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VOORWOORD

Op 1 februari 1994 is de Wet getuigenbeschenning in werlcing getreden. De wet
beoogt de bescherming van getuigen en de bruikbaarheid als wettig bewijsmiddel
van door hen anoniem afgelegde verklaringen onder bepaalde strilcte voorwaarden
te verzekeren. Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel is door de
toenmalige Minister van Justitie aan de leden van de Tweede Kamer toegezegd hun
te zijner tijd te zullen informeren over het wetsvoorstel alsmede over het aantal
gevallen waarin en de soorten misdrijven ter zake waarvan een beroep wordt
gedaan op de regeling.
Voorliggend rapport bevat de resultaten van het evaluatie-onderzoek, dat is uitgevoerd door de Vakgroep Strafrechtelijke Valdcen van de Rijksuniversiteit Leiden
onder leiding van dr J.F. Nijboer. De onderzoeker was mw mr A.M. van Hoorn.
Methodologische ondersteuning werd verleend door drs L.G. Toornvliet. Mw
D.G.M. van den Hoogen en mw C.M. van Gulpen waren als student-assistenten bij
het onderzoek betrokken. De opdracht tot het onderzoek is in maart 1995 verleend
door de Sector Onderzoek & Analyse (Directie Beleid) namens de Minister van
Justitie.
Een bijzonder woord van dank wordt gericht tot de leden van de begeleidingscommissie. Deze commissie bestond uit prof. dr Th.A. de Roos (voorzitter), mw mr
I.M. AbeIs, mr G.C. Haverkate, mr C.F. Korvinus en mr T. van Noord. Namens de
Sector Onderzoek & Analyse hadden achtereenvolgens mr D. Heimans en mw drs
I. Passchier zitting in de begeleidingscommissie.
Bijzondere dank ook aan de politiefunctionarissen, de advocaten, de officieren van
justitie, de rechters-commissarissen, de rechters en het ondersteunend personeel bij
de rechtbanken en de parketten, die ondanks hun drukke werlczaamheden medewerIcing hebben verleend aan het onderzoek.
Leiden, februari 1996
Anne Marie van Hoorn

3

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD
LIJST VAN AFKORTINGEN
SAMENVATTING

3
9
11

HOOFDSTUK 1
INLEIDING
1.1

Inleiding

19

1.2

De aanleiding van het onderzoek

21

1.3

Overzicht van het rapport

21

HOOFDSTUK 2
DE WET GETUIGENBESCHERMING EN HAAR GESCHIEDENIS
2.1

Inleiding

23

De pralctijk voor de invoering van de wet
2.2
2.2.1 De zaak Kostovski
2.2.2 Na Kostovski

25
26
28

2.3

29

De voorbereiding van het wetsvoorstel

2.4
De Wet getuigenbescherming
2.4.1 Het verhoor met beperkte anonimiteit
2.4.2 De status van bedreigde getuige en het verhoor
met volledige anonimiteit
2.4.3 Het verschoningsrecht in geval van een verhoor
van een bedreigde getuige
2.4.4 De bevoegdheid van de officier van justitie om
dagvaarding van een (bedreigde) getuige te weigeren
2.4.5 De bewijsvoorschriften in Bock II, Titel VI, afdeling 3 Sv

29
29

2.5

34

Het doe van de Wet getuigenbescherming

30
32
32
33

HOOFDSTUK 3
OPZET VAN HET ONDERZOEK
3.1

De doelstelling en de onderzoeksvragen

35

3.2

Definities

36

5

De onderzoelcsopzet
3.3
De eerste fase: de pilot study
3.3.1
3.3.2 De tweede fase: het vervolgonderzoek

36
37
39

3.4

42

Kanttekeningen

HOOFDSTUK 4
(BEPERKT) ANONIEME GETUIGEN
4.1

Inleiding

45

De resultaten van de pilot study
4.2
4.2.1 Het dossieronderzoek
4.2.2 De enquete
4.2.3 De interviews

45
45
49
54

De resultaten van het vervolgonderzoek: de eerste tranche
4.3
4.3.1 De enquete
4.3.2 De interviews

55
55
58

4.4

De resultaten van het vervolgonderzoek: de tweede tranche

59

4.5

Achtergronden

61

4.6

Samenvatting

67

HOOFDSTUK 5
BEDREIGDE GETUIGEN
5.1

Inleiding

71

De resultaten van de pilot study
5.2
5.2.1 Het dossieronderzoek
5.2.2 De enquete
5.2.3 De interviews

71
71
74
75

De resultaten van het vervolgonderzoek: de eerste tranche
5.3
De enquete
5.3.1
5.3.2 De interviews

78
78
79

5.4

De resultaten van het vervolgonderzoek: de tweede tranche

Achtergronden
5.5
Het initiatief tot een getuigenverhoor met volledige anonimiteit
5.5.1
5.5.2 De beschildcing van de rechter-commissaris
5.5.3 Het hoger beroep (artikel 226bSv)
5.5.4 Het verhoor van de bedreigde getuige

6

80
83
83
89
91
96

5.5.5 De verklaring van de bedreigde getuige als bewijsmiddel
5.5.6 Knelpunten
5.6

Sarnenvatting

99
100
101

HOOFDSTUK 6
FEET ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAGEN
6.1

Inleiding

105

6.2

Initiatieven tot het anoniem horen van getuigen

105

6.3

Bedreigde getuigen

107

6.4

Beperlct anonieme getuigen

107

6.5

De afwijzing van het initiatief tot anoniem horen van getuigen

108

6.6

De frequentie waarmee van de Wet getuigenbescherming gebruik
is gemaalct

109

6.7

De wijze waarop van de Wet getuigenbescherming gebruik wordt gemaalct .

111

6.8

De aard van de zaken

114

6.9

Redenen voor het niet toepassen van de Wet getuigenbescherming

115

6.10

Knelpunten in de toepassing van de wet

116

HOOFDSTUK 7
ALGEMENE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
7.1

Inleiding

121

7.2

Algemene conclusie

121

7.3

Aanbevelingen voor de pralctijk

122

7.4

Aanbevelingen voor de wetgever

124

BIJLAGEN
Schema procedure voor de bedreigde getuige
Bepalingen in het kader van de Wet getuigenbescherming

129
131

LITERATUUR
JURISPRUDENTIE

137
139

7

LUST VAN AFKORTINGEN

all.

aflevering
aangehaald werk
a.w.
Bijl. Hand. II Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
Criminele Inlichtingendienst
CID
Delilct en Delinlcwent
DD
e.v.
en verder/en volgende
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EFIRM
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
EVRM
Handelingen Tweede Kamer
Hand. II
Hoge Raad der Nederlanden
FIR
in het bijzonder
i.h.b.
Interregionaal Rechercheteam
IRT
jrg.
jaargang
met noot
m.nt.
Nederlandse Jurisprudentie
NJ
Nederlands Juristenblad
NJB
NJCM
Nederlands Juristencomite voor de Mensenrechten
nomen nescio
N.N.
Oorspronkelijk Regeringsontwerp
ORO
officier van justitie
OvJ
Opiumwet
OW
p.
pagina(' s)
par.
Paragraaf
proces-verbaal
pv
Recherche Advies Commissie
RAC
.
Regionale Criminele Inlichtingendienst
RCID
Wetboek van Strafrecht
Sr
Staatsblad
Stb.
Sv
Wetboek van Strafvordering
WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentnun
WWM
Wet Wapens en Munitie
zonder plaats
z.p.

9

SAMENVATTING
Inleiding
Op 1 februari 1994 is de Wet getuigenbescherming (Stb. 1993, 603) in werking
getreden. Deze wet is onder meer gebaseerd op de jurisprudentie van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad der Nederlanden inzake
anonieme getuigen. Met de wet wordt beoogd getuigen te beschermen en de bruikbaarheid van de door hen afgelegde verklaringen als bewijsmiddel onder bepaa1de
strikte voorwaarden te verzekeren. Door de wetgever werd van de wet praktisch nut
verwacht bij de bestrijding van zware (georganiseerde) criminaliteit, zoals de grote
handel in verdovende middelen, het overvallen van banken, fraudes, ontvoeringen,
zedendelicten en levensdelicten.
De wet biedt de mogelijkheid getuigen te horen met beperIcte dan wel volledige
anonimiteit (artikel 190 lid 2 en 284 lid 1 Sv respectievelijk artikel 136c en 226a
tot 226e Sv).
In opdracht van het Ministerie van Justitie is een evaluatie-onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek heeft betrekking op de periode van 1 februari 1994 tot medio
februari 1996. Het doel van het onderzoek was informatie te verkrijgen omtrent de
werlcing van de Wet getuigenbescherming in de praktijk en de frequentie waarmee
van de verschillende onderdelen van de wet gebruik wordt gemaakt alsmede
omtrent de aard van de zaken waarin de wet wordt gebruikt.
.

In eerste instantie is een pilot study uitgevoerd in de arrondissementen Amsterdam
en 's-Hertogenbosch. Vervolgens is het onderzoek uitgebreid naar de arrondissementen 's-Gravenhage, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Ten
slotte is een beperkt onderzoek uitgevoerd in de overige elf arrondissementen, te
weten Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem,
Middelburg, Roermond en Zutphen.
Tijdens het onderzoek zijn de volgende onderzoeksmethoden gehanteerd:
dossieronderzoek;
1.
een schriftelijke enquete.,2.
interviews met politiefunctionarissen, officieren van justitie, advocaten en
3.
rechters(-commissarissen).

Anonieme getuigen bij de politie
Politiefunctionarissen zijn doorgaans vrij terughoudend met het anoniem opnemen
van een getuigenverklaring in een proces-verbaa1. Daarvoor worden drie redenen
genoemd:
een getuige kan, ondanks het achterwege laten van zijn personalia, vaak niet
1.
anoniem blijven omdat hij door de inhoud van zijn verklaring herkenbaar is;
11

2.
3.

aan een anoniem afgelegde getuigenverklaring wordt weinig bewijswaarde
toegekend;
door het opnemen van een anonieme getuigenverklaring in een procesverbaal ontstaat het gevaar dat de verklaring van den getuige dubbel in het
dossier terechticomt: den maal op naam en een math anoniem.

Als gevolg van de strenge criteria die de politiefunctionarissen over het algemeen
hanteren, wijzen zij de meeste verzoeken tot het anoniem afleggen van een getuigenverkiaring af. Soms leggen getuigen alsnog een verldaring op naam af. Ms de
getuige echter voet bij stuk houdt, wordt bij voorkeur in het geheel afgezien van het
opnemen van zijn verldaring of wordt de getuige - in geval het om ernstige delicten
gaat - CID-matig gehoord.
Ms getuigen niet anoniem, maar op naam door de politie worden gehoord, lcunnen
zij in beginsel ever-1min in een later stadium van de strafrechtelijke procedure met
beperIcte of volledige anonimiteit door de rechter(-commissaris) worden gehoord.

