of written statements toegelaten als bewijs. Slechts in bepaalde gevallen 
zijn written statements bruikbaar als bewijs ter terechtzitting. Deze gevallen 
worden weergegeven in artikel 23 van de Criminal Justice Act 1988: "Wanneer een 
getuige is overleden, ziek is of zich in het buitenland bevindt, zijn verklaringen die 
voorafgaand aan het proces zijn afgelegd tegenover een politie-ambtenaar of 
iemand belast met opsporing van strafbare feiten, toelaatbaar als bewijs." In het 
geval een getuige zich in een ander land bevindt, kan de prosecution of de verdedi-
ging door middel van een rechtshulpverzoek'" aan buitenlandse justitiele autori-
teiten vragen die getuige te verhoren. Indien de verklaring die vervolgens wordt 
verlcregen, niet voldoet aan de eisen van een written statement, is deze verklaring 
niet bruikbaar in het Engelse strafproces. 1 '° Wanneer de verklaring wordt vast-
gelegd in bijvoorbeeld een proces-verbaal zoals dit gewoonlijk door de Neder-
landse politie of de rechter-commissaris wordt opgemaakt, dan zal dit proces-
verbaal onbruikbaar zijn in het Engelse proces wegens strijd met het onmiddellijk-
heidsbeginsel. De getuige zal in een dergelijke geval zelf moeten verschijnen op de 
terechtzitting. Naast de in artikel 23 van de Criminal Justice Act 1988 genoemde 
gevallen mogen witness statements bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een 
inconsistentie in het verhaal van een bepaalde getuige ter terechtzitting of de 
betrouwbaarheid van dat verhaal aan te tonen. 

Het is een getuige wel toegestaan om tijdens het proces zijn geheugen op te frissen 
met behulp van een van te voren opgemaakte schriftelijke verklaring. Dit document 
moet dan wel de verklaring van de getuige zelf bevatten. Het is niet toegestaan dat 
getuigen verklaringen van andere getuigen inzien. Deze laatste regel vloeit voort 
uit het verbod op hearsay evidence (bewijs van horen zeggen). De belangrijkste 
reden om hearsay evidence te weigeren is dat door toelating daarvan de 
mogelijkheid tot cross-examination van de bron van het bewijs aan de verdachte 
ontnomen wordt.' In het onderstaande zal het begrip hearsay-evidence enigszins 
nader worden toegelicht met betrekking tot getuigenbewijs. 

Een verklaring van horen zeggen wordt in het Engelse recht beschouwd als 
onbetrouwbaar." 2  Een dergelijke verklaring is dan ook ongeschikt om als bewijs te 
dienen in een strafzaak waarin de schuld buiten iedere redelijke twijfel bewezen 
moet worden. Degene die de verklaring aflegt, kan de persoon die in eerste 
instantie jets verklaarde immers bijvoorbeeld verkeerd begrepen hebben. In een 
dergelijk geval is het voor de tegenpartij onmogelijk om tijdens de cross-
examination de getuige te ondervragen om een zo juist mogelijke voorstelling van 
zaken voor ogen te lcrijgen. Dit is wel mogelijk bij de getuige die zelf iets heeft 
waargenomen en daar zelf over verklaart. Met het handhaven van het verbod op 

109  Op basis van de Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. 
Il°  Bevan and Lidstone, a,w., blz. 222; R v Gokal, The Journal of Criminal Law, February 1998. 

I  A.A.S. Zuckerman, The Principles of Criminal Evidence, Clarendon Press, Oxford, 1989, blz. 180. 
112  Zuckerman, a.w., blz. 179. 
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verklaringen van horen zeggen wordt tevens gepoogd om roddel en achterklap uit 
het proces gehouden. Een nobel streven. In sommige gevallen heeft het verbod op 
hearsay-evidence echter onwenselijke gevolgen, zoals de veroordeling van een 
onschuldige. In de zaak Sparks v 1?' 3  stond de rechter de verdediging niet toe om 
de moeder van het vierjarig slachtoffer van een zedenmisdrijf te horen, ondanks dat 
zij een verklaring kon afleggen waaruit bleek dat de terechtstaande verdachte 
onschuldig was. Het slachtoffer had haar moeder namelijk kort na de gebeurtenis 
een beschrijving gegeven van de dader en de beschreven dader leek in de verste 
verte niet op de verdachte. 

Deslcundigenbewijs kan voor een partij van groot belang zijn ter ondersteuning van 
haar zaak. In het Engelse recht wordt geen onderscheid gemaakt tussen de waarde 
van deslcundigen- en getuigenbewijs, maar in de pralctijk is het mogelijk dat 
deskundigenbewijs meer licht over de zaak kan laten schijnen dan `gewoon' 
getuigenbewijs.' Deskundigenbewijs is alleen toelaatbaar in gevallen waarin het 
waarschijnlijk is dat de rechter of de jury geen kennis van zaken hebben met 
betreldcing tot een bepaald onderwerp.' Een deslaindige wordt in het Engelse 
recht pas als zodanig beschouwd als de rechter tijdens de zitting vaststelt dat de als 
deskundige voorgedragen persoon daadwerkelijk deskundig is op een bepaald 
gebied. De deskundige kan grondig worden doorgevraagd naar zijn deskundigheid 
en betrouwbaarheid. Het ontbreken van een continuity-verklaringm of een gebrek 
daarin kan de uitsluiting van bewijsmateriaal betekenen. Een dergelijke verklaring 
is vereist voor al het bewijsmateriaal dat door verschillende handen - onder andere 
van deskundigen - gaat. 

5. Rechtsvergelijkende conclusie 

In het onderstaande worden de verschillen tussen het Engelse en het Nederlandse 
recht met betrelcking tot getuigen- en deskundigenverhoren besproken voorzover 
deze verschillen van belang zijn voor het intemationale rechtshulpverkeer. 

In hoofdstuk 5 kwam reeds aan de orde dat in Engeland & Wales de verdachte, 
indien hij daarvoor kiest, een verklaring kan afleggen ter terechtzitting. Hij wordt 
in een dergelijk geval onderworpen aan de regels die voor alle getuigen gelden. In 
het Nederlandse recht is dit niet mogelijk. In Nederland dient een verdachte altijd 
voorafgaand aan het afleggen van zijn verklaring de cautie te worden gegeven, 
zowel tijdens het vooronderzoek als tijdens het onderzoek ter terechtzitting. 

"5  Sparks v R, [1964] 1 All ER 727. 
114  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de resultaten van een blaastest in een zaak waarin de verdachte onder 
invloed van alcohol eon auto bestuurd heeft, doze resultaten vormen het belangrijkste bewijs voor de 
vervolgende partij. 
115  Cross & Tapper, a.w., blz. 549, 555. 
"6  Zie paragraaf 3.2. 
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Het Engelse en het Nederlandse recht verschillen voor wat betreft de bijzondere 
categorieen van personen die zich op een verschoningsrecht of geheimhoudings-
plicht kunnen beroepen. Sommige personen hebben zowel onder het Nederlandse 
als het Engelse recht een recht op verschoning of geheimhouding, anderen niet. Zo 
heeft in het Engelse recht de ex-echtgenoot van de verdachte geen recht op 
verschoning, terwijl dat wel het geval zou zijn in het Nederlandse recht. Daarnaast 
heeft in het Engelse recht alleen de raadsman van de verdachte een recht om kennis 
of informatie geheim te houden, artsen kunnen dat bijvoorbeeld niet. Journalisten 
hebben daarentegen in het Engelse recht wel een mogelijkheid om hun bronnen te 
bescherrnen. Het Nederlandse recht beschermt journalistieke bronnen niet, al kan 
volgens het EHRM een journalist een beroep kan doen op het recht op persvrijheid 
(artikel 10 EVRM) en zo aanspraak maken op geheimhouding. 

Deskundigen zijn in Engeland & Wales onderworpen aan een striktere toetsing van 
hun deskundigheid en betrouwbaarheid dan in Nederland. Voordat de deskundige 
kan worden onderworpen aan een inhoudelijk verhoor, dient eerst zijn deskundig-
heid en betrouwbaarheid te worden vastgesteld. Indien de deskundigenverklaring 
bijvoorbeeld een bloedmonster betreft, dient dit monster te zijn voorzien van een 
continuity-verklaring, waarin wordt beschreven in wiens handen het monster is 
geweest en welk onderzoek aan het monster is verricht. Daamaast bestaat ten 
aanzien van gegevens die afkomstig zijn uit computerbestanden de eis dat de 
persoon die bevoegd is tot het uitprinten van die gegevens een speciale verklaring 
aflegt. In Nederland bestaan dergelijke verplichtingen niet. 

Op grond van het Nederlandse recht kan een getuige tijdens het vooronderzoek 
door een rechter worden verhoord. In Engeland neemt een rechter in principe geen 
verhoor af. Tijdens het Engelse vooronderzoek lcunnen getuigen ten overstaan van 
de procespartijen een verklaring afleggen. Deze verklaring heeft echter in beginsel 
geen zelfstandige waarde tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Tijdens het 
onderzoek ter terechtzitting zijn het de partijen die een getuige aan een verhoor 
onderwerpen. De rechter ziet slechts toe dat het verhoor volgens de regels verloopt, 
hij stelt in principe geen vragen. In het Nederlandse recht heeft de rechter ter 
terechtzitting daarentegen een zeer actieve rol en stelt zelf in beginsel in eerste 
plaats vragen aan de getuige, waama de partijen aan de beurt zijn. 

In het Nederlandse strafproces speelt de tijdens het vooronderzoek afgelegde ver-
klaring van een getuige een belangrijke rol. Deze verklaring bevindt zich in de 
vorm van een proces-verbaal in het dossier. Bovendien is het in het Nederlandse 
recht mogelijk dat een getuige zijn verklaring, eventueel onder ede, reeds tijdens 
het (gerechtelijk) vooronderzoek ten overstaan van een rechter(-commissaris) 
aflegt. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting hoort men in de praktijk de getuige 
vaak niet opnieuw. Een getuigenverklaring die tijdens het Engelse vooronderzoek 
is afgelegd, heeft daarentegen in beginsel geen waarde tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting. Dit hangt samen met het in het Engelse recht strikt gehandhaafde 
onmiddellijkheidsbeginsel: het ter terechtzitting gepresenteerde bewijs dient zo 
direct mogelijk te zijn. Alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld omdat een 
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getuige is overleden of in het buitenland woont en niet ter terechtzitting kan 
verschijnen, hoeft de getuige zijn verklaring niet ter zitting af te leggen en kan een 
eerder afgelegd written statement als bewijs worden gebruikt. 

Een getuigenverklaring mag op grond van het Engelse recht geen hearsay 
elementen - elementen van horen zeggen - bevatten. Dit is anders in het 
Nederlandse recht. Een volgens de Nederlandse strafprocesrechtelijke regels 
afgelegde getuigenverklaring kan elementen van horen zeggen bevatten. De Hoge 
Raad heeft reeds in 1926 de praktijk van de de auditu-verklaringen (verklaringen 
van horen zeggen) goedgekeurd. Onder invloed van de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is de Nederlandse recht-
spraak enigszins van deze opvatting teruggekeerd. 

6. Aanbevelingen 

Een van de in het internationale 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 Engelse autoriteiten (of vice versa). Nederland en Engeland & Wales zijn 
immers buurlanden. Deze veelheid aan verzoeken vomit een bron van problemen 
en miscommunicaties aangezien de regels met betrekking tot het getuigenverhoor 
in beide landen in belangrijke mate verschillen. In het onderstaande worden enkele 
aanbevelingen gegeven ten behoeve van het kleine rechtshulpverkeer tussen 
Nederland en Engeland & Wales. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Engeland 
Een Nederlandse autoriteit die een rechtshulpverzoek doet om een beedigde 
getuigenverklaring uit Engeland of Wales te verlcrijgen, dient er rekening mee te 
houden dat een dergelijke vorm van afnemen van een getuigenverklaring in het 
Engelse recht niet voorkomt. In Engeland & Wales stelt de rechter zelfs ter 
terechtzitting in beginsel geen vragen. Een verzoek om een rechterlijk verhoor kan 
tot grote vertragingen leiden, eenvoudigweg omdat de Engelse autoriteiten niet 
weten hoe het verzoek dient te worden uitgevoerd. Het verdient daarom de 
voorkeur om een dergelijk rechtshulpverzoek in persoon bij de aangezochte 
autoriteit toe te lichten. Een verzoek om een door de rechter afgenomen verklaring 
kan alleen door de Engelse autoriteiten worden uitgevoerd, indien een magistrate 
bereid kan worden gevonden om een dergelijke verklaring af te nemen. Een 
magistrate hoeft niet op het verzoek in te gaan. 

Bij een uitgaand rechtshulpverzoek dient men tevens rekening te houden met de 
van het Nederlandse recht verschillende regeling met betrekking tot verschonings-
gerechten en geheimhoudingsplichten. Een arts kan zich in Engeland in beginsel 
niet op een geheimhoudingsplicht beroepen, maar in Nederland wel. Ondanks dat 
een rechtshulpverzoek om een verhoor van een arts in Engeland kan worden 
uitgevoerd, zal het verlcregen resultaat, de getuigenverklaring, op grond van het 
Nederlandse recht in het Nederlandse proces niet toelaatbaar zijn. 
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Engelse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
Evenals ten aanzien van de uitvoering van verzoeken om een verdachtenverhoor, 
geldt bij de uitvoering van Engelse verzoeken om het horen van een getuigen de 
aanbeveling om de aanwezigheid van Engelse opsporingsambtenaren tijdens die 
uitvoering toe te staan. 

Om te voorkomen dat een in Nederland opgenomen getuigenverklaring later on-
bruikbaar is in het Engelse strafproces verdient het de voorkeur dat een verklaring 
wordt opgenomen in de vorm van een written statement en niet in de vorm van een 
Nederlands proces-verbaal. De Nederlandse manier van verbaliseren, dat wil 
zeggen een soort samenvattende verklaring in de woorden van de verbalisant of 
rechter-commissaris, is in het Engelse recht niet toegestaan. Volgens het Engelse 
recht dient een (getuigen)verklaring in zo letterlijk mogelijke bewoordingen te 
worden opgenomen. Een op deze manier uitgevoerd rechtshulpverzoek om een 
getuigen verhoor voldoet aan de Engelse eis dat het bewijs zo direct mogelijk moet 
zijn (het onmiddellijkheidsbeginsel). Tijdens het opnemen van de getuigen-
verklaring dienen de uitvoerende Nederlandse autoriteiten zich er bovendien van 
bewust te zijn dat elementen van `horen zeggen' in die verklaring volgens het 
Engelse recht niet zijn toegelaten. Dergelijke elementen kunnen een getuigen-
verklaring zelfs onbruikbaar maken als bewijs ter terechtzitting. 

Bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken waarin wordt gevraagd om het verhoren 
van getuigen die aanspraak kunnen maken op een verschoningsrecht of geheim-
houdingsplicht, dient de uitvoerende Nederlandse autoriteit zich bewust te zijn van 
enige verschillen tussen het Nederlandse en Engelse recht op dit gebied. Een 
toetsing van het verzoek(sonderdeel) is hier ten zeerste op zijn plaats. 