Beperkt anonieme getuigen
Van het aantal zaken waarin den of meer getuigen met beperIcte anonirniteit zijn
gehoord en van het aantal initiatieven dat daartoe is genomen, kan geen adequate
schatting worden gemaalct. De geinterviewde officieren van justitie, advocaten en
rechters(-comrnissarissen) ktmnen doorgaans slechts een zeer grove indicatie geven
van het aantal zaken waarin een verzoek of een vordering tot een getuigenverhoor
met beperIcte anonimiteit werd gedaan en van het aantal zaken waarin deze
initiatieven daadwerkelijk tot een dergelijk verhoor hebben geleid. Zij geven wel
aan dat een verhoor met beperkte anonimiteit, gelet op het totaal aantal strafzaken,
uitzonderlijk is.
In het gehele onderzoek zijn 26 concrete zaken getraceerd, waarin een of meer
getuigen met beperIcte anonirniteit door de rechter-commissaris dan wel de rechter
ter zitting zijn gehoord, of vvaarin daartoe een initiatief is genomen. Twee van deze
initiatieven, genomen door een getuige zelf respcctievellik door de raadsman van
een verdachte ten behoeve van een getuige a decharge, zijn afgewezen.
Dit betekent dat in 24 zaken getuigen door de rechter-conunissaris dan wel door de
rechter ter zitting met beperIcte anonimiteit zijn gehoord.
Het werkelijke aantal zaken waarin een of meer getuigen met beperlcte anonimiteit
zijn gehoord, of waarin daartoe een initiatief is genomen, ligt zeer waarschijnlijk
hoger, onder meer omdat politiefunctionarissen - met name in de grotere arrondissementen - in de regel domicilie lciezen op het politiebureau warmer zij als
getuigen optreden. Het op deze manier afschermen van een deel van de persoonsgegevens kan als een verhoor met beperIcte anonimiteit worden gezien.
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De zaken waarin een of meer getuigen met beperkte anonimiteit zijn gehoord,
hadden voomamelijk betreldcing op diefstallen met geweld, overtredingen van de
Opiumwet en levensdelicten.

Het verhoor van de beperkt anonieme getuige
De wijze waarop aan een getuigenverhoor met beperkte anonimiteit door de
rechter(-commissaris) wordt vormgegeven, varieert sterk. Er zijn gradaties in de
afschenning van de getuige geconstateerd:
het aches van de getuige wordt niet in het proces-verbaal van verhoor
opgenomen. In plaats daarvan iciest de getuige domicilie op het politiebureau;
de naam van de getuige wordt niet (volledig) in het proces-verbaal vermeld;
tijdens het verhoor van de getuige wordt gebruik gemaakt van een vermomming;
de verdediging en de officier van justitie zijn niet lijfelijk bij het getuigenverhoor aanwezig, maar kunnen door middel van een geluidsverbinding of
schriftelijk vragen stellen.
De twee laatstgenoemde varianten worden voomamelijk gebruikt ten behoeve van
politiefunctionarissen, met name leden van arrestatie- en observatieteams en
buitenlandse politieambtenaren.

(Erkend) bedreigde getuigen
Uit het onderzoek blijkt dat sinds de invoering van de Wet getuigenbescherming in
ten minste 58 strafzaken ten aanzien van een of meer getuigen een initiatief is
genomen tot een verhoor met volledige anonimiteit bij de rechter-commissaris.
In twaalf zaken werd door de rechter-commissaris (of de getuige zelf) afgezien van
een verhoor met volledige anonimiteit.
In 21 zaken is hoger beroep tegen de beschilcking van de rechter-commissaris
ingesteld. Dit beroep werd doorgaans ingesteld door de verdediging tegen een
toewijzende beschildcing van de rechter-commissaris. Slechts in drie van deze
gevallen luidde de beschildcing van de rechtbank, rechtdoende in hoger beroep,
anders dan die van de rechter-commissaris. In een van die drie gevallen werd de
beschildcing van de rechter-commissaris op inhoudelijke gronden vemietigd. In deze
zaak had de rechter-commissaris de vordering van de officier van justitie afgewezen, waama deze van de beschikking van de rechter-commissaris appelleerde. De
getuige is, na de beschildcing van de raadkamer, alsnog door de rechter-commissaris
met volleclige anonimiteit gehoord.
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In ten tninste 47 zaken zijn in het totaal 69 getuigen als bedreigde getuige erkend.
Het grootste aantal erkend bedreigde getuigen in een zaak was negen. Voor zover
bekend is geworden, heeft den getuige in twee verwante zaken als bedreigde getuige
een verklaring afgelegd.
De procedure voor de bedreigde getuige wordt voonnamelijk toegepast in strafzaken
die betreldcing hebben op een levensdelict, de overtreding van de Opitunwet (al dan
niet in georganiseerd verband) alsmede diefstal met geweld. Bij de laatstgenoemde
categorie moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een overval op een bank, een
postkantoor of een juwelier.

De wyze waarop de regeling voor de bedreigde getuige wordt toegepast
De procedure van artikel 226a e.v. Sv wordt doorgaans gestart door middel van een
vordering daartoe van de officier van justitie. Hij kan daan -nee reageren op het
verzoek van de verdediging am de in het dossier voorkomende anonieme getuige te
(doen) horen. De officier van justitie kan ook zelf, met het oog op de bewijsvoering, het initiatief nemen tot het verhoor van de pretense bedreigde getuige door de
rechter-commissaris.
Door verscheidene advocaten wordt aangegeven dat zij steeds de in het dossier
voorkomende anonymi willen (doen) horen, am op die manier te verhinderen dat de
getuigenverldaringen op de voet van artikel 344 lid 3 Sv voor het bewijs van het
tenlastegelegde worden gebezigd. Ook creeren zij zo doende de klein geachte kans
dat de officier van justitie, met toepassing van artikel 349 lid 3 Sv niet-ontvankelijk
wordt verldaard in zijn vervolging.
De officieren van justitie zijn rich doorgaans bewust van deze proceshouding van
de verdediging, wat meebrengt dat zij de politie manen terughoudend te zijn met
het anoniem opnemen van een getuigenverldaring in een proces-verbaal.
De rechter-commissaris client te toetsen of aan de vereisten van artikel 226a lid 1
Sv is voldaan. In zijn beoordeling spelen onder meer de volgende factoren een rol:
de aard en de achtergronden van het delict;
de persoon van de verdachte en zijn antecedenten;
de betekenis van de getuigenverldaring voor de bewijsconstructie;
de betrouwbaarheid van de getuige;
de (on)mogelijIcheid tot het waarborgen van de anonimiteit van de getuige.
Ter bescherming van de anonimiteit van de bedreigde getuige kiezen de rechterscommissarissen er in de regel voor de verdediging en de officier van justitie niet
lijfelijk bij het getuigenverhoor aanwezig te laten zijn. Zij worden dan in de
gelegenheid gesteld door middel van teleconuntuncatie of schriftelijk vragen op te
geven, die doorgaans - met het oog op de bescherming van de getuige - niet alle
worden gesteld dan we! beantwoord.
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Er bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop de hoger beroepsprocedure van
artikel 226b Sv client te worden ingevuld. Deze onduidelijkheid leidt tot verschillen
in taakopvatting tussen de gerechten onderling alsmede tot verschillen in de
behandeling van het hoger beroep binnen een gerecht. Door sommige rechterlijke
colleges wordt de beschildcing van de rechter-cornmissaris marginaal, aan de hand
van de processtukken, getoetst. Door andere wordt een zelfstandig onderzoek in de
zin van artikel 226a Sv uitgevoerd en wordt de getuige door de raadkamer gehoord
omtrent de statusverlening.
Of en op wellce wijze de verklaring van de erkend bedreigde getuige een rol speelt
in de bewezenverklaring is niet ten aanzien van ellce zaak duidelijk geworden. Veel
stafrechtelijke onderzoeken liepen nog ten tijde van de afronding van het evaluatieonderzoek. In andere gevallen waren de bewijsmiddelen niet in het vonnis uitgewerIct. In enkele zaken is de verklaring tot het bewijs van het tenlastegelegde
gebezigd.

Knelpunten
Over het algemeen wordt de wettelijke regeling voor de bedreigde getuige als
gecompliceerd beschouwd. De regeling is tijdrovend en omslachtig in de uitvoering.
Dit wordt onder meer veroorzaalct door de strilcte voorwaarden, waaraan de
wetgever het gebruik van anoniem afgelegde getuigenverklaringen heeft gebonden.
Deze strikte voorwaarden worden door de betrokken functionarissen vaak als
knelpunten ervaren. Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan de bepalingen met betrekking tot het horen van de partijen omtrent de statusverlening (artikel
226a lid 2 Sv) en de hoger beroepsprocedure (artikel 226b Sv) alsmede de sanctie
van niet-ontvankelijkheid (artikel 349 lid 3 Sv).

Algemene conclusie

Ondanlcs de inspanningen van de wetgever is het in de praktijk moeilijk om de
belangen en de rechten van de getuige en de verdachte te beschermen respectievelijk te eerbiedigen.
In de toepassing van de wet stuit men op het volgende dilemma: een goede
bescherming van de erkend bedreigde getuige leidt tot verregaande beperking van
de rechten van de verdediging, met name van haar ondervragingsrecht, alsmede tot
een getuigenverklaring die, ontdaan van bijzonderheden en redenen van wetenschap,
als bevvijsmiddel van minder waarde is. Daarentegen leiden het opnemen van de
redenen van wetenschap en de details van de verklaring in het proces-verbaal van
verhoor en de eerbiediging van het ondervragingsrecht vrijwel onvermijdelijk tot de
onthulling van de identiteit van de bedreigde getuige.
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Het bestaan van dit dilemma alsmede de (ervaren) knelpunten leiden tot een spaarzaam gebruik van de wet in de praktijk.
Het gegeven dat van de Wet getuigenbeschenning vrij weinig gebruik wordt
gemaalct, doet de vraag rijzen of er behoefte bestaat aan een dergelijke wettelijke
regeling. Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. Het feit dat er in enkele
tientallen zaken van de wet gebruik is gemaalct, toont reeds die behoefte aan. Het is,
met het oog op de inbreuken die de toepassing van de wet - ondanlcs de inspanningen van de wetgever - op de rechten van de verdediging maalct, niet bezwaarlijk dat
de wet niet frequenter wordt gebruilct. Het gebruik van de verldaringen van
(beperIct) anonieme en bedreigde getuigen in de bewijsvoering dient, gelet op de
basisprincipes van het Nederlandse strafprocesrecht immers beperlct te blijven tot
uitzonderingsgevallen, hetgeen ook de bedoeling was van de wetgever.

Aanbevelingen
Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor de pralctijk en de wetgever.
De wetgever zou lcurmen overwegen de wet aan te vullen dan wel te wijzigen.
De regeling inzake het verhoor met beperlcte anonimiteit zou aangevuld kurmen
worden met een bepaling waarin de rechter(-commissaris), duidelijker dan Mans het
geval is, wordt verplicht zich voorafgaand aan het verhoor op de hoogte te stellen
van de identiteit van de getuige.
De overige aanbevelingen voor de wetgever hebben betrekking op de regeling voor
de (erkend) bedreigde getuige. Mn de rechter-commissaris zou de wettelijke
opdracht lcunnen worden gegeven na te gaan of de erkend bedreigde getuige reeds
eerder een verklaring op naam heeft afgelegd. Daarnaast mu de wetgever zich
lcunnen buigen over de hoger beroepsprocedure van artikel 226b Sv.
Ten slotte wordt de aanbeveling gedaan te overwegen een wettelijke basis te creeren
voor een getuigenbeschenningsprogramma.
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HOOFDSTUK 1
1NLEIDING

1.1

Inleiding

Op 1 februari 1994 is de Wet getuigenbescherming (Wet van 11 november 1993,
Stb. 603) in werking getreden. Deze wet heeft het reeds geldend (rechtspraak)recht
inzake anonieme getuigen in het strafproces op onderdelen gecodificeerd en
aangevuld. De toenmalige Minister van Justitie E.M.H. Hirsch Bailin achtte het gelet op artikel 1 Sv, dat bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze
bij de wet voorzien - niet verantwoord de regeling van de procesrechtelijke positie
van de verdachte en de getuige in geval van een ernstige bedreiging van die getuige
geheel en al aan de rechtspraak over te laten. Zulk een lcwestie betreft, aldus de
Minister, primair de taak van de wetgever.'
De wetgever zag zich in deze voor een moeilijke taak gesteld. Hij diende verschillende, (deels) met elkaar conflicterende gronthechten en belangen met elkaar af te
wegen. De problematiek van de anonieme getuige draait in de kern om de klassieke
tegenstelling tussen het belang van de waarheidsvinding in het strafproces en de
rechten en belangen van de verdachte en van anderen, die op enigerlei wijze
betroldcen zijn bij een strafbaar feit, zoals getuigen. 2 De waarheidsvinding kan in
belangrijke mate worden belemmerd, indien een getuige als gevolg van ernstige
bedreiging geen verldaring wil afleggen of een leugenachtige verklaring aflegt. Het
garanderen van anonimiteit tijdens het strafproces kan in bepaalde gevallen uitkomst
bieden. Deze maatregel staat echter op gespannen voet met de rechten van de
verdachte. De verdachte heeft recht op een eerlijk proces, waarvan het recht op
ondervraging van getuigen expliciet deel uitmaalct. Deze rechten zijn onder andere
neergelegd in artikel 6 leden 1 en 3 sub d EVRM en gepreciseerd in de uitspraken
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In diverse arresten 3 heeft het
Hof overwogen dat deze rechten in beginsel verlangen dat de verdachte op enig
moment in de strafrechtelijke procedure genoegzaam en behoorlijk in de gelegenheid wordt gesteld een getuige a charge te ondervragen en om diens verklaring aan
te vechten. De verdachte wordt in de uitoefening van njn rechten gehinderd indien
hij niet op de hoogte is van de identiteit van de getuige. Veelal lijnrecht tegenover
de rechten van de verdachte staan de rechten en belangen van de (bedreigde)

1

2
3

Zie Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering en enige andere wetten (getuigenbescherming), Bijl. Hand. II, 1991-1992,
22 483, nr 3, p. 7.
Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting behorende bij het Wetboek van Strafvordering (ORO), Bijl. Hand. II, 1913-1914, 286, nr 3, p. 55.
Zie onder meer EHRM 24 november 1986, Series A, vol. 110, NJ 1988, 745 (Unterpertinger) en EHRM 20 november 1989, Series A, vol. 166, NJ 1990, 245 (Kostovski).
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getuige.4 Het belang van de getuige is er in gelegen geen emstig nadeel te ondervinden van het nakomen van zijn wettelijke plicht een verldaring af te leggen.
Indien in verband met het afleggen van die verldaring een getuige, als gevolg van
emstige bedreiging, moet vrezen voor zijn leven, njn gezondheid of voor de ontwrichting van njn gezinsleven of zijn sociaal-economisch bestaan, is de Staat op
grond van artikel 8 EVRM gehouden deze getuige te beschermen. Ingevolge dit
artikel heeft een ieder recht op eerbiediging van zijn priveleven. Deze bepaling
heeft een horizontale werking. Iedere burger, onder wie de verdachte, dient zich te
onthouden van gedragingen die nakoming van de verplichting van een andere
burger om vrijelijk en in het openbaar in een strafzaak een verklaring af te leggen
kurmen verhinderen. Uit verschillende uitspraken van het Europese Hof blijkt dat
een effectieve eerbiediging van het verdragsrecht ook positieve verplichtingen van
de Staat kan impliceren. Nu de wet allerlei verplichtingen voor een getuige bevat
(waaronder een verschijningsplicht en een spreekplicht), waarvan de naleving door
dwangmiddelen kan worden afgedwongen, is de Staat gehouden het priveleven van
een getuige in geval van een emstige bedreiging te beschermer0
Eon van de maatregelen die de Staat in dit opzicht kan nemen is het garanderen van
anonimiteit van de getuige tij dens het strafproces. Daamaast Inumen andere,
verdergaande fysieke beveiligings- en afschenningsmaatregelen worden getroffen,
zoals het creeren van een getuigenbeschermingsprogramma. Deze laatstgenoemde
mogelijkheid is recentelijk onderzocht door de werlcgroep Cra.emer. 7
De uitkomst van de afweging die door de wetgever is gemaalct, heeft uiteindelijk
geleid tot de Wet getuigenbescherming, zoals die is neergelegd in (onder meet .)
het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht.

4

5
6

7

8

20

In het licht van de maatschappelijke opvattingen van vandaag is het eigenlijk opmerkelijk
dat noch de wetgever van het Wetboek van Strafvordering noch de `verdragsgever' van het
EVRM zich in het bijzonder hebben bekommerd om de positie en rechten van getuigen al dan niet slachtoffers
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de zaak X en Y tegen Nederland, EHRM 26 maart 1985, Series
A, vol. 91, NJ 1985, 525.
Zie E.P. von Brucken Fock, Anonieme getuige exit?, in: Nederlands Juristenblad, jrg. 65
(1990), p. 301-303. Deze redenering is overgenomen door de Minister van Justine in de
Memorie van Toelichting, a.w., p. 3-6.
Getuigenbescherming in Nederland. Rapport van de werkgroep Craemer, z.p. 1995. De
werkgroep Craemer, ingesteld door de Minister van Justitie, heeft de mogelijkheden van
een getuigenheschermingsprogramma in Nederland onderzocht. Geconcludeerd wordt dat
een wettelijk onderbouwd getuigenbeschermingsprogramma mogelijk en gewenst is. In het
rapport worden tevens voorstellen gedaan met betrekking tot de praktische implementatie
en de organisatorische inbedding van het beschermingsprogramma in het Nederlandse
rechtssysteem.
Ook artikel 29 Uitleveringswet en artikel 28 Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen zijn gewijzigd.

Deze wet bevat onder andere de strafbaarstelling van het doen van uitingen die
beogen de verklaringsvrijheid van getuigen te belemmeren alsmede een tweetal
regelingen met betrekking tot het anoniem horen van getuigen. De procedurele
voorschriften vinden een complement in enkele bevvijsrechtelijke bepalingen. 9
1.2

De aanleiding van het onderzoek

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is de hierboven
beschreven afweging tussen de verschillende, (deels) conflicterende grondrechten en
belangen veelvuldig aan de orde geweest. Door verschillende Kamerleden zijn,
onder verwijzing naar de noodzaak van een wettelijke regeling inzake anonieme
getuigen en naar de inbreuk die het anoniem horen van getuigen maakt op de
rechten van de verdachte, vragen gesteld naar de omvang van het gebruik van
anonieme getuigenverklaringen. De toenmalige Minister van Justitie heeft in 1993
toegezegd de Kamer te zijner tijd te zullen informeren over de werking van het
wetsvoorstel en over het aantal gevallen waarin en de soorten misdrijven waarbij
een beroep wordt gedaan op deze regeling. 1° Het doel van het onderzoek, waarvan
dit rapport de neerslag vormt, is het verschaffen van deze gegevens aan de Minister.

1.3

Overzicht van het rapport

De opbouw van het rapport kan als volgt worden geschetst. In hoofdstuk twee komt
de inhoud van de Wet getuigenbescherming en haar geschiedenis aan de orde. In
hoofdstuk drie wordt de onderzoeksopzet beschreven. In de hoofdstukken vier en
vijf worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot (beperkt) anonieme getuigen
respectievelijk bedreigde getuigen weergegeven. Hoofdstuk zes bevat de antwoorden op de onderzoeksvragen. Het rapport wordt afgesloten met een algemene
conclusie en aanbevelingen voor de pralctijk en de wetgever in hoofdstuk zeven.