Indien in een Engels rechtshulpverzoek wordt gevraagd om een deskundigen-
verklaring dient volgens het Engelse recht voorafgaand aan het inhoudelijke 
verhoor van de deskundige, eerst te worden ingegaan op de deskundigheid en 
betrouwbaarheid van die deskundige. Niet aangenomen kan worden dat een 
dergelijke procedure in strijd zou zijn met het Nederlandse recht. Het navolgen van 
die procedure in het kader van de uitvoering van een Engels rechtshulpverzoek 
vergroot de kans op bruikbaarheid van de deskundigenverklaring tijdens het 
Engelse onderzoek ter terechtzitting Bij deslcundigenverklaringen, met betrekking 
tot een bewijsstuk dat door verschillende personen wordt aangeraakt, bijvoorbeeld 
een bloedmonster, dient een continuity-verklaring te worden gevoegd, waarin is 
weergegeven welke stappen het bewijs heeft doorgemaakt. Een vergelijkbare 
bijzondere verklaring dient te worden toegevoegd ten aanzien van gegevens die uit 
een computerbestand zijn verlcregen. 
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Hoofdstuk 7: Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking) 

1. Inleiding 

Inbeslagneming en doorzoeking van plaatsen is een ingrijpend dwangmiddel waar-
van de inzet in het kader van de kleine rechtshulp vaak wordt verzocht. In dit 
hoofdstuk wordt de regeling met betreldcing tot huiszoeking in Nederland en 
Engeland & Wales besproken (paragraaf 2). Waarna in paragraaf 3 het gebruik van 
het door middel van de in dit hoofdstuk besproken dwangmiddelen in beslag 
genomen materiaal ter terechtzitting aan bod komt. In paragraaf 4 worden 
verschillen tussen Nederlandse en Engelse regelingen met betreldcing tot door-
zoeking (huiszoeking) en inbeslagneming samengevat in een rechtsvergelijkende 
conclusie. In paragraaf 5 worden enkele aanbevelingen ten behoeve van de kleine 
rechtshulp gedaan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste gewijzigde 
wetsartikelen met betrekking tot inbeslagneming en doorzoeking (paragraaf 6). 

2. Inbeslagneming en doorzoeking (huiszoeking) 

2.1. Nederland 

A. 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. 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, clan kan een voorwerp niet op basis van een straf-
vorderlijke bevoegdheid in beslag worden genomen.' De wet stelt geen beperking 
aan 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 gronden voor inbeslagneming van voorwerpen. 
Zo bepaalt artikel 94 Sv dat alle voorwerpen in beslag kunnen worden genomen 
"die lcunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk 

Zie ook Corstens, a.w., blz. 422 e.v., er bestaat ook een civielrechtelijke vorm van inbeslagneming, 
namelijk het conservatoir beslag. Deze vorm van inbeslagneming wordt niet in dit onderzoek betrokken, 
evenmin als beslaglegging in het kader van wederrechtelijk verlcregen voordeel (strafrechtelijk 
financieel onderzoek). 
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verkregen voordeel 1  aan te tonen." Tevens kunnen op grond van artikel 94 Sv alle 
voorwerpen in beslag warden genomen die verbeurd lcunnen warden verklaard of 
onttroklcen worden aan het verkeer.' Verder noemt artikel 94a Sv twee additionele 
gronden voor inbeslagneming. Ingevolge dit artikel kunnen voorwerpen in beslag 
warden 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 berating van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk 
verlcregen voordeel. 

De artikelen 95 en volgende Sv noemen de personen en autoriteiten die bevoegd 
zijn tot inbeslagneming.° Ingevolge artikel 95 is tot inbeslagneming bevoegd 
degene die de verdachte aan- of staande houdt. In beginsel is dit een opsporings-
ambtenaar, maar in geval van ontdelcking op heterdaad kan oak 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 warden 
genomen. Indien dit voor inbeslagneming nodig is, mag alleen een opsporings-
ambtenaar kleding doorzoeken of een onderzoek aan het lichaam verrichten, een 
burger is daartoe niet bevoegd. 5  In geval van ontdeklcing van een strafbaar feit op 
heterdaada door een opsporingsambtenaar geeft artikel 96 Sv aan die opsporings-
ambtenaar de bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen' en, indien dit 
noodzakelijk mocht zijn in het kader van de opsporing, kunnen zij die voorwerpen 
bovendien volgen op elke plaats. Welke voorweipen in een dergelijk geval in 
beslag kunnen worden genomen, wordt bepaald door de artikelen 94 en 94a Sv.€ 

Iedere opsporingsambtenaar kan op grand van artikel 96a Sv in geval van ver-
denking van een misdrijf als omschreven in artikel 67 Sv de uitlevering van voor-
werpen bevelen van een persoon die redelijkerwijs wordt vermoed houder te zijn 
van dat voorwerp. De opsporingsambtenaar kan dit bevel niet aan een verdachte 
geven. Verschoningsgerechtigden en geheitnhoudingsplichtigen zijn niet verplicht 
am aan een dergelijk bevel te voldoen. Ten aanzien van de in beslag te nemen 
brieven geldt de voorheen in artikel 105 Sv (oud) geldende eis dat de brieven van 
de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betreklcing hebben, 
of indien zij het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan 
hebben gediend. De rechter-commissaris blijft, naast iedere opsporingsambtenaar 
die bevoegd is volgens artikel 96a Sv, bevoegd am op grand van artikel 105 Sv 

2  Wederrechtelijk voordeel zoals bedoeld in artikel 36e Sr. 
3  Verbeurdverklaiing, zoals geregeld in artikel 33 e.v. Sr; onttrekking aan het verkeer zoals bedoeld in 
artikel 36a ex. Sr. 
4  Met de Wet inzake herziening van het gerechtelijk vooronderzoek (Stb. 1999, 43) zijn enkele wijzi-
gingen aangebracht in de inbeslagnemingsregeling. 
3  Artikel 95 lid 2 jo 56 lid 2 Sy. 
6  De definitie van heterdaad is te vinden in artikel 128 Sv. 
7  Vergelijk de bevoegdheden van de gewone burger bij ontdekking op heterdaad. 
g  Met betrekking tot het beslag en de bewaring daarvan, zie de Richtlijnen voor het Beleid van het 
Openbaar Ministerie en de Politic inzake Inbeslagneming (algemeen), vastgesteld in de vergadering van 
procureurs-generaal d.d. II oktober 1978, Stcrt 1980, 103. 
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(nieuw) voorwerpen in beslag te nemen. De rechter-commissaris kan op grond van 
dit artikel ambtshalve of op vordering van de officier van justitie de uitlevering 
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. 9 Verder gelden voor de inbeslagneming 
op grond van artikel 105 Sv dezelfde voorwaarden als neergelegd in artikel 96a 
Sy.'° 

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 lcunnen de stukken alsnog met een bevel tot doorzoeking 
worden verlcregen." 

Pakketten en brieven die aan de post of een soortgelijke vervoerder zijn toever-
trouwd, kunnen door de officier van justitie in beslag worden genomen in geval 
van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van 
een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Deze stukken kunnen 
alleen in beslag worden genomen voor zover zij van de verdachte aficomstig 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." 

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 overeenlcomstig 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. 

9  Stukken die zijn opgeslagen in een computer bestand dienen op grond van artikel 125i Sv (gegevens in 
geautomatiseerde werken) in beslag te worden genomen. 

Artikel 105 lid 3 Sv. 
"Nog geen duidelijk bestaat over de verhouding tussen artikel 96a en 105 Sv in het kleine 
rechtshulpverkeer. 

Artikel 184 Sr. 
13  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. 

Artikel 100 Sv en artikel 114 Sv ten aanzien van inbeslagneming van poststukken door de rechter-
commissaris. 
15  Artikel 101 lid 2 en artikel 114 Sv. 
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B. Doorzoeking (huiszoeking) 
De Hoge Raad definieert huiszoeking als het "stelselmatig en gericht doorzoeken 
van een plaats op de aanwezigheid van voor inbeslagneming vatbare voor-
werpen"." Met de nieuwe Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden is de term 
'huiszoeking' komen te vervallen en spreekt men nu van het doorzoeken van 
plaatsen. Deze nieuwe regeling is te vinden in de artikelen 97-99a en 110 van het 
Wetboek van Strafvordering. 

Iedere opsporingsambtenaar is op grond van artikel 96b Sv bevoegd om in geval 
van ontdeklcing op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van 
een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, ter inbeslagneming 
een vervoermiddel - met uitzondering van het woongedeelte daarvan zoals zich 
bijvoorbeeld in vrachtauto's bevindt - zonder toestemming van de eigenaar te 
doorzoeken. 

De rechter-cornmissaris kan op grond van artikel 110 Sv ambtshalve of op 
vordering van de officier van justitie ter inbeslagneming elke plaats doorzoeken. In 
geval van ontdekking op heterdaad of gevallen waarin een verdenking bestaat van 
een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan de quieter van 
justitie ter inbeslagneming elke plaats 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 deze bevoegdheid 
van de (hulp)officier van justitie gelden twee uitzonderingen: een woning zonder 
toestemming en een kantoor van een verschoningsgerechtigde of geheimhoudings-
plichtige vallen niet onder deze bevoegdheid van de officier van justitie." De 
(hulp)officier van justitie mag in deze laatste twee gevallen alleen binnentreden en 
doorzoeken met machtiging van de rechter-commissaris." Een dergelijke (monde-
linge) machtiging van de rechter-commissaris maakt een machtiging zoals bedoeld 
in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden overbodig. 

Voorafgaand aan een doorzoeking kan de opsporingsambtenaar op grond van 
artikel 96 Sv, in afwachting van de rechter-commissaris of de (hulp)officier van 
justitie maatregelen treffen ter voorkoming van wegmaking, onbruikbaarmaking, 
onklaarmaking of beschadiging van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen. 
Deze maatregelen worden bevriezingsmaatregelen genoemd. 

Bij een verschoningsgerechtigde of geheimhoudingsplichtige kunnen tijdens de 
doorzoelcing geen stulcken in beslag worden genomen die betrekking hebben op 
hun bevoegdheid tot verschoning, tenzij met hun toestemming. In het geval er een 
doorzoeking plaatsvindt zonder toestemming, dan lcunnen alleen brieven of 
geschriften in beslag worden genomen die voorwerp van het strafbare feit uit- 

16  HR 28 mei 1985. NJ 1985, 822. 
17  Artikel 96c Sv. 
18 Artikel 97 Sv. 
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maken of tot het begaan daarvan hebben gediend en het beroeps- of ambtsgeheim 
niet wordt geschonden.' 

Iedere opsporingsambtenaar kan een woning met voorafgaande toestemming van 
de bewoner betreden. Hij kan dan voorts met toestemming van de rechthebbende 
ieder voorwerp in beslag nemen. 

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 in beginsel gebonden aan de voorschriften 
van de Algemene Wet op het binnentreden (Awbi). 2 ' Deze wet, die beoogt het 
huiselijk !even te beschermen," geeft geen bevoegdheden tot binnentreden, maar 
regelt de vormvoorschriften voor het binnentreden. Onder een woning wordt elke 
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 binnentreden de leiding heeft) zich legitimeren en 
het doel van het binnentreden mededelen (artikel 1 Awbi). Ook indien de bewoner 
toestemming voor de huiszoeking verleent, dient de binnentredende opsporings-
ambtenaar deze mededeling te doen. Die toestemming kan uitdrulckelijk 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 schriftelijke 
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 binnen-
treden bestaat, zoals toegekend aan rechters, de officier van justitie of de burge-
meester." 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. 

19  Artikel 98 Sv. 
Artikel 1 Awbi. 

21  Wet van 22 juni 1994, Stb. 572, gewijzigd bij Wet van 26 april 1995, Stb. 250. 
22  Met betrekking tot het recht op privacy vergelijk artikel 8 EVRM. De Awbi beoogt overigens niet het 
eigendom of het bezit van een woning. 
23  T&C (Mevis), aant. 5 van de inleidende opmerkingen bij de Algemene Wet op het Binnentreden. Als 
voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden: een woonwagen, een caravan en een hotelkamer, mits 
die daadwerkelijk in gebruik zijn en een gevangeniscel. 
24  T&C (Mevis), t.a.p. 
25  Artikel 2 Awbi. 
26  Artikel 3 Awbi. 
27  Artikel 2 lid 1 Awbi. 
28  Artikel 2 lid 2 Awbi. 
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2.2. Engeland & Wales 

A. lnbeslagneming 
Met de invoering van de Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE 1984) is 
een algemene huiszoekings- en inbeslagnemingsbevoegdheid gecreeerd.' Deze 
wettelijke regaling heeft de voordien bestaande de common law bevoegdheid tot 
het uitvaardigen van warrants doen vervallen. Op grond van de PACE 1984 mag 
een opsporingsambtenaar alle voorwerpen inbeslagnemen indien hij het redelijke 
vermoeden heeft dat die voorwerpen zijn verlcregen uit een strafbaar feit of 
wanneer de inbeslagneming noodzakelijk is ter voorkotning van verlies of ver-
nietiging." 

Ook bij verschoningsgerechtigden, zoals in het Engelse recht bijvoorbeeld de ex-
echtgenoot van de verdachte, en geheimhoudingsplichtigen, zoals bijvoorbeeld de 
raadsman van de verdachte, lcunnen stuklcen in beslag worden genomen. Voor een 
dergelijke inbeslagneming geldt een bijzondere procedure. Om stulcken bij ge-
noemde personen in beslag te kunnen nemen, dient een opsporingsambtenaar een 
production order van een rechter te verkrijgen." Aangenomen kan worden dat deze 
speciale procedure ook geldt ten aanzien van brieven en paldcetten die in handen 
zijn gesteld van de post of can soortgelijke vervoerder." 

Degene onder wie stulcken in beslag zijn genomen, kan behalve door middel van 
het instellen van een civielrechtelijke actie ook een klacht indienen op grond van 
de police disciplinary code and procedure of zijn eigendommen terugeisen op 
basis van de Police (Disposal of Property) Regulations 1975. De beslagene kan zo 
een rechterlijke beslissing uitlolcken voor teruggave van zijn eigendommen of op 
deze manier de politic te dwingen de inbeslagneming te rechtvaardigen." 

B. Doorzoeking (huiszoeking) 
De PACE 1984 maakt onderscheid naar het soort materiaal dat gezocht wordt: 
namelijk niet-vertrouwelijk en vertrouwelijk materiaal. Met berrekking tot het 
laatstgenoemde materiaal gelden speciale regels, bijvoorbeeld dat alleen een circuit 
judge' een production order kan uitvaardigen en het strafbare feit als een serious 
arrestable offence moet kunnen worden geclassificeerd." Wanneer de stuklcen niet-
vertrouwelijk materiaal betreffen, kunnen die stuklcen met behulp van can search 
warrant van een justice of the peace worden verkregen." De search warrant en de 

29  Een goed overzicht van de verschillende typen van search warrants geven Bevan and Lidstone, a.w., 
onder andere op blz. 100 en 156. 
3°  Artikel 19 PACE 1984. 
31  Artikel 9 PACE 1984. 
32  De artikelen van de PACE met betrekking tot special procedure material kunnen zo uitgelegd worden 
dat poststukken ook onder deze regeling vallen. 
33  Bevan and Lidstone, a.w., biz. 146. 

Zie hoofdstuk 3. 
35  Voor een definitie van serious arrestable offence, zie artikel 116 PACE 1984. 

Anikel 8 PACE 1984. 
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production order geven een opsporingsambtenaar de bevoegdheid tot het betreden 
van premises. Het begrip premises wordt uitgelegd als elke plaats zowel van prive 
als openbare aard." Dit is dus een ruim begrip." Voor openbare plaatsen, die voor 
een ieder toegankelijk zijn, heeft de politie geen speciale bevoegdheden nodig." 
Met betrekking tot een ruimte (bijvoorbeeld een studentenhuis), die uit meerdere 
apart toegankelijke ruimtes (separate dwellings) bestaat, geldt een aparte regeling. 
Om toegang te Icrijgen tot alle niet-gemeenschappelijke ruimtes, zonder toestem-
ming van de bewoners, zijn namelijk aparte search warrants nodig." 