9
10

Artikelen 342 lid 2 (nieuw), 344 lid 3 en 344a Sv.
Zie de verslagen van de mondelinge behandeling van het Wetsvoorstel getuigenbescherming in de Tweede Kamer, d.d. 9 en 10 juni 1993, Hand. II, 1992-1993, p. 5519-5528 en
p. 5603-5615.
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HOOFDSTUK 2
DE WET GETUIGENBESCHERMING EN HAAR GESCH1EDENIS

2.1

Inleiding

De Nederlandse rechtspralctijk wordt sinds het einde van de jaren zeventig geconfronteerd met de figuur van de anonieme getuige." Er moet in dit verband een
onderscheid worden gemaakt naar twee soorten getuigen en hun beweegredenen die
ten grondslag liggen aan de wens om slechts onder waarborg van anonimiteit een
verklaring met betrekking tot een strafbaar feit af te leggen. Men client enerzijds te
denken aan de burger-getuige, die uit vrees voor represailles van de zijde van de
verdachte of van het slachtoffer zijn verklaring anoniem aflegt en anderzijds aan de
politiefunctionaris die, met het oog op zijn toekomstige inzetbaarheid, anoniem
blijft. In dat laatste geva1 Ican men denlcen aan politiefimetionarissen die in het
criminele circuit zijn geInfiltreerd, zoals pseudokopers. Warmeer deze functionarissen onder vermelding van hun personalia htm verklaring zouden afleggen,
ontstaat niet alleen het gevaar voor represailles, maar wordt hen de facto tevens de
mogelijkheid ontnomen in de toekomst als infiltrant op te treden. 12
Beide categorieen getuigen hebben met de invoering van de Wet getuigenbescherming een plaats gekregen in het Wetboek van Strafvordering. Ingevolge artikel
136c Sv wordt onder een bedreigde getuige verstaan een getuige ten aanzien van
wie door de rechter bevel is gegeven dat ter gelegenheid van het verhoor zijn
identiteit verborgen wordt gehouden. De bedreigde (burger-)getuige kan volgens de
procedure van artikel 226a tot 226f Sv door de rechter-cormnissaris met volledige
anonimiteit worden gehoord. Hij zal dan niet meer tijdens het onderzoek ter
terechtzitting behoeven te verschijnen. Desalniettemin wordt zijn verldaring,
ingevolge artikel 295 Sv, als ter terechtzitting afgelegd aangemerIct.
Aan de burger-getuige, die niet wordt bedreigd, maar voor wie aannemelijk is dat
hij door het bekend worden van zijn identiteit overlast u zal ondervinden, kan
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek of het onderzoek ter terechtzitting beperkte
anonimiteit worden toegekend. Deze beperkte anonimiteit kan ook worden toegekend aan getuigen, ten aanzien van wie het gegronde vermoeden bestaat dat zij in
de - verdere - uitoefening van hun beroep zullen worden belemmerd. De rechter
(commissaris) zal in een dergelijk geval bepalen dat het vragen naar de persoonsgegevens van de getuige achterwege wordt gelaten. Zo nodig worden door de rechter(-commissaris) maatregelen getroffen die de identiteit van de getuige verhullen,

11

12
13

Een voorloper is te vinden in bijvoorbeeld HR 17 januari 1938, NJ 1938, 709 m.nt. T.,
waarin de Hoge Raad toelaat dat de de-audituverklaring van een politieambtenaar voor het
bewijs wordt gebezigd, zonder dat de zegsman wordt genoemd.
G.J.M. Corstens, Het Nederlands straffirocesrecht, 2e druk, Arnhem 1995, p. 313.
Daarbij moet volgens de Minister van Justitie worden gedacht aan een getuige wiens ruiten
worden ingegooid of aan wie een nachtelijk bezoek wordt gebracht; Memorie van
Toelichting, a.w. p. 37.
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zoals het gebruik van een vermonuning of een ste•mvervormer. Het toekennen van
beperIcte anonimiteit is vooral bedoeld voor politie-finctionarissen, die zich in een
andere hoeclanigheid aan de verdachte hebben voorgedaan. Dit laat onverlet dat,
indien tegen een politiefunctionaris ernstige bedreigingen worden geuit, hij kan
worden aangemerkt als een `bedreigde getuige' en op de voet van artikel 226c tot
226f Sv kan worden gehoord.
Behalve de burger-getuige en de politiefunctionaris, die door de rechter(-conunissaris) met volledige of beperkte anonimiteit worden gehoord, komt in de wet nog een
derde categorie anonieme getuigen voor." In artikel 344 lid 3 Sv wordt melding
gemaalct van personen, wier verklaring, zonder vermelding van identiteitsgegevens,
in een schriftelijk bescheid is opgenomen." Daarbij moet volgens de voormalige
Minister van Justine worden gedacht aan anonieme tipgevers of toevallige voorbijgangers, die bij gebreke van persoonsgegevens niet meer getraceerd lcunnen worden.
Deze personen zijn in de regel Met door de rechter-commissaris maar door de
politie, vaak niet expliciet als getuige, gehoord. Ofschoon noch in de Memorie van
Toelichting noch tijdens de mondelinge behandeling van het Wetsvoorstel getuigenbescherming in de Tweede Kamer de positie van CID-informanten' uitdruldcelijk
aan de orde is gekomen, zouden ook zij in deze categorie kunnen worden ondergebracht. Ter bescherming van de anonimiteit van de infonnanten wordt door
politiefunctionarissen in hun proces-verbaal veelal volstaan met een standaardzin als
"Naar aardeiding van CID-infonnatie is nader onderzoek ingesteld" of "Uit CIDinformatie is gebleken dat..." Wanneer de politiefunctionaris door de rechter als

14

15

16
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De wetgever onderscheidt in dit verband nog een vierde categoric getuigen, te weten de
getuigen, aan wie door de officier van justitie de toezegging is gedaan dat zij met
volledige anonimiteit door de rechter-commissaris gehoord zullen worden. De officier van
justitie kan deze toezegging doen, indien hij van oordeel is dat de getuige voldoet aan de
voorwaarden van artikel 226a Sv. Het is mogelijk dat in een aantal gevallen deze toezegging niet gestand kan worden gedaan, doordat de rechter-commissaris (of de raadkamer
van de rechtbank dan wel het gerechtshof in hoger beroep) deze mening van de officier
van justitie niet deelt. Zie het verslag van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel
in de Tweede Kamer, Hand. II, 1992-1993, p. 5605-5606.
Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dient ook de persoon, die
(anoniem) een verklaring tegenover de politic afiegt als `getuige' te worden aangemerkt.
Zie onder meer EHRM 6 mei 1985, Series A, vol. 92 (Banish), EHRM 20 november 1989,
Series A, vol. 166, NJ 1990, 245 m.nt E.A.A. (Kostovski) en EHRM, 27 september 1990,
Series A, vol. 186, NJ 1993, 707 (Windisch). De wetgever houdt rekening met deze mime
uitleg van het begrip `getuige', blijkens artikel 344 lid 3 Sv.
De Criminele Inlichtingendienst (CID) verstaat onder Inforrnanten' personen die aan
opsporingsambtenaar gevraagd of ongevraagd inlichtingen verstreklcen over een gepleegd
of nog te plegen strafbaar feit, onder waarborgen van anonimiteit. Informanten dienen te
worden onderscheiden van `infiltranten'. Deze laatsten dringen, onder gezag en regie van
de politic en het Openbaar Ministerie, binnen in het criminele milieu of maken deel uit van
een criminele organisatie ten behoeve van opsporing en vervolging. Als infiltrant kunnen
zowel politiefunctionarissen als burgers optreden, al dan niet onder de delcmantel van een
aangenomen identiteit. Zie over de CID onder meer J. Naeye, Het politieel vooronderzoek
in strafzaken, inaugurele rede Amsterdam, Arnhem 1994 en A.W.M. van der Heijden
(red.), Criminele lnlichtingen, 's-Gravenhage 1993 alsmede de CID-regeling 1995.

getuige wordt gehoord, kan hij zich niet beroepen op een verschoningsrecht in het
geval vragen worden gesteld naar de identiteit van de informant. De rechter kan
met toepassing van artikel 288 Sv echter wel beletten dat dergelijke vragen worden
beantwoord. 17 De verklaringen van de personen in laatstgenoemde categorie
kurmen slechts in zeer beperkte mate als wettig bewijsmiddel aan de bewezenverklaring bijdragen. Indien het wenselijk en mogelijk is de anonymus als getuige op
te roepen, lcan worden overwogen hem als bedreigde getuige - aannemende dat aan
de voorwaarden van artikel 226a lid 1 Sv is voldaan - aan te merken en hem via de
procedure van artikel 226a e.v. Sv te horen.

2.2

De praktijk voor de invoering van de wet

De mogelijkheid die de rechter heeft om bij de bewijsbeslissing gebruik te maken
van een tegenover de politie of rechter-commissaris anoniem afgelegde getuigenverklaring, is een gevolg van de sinds 1926 bestaande de auditu-pralctijk. In dat jaar
sprak de Hoge Raad" onder meer zijn goedkeuring uit over het feit dat door de
rechtbank in de bewezenverklaring gebruik was gemaakt van het proces-verbaal van
een opsporingsambtenaar, waarin de verklaring van een getuige was opgenomen.
De rechter ter terechtzitting mag sindsdien volstaan met het kermis nemen van
getuigenverklaringen die niet ten overstaan van hemzelf, maar tegenover een
opsporingsambtenaar of een rechter-commissaris zijn afgelegd. 19 In dergelijke
gevallen wordt in de lijn van de Hoge Raad niet de getuigenverklaring als wettig
bewijsmiddel gebezigd, maar het proces-verbaal, waarin deze getuigenverldaring is
vervat.2°
Zoals uit later verschenen jurisprudentie blijkt, vormden de wettelijke voorschriften
met betrekking tot het getuigenverhoor door de rechter-commissaris geen beletsel
voor het horen van anonieme getuigen. Ingevolge het oude artikel 190 Sv was de
rechter-comrnissaris verplicht de getuige naar zijn personalia te vragen en was de
getuige, op straffe van gijzeling, eveneens verplicht op deze vraag te antwoorden
(artikel 221 Sv). Boverdien was de rechter-conunissaris gehouden nauwkeurig
proces-verbaal te doen opmaken van hetgeen bij het onderzoek is verklaard (artikel
172 lid 1 Sv). Op grond van deze artikelen leek het horen van anonieme getuigen

17

18
19

20

HR 17 maart 1981, NJ 1981, 382, m.nt. Th.W.v.V., HR 2 maart 1982, NJ 1982, 460,
m.nt. Th.W.v.V. en HR 5 oktober 1982, NJ 1983, 297. Dit is ook na de invoering van de
Wet getuigenbescherming geldend recht, blijkens de discussie die is gevoerd in de Tweede
Kamer. Zie Hand. II, 1992-1993, p. 5606.
HR 20 december 1926,
.
NJ 1927, p. 85.
Zie hierover uitgebreid bijvoorbeeld G.J.M. Corstens, Van cri de justice naar anonieme
getuigenverklaring. 75 jaar de-auditu-jurisprudentie, in: NJ 1913-1988. Annotatoren kijken
terug, Zwolle 1988, p. 36-38 en D.M.H.R. Gait, Het onmiddellijkheidsbeginsel in het
Nederlandse straffiroces, proefschrift Maastricht, Arnhem 1994, i.h.b. hoofdstuk 3.
J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, 2e druk, Nijmegen 1995, p. 73-74.
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door de rechter(-conunissaris) uitgesloten. 21 Desalniettemin besliste de Hoge Raad
in 1980 dat het proces-verbaal van de rechter-commissaris, inhoudende de verldaring van een anonieme getuige, als bewijsmiddel gebruilct mag worden. Bij de
waardering van de overtuigende lcracht van deze bewijsmiddelen dient de rechter
volgens de Hoge Raad evenwel de nodige behoedzaamheid in acht te nemen. 22
Met zijn uitspraak van 4 mei 1981" ging de Hoge Raad nog een stap verder. Het
proces-verbaal van verhoor mag ook als bewijsmiddel worden gebruikt indien de
rechter-commissaris, hoewel hij blijkens de toepassing van artikel 216 Sv het
vermoeden had dat de getuige niet ter terechtzitting zou lcunnen verschijnen, de
verdediging niet in de gelegenheid heeft gesteld het verhoor van de getuige bij te
wonen. Ingevolge artikel 187 Sv hadden de verdarhte en diens raadsman deze
gelegenheid we! moeten Icrijgen. Het niet in a.cht nemen van dit voorschrift vormde
echter geen belemmering voor het gebruik van het proces-verbaal van verhoor voor
de bewezenverklaring.
Op 25 september 1984 heeft de Hoge Raad in een viertal uitspraken 24 een restrictie aangebracht op het gebruik van verklaringen van anonymi. De Hoge Raad
besliste dat wanneer van een proces-verbaal inhoudende de verldaring van een niet
met name genoemd persoon voor het bewijs gebruik wordt gemaakt en de betrouwbaarheid van dat materiaal door de verdediging wordt betwist, de re,chter verantwoording dient af te leggen indien hij het materiaal niettemin gebruilct. Bij
gebreke van zulk een verantwoording is de bewezenverklaring niet naar behoren
met redenen omIdeed. Overigens zou ter staving van de betrouwbaarheid voldoende
zijn dat de rechter-conunissaris, die de anonieme getuige heeft gehoord, ter terechtzitting zelf als getuige wordt gehoord en in die hoedanigheid rekenschap aflegt
over de redenen waarom hij de verldaring van de anonieme getuige betrouwbaar
achtte."

2.2.1 De zaak Kostovski
De hierboven beschreven Nederlandse pralctijk werd op 20 november 1989 door het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld, wegens schending van
artikel 6 lid 1 juncto lid 3 sub d EVRM. In de bekende Kostovski-zaalc 26 over-
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A. Minkenhof, J.M. Reijntjes, De Nederlandse Straftordering, 5e, herziene druk, Anthem
1990, P. 168.
Zie bijvoorbeeld HR 5 februari 1980, NJ 1980, 319, m.nt. Th.W.v.V. Zie uitvoerig over
dit arrest J.F. Nijboer, De anonieme informant als getuige in het straffiroces, in: Recht &
Kritiek, 1980, p. 411-430.
NJ 1982, 268 m.nt. Th.W.v.V.
Waaronder de uitspraak in de zaak Kostovski (zie de volgende paragraaf) en de uitspraken
die gepubliceerd zijn in NJ 1985, 426 en 427.
Vgl. HR 7 februari 1989, DD 89.256. Zie J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, a.w.,
par. 3.5.
EHRM, 20 november 1989, Series A, vol. 166, NJ 1990, 245, m.nt. E.A.A. Zie ook noot
25.

woog het Europese Hof dat in beginsel al het bewijsmateriaal ter terechtzitting en in
aanwezigheid van de verdachte gepresenteerd dient te worden. Op zichzelf is het
gebruik van verklaringen die niet tijdens het onderzoek ter terechtzitting zijn afgelegd niet onverenigbaar met artikel 6 EVRM, mits de rechten van de verdediging
worden gederbiedigd. Deze rechten verlangen in beginsel dat een verdachte
genoegzaam en behoorlijk in de gelegenheid wordt gesteld een getuige a charge te
ondervragen en om diens verklaringen aan te vechten, hetzij ten tijde van het
afleggen van de verklaring, hetzij in een latere procesfase. 27 In casu kon de verdachte in geen enkele fase de anonieme getuigen rechtstreelcs ondervragen. De
verdediging heeft wel vragen kunnen stellen aan de politieambtenaar en aan de
rechters-cornmissarissen die de verhoren hadden afgenomen. Aan een van de
anonieme getuigen heeft de verdediging schriftelijke vragen kunnen stellen,
waarvan het grootste deel niet werd beantwoord, om onthulling van de identiteit
van de getuige te voorkomen. Het Hof merIct op dat wanneer de verdediging niet
op de hoogte is van de identiteit van degene die men wil ondervragen, haar precies
die bijzonderheden kurmen worden onthouden die haar in staat zouden hebben gesteld aan te tonen dat de getuige bevooroordeeld, vijandig of onbetrouwbaar is.
Bovendien hebben de feitenrechters, als gevolg van het feit dat de anonymi niet ter
terechtzitting zijn gehoord, de houding van de getuigen niet kunnen observeren.
Daardoor hebben zij niet de mogelijkheid gehad zich een zelfstandig oordeel te
vormen omtrent de betrouwbaarheid van de getuigen. Hoewel de. rechters bij de
waardering van de afgelegde verklaringen ongetwijfeld de nodige behoedzaamheid
hebben betTacht, kan dit een rechtstreekse waarneming niet vervangen.
Een van de anonieme getuigen is, in afwezigheid van de verdediging, door een
rechter-commissaris gehoord, die bovendien niet op de hoogte was van de identiteit
van de getuige. Deze omstandigheid kan niet zonder gevolgen zijn geweest voor het
toetsen van de betrouwbaarheid van deze getuige. Een andere getuige is in het
geheel niet door een rechter gehoord, doch uitsluitend door de politie. Onder deze
omstandigheden kan volgens het Hof niet worden gezegd dat de handicaps waarmee
de verdediging moest werken, werden gecompenseerd door de procedures die door
de rechterlijke autoriteiten waren gevolgd. Het EVRM sluit niet uit dat in de
onderzoeksfase voorafgaand aan de terechtzitting gebruik wordt gemaalct van
anonieme bronnen. Om vervolgens een veroordeling (lees: een bewezenverklaring)
in beslissende mate te baseren op deze anoniem afgelegde verklaringen is in de
ogen van het Hof echter een andere zaak.
Deze uitspraak van het Europese Hof maakte duidelijk dat er een en ander moest
veranderen aan de door de Hoge Raad getolereerde praktijk met betreldcing tot het
gebruik van verklaringen van anonieme getuigen in het strafproces. Over de portee
van de uitspraak verschilden de diverse commentatoren echter van mening. Volgens

27

Dit is inmiddels een standaardoverweging geworden. Zie bijvoorbeeld EHRM 27 september 1990, Series A, vol. 186, NJ 1993, 707 (Windisch), EHRM 19 februari 1991, Series A,
vol. 194-A, NJ 1993, 708 (Isgro) en EHRM 26 april 1991, Series A, vol. 203, NJ 1993,
710 (Asch).
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sommigen betekende de Kostovski-uitspraak de bijl aan de wortel van de bestaande
pralctijP, volgens anderen zou dew praktijk in een gematigde vorm voortgezet
Icunnen worden".

2.2.2 Na Kostovski
Met het arrest van 2 juli 1990" bracht de Hoge Rand zijn interpretatie van de
Kostovslci-uitspraak naar voren. Vooropgesteld werd dat in het licht van deze
uitspraak van het Europese Hof meer eisen aan het gebruik van anonieme verldaringen moeten worden gesteld dan voorheen het geval was.
"Daarbij kan als uitgangspunt gelden dat in een proces-verbaal neergelegde verklaringen
van anoniem gebleven personen in beginsel slechts bruikbaar zijn voor het bewijs indien is
voldaan aan bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn dat de verklaring is
afgenomen door een rechter die zelf de identiteit van de getuige kent, die in het van het
verhoor opgemaalcte proces-verbaal, gemotiveerd heeft doen blijken van zijn oordeel
omtrent de betrouwbaarheid van de getuige en omtrent de door dew opgegeven redenen
voor zijn wens anoniem te bluven, en die de verdediging in de gelegenheid heeft gesteld op
enigerlei wijze aan de getuige vragen te stellen of te doen stellen."
Tezelfdertijd werd door de Hoge Rand een uitzondering op dew hoofdregel
aangenomen. Nu uit de stuldcen van het geding niet is gebleken dat door of namens
de verdachte op enig moment de wens te kennen is gegeven in de gelegenheid te
worden gesteld de anoniem gebleven persoon te ondervragen, de bewezenverklaring
in belangrijke mate steunt op bewijs uit andere, niet-anonieme bron en de rechter
heeft doen blijken de betroldcen verklaring behoedzaam en terughoudend te hebben
gebezigd, behoefde aan de eerder geformuleerde eisen niet te zijn voldaan.

In latere uitspraken van de Hoge Rand werd duidelijk dat nog een vierde factor, in
combinatie met een of meer van bovengenoemde omstandigheden, er toe kan leiden
dat de hoofdregel geen toepassing vindt. Dit bet:reft het geval waarin de verdediging
de betrouwbaarheid of de juistheid van de verklaring van de onbekend gebleven
persoon niet heeft betwist. Dew omstandigheid bracht bijvoorbeeld in het arrest van
2 olctober 1990, samen met het feit dat de bewezenverklaring in belangrijke mate
steunde op bewijs uit andere, niet-anonieme bron, mee dat de eerder geformuleerde
uitgangspunten niet behoefden te worden gerespecteerd. 3'
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Zie bijvoorbeeld de annotatie van A.H.J. Swart in Ars Aequi, jrg. 39 (1990), afl. 5, p. 315
e.v.
Zoals bijvoorbeeld EP. von Brucken Fock, a.w., p. 310-312.
NJ 1990, 692.
HR 2 olctober 1990, NJ 1991, 130, m.nt. C. Zie ook bijvoorbeeld HR 16 oktober 1990, NJ
1991, 442, m.nt. C., en HR 26 maart 1991, NJ 1991, 614.