Een opsporingsambtenaar kan met behulp van een production order, die is afge-
geven door een rechter, toegang Icrijgen tot excluded of special procedure 
material.4 ' Onder dit speciale (bewijs)materiaal vallen bijvoorbeeld vertrouwelijke 
stuldcen met betrekking tot de bedrijfsvoering, journalistieke bronnen of erfelijk 
materiaal (DNA) dat in handen is van een ziekenhuis."'" Indien het vertrouwelijke 
materiaal bestaat uit stukken die vallen onder de verschoningsplicht van de raads-
man van de verdachte, dan kunnen die stulcken nooit in beslag worden genomen." 
Wanneer er andere mogelijkheden zijn om dit bewijs te verkrijgen, dienen die 
mogelijkheden eerst benut te worden, tenzij voorzienbaar is dat die mogelijkheden 
zullen falen. De wijze waarop de production order wordt verlcregen, staat weer-
gegeven in Schedule 1 bij de PACE 1984: de rechter mag een production order 
pas afgeven indien er is voldaan aan de aldaar opgesomde voorwaarden. Zo dient 
er sprake te zijn van een ernstig misdrijf (een serious arrestable offence) en moet 
het bijzonder materiaal betreffen dat van substantieel belang is voor het opspo-
ringsonderzoek. Voorafgaand aan de afgifte van de order dient er een redelijk 
vermoeden te bestaan, dat het bewijsmateriaal zich bevindt bij degene tegen wie de 
order wordt uitgevaardigd. Een production order is tot en met zeven dagen na 
afgifte geldig, terizij in de order is bepaald dat die voor een langere periode is te 
gebruiken. Indien degene tegen wie de production order is afgegeven niet 
meewerkt, kan hij worden vervolgd wegens contempt of Court, een ernstig 
misdrijf" De opsporingsambtenaar kan de benodigde stukken echter niet alsnog 
met een verlof tot huiszoeking verkrijgen." Indien de persoon, die door de 
production order verplicht werd om stukken af te geven, de verdachte over deze 
afgifte op de hoogte stelt, maakt diegene zich schuldig aan een strafbaar feit 
waarvoor hij kan worden vervolgd. 

37  Artikel 23 PACE 1984. 
38  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 93; zie de voorbeelden van artikel 23 PACE 1984. 
39  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 94. 
49  Artikel 17(2) en 32(7) PACE 1984. 

• 41  Artikel 9 PACE 1984 en bijbehorende Schedule 1. 
42  Zie artikel 14 PACE 1984. 
43  Een production order kan ook toegang geven tot computerbestanden, deze bestanden moeten dan wel 
zichtbaar gemaakt worden en in een vorm vrijgegeven worden die `vervoerbaar' is. 
" Zander, a.w., blz. 36; Artikel 10 PACE 1984. 
45  Schedule 1, paragraaf 15 PACE 1984. 
46  Bevan and Lidstone, a.w, blz. 156. 

105 



Een search warrant (verlof tot huiszoeking) geeft een opsporingsambtenaar de 
bevoegdheid tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner. De huis-
zoeking kan het in beslag nemen van stukken, het aanhouden van personen of de 
handhaving van orde en veiligheid tot doe hebben." ledere opsporingsambtenaar 
kan een verlof tot huiszoeking bij het Magistrates' Court (justices of the peace) 

aanvragen." Die aanvraag dient te worden goedgekeurd door een politie-ambtenaar 
met minstens de rang van inspecteur. Bovendien moet de aanvraag voorzien zijn 
van een schriftelijke toelichting. De behandeling van de aanvraag geschiedt ex 

pane, dat wil zeggen buiten de aanwezigheid van de belanghebbende (de 
bewoner). De rechter geeft het verlof alleen af, als hij ervan overtuigd is, dat een 
ernstig misdrijf is begaan en dat het gezochte materiaal zich bevindt in de woning 
waarvoor het verlof wordt gevraagd. Dit materiaal moet relevant zijn voor de 
opsporing en niet afgeschermd worden door een verschoningsrecht. Indien de 
rechter weigert om een search warrant af te geven, dan is er geen verdere aanvraag 
mogelijk, tenzij zich nieuwe gronden voordoen." De opsporingsambtenaar dient 
binnen een maand na afgifte van het verlof, de woning waarvoor het verlof is 
afgegeven binnen te treden en te doorzoeken." Het verlof kan slechts eenmaal 
worden gebruikt.' In het verlof staat aangegeven wie het heeft aangevraagd, de 
datum van afgifte, de wettelijke basis op grond waarvan het verlof wordt afge-
geven en wat het doel van de huiszoeking is en zo mogelijk, welke voorwerpen of 
personen er gezocht worden. Indien de search warrant niet voldoet aan de eisen 
die artikel 15 PACE daaraan stelt, is die warrant ongeldig en het bewijs dat 
daarmee is verlcregen onrechtmatig." 

Het merendeel van de huiszoekingen wordt verricht zonder een officieel verlof tot 
huiszoeking, maar met toestemming van de bewoner van de woning waar de huis-
zoeking moet plaatsvinden." Een dergelijke huiszoeking moet voldoen aan ver-
schillende eisen": voorafgaand aan het binnentreden dient er schriftelijk toestem-
ming te zijn verleend door een persoon die bevoegd is om die toestemming te 
geven, zoals de bewoner." De opsporingsambtenaar informeert de bewoner, dat hij 
niet verplicht is om toestemming te geven en dat alles wat in beslag wordt 

Artikel 17 PACE 1984. 
" Artikel 8 PACE 1984. 
49  Code B 2.8 PACE 1984, 
5°  Artikel 16(3) PACE en Code B 5.1; een verlof dat niet binnen die tijd wordt gebruikt, moet worden 
teruggezonden aan de grittier van de rechter die het verlof heeft verleend (Code B 7.3). 
51  Artikel 15(5) PACE 1984 en Code 5.3. 
52  R v Central Criminal Court and British Railway Board — A.1D Holdings (1992) Times 24 February 
1992; R v Southwark Crown Court and HM Customs and Excise ex pane Sorsky Defries, [1996] Crim. 
L.R. 195. 
" Daamaast kunnen plaatsen zonder verlof worden betreden ter aanhouding van de verdachte of ter 
handhaving van de openbare ode en veiligheid (artikel 17 PACE 1984). 
54  Code B 4 PACE 1984. 

Deze persoon kan de eigenaar of huurder van pand zijn, maar ook personen die deel uit maken van 
het huishouden (Bevan and Lidstone, a.w., blz. 122). Dit is anders in het Nederlandse recht, daar kan 
wel het zwaardere middel van de huiszoeking ingezet worden, indien aan een bevel 105 Sv geen gevolg 
wordt gegeven. 
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genomen, kan dienen als bewijs op de terechtzitting. De toestemming moet in 
vrijheid zijn afgelegd. Met betrekking tot de vrijwilligheid bestaat enige discussie, 
aangezien de lijn tussen een in volledige vrijheid afgelegde verklaring en een 
verklaring, die onder enige psychologische druk is afgelegd, snel is overtreden. 
Men mag er van uit gaan dat het uitoefenen van iedere vorm van druk ontoe-
laatbaar 

De procedureregels met betrekking tot het binnentreden staan weergegeven in 
artikel 16 PACE en de bijbehorende Code of Practice." De huiszoeking dient 
plaats te vinden op een redelijk tijdtip, tenzij dit, gezien het doel van de huis-
zoeking, onmogelijk is. Voorafgaand aan de huiszoeking legitimeert de opspo-
ringsambtenaar zich tegenover de bewoner en deelt het doel van de huiszoeking 
mee. Hij voorziet de bewoner tevens van een overzicht. In dit overzicht staat onder 
andere aangegeven of de huiszoeking geschiedt op grond van een verlof of met 
toestemming van de bewoner, alsmede bevat het een belcnopte weergave van de 
bevoegdheden van de opsporingsambtenaar met betrekking tot de huiszoeking en 
de rechten — bijvoorbeeld op schadevergoeding — van de bewoner." Tijdens het 
binnentreden en het zoeken mag, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, 
proportioneel geweld gebruikt worden. Een voorbeeld van een situatie waarin dit 
nodig zou lcunnen zijn, is verzet van een weigerachtige bewoner. 

Tijdens de huiszoeking mag alles in beslag worden genomen, dat beschreven wordt 
door de search warrant of bimien het doel van de huiszoeking valt." De op-
sporingsambtenaar kan tijdens de huiszoeking bovendien voorwerpen in beslag 
nemen waar hij het redelijke vermoeden van heeft dat zij lcunnen dienen als bewijs 
voor een gepleegd misclrijf of dat zij zijn verkregen door middel van een misdrijf 
en gevreesd moet worden dat die goederen anders verloren zouden gam.° Na 
afloop van de huiszoeking wordt een verslag gemaakt door de opsporings-
ambtenaar die de huiszoeking Dit verslag vermeldt onder andere het adres 
waarop is gezocht, de datum en de duur van de huiszoeking, wie bij de zoeking 
aanwezig waren en welke stuklcen in beslag zijn genomen. Voor degene bij wie 
voorwerpen in beslag zijn genomen, staat de mogelijkheid open om bij de rechter 
bezwaar tegen die inbeslagneming in te dienen op grond van de Police (Property) 
Act 1897. 

86  In de praktijk bleek dat de voorwaarden, zoals die gesteld worden in Code B 4, vaak in schriftelijke 
vorm ter ondertekening worden voorgehouden aan de bewoner van een pand waar huiszoeking verricht 
moet worden. Het is dan uiteraard de vraag in hoeverre dan gesproken kan worden van een vrijwillig 
afgelegde toestemming (Bevan and Lidstone, a.w., blz. 123). 
" Code B 5. 
88  R v Chief Constable of Lancashire ex parte Parker [1993] 2 All ER 52; zie hierna paragraaf 7.3.2. 

Artikel 18 PACE 1984 en Reynolds v Metropolitan Police Comr [1984] 2 All ER 649. 
° Code B 6. 
61  Artikel 16(9) PACE en Code 7. In de Home Office Consolidated Circulars 1997 is aangegeven dat 
een huiszoeking bij voorkeur geleid moet worden door een opsporingsambtenaar met minstens de rang 
van inspecteur. 
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3. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

3.1. Nederland 

Tijdens de behandeling van de strafzaak ter terechtzitting mag de rechter er in prin-
cipe van uit gaan dat het aan hem gepresenteerde bewijs rechtmatig is verkregen. 
Wanneer de verdachte echter een beroep doet op onrechtmatig verkregen 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 voorschriften worden overtreden, de 
eisen van proportionaliteit en subsidiariteit niet in acht worden genomen of er 
twijfel bestaat omtrent de gegeven toestemtning 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 processuele 
rechtsgoed niet in de geschreven bepaling tot uitdrulcking is gekomen, pleegt aldus 
Hoge Raad bij schending van het voorschrift nagegaan te worden of het onder-
liggende belang van het voorschrift is aangetastm Daarnaast 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 onrechtmatigheid jegens hem niet 
worden gesproken." Het hangt dus 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 verkregen, moet worden uitgesloten van bewijs.. Daamaast is het 
van belang dat het verzamelde bewijsmateriaal deugdelijk wordt verpakt en 
bewaard. Zodra er sprake is van verwarring of onachtzaamheid, kan bij twijfel het 
materiaal niet meewerken tot bewijs. 

3.2. Engeland & Wales 

Stuklcen die in beslag zijn genomen op grond van de daarvoor geldende regels zijn 
bruikbaar als bewijs op de terechtzitting. Onder common law weed bijzonder prag-
matisch gedacht over de bruikbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs 
(improperly obtained evidence): het belang van het onderzoek werd zo zwaar-
wegend geacht, dat dit belang meestal voorrang kreeg boven het geschonden 
belang van de persoon bij wie de stukken in beslag waren genomen. 66  Het onrecht-
matig verlcregen bewijs was dan ook in principe toelaatbaar, tenzij de rechter het, 
naar zijn eigen inzicht, ontoelaatbaar verklaarde. Later is deze opvatting met de 

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

Artikel 359a Sv. 
Corstens, a.w., blz. 636. 
Corstens, a.w., Hz. 637. 

66  Zander, a.w., Hz. 232. 
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inwerkingtreding van de PACE 1984 bijgesteld. Op grond van de PACE is onrecht-
matig bewijs in beginsel toelaatbaar, tenzij het onrechtmatig bij de verdachte is 
verlcregen en de toelating ervan in het nadeel van die verdachte zou zijn." Zo geeft 
artikel 78 PACE 1984 de rechter een - enigszins vage - aanwijzing hoe te handelen 
wanneer de prosecution onrechtmatig bewijs op de terechtzitting naar voren 
brengt. De rechter mag namelijk in een dergelijk geval het bewijs ontoelaatbaar 
verklaren als de toelating ervan de eerlijkheid van het proces (fair trial) in gevaar 
kan brengen. 68  Het Court of Appeal heeft bevestigd dat het aan de rechter is om te 
bepalen of bewijs ontoelaatbaar is. Dit oordeel van de rechter is onaantastbaar, 
tenzij er sprake is van een onredelijke beslissing. 69  De rechter heeft aldus een grote 
beslissingsvrijheid: zelfs als het bewijs is verlcregen met behulp van trucages, kan 
hij oordelen dat het toch voor toelating vatbaar is." De misleiding of trucage mag 
echter niet gebruikt zijn om zo de (beschermings)-bepalingen van de Codes of 
Practice te omzeilen.'' 

4. Rechtsvergelij kende conclusie 

De strekking van de Nederlandse en Engelse procesrechtelijke regels ten aanzien 
van doorzoeking (huiszoeking) en inbeslagneming verschilt in geringe mate van 
elkaar. In Nederland heeft de regeling met betrekking tot huiszoeking sinds kort 
een belangrijke wijziging ondergaan. Onder de huidige wet is het dwangmiddel 
van doorzoeking (de nieuwe term voor huiszoeking) geheel buiten het kader van 
het gerechtelijk vooronderzoek geplaatst. De officier van justitie kan met machti-
ging van de rechter-commissaris zelf een doorzoeking doen en stukken in beslag 
nemen. In sommige gevallen, wanneer vervoermiddel of een andere plaats dan een 
woning doorzocht wordt, heeft de opsporingsambtenaar of de officier van justitie 
zelfs helemaal geen machtiging van de rechter-commissaris nodig. Tevens heeft de 
Nederlandse politie in de wet een zelfstandige bevoegdheid tot het inbeslagnemen 
van stukken gelcregen. De Engelse politic heeft een dergelijke zelfstandige 
bevoegdheid niet, maar behoeft voor inbeslagname altijd een machtiging van een 
rechter. 

Het Engelse opsporingsonderzoek staat geheel onder regie van de politic zelf. De 
politic staat daarbij niet, zoals in Nederland, onder controle van een officier van 
justitie of een rechter. Wel is voor een huiszoeking een door een rechter af te geven 
search warrant of production order nodig. Op datgene dat zich na de afgifte van 
die warrant of order plaatsvindt, heeft de rechter tot aan de behandeling van de 
zaak ter terechtzitting geen zicht of zeggenschap meer. 