2.3

De voorbereiding van het wetsvoorstel

De toenmalige Minister van Justitie heeft op de uitspraak van het Europese Hof in
de zaak Kostovslci en het eerste 'Post-Kostovski'-arrest van de Hoge Raad gewacht
alvorens het wetsvoorstel inzake getuigenbescherming op te stellen. 32 Reeds in
1984 was door zijn ambtsvoorganger een commissie, onder voorzitterschap van J.
Remmelink, ingesteld, die de opdracht kreeg een studie te wijden aan de problematiek van de bedreigde getuige in het strafproces. De commissie werd gevraagd op
grond van deze studie te adviseren over de wenselijkheid het Wetboek van Strafvordering in dit verband aan te vullen of te wijzigen en eventueel daartoe voorstellen te
formuleren. 33 In 1986 heeft zij haar rapport, waarin opgenomen een voorstel tot
een wettelijke voornening, uitgebrach0 Het wetsvoorstel van de Minister is mede
gebaseerd op de overwegingen en de voorstellen van de commissie Remmelink.

2.4

De Wet getuigenbescherming

Zoals vermeld is op 1 februari 1994 de Wet getuigenbeschenning in werking
getreden. In het Wetboek van Strafvordering zijn twee verschillende regelingen
opgenomen met betrekking tot het anoniem horen van getuigen. De artikelen 190
en 284 Sv zijn aangevuld met de mogelijkheid om aan getuigen beperkte anonimiteit toe te kennen. De artikelen 226a tot en met 226f Sv nen op de regeling met
betrelcking tot het verlenen van de status van `bedreigde getuige' en het met
volledige anonimiteit horen van deze getuige. Daarnaast zijn enige aanverwante
bepalingen opgenomen, waaronder enkele voorschriften inzake het gebruik van
anoniem afgelegde getuigenverklaringen in de bewijsconstructie.'

2.4.1 Het verhoor met beperkte anonimiteit
De aangevulde artikelen 190 en 284 Sv geven de rechter(-commissaris) de mogelijkheid te bepa1en dat het vragen naar de persoonsgegevens van de getuige
achterwege zal worden gelaten, indien er gegrond vermoeden bestaat dat de getuige
in verband met het afleggen van zijn verklaring overlast zal ondervinden of in de
uitoefening van zijn beroep zal worden belemmerd. In de wet wordt niet uitdrukkelijk bepaald dat de rechter(-commissaris) zich voorafgaand aan het verhoor vergewist van de identiteit van de getuige. Op gond van de Post-Kostovslci-jurispniden-
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Memorie van Toelichting, a.w., p. 3.
In zijn speech ter inauguratie van de commissie verwees de Minister van Justitie naar de
voorstellen van de Werkgroep Slagter van de afdeling strafrechtspraak van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak. Van haar hand is het rapport De bedreigde getuige, dat is
gepubliceerd in Trema" exclusief 7, jrg. 6 (1983), afl. 5.
Commissie Remmelink, Bedreigde getuigen, 's-Gravenhage 1986.
Zie de bijlage voor de tekst van de gewijzigde en toegevoegde artikelen in het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.
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tie van de Hoge Raad mag worden aangenomen dat de rechter(-commissaris) zich
wel op de hoogte dient te stellen van de identiteit van de beftoldcen getuige.
Aan de rechter(-commissaris) wordt in bovengenoemde artikelen de opdracht gegeven al die maatregelen te nemen, die redelijkerwijs nodig zijn am de onftmlling van
de identiteitsgegevens te voorkomen, zoals het onherkenbaar maken van de getuige
door middel van schmink of vermomming of het onmogelijk maken van oogcontact
tussen de verdachte en de getuige.' Deze maatregelen staan een rechtstreelcse
ondervraging van de getuige en een optreden ter terechtzitting niet in de weg. 37

2.4.2 De status van bedreigde getuige en het verhoor met volledige anonimiteit
De procedure met betrekking tot bedreigde getuigen is, in aansluiting op de reeds
bestaande rechtspralctijk, in de regeling betreffende het gerechtelijk vooronderzoek
ingepastm
De regeling van artikel 226a tot en met 226f Sv valt in twee delen uiteen. Ten
eerste dient te worden vastgesteld of aan de getuige de status van bedreigde getuige
kan worden verleend. Ms dat het geval is, wordt deze getuige vervolgens, met
inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften, met volledige anonimiteit
door de rechter-commissaris gehoord.
Ingevolge artikel 226a Sv beveelt de rechter-conunissaris ambtshalve, op vordering
van de officier van justitie dan wel op verzoek van de verdachte, diens raarisman of
de getuige zelf, dat ter gelegenheid van het verhoor van een getuige diens identiteit
verborgen wordt gehouden, indien aan twee voorwaarden is voldaan:
de getuige of een andere persoon, kan zich, met het oog op de door de
1.
getuige af te leggen verklaring, zodanig bedreigd achten dat, naar redelijkerwijze moet worden aangenomen, voor het lever', de gezondheid of de
veiligheid dan wel de ontwrichting van het gezinsleven of het sociaaleconornisch bestaan moet worden gevreesd en
de getuige heeft te kennen gegeven wegens dew bedreiging geen verldaring
2.
te willen afleggen.
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Memorie van Toelichting, a.w., p. 17.
Memorie van Toelichting, a.w., p. 37.
Memorie van Toelichting, a.w., p. 13 e.v.

Door Tweede Kamerlid Kohnstamm is een amendement ingediend, waarin deze
voorwaarden werden aangevuld met de eis dat de bedreigende situatie die de
getuige ervaart, moet blijken uit feiten en omstandigheden.' Het amendement
werd uiteindelijk verworpen. 4°
In het geval niet aan de twee wettelijke voorwaarden is voldaan, wijst de rechtercommissaris de vordering of het verzoek af. Alvorens hij zijn beslissing met
betrekking tot de statusverlening neemt, stelt de rechter-commissaris de officier van
justitie, de verdachte en diens raadsman en de getuige in de gelegenheid daaromtrent te worden gehoord (artikel 226a lid 2 Sv).
Tegen de beschildcing staat voor de officier van justitie, de verdachte en de getuige
hoger beroep open bij de raadkamer van het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor
de zaak wordt vervolgd (artikel 226b Sv). De rechter-commissaris gaat niet over tot
het verhoor van de getuige zolang tegen zijn beschildcing nog hoger beroep openstaat en, zo dit is ingesteld, totciat het is ingetroldcen of danrop is beslist. Echter
wanneer het belang van het onderzoek geen uitstel van het verhoor gedoogt, gaat de
rechter-commissaris meteen daartoe over. Hij moet het proces-verbaal van het
verhoor dan onder zich houden tot op het hoger beroep is beslist (artikel 226a lid 3
Sv). Als eenmaal door de bevoegde rechter is bepaald dat de identiteit van de
getuige verborgen gehouden moet worden, dient deze beslissing tijdens het verdere
verloop van het strafproces buiten beschouvving te blijven.
Ten aanzien van de procedure in hoger beroep (artikel 226b Sv) vinden de gewone
regels van de raacikamerprocedure toepassing (zie artikel 25 e.v. Sv). 41 In de wet
en de Memorie van Toelichting staat niets over de omvang van de toets die door de
raadkamer moet worden uitgevoerd. Niet duidelijk is of de wetgever een marginale
toetsing dan wel een toetsing ten gxonde voor ogen stond.
Voorafgaand aan het inhoudelijk verhoor van de bedreigde getuige (of op een
eerder tijdstip) stelt de rechter-commissaris zich op de hoogte van de identiteit van
de getuige. Met het oog op het feit dat de getuige niet ter terechtzitting zal behoeven te verschijnen, wordt de getuige vervolgens overeenkomstig artikel 216 Sv
beedigd of aangemaand. De rechter-commissaris verhoort de bedreigde getuige op
een zodanige wijze dat diens identiteit verborgen blijft (artikel 226c Sv). Hij kan
bepalen dat de verdachte, diens raadsman of de officier van justitie het verhoor niet
mogen bijwonen, indien het belang van het verborgen blijven van de identiteit van
de bedreigde getuige zullcs vordert. Wanneer noch de verdachte noch diens raadsman aanwezig mag zijn, is ook de officier van justitie daartoe niet gerechtigd. De
afwezige verdachte, raadsman of officier van justitie wordt in de gelegenheid
gesteld door middel van telecommunicatie of - subsidiair - schriftelijk de vragen op
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Hand. II, 1992-1993, 22 483, nr 9.
Vergadering van 15 juni 1993, Hand. II, 1992-1993, P. 5649.
Memorie van Toelichting, a.w., p. 43.
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te geven, die hi] gesteld wenst te zien. De rechter-conunissaris kan beletten dat een
antwoord van de bedreigde getuige ter kennis van de verdachte of diens raadsman
komt. In het proces-verbaal van het verhoor wordt dan alleen aangegeven dat de
gestelde vraag is beantwoord (artikel 226d Sv). De rechter-conunissaris neemt
overigens al die maatregelen die nodig zijn om de identiteit van de bedreigde
getuige, of de getuige ten aanzien van wie een vordering of verzoek tot statusverlening is gedaan, verborgen te houden (artikel 226f Sv). Tijdens het verhoor onderzoekt de rechter-conunissaris de betrouwbaarheid van de bedreigde getuige en legt
hij daaromtrent rekenschap af in het proces-verbaal (artikel 226e Sv).

2.4.3 Het verschoningsrecht in geval van een verhoor van een bedreigde
getuige
Aan degenen die beroeps- of ambtshalve hi] het verhoor van een bedreigde getuige
aanwezig zijn of die hi] een daaraan voorafgaand verhoor tijdens het voorbereidend
onderzoek zijn betrokken en die zelf als getuigen worden gehoord, is een verschoningsrecht toegekend. Daarbij moet met name warden gedacht aan de officier van
justitie, de rechter(-conunissaris), de griffier, de ambtenaar van de parketpolitie en
de politiefunctionaris die de getuige tijdens het voorbereidend onderzoek heeft
gehoord. Aan hen is een beperkt verschoningsrecht toegekend in die zin dat de verschoningsgerechtigde zich slechts Ican verschonen van het beantwoorden van
vragen, die de identiteit van de bedreigde getuige zouden lcunnen onthullen (artikel
219a Sv). Dit beperkte verschoningsrecht laat onverlet dat bijvoorbeeld de rechter
ter terechtzitting de rechter-conunissaris kan ondervragen omtrent de betrouwbaarheid van de bedreigde getuige en het onderzoek dat hi] dienaangaande heeft
verricht.

2.4.4 De bevoegdheid van de officier van justitie om dagvaarding van een
(bedreigde) getuige te weigeren
Op grand van artikel 264 Sv kan de officier van justitie weigeren een getuige op te
roepen of te dagvaarden of een rechterlijk bevel daartoe ten uitvoer te leggen,
indien de getuige een bedreigde getuige is of indien de officier van justitie de
getuige heeft toegezegd dat hij met volledige anonimiteit gehoord zal worden. In
het laatste geval dient de officier van justitie een vordering tot statusverlening in
(artilcel 280 lid 5 Sv). Indien de officier van justitie weigert am een door de re,chter
gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen,
die ingevolge een onherroepelijke rechterlijke beschildcing geen bedreigde getuige
is, spreelct de rechtbarik de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn
vervolging uit (artikel 349 lid 3 Sv).
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2.4.5 De bewijsvoorschriften in Boek LI, Titel VI, afdeling 3 Sv
Er zijn drie nieuwe bepalingen in het Wetboek van Strafvordering opgenomen, die
de voorwaarden bevatten waaronder de verklaringen van anonieme of bedreigde
getuigen tot bewijs gebezigd lcurmen worden.
De verklaring van een getuige wiens identiteit niet blijkt, kan alleen meewerken tot
het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, indien de getuige
een bedreigde getuige in de zin van artikel 136c Sv is en als zodanig door de
rechter-commissaris met inachtneming van de artikelen 226c tot en met 226f Sv is
gehoord. Daarnaast moet het tenlastegelegde feit, voor zover bewezen, een misdrijf
betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten42 en dat gezien zijn aard, het
georganiseerde verband waarin het is begaan, of de samenhang met andere door de
verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert (artikel
342 lid 2 Sv). De wetgever heeft hier, blijkens zijn formulering, aansluiting gezocht
bij het zogenoemde CID-criterium43.
Op de voet van artikel 344 lid 3 Sv kan een schriftelijk bescheid houdende de
verldaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, alleen tot het bewijs van het
tenlastegelegde meewerken indien de bewezenverklaring in belangrijke mate steun
vindt in andersoortig bewijsmateriaal en door of namens de verdachte niet op enig
moment in het geding de wens te kennen is gegeven de anonieme persoon te (doen)
ondervragen.
Ten slotte is met artikel 344a Sv een nieuw wettelijk bewijsminimum ingevoerd.
Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door de
rechter.niet uitsluitend worden aangenomen op grond van verldaringen van bedreigde getuigen of schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van personen wier
identiteit niet blijkt.
Ingevolge artikel 360 lid 1 Sv is de rechter verplicht verantwoording af te leggen
omtrent het gebruik van de verklaringen van erkende bedreigde getuigen alsmede
van beperlct anonieme getuigen in de bewijsconstructie.
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Door Tweede Kamerlid Brouwer is een amendement ingediend, waarmee werd beoogd de
voorwaarden waaronder van een verklaring van een bedreigde getuige gebruik wordt
gemaalct aan te scherpen. Zij stelde voor dat het tenlastegelegde felt, voorzover bewezen,
een misdrijf moest betreffen waarop een gevangenisstraf van ten minste zes jaar is gesteld.
Het amendement is later weer ingetrokken. Zie Bijl. Hand. II, 1992-1993, 22 483, nr 10 en
Hand. II, 1992-1993, p. 5648.
Paragraaf 1, artikel 1 sub c, CID-privacy-reglement (1986), thans artikel 7 lid 1 CIDregeling 1995.
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2.5

Het doel van de Wet getuigenbescherming

De Wet getuigenbeschenning beoogt de bescherming van getuigen en de bruikbaarheid als wettig bewijsmiddel van door hen afgelegde verklaringen onder bepaalde
strikte voorwaarden te verzekeren." Door de wetgever werd pralctisch nut verwacht bij de bestrij ding van de zware criminaliteit. Daarbij moet worden gedacht
aan emstige vormen van (intemationaal) georganiseerde criminaliteit, waarbij
bedreiging van getuigen een van de manieren vormt waarop daders aan opsporing
en vervolging trachten te ontkomen. In de Memorie van Toelichting worden als
voorbeelden van dergelijke vormen van criminaliteit genoemd de grote handel in
verdovende middelen, het overvallen van banken, fraudes en ontvoeringen. Daarnaast wordt door de wetgever gedacht aan zaken waarbij geen sprake is van een
georganiseerd verband, maar waarbij getuigen nch toch emstig bedreigd kurmen
achten, bijvoorbeeld in geval van een zedendelict of een levensdelict.'
Het verIcrijgen van inzicht in de aard van de zalcen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de Wet getuigenbeschenning, vormde een van de onderdelen van het evaluatieonderzoek.
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Aldus Minister Hirsch BalIM tijdens de algemene beraadslaging in de Tweede Kamer,
Hand. II, 1992-1993, p. 5603.
Memorie van Toelichting, a.w., p. 3.

HOOFDSTUK 3
OPZET VAN HET ONDERZOEK

3.1

De doelstelling en de onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van informatie omtrent de werking
van de Wet getuigenbeschenning in de praktijk en de frequentie waarmee van de
verschillende onderdelen van de wet gebruik wordt gemaakt alsmede omtrent de
aard van de zaken waarin de wet wordt toegepast.
De onderzoelcsvragen van deze evaluatie zijn als volgt geformu1eerd 46:
In hoeveel strafzaken is er vanaf 1 februari 1994 verzocht een getuige
1.
anoniem te horen en door wie werd het geinitieerd?
In hoeveel strafzaken is er vanaf 1 februari 1994 sprake van (een) bedreigde
2.
getuige(n), in de zin van artikel 136c Wetboek van Strafvordering? Hoe
groot is het aantal bedreigde getuigen per zaak?
In hoeveel strafzaken is er vanaf 1 februari 1994 sprake van (een) getuigen3.
verho(o)r(en) met beperkte anonimiteit? Hoe groot is het aantal getuigen
met beperlcte anonimiteit per zaak?
In hoeveel strafzaken en ten aanzien van hoeveel getuigen is de vordering of
4.
het verzoek tot anoniem horen niet gehonoreerd?
5.
In hoeveel strafzaken en door hoeveel getuigen is er vanaf 1 februari 1994
van de Wet getuigenbeschenning gebruik gemaalct?
Op wellce vvijze wordt de Wet getuigenbeschenning in de verschillende
6.
stadia van de procedure in de pralctijk toegepast door de politie, de officier
van justitie, de advocatuur, de rechter-commissaris, de rechter in hoger
beroep ex artikel 226b Sv en de rechter ter terechtzitting?
7.
Wat is de aard van de zalcen waarin van de Wet getuigenbeschenning
gebruik wordt gemaalct?
Indien niet in alle zaken met een bedreigde/anonieme getuige gebruik wordt
8.
gemaakt van de Wet getuigenbescherming, wat zijn daarvoor dan de
redenen/oorzaken?
Zijn er knelpunten in de toepassing van de wet? Zo ja, welke zijn deze?
9.

46

De onderzoeksvragen zijn vrijwel onverkort overgenomen uit de Startnotitie Tvaluatie
Wet Getuigenbescherming' van het Ministerie van Justitie.

35

3.2

Definities

Onder anonieme getuige wordt in dit rapport verstaan de getuige die ingevolge
artikel 190 lid 2 Sv of artikel 284 lid 1, tweede voizin Sv met beperlcte anonimiteit
door de rechter-cotrunissaris of de rechter ter terechtzitting is gehoord, alsmede de
getuige die anoniem bij de politie zijn verklaring heeft afgelegd.
Onder bedreigde getuige wordt, aansluitend bij de wettelijke definitie in artikel
136c Sv, verstaan de getuige ten aanzien van wie door de rechter(-commissaris) bevel is gegeven dat ter gelegenheid van het verhoor zijn identiteit verborgen wordt
gehouden. Derhalve is niet iedere getuige die wordt bedreigd een `bedreigde
getuige', maar alleen die getuige die door de rechter-commissaris, of de rechtbank
dan wel het gerechtshof in hoger beroep op de voet van artikel 226b lid 3 Sv, als
zodanig is erkend.
Met het anoniem horen van getuigen kan zowel het horen met beperlcte anonimiteit
als met volledige anonimiteit door de rechter(-conunissaris) worden bedoeld
alsmede het anoniem horen van getuigen door de politie. Hier dient evenwel in het
achterhoofd te worden gehouden dat `anoniem horen' in de praktijk in de meeste
gevallen niet betekent dat degene die de getuige verhoort diens identiteit niet kent,
maar slechts dat de (aan de verhorende functionaris bekende) personalia van de
getuige niet in het proces-verbaal van verhoor worden opgenomen.
Met gebruik maken van de wet wordt bedoeld het door de rechter of de rechtercommissaris onder waarborgen van beperlcte of volledige anonimiteit horen van een
getuige, dan wel het nemen van een initiatief daartoe door de rechter(-commissaris)
zelf, de getuige, de officier van justitie, de verdachte of diens raadsman.

3.3

De onderzoelcsopzet

In het onderzoek zijn twee fasen te onderkennen, te weten een pilot study en een
vervolgonderzoek. Deze fasen hebben betreldcing op verschillende arrondissementen
en perioden.
In de onderscheidenlijke fasen zijn de volgende onderzoelcsmethoden gehanteerd:
1.
dossieronderzoek;
2.
een schriftelijke enquete;
interviews met sleutelfiguren.
3.
De onderzoelcsmethoden zijn in de twee fasen evenwel met verschillende doelstellingen en op verschillende wijzen uitgevoerd.
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3.3.1 De eerste fase: de pilot study
De eerste fase betreft een pilot study, die heeft plaatsgevonden in de arrondissementen Amsterdam en 's-Hertogenbosch. De resultaten van het onderzoek dat is
uitgevoerd in het arrondissement 's-Hertogenbosch hebben betreldcing op de periode
van 1 februari 1994 tot 1 juni 1995. De onderzoelcsresultaten van het arrondissement Amsterdam strekken zich uit over een langere periode, namelijk van 1
februari 1994 tot 1 september 1995. Dit is een gevolg van het feit dat de pilot study
aanvankelijk in de arrondissementen Rotterdam en 's-Hertogenbosch zou worden
uitgevoerd. Door de rechtbank en het parket in Rotterdam is echter te kennen
gegeven dat men niet in staat was medewerking te verlenen aan het dossieronderzoek. Om die reden is het onderzoek verplaatst van het arrondissement Rotterdam naar het arrondissement Amsterdam. Daardoor is het onderzoek niet gelijktijdig in de twee arronclissementen uitgevoerd, hetgeen aanvankelijk wel de
bedoeling was.