67  Cross 8c Tapper, a.w., blz. 537-538; R v Sang [1979] All ER 1222. 
68  Zander, a.w., blz. 245. 

Dit deed het Court of Appeal in de zaak Middlebrook, zoals geciteerd in Zander, a.w., blz. 241. 
Een voorbeeld hiervan is de zaak R v Khan [1994] 4 All ER 426 waarin de politic gebruik maalcte van 

afluisterapparatuur in de woning van de verdachte (over deze zaak meer in het navolgende hoofdstuk 8 
en 9). 
71  Cross & Tapper, a.w., blz. 541. 
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In Nederland is de wijze van inbeslagneming, met een bevel ex artikel 96a of 105 
Sv of een bevel tot doorzoeking, afhankelijk van de persoon die de inbeslag te 
nemen voorwerpen onder zich heeft. Indien de voor inbeslagneming vatbare voor-
werpen zich onder de verdachte bevinden kunnen die voorwerpen alleen via een 
bevel tot doorzoeking in beslag worden genomen. In het Engelse recht wordt 
daarentegen onderscheid gemaakt naar de aard van de in beslag te nemen 
voorwerpen. Afhankelijk of de voorwerpen vertrouwelijk dan wel ander materiaal 
betreffen, dienen de voorwerpen met een production order dan wet een search 
warrant in beslag te worden genomen. Het maakt voor het Engelse recht niet uit 
wie de voorwerpen onder zich heeft. 

Indien een persoon in Nederland niet voldoet aan een bevel tot inbeslagneming van 
voorwerpen ex artikel 96a of 105 Sv maakt deze persoon zich schuldig aan een 
misdrijf (artikel 184 Sr). De voorwerpen kunnen dan alsnog met een bevel tot 
doorzoeking in beslag worden genomen - mits die voorwerpen nog aanwezig zijn. 
In het Engelse recht is het echter niet mogelijk om na een weigering tot het 
voldoen aan een production order deze stuklcen alsnog met een search warrant in 
beslag te nemen. Dit hangt samen met het Engelse onderscheid naar de aard van 
het in beslag te nemen voorweip en de wijze van inbeslagneming. De weiger-
achtige maakt zich in een dergelijk geval wel schuldig aan een misdrijf (contempt 
of Court) waarvoor hij kan worden vervolgd. 

Zowel in Nederland als in Engeland & Wales kunnen stukken zonder problemen in 
beslag worden genomen met toestemming van de persoon onder wie de stuldcen 
zich bevinden. Bij inbeslagneming van stuklcen bij verschoningsgerechtigden of 
geheimhoudingsplichtigen die geen toestemming tot inbeslagname geven, kunnen 
echter wel problemen rijzen. Deze categorie van personen kan in het Engelse recht 
wel verplicht worden om stulcken af te geven. De stukken kunnen echter alleen met 
een production order in beslag worden genomen. In het Nederlandse recht kan een 
verschoningsgerechtigde of geheimhoudingsplichtige niet worden gedwongen tot 
afgave van stukken. Dit is een belangrijk verschil tussen het Nederlandse en 
Engelse recht. 

Het Nederlandse en het Engelse recht verschillen ten aanzien van de personen die 
een beroep kunnen doen op een verschoningsrecht of een geheimhoudingsplicht. 
Zoals reeds in hoofdstuk 6 werd besproken, verschillen de Nederlandse en Engelse 
categorieen van verschoningsgerechtigde en geheirnhoudingsplichtige personen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld in Engeland & Wales geen quicken inbeslag worden ge-
nomen bij ex-echtgenoten van de verdachte, omdat deze personen daar een ver-
schoningsrecht hebben, terwij1 deze personen een dergelijk recht niet hebben onder 
het Nederlandse recht, waardoor inbeslagneming wel mogelijk is. Eenzelfde pro-
bleem rijst bij inbeslagneming van stukken bij artsen. In het Nederlandse recht 
kunnen alleen stuldcen bij een geheimhoudingsplichtige in beslag worden genomen 
voor zover daarmee het beroep- of ambtsgeheim daarmee niet wordt geschonden. 
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5. Aanbevelingen 

In het intemationale rechtshulprecht is - met betrekking tot de inzet van dwang-
middelen ter inbeslagname - niet zozeer het strafprocesrecht dat tot problemen 
leidt, als wel het materiele strafrecht. 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 rechtshulpverdragen 
(het Europese Rechtshulpverdrag en het Uitleveringsverdrag) vereisen namelijk, 
voor de inzet van dwangmiddelen, dubbele strafbaarheid van het feit waarop het 
rechtshulpverzoek is gebaseerd. loch zijn er ten aanzien van het strafprocesrecht 
enkele aanbevelingen ten behoeve van het kleine rechtshulpverkeer te doen. 

Aangezien de Nederlandse en Engelse doorzoekings- (huiszoekings-) en inbeslag-
nemingsregelingen in grote lijnen overeenkomen - althans eenzelfde strekking 
hebben - kunnen de aanbevelingen ten behoeve van het kleine rechtshulpverkeer 
kort zijn. In ieder geval dient men bij zowel het verzoeken als het verlenen van een 
rechtshulpverzoek om inbeslagneming van stukken bij een verschoningsgerech-
tigde of geheimhoudingsplichtige op grond van het eigen recht na te gaan of de 
persoon een beroep kan doen op een verschoningsrecht of een geheimhoudings-
plicht, daar op dit punt verschillen bestaan tussen het Nederlandse en Engelse 
recht, met name ten aanzien van bijvoorbeeld medici. Deze groep van personen 
kan op grond van het Engelse recht immers in beginsel geen beroep doen op een 
geheimhoudingsplicht. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Engeland & Wales 
Indien een officier van justitie of een rechter-commissaris, in het kader van een in 
Nederland lopend strafrechtelijk onderzoek, een rechtshulpverzoek wil doen 
uitgaan tot doorzoeking in woningen of in kantoren van geheimhoudingsplichtigen 
of inbeslagneming van stuklcen dan dient bij dat verzoek een machtiging tot 
doorzoeking of een bevel ex artikel 105 Sv te worden gevoegd." Het ontbreken van 
een dergelijke machtiging of een dergelijk bevel kan het door middel van het 
rechtshulpverzoek verlcregen bewijs op de Nederlandse terechtzitting onbruikbaar 
maken. Het bewijs is dan immers niet volgens de Nederlandse regels verlcregen. 
Een lichtere of andere eis aan bewijs dat uit het buitenland is verlcregen in plaats 
van in Nederland vindt geen steun in het recht." Dit alles geldt niet indien het 
rechtshulpverzoek wordt gedaan door de rechter-commissaris zelf. Hij is immers 
zelf bevoegd tot het doen van doorzoekingen en inbeslagnemen van stuklcen. 

72  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 inbeslagneming 
in het kader van de kleine rechtshulp, DD 1996, blz. 451 e.v. 
73  Zie hoofdstuk 1. 
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Engelse rechtshulpverweken aan Nederland 
Bij de uitvoering van een Engels rechtshulpverzoek tot huiszoeking in een woning 
of een kantoor van een geheimhoudingsplichtige kan men er van uitgaan dat het 
onderliggende rechtshulpverzoek altijd in handen van de rechter-commissaris dient 
te worden gesteld. Een doorzoeking in het kader van de kleine rechtshulp wordt 
bijna altijd (ruim) van te voren gepland aangezien Engelse opsporingsambtenaren 
in het kader van de uitvoering van het rechtshulpverzoek aanwezig willen zijn. 
Hierdoor ontbreekt het spoedelement ('dringende noodzakelijkheid') dat vereist is 
voor een doorzoeking door een officier van justitie. 
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6. Wetteksten met betrekking tot inbeslagneming en doorzoeking (Wet 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden) 

Artikel 96a Sv 
I. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de opsporings-
ambtenaar een persoon die redelijkerwijs moet worden vermoed houder 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 grond van hun bevoegdheid tot verschoning 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 bloot-
stellen. 

4. Ten aanzien van brieven kan het bevel alleen worden gegeven, indien deze van de verdachte 
aflcomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, of wel indien zij het voorwerp van 
het strafbare felt uitmaken 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 houder van de concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de telecommu-
nicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dan wel aan een andere instelling van vervoer zijn toevertrouwd. 

Artikel 96b 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, 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 nood-
zakelijk 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 over-
brengen of door de bestuurder laten overbrengen. 

Artikel 96c Sv 
I. 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 ter inbeslagneming elke 
plaats met uitzondering van een woning 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 officier van justitie niet kan worden 
afgewacht, kan een hulpofficier deze bevoegdheid uitoefenen. Hij behoeft daartoe de machtiging van de 
°Meier van justitie. 3. Indien vanwege de vereiste spoed of de onbereikbaarheid van de officier van 
justitie de machtiging niet tijdig kan worden gevraagd, kan de machtiging binnen drie dagen na de 
doorzoeking door de officier van justitie worden verleend. Weigert de officier van justitie de machti-
ging, 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 officier van justitie of, in geval van toepassing van het tweede lid, onder leiding van de hulp-
officier. 
5. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 97 Sv 
1. In geval van ontdekking op heterdaad van eon strafbaar feit of in geval van verdenking van een 
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de °Meier van justitie, bij dringende noodzakelijk-
held 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 °Meier van justitie niet worden afgewacht, dan komt de bevoegdheid 
tot doorzoeking toe aan de hulpofficier. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toe-
passing. 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 binnen-
treden 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 
I. 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 geheim-
houding zich uitstrekt. 
2. Eon 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 strelct zich niet uit 
tot andere brieven of geschritlen dan die welke het voorwetp van het strafbare feit uitmaken of tot het 
begaan daarvan gediend hebben. 

Artikel 99 Sv 
I. Tenzij het belang van het onderzoek dit vordert, wordt tot inbeslagneming in eene waning niet over-
gegaan 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 doze afwezig is, eon zijner aanwezige huisgenooten in de gelegenheid, zich 
omtrent de ter plaatse inbeslaggenomen voorwerpen to verklaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van den 
verdachte, indien doze tegenwoordig is. 
[3. vervallend 

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 fen of in geval van verdenking 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 telecommu-
nicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) dan wet aan eon andere instelling van vervoer zijn toevertrouwd; 
eon on under voor zover zij klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op 
hem betrekking hebben, of wel indien zij klaarblijkelijk het voorweip van het strafbare feit uitmaken of 
tot het begaan daarvan gediend hebben. 
2. leder die ten behoove van dat vervoer zoodanige zaken onder zich heeft of krijgt, geeft dienaan-
gaande aan den officier van justitie of aan den hulpofficier op diens vordering de door dozen ge-
wenschte inlichtingen. De artikelen 217-219 Sv zijn van overeenkomstige toepassing. 
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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, 522), of de 
houder van de concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatie-
voorzieningen (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 kennisnerning van de inhoud der overige zaken, voor zover deze gesloten zijn, gaat de officier 
van justitie niet over dan na daartoe door de rechter-commissaris te zijn gemachtigd. 
3. De machtiging kan zowel mondeling als schriftelijk worden gevorderd en verleend. 
4. Wordt de machtiging geweigerd, dan geeft de officier van justitie de inbeslaggenomen zaken onver-
wijld aan de vervoerder ter verzending terug. 

(...) (hier niet op genomen) 

Artikel 105 Sv 
1. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op de vordering van de officier van justitie, bevelen dat 
hij die redelijkerwijs moet worden vermoed houder te zijn van een voor inbeslagneming vatbaar voor-
werp, dit ter inbeslagneming aan hem zal uitleveren of op de griffie van de rechtbank overbrengen, een 
en ander binnen de terrnijn 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 .] 

(...) (hier niet opgenomen) 

Artikel 110 Sv 
1. 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 aange-
wezen personen. 
2. Het doorzoeken van plaatsen overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid geschiedt onder leiding 
van de rechter-commissaris in tegenwoordigheid van de officier 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 111 -113 Sv 
[Vervallen.] 

Artikel 114 Sv 
I. De artikelen 100-102 vinden ten aanzien van den rechter-commissaris overeenkomstige toepassing 
[vervallen]. 
2. De rechter-commissaris is bevoegd te bepalen dat van de inhoud van inbeslaggenomen gesloten 
pakketten, brieven, stukken en andere berichten, welke am 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 telecornmunicatievoorzieningen (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 
[Vervallen.] 

115 



Hoofdstuk 8 : Observatie 

1. Inleiding 

Observatie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek kan worden gedefinieerd als 
het al dan niet heimelijk waamemen of beluisteren 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 hand-
having van de openbare orde als in de opsporing van strafbare feiten, gebruik ge-
maalct van observatiemethoden. Enkele steden in Engeland en Schotland worden 
tegenWoordig permanent bewaakt door videocamera's, de zogenaamde 'Closed 
Circuit Television'. Alles dat zich op straat of in algemene ruimtes van gebouwen 
afspeelt wordt opgenomen op videoband. In enkele gevallen gaat deze registratie zelfs 
zover, dat er tegelijkertijd met video-opnamen een gezichtsherkennings-programma 
meedraait, waarin politiefoto's zijn opgenomen. Wanneer het programma een 
`bekend' gezicht herkent, wordt dit vastgelegd in een register. De politie is hierdoor 
precies op de hoogte wie zich waar ophoudt, zelfs als het personen betreft die op dat 
moment geen verdachte zijn. Bij de groei van het gebruik van met name technische 
hulpmiddelen kunnen lcritische 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 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 jurispnidentie van het Europese Hof 
voorziet in maatstaven op dit gebied. Rechtmatige observatie is gebaseerd op 
regelgeving die hiermee in overeenstemming is. 

In de paragrafen 2 en 3 worden de regelingen met betreldcing tot observatie in 
Nederland en in Engeland en Wales besproken. Vervolgens wordt de gebmik van het 
verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting besproken in de paragraaf 4. Het 
hoofdstuk heeft een rechtsvergelijkende conclusie (paragraaf 5) en enkele aanbeve-
lingen ten behoeve van de kleine rechtshulp (paragraaf 6). Tot slot staan in paragraaf 7 
de wetteksten van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden met betrelcking obser-
vatie weergegeven. 

Artikel 126g en 126o Sv; W. Koopstra, P. Ende, GVO en BOB, herziening gerechtelijk vooronderzoek 
en de Bijzondere opsporingsbevoegdheden, Koninklijke Vermande, Lelystad 1999, blz. 42 e.v. 
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 bijvoorbeeld drugshandel of geweld. 
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2. Nederland 

Wettelijke regeling van observatie 
Voor de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden' was 
observatie als opsporingsmethode niet zelfstandig in het Wetboek van Strafvor-
dering geregeld, noch was er een algemene richtlijn met betreklcing tot observatie 
voorhanden.° Het gebruik van observatie werd gebaseerd op artikel 28 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. In de oude situatie was observatie alleen toegestaan 
ten aanzien van een verdachte van een misdrijf De duur van de observatie was niet 
aan een termijn gebonden. De observatie diende noodzakelijk te zijn en te worden 
getoetst aan de maatstaven van proportionaliteit en subsidiariteita 

In het Zwolsman-arrest' is voor het eerst in zeer mime mate aandacht besteed aan 
de toenmalige observatiepraktijk. De Hoge Raad stelde vast, dat met het gebruik 
van opsporingsmethoden in deze fase van het onderzoek een inbreuk was gemaakt 
op de persoonlijke levenssfeer in de zin van artikel 8 EVRM en artikel 10 Grond-
wet en dat deze inbreuk diende te worden gelegitimeerd door of krachtens een wet 
in formele zin. De Hoge Raad deed 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. Ms oorzaak hiervan werd het ontbreken van een 
normatief kader aangewezen. De Coinmissie stelde de wetgever verantwoordelijk 
voor het ontbreken van specifieke wettelijke regels met betrelcking tot bijzondere 
opsporingsmiddelen, zoals onder andere met betreklcing tot observatie. 8  Mede door 
het ontbreken van een normatief kader ten aanzien van bepaalde opsporings-
methoden, zoals bijvoorbeeld inkijkoperaties, pseudo-koop en infiltratie, heeft de 
politiepraktijk volgens de Commissie de grenzen van het toegestane overtreden. De 
aanbevelingen van de Parlementaire Enquetecommissie hebben geleid tot de Wet 
Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. In deze wet, die in februari 2000 in werking 

3  Stb. 1999, 245. 
4  Op deelgebieden bestonden wel specifieke richtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot grensover-
schrijdende observaties (ter uitvoering van artikel 40 SUO) en met betrekking tot de melding/registratie 
van de inzet van technische hulpmiddelen aan de Centrale Toetsingscommissie (deze commissie werd 
per 1 januati 1995 ingesteld). 
' HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 564 en NJ 1988, 511 (Schaduwen 1 en II). 
6  Zie voor wat betreft de motivering van de verwerping van het verweer HR 16 maart 1999, NJB 1999, 
blz. 54. 
' HR 19 december 1995, NJ 1996, 249. 
g  Inzake opsporing,.Rapport van de Parlementaire Enquete Commissie onder voorzitterschap van M. 
van Traa, Staatsuitgeverij, 1996. 
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is getreden, worden onder andere opsporingsmiddelen als observatie en inkijk-
operaties, zoals die in de praktijk ontwilckeld waren, gecodificeerd. In het onder-
staande wordt de nieuwe regeling met betrelcking tot observatie 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 verkregen van 
bepaalde aspecten van iemands leven. 9  Hiermee zijn deze artikelen van toepassing 
op observaties die een stelselmatigmatig karakter hebben. Een eenmalige of kort-
durende observatie die niet bedoeld is om iemands doen en laten in kaart te 
brengen, zoals bijvoorbeeld het nemen van een foto, valt niet onder deze regeling. 
Een dergelijke observatie kan zonder bevel van de officier van justitie plaats-
vinden. Het belangrijkste criterium voor stelselmatige observatie zoals bedoeld in 
de artikelen 126g en 126o Sv is intensiteit van de observatie. De intensiteit wordt 
bijvoorbeeld beinvloed 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 medebepalend bij de beoordeling van de stelsel-
matigheid van de observatie.'° 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 buiten af zichtbaar is, mag worden waargenomen." 

Indien de observatie plaatsvindt met gebruik van technische hulpmiddelen gelden 
daarvoor geen extra vormvoorschriften. Als voorbeelden van technische hulp-
middelen die bij observatie kunnen worden gebruikt, noemt de Memorie van Toe-
lichting onder andere: verrekijkers, foto- en videoapparatuur, infrarood camera's, 
warmtemeters en peilzenders. 12  Apparaten waarmee communicatie kan worden 
opgenomen, zijn hier expliciet uitgezonderd. Er mag op basis van artikel 126g of 
126o Sv 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 Sy.° Het derde lid van artikel 126g, alsmede 
artikel 126o lid 3 Sv, schrijven voor, dat plaatsbepalingapparated alleen op een 
persoon mogen worden bevestigd als die persoon daar toestemming voor heeft 
gegeven. 

9  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. 

HR 18 mei 1999, nr. 109.072: de samenhang van elementen zoals frequentie, duur, plaatsen, 
methoden, doel, overlast en verdenking zijn bepalend voor de stelselmatigheid van de observatie. 

MvT, artikelsgewijze toelichting, onderdeel A, bij artikel 126g, tweede lid. 
12  Artikelen 126cc en 126dd Sv; Besluit bewaren en vernietigen niet gevoegde stukken, Stb. 1999, 548 
en Besluit technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden, Stb. 1999, 547. 

Zie hoofdstuk 9. 
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Voorwerp van observatie 
Als voorwerp van observatie wijst artikel 126g Sv de verdachte aan tegen wie een 
verdenlcing bestaat dat hij een misdrijf heeft begaan. Aan de emst van het misdrijf 
worden voor de inzet van stelselmatige observatie geen verdere eisen gesteld. 
Daamaast lcunnen op basis van artikel 126o Sv personen worden geobserveerd van 
wie wordt vermoed dat zij emstige misdrijven hebben beraamd of gepleegd in 
georganiseerd verband." 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 geheimhoudingsplichtigen kan alleen 
geschieden als zij zelf verdachten zijn. In overige gevallen kunnen zij evenals als 
andere derden, niet zijnde verdachten, niet worden geobserveerd. 

Inkijkoperaties 
In het geval dat een persoon wordt verdacht van een misdrijf als omsclueven 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. Dit is 
een strenger criterium dan in het algemeen voor observatie geldt. Deze opsporings-
methode wordt ook wel een inkijkoperatie genoemd. Een inkijkoperatie is een 
bijzondere vorm van observatie, waarbij besloten plaatsen worden betreden. 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 de inkijkoperatie lcunnen wel 
voorwerpen, zoals drugs, in beslag worden genomen of sporen veilig gesteld 
worden. 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 per-
soonlijke levenssfeer. Of de observatie als stelselmatig wordt aangemerkt, wordt 
vooraf bepaald. Indien stelselmatige observatie redelijkerwijs te verwachten is, 
geeft de officier van justitie schriftelijk, of bij dringende noodzaak mondeling, 
opdracht voor de observatie. De opsporingsambtenaar lcrijgt 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 
maken van een georganiseerd verband waarin (emstige) misdrijven worden ge- 

Zie het voorgestelde artikel 132a Sv; in dit artikel wordt ook gesproken van het in georganiseerd 
verband beramen van misdrijven, de vroegcre pro-actieve fase. 
15  MvT, aantekening 4.8. 
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pleegd of beraamd.' De officier van justitie vermeldt in dat bevel op welke wijze 
de observatie door de opsporingsambtenaar moet worden uitgevoerd.'' 

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 internationale (kleine) rechtshulpverzoeken met betrekking 
tot observatie ook buitenlandse opsporingsambtenaren aan de uitvoering kunnen 
meewerken. 

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 is of ter aanhouding van de verdachte. De bevoegd-
heid mag namelijk alleen worden toegpast om het doel van strafvorderlijk 
onderzoek — het nemen van strafvorderlijke beslissingen — te verwezenlijken. Een 
eenmaal afgegeven bevel hoeft niet tussentijds te worden getoetst." Het bevel kan 
met redenen omkleed worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of beeindigd. 

3. Engeland & Wales 

Wettelijke regeling van observatie 
Observatie behoort in Engeland en Wales tot de standaard politiepralctijk en is tegen-
woordig, evenals direct afluisteren' 9, wettelijk geregeld in deel III van de nieuwe 
Police Act 1997• 2 ° Dee! III van de Police Act 1997 ziet op observatie met behulp van 
(afluister)apparatuur, waarvan de plaatsing een inbreuk op een eigendomsrecht 
betekent, omdat daartoe geen toestemming door de rechthebbende is gegeven. 2 ' 

Het primaire doel van observatie volgens de Code of Practice is het opsporen ter 
berechting van plegers van stafbare feiten. De toestemming tot observatie kan worden 
gegeven in het kader van de opsporing van strafbare feiten, de handhaving van de 
publieke orde en veiligheid en in het kader van de samenwerlcing met buitenlandse 
politiele en justitiele autoriteiten. 

Behalve op basis van de Police Act 1997 kan ook geobserveerd worden in het kader 
van de Security Service Acts 1989 en 1996 en de Intelligence Services Act 1994. Deze 
Acts zijn van toepassing op de Security Service en de MI5 (geheime dienst). Deze 
diensten hebben tegenwoordig ook een rol in het opsporen van emstige misdrijven, 

16  MvT, aantekening 4.2. 
17  Artikel 126g lid 5 en 6 en artikel 1260 lid 3 en 4 Sv. 
18  De Minister van Justitie is blijkens de Memorie van Toelichting van mening dat een dergelijke toets 
slechts leidt tot automatisme. 
19  Zie hoofdstuk 9. 
70  En de bijbehorende Code of Practice. 

Een voorbeeld van een dergelijk geval is het plaatsen van videocamera's in een niet openbaar 
toegankelijke ruimte zonder toestemming van de eigenaar van die ruimte. 
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met name wanneer deze gerelateerd kuimen worden aan terroristische organisaties 
zoals de IRA. In dergelijke gevallen worden deze speciale diensten ingeschakeld door 
National Criminal Intelligence Service (NCIS). 22  Zij hebben op grond van de 
Intelligence Services Act 1994 ongeveer dezelfde bevoegdheden als de politie met 
betreklcing tot observatie en afluisteren en gebruik van teclmische hulpmiddelen 
daarbij. Er bestaan echter wel verschillen in controleerbaarheid van het gebtuik van de 
bevoegdheden en in het inzetten van opsporingsmethoden ten aanzien van geheim-
houdingsplichtigen, aangezien bovengenoemde diensten geheel in het geheim 
opereren. 

Vormen van observatie en technische hulpmiddelen 

In de Police Act 1997 en de bijbehorende Code of Practice wordt onderscheid 
gemaakt tussen drie vormen van observatie: het heimelijk fotograferen van personen 
of groepen personen, het observeren van personen in openbaar toegankelijke ruimtes 
(public places) en het observeren van personen in niet openbaar toegankelijke ruimte 
(private places). Tijdens de laatste twee vormen van observatie mogen technische 
hulpmiddelen worden ingezet. 

Indien geobserveerd wordt vanuit een woning of geheime schuilplaats dan wordt, 
voorafgaand aan de actie, de observatiepost gebspecteerd door een hogere politie-
functionaris met tenminste de rang van inspecteur. Hij meldt de eigenaar van de 
woning dat tijdens een terechtzitting de kans bestaat dat de plaats van de woning moet 
worden vrijgegeven. Indien openbaarmaking te veel risico's met zich brengt zal in de 
meeste gevallen besloten worden om de plaats niet bekend te maken." 

Observatie geschiedt met behulp van de gebruikelijke politiemethoden zoals het 
volgen van een persoon of vanuit een schuilplaats situaties en personen gadeslaan. 
Daamaast is het ook mogelijk technische hulpmiddelen voor de observatie te 
gebruiken, zoals infraroodkijkers en peilbakens. Het gebruik van Closed Circuit 

Television in openbare ruimten of op straat valt Met onder de regeling van de Police 

Act!' 

Voorwetp van observatie 
De inzet van observatie als opsporingsmiddel is in het Engelse recht niet beperkt tot 
de verdachte, maar hangt vooral af van de emst van het misdrijf. De toestemming-
verlenende autoriteit dient van de volgende punten overtuigd te zijn voordat zij haar 
fiat mag geven: ten eerste, dat de opsporing plaatsvindt in het kader van de opsporing 
van een emstig misdrijf (serious crime). In Code of Practice wordt het begrip emstig 
misdrijf uitgelegd als misdrijven waarbij geweld is gebruikt, die tot aanzienlijk 
financieel nadeel hebben geleid, die in georganiseerd verband zijn gepleegd of 
waarvan de pleger ouder is dat 21 jaar en geen strafrechtelijk verleden heeft en 
waarvan verwacht kan worden dat die pleger meer dan drie jaar gevangenisstraf zal 

22  Zie hoofdstuk 3 voor een bespreking van NCIS. 

23  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 235; Blake and Austin v DPP [1993] Crim LR 586. 
24  Code of Practice, Note IA. 
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lcrijgen. Ten tweede, dat minder vergaande opsporingsmethoden geen effect hebben 
gehad of zullen hebben. Ten derde, dat de observatie hoogstwaarschijnlijk zal leiden 
tot de aanhouding van de verdachte en tenslotte, dat de inzet van technische hulp-
middelen operationeel haalbaar is. De bevoegde autoriteit dient de emst van het 
misdrijf en de mate waarin inbreuk wordt gemaakt op het recht op privacy van de 
geobserveerde tegen elkaar af te wegen." 

Indien de opsporingsambtenaar die de aanvraag doet tot het inzetten van observatie 
vermoedt dat verschoningsgerechtigden of geheimhoudingsplichtigen geobserveerd 
zullen worden, dient hij dit in zijn aanvraag te vermelden. Het is in beginsel mogelijk 
dat deze categorieen van personen worden geobserveerd. Of het bewijsmateriaal dat 
daarmee is verlcregen ter terechtzitting mag worden gebruikt, is een tweede." 

Inkykoperaties 
Op grond van artikel 93 van de Police Act 1997 kan toestemming worden gegeven 
voor een inlcijkoperatie. Een niet publiek toegankelijke plaats kan worden betreden 
indien de toestemming verlenende autoriteit er in alle redelijkheid van overtuigd is dat 
een dergelijke operatie in het kader van het onderzoek naar een ernstig misdrijf 
noodzakelijk is en dat met andere middelen met hetzelfde resultaat bereikt kan 
worden. Onder niet publiek toegankelijke plaatsen worden ook woningen verstaan. 
Dit betekent dat op grond van het Engelse recht een inkijkoperatie ook in woningen 
kan plaatsvinden. 

Bevoegde autoriteit 
Tot het geven van toestemming voor het nemen van foto's in het kader van observatie 
is een inspector (inspecteur) bevoegd. Deze toestemming dient in beginsel schriftelijk 
te worden gegeven, maar kan in spoedgevallen ook mondeling geschieden. De toe-
stemming voor het observeren op openbare plaatsen en in openbare ruimtes dient 
schriftelijk te worden gegeven door een superintendent (vergelijkbaar met de rang van 
comrnissaris tot schaal 15). In spoedgevallen is mondelinge toestemming mogelijk. 
Voor inlcijkoperaties is de toestemming van een chief constable (hoofdcommissaris) 
of iemand van gelijke rang nodig." Bij afwezigheid van de hoofdcomthissaris kan een 
assistant chief constable, zij het alleen schriftelijk, toestemming geven. De hoofd-
commissaris kan zij vemieuwd moet worden. Ook voor de observatie van ver-
schoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen is de toestemming van een chief 
constable of iemand van gelijke rang nodig." 

Duur van de observatie 
De toestemming van de inspector tot het nemen van foto's vervalt zodra de foto's zijn 
genomen. Wanneer mondeling toestemming is gegeven, vervalt deze binnen 72 uur. 
Observatie in openbaar toegankelijke ruimtes kan voor maximaal drie maanden 

26  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 233. 
Zie paragraaf 4.2. 

27  Artikel 93 Police Act 1997. 
Artikel 97 Police Act 1997. 
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worden toegestaan, tenzij de toestemming (telkens voor ten hoogste due maanden) 
wordt verlengd. Tussentijds dient de bevoegde autoriteit - de superintendent - met 
intervallen van een maand op de hoogte te worden gesteld van de resultaten van de 
observatie. Indien de superintendent de observatie niet langer nodig acht, trekt hij zijn 
toestemming in. Toestenuning voor een inkijkoperatie kan voor ten hoogste drie 
maanden worden gegeven. Een mondelinge toestemming is zoals gezegd slechts voor 
72 uur geldig. De bevoegde autoriteit dient maandelijks op de hoogte te worden 
gesteld van de resultaten van de inlcijkoperatie. De operatie wordt beeindigd indien 
deze niet langer noodzakelijk is voor het onderzoek. 

4. Het gebruik van het verIcregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

Stelselmatige observatie betekent 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 overeenkomstig de wet geschiedt 
en, kort gezegd, nodig is in een democratische samenleving ter handhaving van de 
nationale en openbare veiligheid en het economisch welzijn, is geen sprake van een 
schending van artikel 8 EVRM. De waarborgen dienen weerspiegeld te worden 
door nationale wetgeving op basis waarvan een inbreuk wordt gemaakt op artikel 8 
EVRM. Deze wettelijke bepalingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Deze wet 
dient de burger een betrouwbare indicatie te geven ten aanzien van de omstandig-
heden 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 vrij-
heden zijn geschonden heeft op grond van artikel 13 EVRM recht op een effective 
remedy van een nationale instantie. 

4.1. Nederland 

De Hoge Raad heeft in de zogenoemde Schaduwen-arresten (I en II)" bepaald, dat 
wanneer opsporingsambtenaren zich beperken tot waarnemingen van hetgeen in 
het openbaar geschiedt, dit geen inbreuk betekent op het recht op privacy. Een 
dergelijke schending van het recht op privacy achtte de Hoge Raad wel aanwezig 
bij gebruik van videocamera's. Deze inbreuk mocht volgens de Hoge Raad echter 
worden gebaseerd op de in artikel 141 Sv neergelegde algemene opsporings-
bevoegdheid waardoor de inbreuk dus in accordance with the law was en mitsdien 
niet in strijd met artikel 8 EVRM." In het Zwolsman-arrest' was de Hoge Raad, 
zoals reeds gezegd, van mening dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
gelegitimeerd dient te worden door of lcrachtens een wet in fonnele zin. 

29  HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 546 en NJ 1988, 511. 
HR II november 1994, NJ 1995, 400. 

31  HR 19 december 1995, NJ 1996, 249. 
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Observatiemethoden die verder gaan kunnen daarom niet meer worden gebaseerd 
op artikel 2 Politiewet jo 141 Sv. 

De voor het bewijs relevante resultaten van de stelselmatige observatie lcunnen op 
basis van artikel 152 jo 126aa Sv in het dossier worden gevoegd." Met betreldcing tot 
de bewaring van overige stuldcen is artikel 126cc Sv van toepassing." 

Met betreldcing tot bewijsmateriaal dat door middel van observatie van of bij een 
verschoningsgerechtigde of een geheimhoudingsplichtige is verkregen, kan men ervan 
uitgaan dat dit bewijsmateriaal tijdens het onderzoek ter terechtzitting niet toelaatbaar 
is overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 98, 217 en 218 Sv. 

4.2. Engeland & Wales 

Op hoofdbureaus van de Engelse politie wordt een centraal bestand bijgehouden van 
alle observaties en (tele)communicatietaps. In dit bestand is opgenomen om wat voor 
een soort zaak het gaat, door wie autorisatie is gegeven tot het inzetten van de 
opsporingsmethode, of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden met betreldcing tot 
de opsporingsmethoden en wat het resultaat van de inzet is geweest. Deze bestanden 
blijven ten minste twee jaar bewaard." Tijdens de observatie houdt iedere observant 
zelf een verslag bij van wat hij waameemt. In dit verslag geeft hij aan wie waarneemt, 
wie of wat wordt waargenomen en de plaats van waameming, daamaast parafeert de 
observant ellce bladzijde van zijn verslag. 

Resultaten die met behulp van observatie zijn verlcregen lcunnen als bewijs ter terecht-
zitting worden gebruikt." Evenals andersoortig bewijsmateriaal dient het door middel 
van observatie verlcregen bewijs in zo direct mogelijke vorm op de terechtzitting te 
worden gepresenteerd. Bewijs van horen zeggen, hearsay evidence, is immers met 
toegestaan. Op de beoordeling van de waarde van het bewijsmateriaal is artikel 78 
PACE 1984 van toepassing." Door de invoering van de Human Rights Act 1998 
dienen de Engelse rechters bij de beoordeling van het door middel van observatie 
verkregen bewijsmateriaal tegenwoordig ook de artikelen van het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en de bijbehorende jurisprudentie van het Europese Hof 
in acht te nemen. In dergelijke gevallen wordt getoetst of de inbreuk die de observatie 
maakt op het recht op privacy, voldoet aan artikel 8 EVRM. In de uitspraak inzake 
Malone' heeft het Europese Hof vpor de Rechten van de Mens de eisen van artikel 8 
EVRM nog eens benadrulct: de wettelijke regeling, op grond waarvan een inbreuk op 

32  In de Nederlandse praktijk worden de observatieverslagen van de observanten vaak samengevat in 
een proces-verbaal van observatie dat wordt opgemaakt door de teamleider van de observanten of door 
het hoofd van de betreffende dienst. 
33  Afscherming van bepaalde informatie, zoals gebruikte technieken en tactieken, is mogelijk op basis 
van artikel 187 Sv. 
34  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 234 e.v. 
35  Emmerson and Friedman, a.w., blz. 42 en 44. 

Emmerson and Friedman, a.w., blz. 76. 
EHRM 27 juni 1984, dhcour.fr/hudoc2doc/hejud/sift/118.txt, rechtsoverweging 67. 
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de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt, moet de burger voldoende duidelificheid 
verschaffen welke autoriteiten bevoegd zijn tot die inbreuk en onder welke omstandig-
heden. 

De rechter beoordeelt of bewijsmateriaal dat is verkregen door middel van observatie 
van verschoningsgerechtigden en geheimhoudingsplichtigen ter terechtzitting mag 
worden gebruilct. De House of Lords heeft beslist dat bewijsmateriaal dat onder een 
geheimhoudingsplichtige aanwezig was alleen in het strafproces kan worden gebracht 
(disclosed) indien de verdachte daar toestetnming voor heeft verleend." 

5. Rechtsvergelijkende conclusie 

Zowel in het Nederlandse als in het Engelse recht is recent een regeling met befrek-
king tot observatie in werking getreden: in Nederland de Wet Bijzondere Opsporings-
bevoegdheden en in Engeland & Wales deel III van de Police Act 1997. In beide 
regelingen worden reeds fang bestaande politiepraktijken tenslotte wettelijk geregeld. 
De wetswijzigingen in beide landen hebben behalve voor de nationale opsporing van 
strafbare feiten ook consequenties voor de intemationale samenwerking op het gebied 
van opsporing. 

Op grond van de Nederlandse wet is het toegestaan om een verdachte of een persoon 
van wie vermoed wordt dat hij deel uit maalct van een criminele organisatie stelsel-
matig en doelgericht te observeren. Op deze manier lcunnen bepaalde aspecten van 
iemands !even min of meer volledig in beeld worden gebracht. Bij de observatie 
lcurmen technische hulpmiddelen zoals foto- en videocamera's en peilzenders worden 
ingezet. Observatie van verschoningsgerechtigden of geheimhoudingsplichtigen is 
niet toegestaan, tenzij die personen zelf verdachte zijn. Anderen dan de verdachte 
kunnen alleen op grond van artikel 126o Sv worden geobserveerd of in samenhang 
met de observatie van de verdachte. 

Observatie als opsporingsmethode is in het Engelse recht ten aanzien van een ruimere 
groep personen toegestaan dan in het Nederlandse recht. Als prirnair doel van 
observatie beschouwt de Engelse wet het opsporen ter berechting van plegers van 
strafbare feiten. De inzet van de observatie is niet beperkt tot verdachten, maar kan 
ook ten aanzien van derden geschieden. Het criterium voor de observatie is de emst 
van het misdrijf. Ook geheimhoudingsplichtigen en verschoningsgerechtigden mogen 
in het Engelse recht worden geobserveerd. Bij de observatie kunnen diverse tech-
nische hulptniddelen, zoals foto- en videocamera's en infraroodlcijkers, worden 
ingezet. 

De bevoegdheid tot het geven van toestemming tot de inzet van een inlcijkoperatie 
tijdens het vooronderzoek is in Nederland toegewezen aan de officier van justitie. In 
het Engelse recht valt deze toestemmingsbevoegdheid daarentegen toe aan een 

38  Emmerson and Friedman, a.w., blz. 61, e.v. 
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politiefunctionaris (chief constable). Deze bevoegdheidsverdeling valt onder andere 
samen met de structuur van het Engelse vooronderzoek. Het gehele Engelse voor-
onderzoek vindt namelijk plaats onder leiding van de politie zelf. De politie staat 
daarbij niet onder leiding of controle van een rechter of officier van justitie. De 
Nederlandse en Engelse regelingen verschillen ook ten aanzien van de plaats waar een 
inlcijkoperatie mag plaatshebben. In het Nederlandse recht mogen ter observatie alleen 
besloten ruimten worden betreden die geen woningen zijn. Onder de Police Act 1997 
mogen in Engeland & Wales alle besloten plaatsen worden betreden, inclusief 
woningen. 

De Nederlandse wet wijst de officier van justitie aan als bevoegde autoriteit om een 
observatie te gelasten. Hij geeft in een bevel toestemming voor een stelselmatige 
observatie. Niet stelselmatige observatie, zoals het maken van een foto, valt onder de 
bevoegdheid van de politie zelf. Een bevel tot observatie dat door een officier van 
justitie is afgegeven, heeft een geldingsduur van maximaal drie maanden en kan 
(telkens) worden verlengd. In het Engelse recht is, evenals in het Nederlandse recht 
een politiefunctionaris, in dit geval een inspector, bevoegd tot het geven van 
toestemming voor het maken van foto's in het kader van een observatie. Deze 
toestemming vervalt zodra de foto is gemaakt. De toestemming voor verdergaande 
observatiemethoden, zoals het observeren van openbare plaatsen, is in het Engelse 
recht, anders dan in het Nederlandse recht, ook toegewezen aan de politie: een 
superintendent geeft schriftelijk toestemming tot observatie die verder gaat dan het 
nemen van foto's. Deze toestemming is drie.maanden geldig en kan telkens voor ten 
hoogste drie maanden worden verlengd. 

Aan de opmaak van een proces-verbaal worden in het Engelse recht strenge eisen 
gesteld: iedere observant maalct zelf een rapport op, dat per bladzijde wordt 
geparafeerd. De manier waarop Nederlandse opsporingsambtenaren processen-verbaal 
van observatie plegen op te maken, voldoet over het algemeen niet aan de Engelse 
maatstaven. Deze rapporten bevatten namelijk hearsay-elementen, aangezien het 
uiteindelijke proces-verbaal van observatie vaak wordt opgemaalct door de leider van 
het observatieteam. Nederlandse observatie-rapporten die in het kader van inter-
nationale rechtshulpverlening aan Engeland op een dergelijke wijze zijn opgemaakt de 
in Nederland gebruikelijke wijze, zijn onbruikbaar op de Engelse terechtzitting. De 
enige manier om het bewijs dat door de observatie is verlcregen bruikbaar te laten zijn, 
is door middel van een getuigenverhoor van de observanten ter terechtzitting. 

6. Aanbevelingen 

Zowel ten aanzien van inkomende als van uitgaande rechtshulpverzoeken dient men 
rekening te houden met de verschillen tussen het Nederlandse en Engelse recht met 
betreldcing tot de mogelijkheid om geheimhoudingsplichtigen te observeren. Op grond 
van het Nederlandse recht lcunnen namelijk alleen verdachten of personen van wie 
vermoed wordt dat zij deel uitmaken van een criminele organisatie worden geob-
serveerd. 
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Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Engeland 
In Engelse rechtshulpverzoeken waarin om de inzet van een inkijkoperatie wordt 
gevraagd, dienen Nederlandse autoriteiten duidelijk te stellen dat op grond van de 
Nederlandse wet inkijkoperaties in woningen niet mogelijk zijn. Engelse rechtshulp-
verzoeken waarin om een inkijkoperatie in een woning wordt gevraagd zullen dan ook 
dienen te worden afgewezen. 

Engelse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
Om te voorkomen dat Nederlandse observatierapporten onbruikbaar zijn in het 
Engelse strafproces, dient men de processen-verbaal opmaken op een voor een in het 
Engelse recht aanvaardbare manier. Dit houdt in dat iedere observant apart zijn waar-
nemingen vastlegt en parafeert. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de 
observant toch alsnog op de terechizitting in Engeland dient te verschijnen. 
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7. 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 waameemt. 
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 recht-
hebbende. 
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. Een 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 aan-
duiding 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 beein-
digd. 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 126o Sv 
1. 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 
emstige 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 waameemt. 
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. Een 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; 
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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 

f. de geldigheidsduur van het bevel. 

5. Artikel 126g, 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 telecommuni-
catie 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 nieuwe Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) onder 
andere het gebruik van technische hulpmiddelen in de opsporingsfase van het 
strafrechtelijk onderzoek. In dit hoofdstuk worden de regelingen met betrekking 
tot het opnemen en afluisteren van telecommunicatie in Nederland en Engeland & 
Wales besproken. Daarnaast wordt de mogelijkheid van het opnemen en afluis-
teren van vertrouwelijke communicatie (direct afluisteren), zoals geregeld in de 
Wet BOB, behandeld. In het Engelse recht kent men reeds langer een regeling 
met betrekking tot de laatst genoemde opsporingsmethode. 

In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 2 en 3 de regelingen met betreklcing tot de 
telefoontap en het direct afluisteren in Nederland en in Engeland en Wales 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 Engelse regelingen 
met betreldcing tot het opnemen van telecommunicatie en direct afluisteren naast 
elkaar worden gezet. In paragraaf 6 worden enige aanbevelingen ten aanzien van de 
kleine rechtshulp gedaan. Paragraaf 7 bevat de wetteksten van de Wet Bijzondere 
Opsporingsmethoden met betreldcing tot het opnemen van telecommunicatie en 
vertrouwelijke communicatie. 

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-structuur een 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 is toegelaten. In 
de richtlijn van de Procureurs-Generaal van 2 juli 1984 was een nadere beperlcing 
aangebracht tot misdrijven die, gelet op de aard of frequentie, dan wel in het 
georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk maken op 
de rechtsorde. In zaken waarin reeds een gerechtelijk vooronderzoek was geopend, 
kon ook in lichtere gevallen toestemming voor een telefoontap worden gegeven. 
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De artikelen 126m en 126t Sv, zoals deze zijn gaan gelden na de inwerkingtreding 
van de nieuwe Wet BOB, hebben het afluisteren en opnemen van telecommunicatie 
losgekoppeld van het gerechtelijk vooronderzoek. In geval van verdenking van een 
misdrijf zoals omschreven in artikel 67 Sv dat een erristige inbreuk op de rechtsorde 
oplevert, kan de officier van justitie bevelen dat telecommunicatie wordt opge-
nomen. De officier van justitie heeft voordat hij een dergelijk bevel kan afgeven wel 
een machtiging van de rechter-commissaris nodig (zie hieronder). 

Voorwerp van een telecommunieatietap 
In artikel 125g Sv (oud) gold de eis dat alleen telecommunicatie kon worden opge-
nomen waaraan de verdachte deelnam, zodra de verdachte was aangehouden diende 
met het afluisteren en opnemen te worden gestopt. ' Dit vereiste is in de artikelen 
126m en 126t Sv geschrapt. Artikel 126m Sv eist voor de irizet van het afluisteren en 
opnemen van telecommunicatie dat tegen de verdachte de verdenking bestaat dat hij 
een emstig misdrijf (artilcel 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 kunnen ook telefoongesprekken van anderen dan 
de verdachte worden afgeluisterd en opgenomen (artikel 126t Sv), in ieder geval 
dient wel de betroklcene bij het georganiseerde criminele verband aan het gesprek 
deel te nemen. 

Hoewel de wetgever — ook in de nieuwe Wet BOB — daar Set expliciet in heeft 
voorzien, mag geen telecommunicatie van verschoningsgerechtigde worden opge-
nomen, tenzij die verschoningsgerechtigde zelf verdachte is, 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 vermoed wordt 
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. 2  
Voor een dergelijk bevel golden de voorwaarden van het tweede lid van artikel 125i 
Sv. Dit is onveranderd het geval onder de nieuwe wet. 

Indien er sprake was van een onbekende verdachte, dan kon em zogenaamd NN-tapbevel worden 
afgegeven. Er diende in een dergelijk geval we] 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 
strafbare kit. Indien in de loop van het onderzoek de naam van de verdachte bekend went werd het bevel 
en het gvo op naam van die verdachte gezet; artikel 181 Sv. 
2  Het opnemen van niet-openbare e-mail dient te geschieden op grond van de bepalingen met betrek-
king 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 dergelijke communicatie op te nemen. De opsporingsambtenaar 
die van de rechter-commissaris een bevel tot het aftappen en opnemen van gegevens-
verkeer kreeg, was verplicht om aan dat bevel te voldoen. 

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 van de rechter-cominissaris. 3  Bij het afgeven van een 
machtiging dient de rechter-commissaris de vereisten van proportionaliteit en subsi-
diariteit 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 betrokkene, 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 
opsporingsmiddelen, zoals direct afluisteren met behulp van technische middelen. 

Duur van de telecommunicatietap 
Artikel 125g Sv (oud) kende geen beperlcing in de termijn gedurende wellce er getapt 
kon worden. 4  Aangezien een telefoontap van onbeperlcte 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 telefoon of communicatie is afgeluisterd en opgenomen 
dient bier, 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 uit-
voert, maalct daarvan binnen drie dagen een proces-verbaal op. Artikel 126aa Sv 
verplicht de officier van justitie die processen-verbaal, voor zover zij voor het onder-
zoek in de zaak relevant zijn, bij de processtukken te voegen. Voor zover de 
processen-verbaal mededelingen bevatten die zijn gedaan door geheimhoudings- 

3  Voor de eisen met betrekking tot de inhoud van het bevel, zie de leden 3 van de artikelen 126m en 
126t Sv. 
Zie ook T&C Sv (Mevis), aant. 14 bij artikel 125g. 
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plichtigen of verschoningsgerechtigden, dan dienen deze mededelingen uit de 
processen-verbaal te worden geschrapt en te worden vemietigd.' 

In artikel 126cc Sv wordt een regeling gegeven met betrekking tot de vemietiging 
van processen-verbaal. Hoofdregel is dat geen vemietiging mag plaatshebben zolang 
het onderzoek nog niet is voltooid. Van de vemietiging 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 
telecommunicatie-infrastructuur zoals bedoeld in artikel 125g Sv (oud) en de 
artikelen 126/ en I 26s Sv) opnemen van een gesprek zonder deelnemer te zijn aan 
dat gesprek en anders dan in opdracht of met toestemming van zo een deelnemere 
Direct afluisteren met behulp van technische hulpmiddelen was op grond van het 
oude Wetboek van Strafvordering niet toegestaan.' 

In de nieuwe wetsartikelen met betrekking tot direct afluisteren, de artikelen 126/ en 
126s Sv, die inwerking zijn gefteden na 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 tecluftsche hulpmiddelen vertrouwelijke communicatie 
wordt opgenomen en ter uitvoering van dat bevel een besloten plaats, niet zijnde een 
woning, of een woning mag worden betreden. 

In de artikelen 126/ en 126s Sv wordt een regeling gegeven die direct afluisteren van 
vertrouwelijke communicatie tijdens het opsporingsonderzoek mogelijk maalct. 
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 communicatie-
middelen en het ontstaan van nog meer middelen, weinig zin heeft om onderscheid 
te maken tussen de verschillende middelen. Vertrouwelijke communicatie kan op 
veel verschillende tnanieren plaatsvinden. Hierbij kan men denken aan het ge-
sproken 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 
scannen van mobiele telefonie zonder de medewerking van een telecommunicatie 
aanbieder). Het opnemen van vertrouwelijke communicatie houdt het registreren van 

5  Artikel 126aa lid 1 Sv. 
6  Deze definitie worth gebruikt door de Centrale Toetsings Commissie in het op schrift gestelde 
"Algemeen begrippenkader bijzondere opsporingsmethoden", d.d. 1 november 1995. 
7  In artikel 139d Sr is het wederrechtelijk plaatsen van afluister-, opneem- of aftapapparatuur zelfs 
strafbaar gesteld. 
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die woorden en signalen in, maar niet het opnemen van beelden van de personen die 
woorden of signalen uitwisselen. 

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 microfoons of het gebruik van richtmicrofoons. 8  
In de Memorie van Toelichting wordt uitdruldcelijk gesteld dat gevallen waarin 
communicatie onderschept wordt zonder gebruik van een technisch hulpmiddel, dat 
wil zeggen zintuiglijke waameming, en de gevallen waarin de communicatie niet 
wordt geregisteerd, niet onder de regeling van artikel 126/ Sv vallen. 

Voorwerp van direct afluisteren 
Artikel 1261 Sv beperkt het opnemen van communicatie tot die communicatie waar-
aan de verdachte deelneemt. Tegen die verdachte dient een verdenlcing van een 
gekwalificeerd misdrijf te bestaan. Op grond van artikel 126s Sv kunnen ook 
personen worden afgeluisterd, die betroldcen zijn bij het in georganiseerd verband 
beramen of plegen van misdrijven die een emstige inbreuk op de rechtsorde 
opleveren. 9  

Hoewel de wetgever — ook in de nieuwe Wet BOB — daar met expliciet in heeft 
voorzien, mag een verschoningsgerechtigde niet worden afgeluisterd, tenzij die 
verschoningsgerechtigde 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 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 communicatie als het binnentreden van een besloten plaats 
om opname-apparatuur te plaatsen." )  De officier van justitie dient 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 verdenlcing bestaat van een misdrijf waarop acht jaren 
gevangenisstraf stmt. Indien personen afgeluisterd worden waarvan vermoed wordt 
dat zij deel uitrnaken van een criminele organisatie, dan kan dit gebeuren in geval 
van verdenking van een misdrijf waarvoor een gevangenisstraf van zes jaar kan 
worden opgelegd. 

8  Memorie van Toelichting bij het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in ver-
band met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing, paragraaf 4.6. 
9  Vergelijk met artikel 132a Sv (nieuw). 
lc) MvT, artikelsgewijze toelichting, onderdeel A, bij artikel 1261, tweede lid. 
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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 
opsporingsmiddelen, zoals direct afluisteren met behulp van technische middelen. 

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. 

Proces-verbaal van het alluisteren 
Artikel 126s lid 8 geeft de opsporingsambtenaar die met een technisch hulpmiddel 
vertrouwelijke communicatie afluistert en opneemt de opdracht om van het opnemen 
binnen drie dagen proces-verbaal op te maken. De verplichting tot registreren van de 
opgenomen communicatie maakt de uitoefening van de bevoegdheid achteraf voor 
de verdediging en de zittingsrechter controleerbaar. 

De regeling met betrekking tot het voegen van de processen-verbaal bij de proces-
stuldcen (artilcel 126aa Sv) geldt ook ten aanzien van de processen-verbaal van 
opgenomen vertrouwelijke communicatie. 

3. Engeland & Wales 

3.1. Het afluisteren en opnemen van telecommunicatie 

Wettelijke regeling 
In 1984 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de uitspraak 
inzake Malone" bepaald dat de toen bestaande praktijk met betrelcicing tot het 
afluisteren van telefoongesprekken en het onderscheppen van post, in strijd met 
artikel 8 EVRM was. Als antwoord op deze Straatsburgse berisping is de Inter-
ception of Communications Act 1985 (10CA 1985) tot stand gebracht. Deze Act is 
op het onderscheppen van alle vormen van communicatie via publieke" net-
werken van toepassing." Als voorbeelden hiervan kan het onderscheppen van 
telefoon- en faxverkeer, brieven en pakjes en emailverkeer worden genoemd. De 
IOCA 1985 is echter niet van toepassing op het opnemen en afluisteren van 
telefoonverkeer dat via een mobiele telefoon of mobilofoon plaatsvindt. Op het 

II  EHRM 27 juni 1984, dhcour.fr/hudoc2doc/hejud/sifV118.txt, rechtsoverweging 67. 
12  Communicaties die lopen over een prive-netwerk vallen dus niet onder de IOCA 1985. Het EHRM 
achtte een schending van artikel 8 EVRM aanwezig in de zaak Halford v UK, EHRM 25 juni 1997, 
EHCR Reports 1997-III, p. 1004, waarin getapt was binnen het telefoonsysteem van de politic. Deze 
tap viel niet onder de IOCA 1985 en betekende dus een inbreuk op artikel 8 EVRM niet "in 
accordance with the law". 
13  Publieke netwerken zoals toegestaan onder de Telecommunications Act 1984. 
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afluisteren van deze communicatiemiddelen is de Wireless Telegraphy Act 1949 
en 1998 van toepassing. Artikel 5 van deze Act wordt gezien als de wettelijk basis 
om mobiele telefoonverkeer op te nemen. 

- Voorwerp van de telecommunicatietap 
Een bevel tot het opnemen van telecommunicatie kan op grond van de IOCA 1985 
worden afgegeven in het kader van opsporing van ernstige misdrijven. Het begrip 
`ernstig misdrif (serious crime) wordt in artikel 10 lid 3 van de Act nader om-
schreven. Van een dergelijk misdrijf is sprake in gevallen waarin geweld gebruikt is 
of sprake is van een aanmerkelijk financieel gewin, of wanneer het misdrijf begaan is 
door een grote groep mensen die het zelfde doel voor ogen staat of stond (vergelijk-
baar met het Nederlandse begrip 'in georganiseerd verband'), of wanneer voor het 
misdrijf een gevangenisstraf van tenminste drie jaar kan worden opgelegd. Daarnaast 
kan een tapbevel ook worden afgegeven in gevallen waarin dit in het belang is van 
de nationale veiligheid of het economisch welzijn. Een bevel kan betrekking hebben 
op meerdere adressen of (telefoon)nummers indien vaststaat dat de verdachte ge-
bruik maakt van die adressen en (telefoon)nummers. Deze adressen en telefoon-
nummers dienen wel expliciet in het bevel te worden genoemd. 

In tegenstelling tot de Police and Criminal Evidence Act 1984 bevat de IOCA geen 
bepalingen die verbieden om telecommunicatie waaraan verschoningsgerechtigden 
deelnemen af te luisteren en op te nemen. Dit gebrek aan regels zou samen lcunnen 
hangen met het feit dat opgenomen gesprekken niet als bewijsmateriaal op de 
terechtzitting mogen meewerken. 

Bevoegde autoriteit 
Op grond van de IOCA 1985 kan de Secretary of State van het Home Office of van 
de Foreign Office een bevel afgeven tot het opnemen van telecommunicatie. In 
spoedgevallen kan een bevel worden afgegeven door een daartoe bevoegd ver-
klaarde Assistant Under Secretary. 

Duur van de telecommunicatietap 
Een bevel tot het opnemen van telecommunicatie is twee maanden geldig en kan, in 
gevallen waarin het bevel is afgegeven in het kader van opsporing van emstige 
misdrijven, een onbeperkt aantal keren, maar telkens voor een periode van een 
maand verlengd worden." Een bevel dat door een Assistant Under Secretary is 
afgegeven verloopt na twee dagen. Een dergelijk spoedbevel kan wel verlengd 
worden, de eerste keer met twee maanden en daama telkens met een maand. Bij de 
verlenging van een bevel moet worden getoetst of het aftappen van communicatie 
nog steeds wenselijk is. Indien dit niet het geval is moet het bevel worden 
ingetroklcen. 

14  Bevelen die zijn afgegeven in het belang van handhaving van de nationale veiligheid of economisch 
welzijn, kunnen voor een periode van zes maanden verlengd worden; Bevan and Lidstone, a.w., blz. 
230. 
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Indien (door de politie of door anderen) getapt wordt zonder een bevel van de 
Secretary of State, dan gebeurt dit onrechtmatig en bij ontdeldcing ervan zal dit 
beschouwd worden als een strafbaar feit. In geval iemand weet licrijgt van het felt dat 
hij getapt wordt, dan kan hij een klacht indienen bij een fribunaal van vijf juristen. 
Dit tribunaal beoordeelt dan of het tapbevel op rechtmatige gronden was uitge-
vaardigd en of er eventueel schadevergoeding moet warden betaald. Aangezien de 
persoon die wordt getapt niet op de hoogte gesteld wordt van het feit dat hij wordt 
getapt, is de kans dat iemand een klacht in nil dienen evenwel erg klein. 15  

3.2. Direct afluisteren 

Wettelijke regeling 
In Engeland en Wales is het toegestaan om, in het kader van strafrechtelijk onder-
zoek, met behulp van technische middelen direct af te luisteren. In deel HI van de 
Police Act 1997 is een regeling opgenomen met betrelcking tot het afluisteren met 
behulp van techmische middelen. 

In Engeland kan behalve de politie, oak de geheime dienst afluisteren in het kader 
van een strafrechtelijk onderzoek. Op grand van de Security Service Act 1996' kan 
de politie namelijk worden bijgestaan door onderdelen van de Security Service (de 
geheime dienst). Deze bijstand is alleen mogelijk in gevallen ter voorkoining en 
opsporing van emstige misdrijven. 

Voonverp van direct afluisteren 
In het kader van het onderzoek }can behalve op openbaar toegankelijke plaatsen ook 
in besloten plaatsen en woningen worden afgeluisterd.'' Een bevel tot afluisteren kan 
alleen warden afgegeven indien er sprake is van preventie of opsporing van een 
emstig misdrijf en dat het doel van de actie niet op een andere wijze kan worden 
verlcregen. 

Oak de raadsman van de verdachte, geheimhoudingsplichtigen in de zin van artikel 
99 Police Act 1997 en journalisten lcunnen op grand van de Police Act warden 
afgeluisterd. Indien verwacht wordt dat deze personen zullen warden afgeluisterd of 
deelnemen aan de afgeluisterde gespreklcen, dan dient dit in het bevel tot afluisteren 
te warden opgenomen.' s  

' 5  Bevan and Lidstone, a.w., blz. 230; E. Luecking, Die strafprozessuale Ueberwachung des Fern-
meldeverkehrs, Freiburg im Breisgau, 1992, blz. 110. In de Malone-zaak (vindplaats zie noot 1) was 
de persoon die getapt werd (Malone) wel te weten gekomen dat Cr een tap lien en heeft zich daar Men 
vervolgens over beklaagd. 
16  Artikel 1(4) Security Service Act 1996. 
17  Artikel 93 Police Act 1997. 
IS  Artikel 97 Police Act 1997. 

138 



Bevoegde autoriteit 
In de Police Act 1997 is het de chief constable, of iemand van gelijke rang, die 
toestemming verleent tot afluisteren als opsporingsmethode.' 9  Tijdens zijn afwezig-
heid kan in spoedgevallen toestemming worden gegeven door een assistant chief 
constable." 

Duur van het direct afluisteren 
De toestemming tot direct afluisteren is voor een periode van drie maanden geldig. 
Wanneer in een spoedgeval mondeling is toegestemd tot afluisteren, geldt die toe-
stemming voor 72 uur. Na die 72 uur dient opnieuw toestemming te worden ge-
vraagd. Een bevel tot afluisteren kan onbeperkt voor telkens drie maanden worden 
verlengd. Bij een verlenging van een bevel toetst de chief constable telkens of nog 
steeds is voldaan aan de wettelijke criteria voor direct afluisteren. 

4. Het gebruik van het verkregen bewijsmateriaal ter terechtzitting 

4.1. Nederland 

Afgeluisterde en opgenomen telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie 
(direct afluisteren) 
De processen-verbaal van de opgenomen telecomniunicatie lcunnen als wettig 
bewijsmiddel ter terechtzitting gebniikt worden overeenkomstig de regels van artikel 
338 e.v. Sv (Boek II, 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 kunnen worden ont-
leend, voorzover die voor het onderzoek in de zaak van betekenis zijn, bij de proces-
stuldcen te voegen. 

Op grond van artikel 126ee Sv zijn er algemene maatregelen van bestuur (amvb) tot 
stand gebracht waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot de opslag, ver-
streklcing en plaatsing van technische hulpmiddelen zoals bedoeld in de artikelen 
126g, 1261, 126o en 126s Sv. Bovendien dient die amvb de technische eisen aan de 
hulpmiddelen te regelen alsmede de controle op de naleving van die eisen en de 
instellingen die de registratie van signalen aan een technische bewerlcing onder-
werpen en tenslotte de wijze van bewaring met het oog op de controleerbaarheid, de 
mogelijkheden voor een tegenonderzoek. 

4.2. Engeland & Wales 

Afgeluisterde en opgenomen telecommunicatie 
Voorafgaand aan een telefoontap toetst de Secretary of State of er op rechtmatige 
gronden gegevensverkeer afgetapt of opgenomen kan worden. Alle informatie die 

Artikel 93 lid 5 Police Act 1997. 
Artikel 94 Police Act 1997. 
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vervolgens door het aftappen of opnemen verlcregen wordt, is bruikbaar in het voor-
onderzoek. Tijdens het eindonderzoek ter zitting komen de telefoontaps echter in 
principe niet meer ter sprake. Er mag zelfs geen verwijzing naar de processen-
verbaal van de telefoontaps worden gemaalct. Bewijsmateriaal dat met informatie uit 
een telefoontap, maar door middel van andere opsporingsmethoden, zoals bijvoor-
beeld huiszoeking, is vericregen kan wel op de terechtzitting gebruikt worden. 
Artikel 6 lid 3 van de Interception of Communications Act 1985 bepaalt dat de 
geluidsbanden met en afschriften van opgenomen of afgetapt gegevensverkeer 
vemietigd dienen te worden, wanneer zij niet langer bruikbaar zijn voor het (straf-
rechtelijk) onderzoek.' Het is de bedoeling dat het aftappen of opnemen geheim 
blijft. Geluidsbanden of tapverbalen lcunnen nooit als bewijsmateriaal op de 
terechtzitting gebruilct worden." 

Afgeluisterde en opgenomen vertrouwelijke communicatie (direct afluisteren) 
Bewijsmateriaal dat is verlcregen door iniddel van het direct afluisteren van ver-
trouwelijke communicatie was op grond van de eerder genoemde richtlijnen van het 
Home Office bruikbaar als bewijs op de terechtzitting. In de zaak R v Khan" heeft 
het House of Lords echter verklaard, dat het gebrek aan wettelijke regels met 
betrekking tot afluisteren een onwenselijke situatie is en dat het bestaan van 
richtlijnen niet voldoende is om onzekerheden met betreklcing tot het afluisteren weg 
te nemen. Het bewijs, dat verlcregen was met het afluisteren van de verdachte in zijn 
woning, werd daarom ook onrechtmatig verklaard. Niettemin werd het bewijs-
materiaal in die zaak, ondanks de onrechtmatigheid, wel toelaatbaar verklaard, aan-
gezien de verdachte niet in zijn belangen geschaad werd geacht. Onder andere deze 
zaak is een katalysator geweest voor het tot stand brengen van deer III van de Police 
Act 1997 en om de praktijk van het afluisteren in overeenstemming te brengen met 
de regels van het EVRM. °rider de huidige regeling voor het afluisteren en opnemen 
van vertrouwelijke communicatie is deze communicatie wel bruikbaar als bewijs-
materiaal ter terechtzitting. 

5. Rechtsvergelij kende conclusie 

In het onderstaande worden enIcele verschillen tussen het Nederlandse en het 
Engelse recht ten aanzien van het opnemen van telecommunicatie en vertrouwelijke 
communicatie besproken voor zover deze verschillen relevant zijn voor het 
intemationale rechtshulpverkeer. 

Ten aanzien van het opnemen van telecommunicatie 

In Nederland is, na de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegd-
heden, de officier van justitie bevoegd tot het afgeven van een beval tot opnemen 
van telecommunicatie. Hij kan dit niet doen dan na machtiging daartoe door de 
rechter-commissaris. In Engeland & Wales kan de Secretary of State op grond van 

21  Zie ook Luecking, a.w., blz. 107 e.v, en blz. 113 e.v. 
22  Artikel 3(5) Criminal Procedure and Investigations Act 1996. 
23  [1994] 3 WLR 899. 
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de Interception of Communications Act 1985 een bevel tot opnemen van telecommu-
nicatie afgeven. Hij doet dit op verzoek van een opsporingsambtenaar. 

Nadat de officier van justitie een bevel heeft afgegeven, kan de verdachte of een 
persoon van wie wordt vermoed dat hij deel uitmaalct van een georganiseerd 
crimineel verband voor een periode van vier weken worden afgeluisterd. Het bevel 
kan telkens voor een termijn van vier weken worden verlengd. Van de opgenomen 
telecommunicatie maken de opsporingsambtenaren een proces-verbaal op dat later 
ter terechtzitting als bewijs kan worden gebruikt. Op bevel van de Secretary of State 
lcunnen in Engeland & Wales verdachten en de aansluitingen waarvan verdachten 
gebruik maken worden afgeluisterd voor de duur van twee maanden. Het bevel kan 
telkens voor een periode van een maand worden verlengd. 
In Engeland & Wales lcunnen, in tegenstelling tot in Nederland, verschonings-
gerechtigden en geheimoudingsplichtigen wel worden afgeluisterd. Dit zou samen 
lcunnen hangen met het feit dat in het Engelse recitt de processen-verbaal die van het 
opnemen worden opgemaakt niet ter terechtzitting mogen worden gebruikt. Er mag 
zelfs geen enkele verwijzing naar worden gemaakt. Informatie uit een telefoontap 
kan alleen als startinformatie . voor verder onderzoek worden gebruikt. 

Ten aanzien van direct afluisteren 
Sinds het inwerkingtreden van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden is het in 
Nederland in rechte toegestaan om vertrouwelijke communicatie direct af te luisteren 
met behulp van technische middelen. De officier van justitie kan, na machtiging van 
de rechter-commissaris, een bevel afgeven tot het afluisteren van de verdachte of een 
persoon die betrokken is bij het in georganiseerd verband beramen of plegen van 
misdrijven die een emstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. Het bevel kan voor 
een periode van ten hoogste vier weken worden afgegeven en voor een zelfde 
periode telkens worden verlengd. In Engeland & Wales is het daarentegen reeds 
langer mogelijk om direct af te luisteren. De common law bevoegdheid daartoe is 
met de Police Act 1997 wettelijk geregeld. Anders dan in Nederland kan een bevel 
tot afluisteren worden afgegeven door de hoogste politiefunctionaris. Dit bevel geldt 
voor een periode van drie maanden en kan telkens voor een gelijke periode worden 
verlengd. 

In het Engelse recht is het mogelijk om in het kader van een strafrechtelijk onder-
zoek af te luisteren. Het afluisteren hoeft dus niet slechts de verdachte te betreffen. 
Op grond van de Police Act lcunnen ook de raadsman van de verdachte en andere 
geheimhoudingsplichtigen worden afgeluisterd. In Nederland dienen mededelingen 
van geheimhoudingsplichtigen en verschoningsgerechtigden die zijn opgenomen in 
de processen-verbaal te worden verwijderd. In tegenstelling tot telefoontapverbalen 
zijn de resultaten van direct afluisteren van vertrouwelijke communicatie in het 
Engelse recht wel toelaatbaar als bewijs ter terechtzitting. 
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6. Aanbevelingen 

Aangezien dat de Nederlandse en Engelse regelingen met betreldcing tot het op-
nemen van telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie op een aantal 
belangrijke punten van elkaar verschillen, worden in het onderstaande enkele 
aanbevelingen ten behoeve van kleine rechtshulpverkeer gedaan. 

Nederlandse rechtshulpverzoeken aan Engeland 
Een Nederlands rechtshulpverzoek tot het opnemen van telecommunicatie in 
Engeland kan aldaar op problemen stuiten omdat het in het Engelse recht niet is 
toegestaan om telefoontapverbalen ter terechtzitting te gebruiken. Bovendien zal de 
telefoontap volgens het Engelse recht geheim dienen te blijven voor de verdediging. 

Op grond van het Nederlandse recht is het Met toegestaan dat telecomtnunicatie 
waaraan geheimhoudingsplichtigen deelnemen op te nemen. Ondanks dat dit wet 
mogelijk is in het Engelse recht, kan een Nederlartdse autoriteit in een rechtshulp-
verzoek niet om het opnemen van dergelijke communicatie vragen. De resultaten 
zouden een onrechtmatigheid in het Nederlandse strafproces opleveren. De Neder-
landse wet kan naar tnijn mening niet via een rechtshulpverzoek worden omzeild. 

Met betrelcicing tot het direct afluisteren speelt een soortgelijk probleem. In het 
Engelse recht kan vertouwelijke communicatie van geheimhoudingsplichtigen - 
zelfs de raadsman van de verdachte - worden afgeluisterd. Dit is niet toegestaan in 
het Nederlandse recht. Het bewijs dat op een dergelijke manier bewijs wordt 
verkregen via een rechtshulpverzoek kan naar mijn mening tijdens een Nederlands 
strafproces - wegens strijd met het Nederlandse recht - niet worden gebruikt.' 

Engelse rechtshulpverzoeken aan Nederland 
Indien een Engels rechtshulpverzoek vraagt om het opnemen van telecommunicatie 
of vertrouwelijke communicatie waaraan geheimhoudingsplichtigen deelnemen, kan 
naar mijn mening op grond van het Nederlandse recht niet aan een dergelijk rechts-
hulpverzoek worden voldaan. Uit het Wetboek van Strafvordering valt immers af te 
leiden dat het opnemen van dergelijke commtmicatie naar Nederlands recht niet is 
toegestaan. 

De periode waarover op verzoek van een Engelse autoriteit telecomunicatie of 
vertrouwelijke communicatie wordt opgenomen is afhankelijk van de in de 
Nederlandse wet gestelde termijn. De uitvoering van het rechtshulpverzoek 
geschiedt (nog) naar Nederlands recht. Indien de Engelse autoriteit vraagt om een 
langere periode zal dit alleen via een eventuele verlenging van het bevel mogelijk 
zijn. 

14  Zie hoofdstuk I. 
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7. Wetteksten met betrekking tot het opnemen van telecommunicatie en 
vertrouwelijke communicatie (Wet Bijzondere Opsporingsbevoegd-
heden) 

Artikel 126m Sv 
1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of 
de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde 
oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een opsporings-
ambtenaar telecommunicatie opneemt met een technisch hulpmiddel. 
2. Onder telecommunicatie wordt in dit artikel verstaan niet voor het publiek bestemde communicatie via 
de telecommunicatie-infrastructuur 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 aan-
duiding 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 gebruiker van telecommunicatie wordt gedenti-
ficeerd, 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 
1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie, indien dit redelijkerwijs 
nodig is in het belang van het onderzoek, bevelen dat niet voor het publiek bestemd gegevensverkeer door 
een opsporingsambtenaar wordt afgetapt en opgenomen, indien het vermoeden bestaat dat daaraan een 
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 
een telecommunicatie-inrichting 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 omschrijving van het georganiseerd verband; 
.b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, 

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

sluiting; 
d. 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 126s, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

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 een 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 een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 
141, onderdeel b, communicatie opneemt met een technisch hulpmiddel. 
2. De °Meier van justitie kan 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 wordt betreden, indien het onderzoek dit 
dringend vordert en de verdenking een misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een 
gevangenisstraf van acht 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 opname van communicatie van de officier van justitie is schriftelijk en vermeldt: 
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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 en, 
in geval van toepassing van de tweede volzin van het tweede lid, de voorwaarden bedoeld 

in het tweede lid, zijn vervuld; 

c. ten minste eon van de personen die aan de communicatie deelnemen, dan wel, indien het 
bevel communicatie betreft op een besloten plaats of in een vervoenniddel, een van de 

personen die aan de communicatie deelnemen of een zo nauwkeurig mogelijke omschrij-

ving van die plaats of dat vervoenniddel; 

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 uitvoeHng van het bevel een woning mag worden betreden, wordt dat uitdrukkelijk in de machti-

ging vermeld. 

5. Het bevel wordt gegevcn voor een peHode van ten hoogste vier weken. De geldigheidsduur kan telkens 

voor een termijn van ten hoogste vier weken warden verlengd. 

6. Artikel I26g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
officier van justitie voor wijziging, aanvulling of verlenging eon machtiging van de rechter-commissaris 

behoeft. Indien de officier van justitie bepaalt dat ter uitvoeHng van het bevel een woning wordt betreden, 
kan het bevel niet mondeling warden 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 opgernaakt. 

Artikel 126s Sv 
I. In eon geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit 
dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, Onderdeel b, met eon 
technisch hulpmiddel vertrouwelijke communicatie opneemt waaraan eon persoon deelneemt ten aanzien 

van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betroklcen 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 eon 
besloten plants, niet zijnde een woning, wordt betreden zonder toestemming van de rechthebbende. Hij kan 

bepalen dat ter uitvoering van het bevel een woning zonder toeskouning 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 eon 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 voorwaar-

den bedoeld in het tweede lid, zijn vervuld; 

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

nicatie; 

d. bij toepassing van het tweede lid, de plats 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 warden gegeven na schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van 
justitie to verlenen door de rechter-commissaris. De machtiging betreft alle onderdelen van het bevel. 
Indien ter uitvoering van het bevel eon woning mag warden betreden, worth dat uitdrukkelijk in de mach-

tiging vermeld. 
5. Het bevel wordt gegeven voor eon periode van ten hoogste vier weken. De geldigheidsduur kan telkens 

voor eon termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd. 
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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 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. 
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 de totstandkoming 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 
waarin staten elkaar verplichten in zo ruim mogelijke mate rechtshulp te verlenen. 
Het Nederlandse rechtshulpverkeer met Engeland & Wales wordt thans beheerst 
door het Europees Rechtshulpverdrag (ERV) en de nationale bepalingen van 
intemationaal strafprocesrecht (de artikelen 552h e.v. Sv en de Criminal Justice 
(International Co-operation) Act 1990). 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 autoriteiten 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 toekomstige EU-rechtshulpverdrag dat rechtshulpverlenende 
autoriteiten de plicht oplegt een rechtshulpverzoek uit te voeren overeenkomstig 
het recht van het verzoekende land. Door de hierboven geschetste ontwikkeling 
ontstaat een groeiende behoefte aan inzicht in het buitenlandse strafprocesrecht: 

- voor de uitvoerende autoriteit: opdat deze rekening kan houden met bijzon-
dere 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 uitge-
voerd op grond van buitenlands procesrecht, lcunnen 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 Engeland & 
Wales. In het bijzonder is hierbij ingegaan op de volgende bewijsgarings-
methoden: verhoor van de verdachte, getuigen- en deskundigenbewijs, door-
zoeking en inbeslagneming, observatie en afluisteren en opnemen van telecom-
municatie en vertrouwelijke communicatie. Door middel van rechtsvergelijking 
zijn verschillen tussen de Nederlandse en Engelse regelingen met betreldcing tot 
deze bewijsgaringsmethoden aan het licht gebracht. Voorts werden op grond van 
de gevonden verschillen aanbevelingen geformuleerd opdat in de praktijk van de 
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internationale rechtshulp met deze verschillen rekening kan worden gehouden. 
Opvalt, dat het Engelse recht in veel opzichten striktere eisen aan de bewijsgaring 
stelt dan het Nederlandse recht. Hiermee zullen dan ook met name de Neder-
landse rechtshulpverlenende autoriteiten rekening dienen te houden. De strengere 
Engelse vereisten kunnen daamaast een inspiratiebron vormen voor de ver-
betering van het Nederlandse strafprocesrecht. Zo lijken de Nederlandse be-
zwaren tegen het verplicht opnemen van een verdachtenverhoor op geluidsband 
ongegrond in het licht van de goed functionerende Engelse praktijk. 

Dit boek is een eerste in een reeks rechtsvergelijkende studies ten behoeve van de 
intemationale strafpraktijk. Het volgende deel behandelt het nationale en inter-
nationale strafprocesrecht van Nederland en Duitsland. 
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