Het dossieronderzoek
Met het dossieronderzoek werd beoogd een representatief beeld te verlcrijgen van
met name het kwantitatieve gebruik van de Wet getuigenbeschenning. Tevens werd
het dossieronderzoek gehanteerd om een antwoord te vinden op de vraag naar de
aard van de zaken waarin een of meer verhoren van anonieme of bedreigde
getuigen plaatsvinden.
De dossiers zijn in eerste instantie, met behulp van het Gouden Delta-systeem 47,
geselecteerd op het vocirkomen van een gerechtelijk vooronderzoek. De reden
daarvoor is gelegen in het feit dat de procedure betreffende de bedreigde getuige in
de regeling inzake het gerechtelijk vooronderzoek is ondergebracht. Bovendien
werd verondersteld dat ook anonieme getuigen voomamelijk door de rechtercommissaris en minder vaak ter terechtzitting worden gehoord.
Omdat werd verwacht dat het aantal dossiers waarin een of meer anonieme of
bedreigde getuigen voorlcwamen klein zou zijn, is besloten een mime steekproef te
treldcen. Daarmee werd gepoogd te bereiken dat de door middel van het dossieronderzoek verkregen gegevens een goede schatting zouden geven van het werkelijke
aantal (beperkt) anonieme en bedreigde getuigen.
De helft van het aantal zaken, dat in de maanden februari tot en met december van
1994 (door het Openbaar Ministerie dan wel door de rechtbank) is afgedaan en
waarin een gerechtelijk vooronderzoek plaatsvond, is ter inzage opgevraagd. Dit
houdt in dat er in het arrondissement 's-Hertogenbosch 246 dossiers zijn opgevraagd. Daarvan waren er 86 niet op het parket noch op de griffie van de rechtbank

47

Dit is het beleidsinformatiesysteem van het Openbaar Ministerie.
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noch op het naastgelegen gerechtshof aanwezig." Dit betekent dat uiteindelijk 160
dossiers zijn ondemocht op het voOrkomen van anonierne getuigen bij de politie, op
de aanwezigheid van beperkt anonieme en bedreigde getuigen in het gerechtelijk
vooronderzoek alsmede op het gebruik van de verklaringen van (beperIct) anonieme
dan wel bedreigde getuigen door de rechter in het vonnis. Van deze dossiers hadden
er 33 betreldcing op zaken die door het Openbaar Ministerie zijn afgedaan. De
overige 127 dossiers betroffen zaken die door de rechtbank zijn afgedaan.
In het arrondissement Amsterdam zijn in het toruul 790 dossiers opgevraagd.
Uiteindelijk zijn 520 dossiers onderzocht: 109 dossiers van zaken die door het
Openbaar Ministerie en 411 die door de rechtbank zijn afgedaan. De overige 270
dossiers waren niet aanwezig in de archieven van het parket of van de rechtbank.
In de beide arrondissementen samen zijn in het totual 680 dossiers van strafzaken
ingezien.

De schrifiekke enquete

Met behulp van schriftelijke vragenlijsten, verstuurd naar ter zake deskuncligen van
de politie, de advocatuur en de staande en zittende tnagistratuur, werd Icwantitatieve
informatie verzameld over het gebruik van de wet. Tevens werd deze methode
gehanteerd om een beeld te kunnen schetsen van de wijze waarop in de verschillende stadia van het strafproces van de regeling gebmik wordt gemaalct, alsmede van
de aard van de zaken en de redenen voor het niet gebruiken van de regeling. Ook
werden knelpunten in de toepassing van de wet opgespoord.
De verspreiding van de schriftelijke vragenlijsten vond plaats via een getrapte
methode: aan contactpersonen" bij de staande en zittende magistratuur en de
politie werd gevraagd de schriftelijke vragenlijsten te verspreiden en weer in te
zamelen. De advocaten zijn individueel benaderd.
De in de enquete gestelde vragen hebben alle betreklcing op de periode van 1
februari 1994 tot 1 maart 1995.
Vanuit de zittende magistratuur werden bezwaren geuit tegen het verlenen van
medewerking aan de enquete. Ms voomaamste reden daarvoor werd genoemd de
grote frequentie waamiee rechters wordt gevraagd medewerlcing te verlenen aan
onderzoek. Daamaast werd gewag gemaakt van de grote werkdruk van de rechters.
Om deze redenen werden geen ingevulde enqueteformulieren geretourneerd.
Er zijn schriftelijke vragenlijsten gestuurd naar 55 politieftuictionarissen in de regio
Brabant-Noord. Van hen hebben 27 fluictionarissen de vragenlijst geretourneerd.
de regio Amsterdam-Amstelland zijn eveneens 55 vragenlijsten verspreid onder
politiefunctionarissen; daarvan zijn er 25 geretoumeerd.
Dertig officieren van justitie, werlczaam bij het arrondissementsparket in 's-Herto-
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Deze dossiers zijn bijvoorbeeld bij de Hoge Rand of bij een penitentiaire inrichting.
Daarnaast kunnen de dossiers worden gebruikt ten behoeve van een gratie- of schadevergoedingsverzoek of ten behoeve van een andere strafzaak.
Deze contactpersonen zijn door de parketten, rechtbanken en regiokorpsen aangewezen.

genbosch, hebben een vragenlijst ontvangen. Van hen hebben er slechts lien een
ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Door twee officieren van justitie is een blanco
vragenlijst geretourneerd. In het arrondissement Amsterdam zijn 45 vragenlijsten
verspreid onder de officieren van justitie. Daarvan zijn er slechts negen ingevuld
geretoumeerd.
Op grond van de gegevens van de Plaatselijke Ordes van Advocaten is aan 17
strafrechtadvocaten, die werkzaam zijn in het arrondissement 's-Hertogenbosch en
aan 34 `Amsterdamse' advocaten een vragenlijst gestuurd. Er zijn vijf respectievelijk vier vragenlijsten ingevuld teruggezonden.

De interviews
Teneinde meer en diepgaander informatie te verkrijgen omtrent de wijze waarop in
de pralctijk van de wet gebruik wordt gemaalct, zijn interviews gehouden met
vertegenwoordigers uit de verschillende hierboven genoemde beroepsgroepen. Door
rniddel van de interviews is tevens informatie verzameld over de redenen voor het
eventueel niet gebruiken van de wet en zijn mogelijke knelpunten getraceerd.
Het uitgangspunt was om in de beide arrondissementen tninimaal een vertegenwoordiger van elke beroepsgroep te interviewen. De respondenten zijn benaderd via
respectievelijk de korpschef van de regiopolitie, de hoofdofficier van justitie en de
voorzitter van de sector strafrecht van de rechtbank. De rechters-commissarissen en
de advocaten zijn rechtsireeks benaderd. De advocaten zijn benaderd naar aanleiding van informatie die werd verkregen tijdens eerder gehouden interviews met
leden van de staande en zittende magistratuur. Bij sommige interviews waren
verscheidene respondenten aanwezig. In de arrondissementen Amsterdam en 'sHertogenbosch zijn uiteindelijk persoonlijke interviews gehouden met 22 functionarissen, verdeeld over de verschillende beroepsgroepen. Er zijn vraaggespreldcen
gevoerd met zes rechters-commissarissen, zeven officieren van justitie, twee
advocaten, drie rechters alsmede met vier politiefurictionarissen. Daamaast zijn er
zeven telefonische interviews gehouden met onderscheidenlijk een politiefunctionaris, twee advocaten, twee rechters-commissarissen en twee rechters. Het doel van
deze telefonisch gehouden interviews was om elders vericregen informatie te

verifieren en aan te vullen.
3.3.2 De tweede fase: het vervolgonderzoek
De gegevens die verkregen zijn tijdens de pilot study verschaffen een eerste inzicht
in de werlcing van de Wet getuigenbescherming in de praktijk en de frequentie
waannee van de verschillende onderdelen van de wet gebruik wordt gemaakt
alsmede omtrent de aard van de zaken waarin de wet wordt toegepast.
De pilot study heeft betreldcing op twee relatief grote arrondissementen, waarin
slechts in een zeer beperkt aantal strafzaken gebruik is gemaalct van de Wet
getuigenbescherming. In de eerste fase van het onderzoek zijn aanmerkelijke
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verschillen geconstateerd tussen de twee arrondissementen in de toepassing van de
wet. Tijdens het vervolgonderzoek is onderzocht of en in welke mate de informatie
die is verla-egen tijdens de pilot study representatief is voor het gehele land.
Daamaast was het doel van het vervolgonderzoek een verantwoorde schatting te
geven van de frequentie waannee de Wet getuigenbescherming wordt toegepast.
Het vervolgonderzoek is uitgevoerd in twee tranches. De eerste tranche beslaat de
arrondissementen 's-Gravenhage, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en
Zwolle. Deze tranche is in januari 1996 afgerond. De tweecle tranche werd in de
maanden januari en februari 1996 in de arrondissementen Allcmaar, Almelo,
Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Middelburg, Roennond en
Zutphen uitgevoerd.

De eerste tranche
Zoals hierboven reeds is venneld, zijn tijdens de eerste tranche van het vervolgonderzoek dezelfde onderzoelcsmethoden gehanteerd als tijdens de pilot study. Deze
methoden van onderzoek zijn echter met een ander doel en in een andere vorm
toegepast.

De interviews
In elk arrondissement zijn interviews gehouden met, voor zover dat mogelijk en
zinvol was, ten minste 66n functionaris uit elke beroepsgroep, dat wil zeggen met
een rechter-conunissaris, een officier van justitie, een advocaat en een rechter. De te
interviewen officieren van justitie en rechters-commissarissen zijn benaderd via de
hoofdofficier van justitie en de coOrdinerend rechters-commissarissen. Afhankelijk
van de informatie die uit deze interviews naar voren is gekomen zijn zittingsrechters
en advocaten voor een persoonlijk gesprek benaderd. Politiefinctionarissen werden
in beginsel niet geinterviewd, omdat onder deze beroepsgroep een schriftelijke
enquete wad gehouden. In het geval er op grond van informatie die fangs andere
lcanalen is verlcregen aanleiding toe bestond, is een uitzondering gemaalct.
Voorafgaand aan de interviews is aan de betreffende functionarissen een samenvatting van de resultaten van de pilot study toegezonden. Het interview was er op
gericht de gegevens uit de pilot study te toetsen en aan te vullen.
In de periode van november 1995 tot en met januari 1996 zijn in de arrondissementen 's-Gravenhage, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle 29
persoonlijke interviews gehouden. Er is met tien rechters-conu -nissarissen, zes
officieren van justitie, zes advocaten, vier rechters en drie politiefunctionarissen gesproken. Met vier van deze respondenten, die werkzaam zijn in het arrondissement
Rotterdam, is reeds tijdens de pilot study een interview gehouden. Door rniddel van
telefonische gesprekken in het vervolgonderzoek is de destijds verlcregen informatie
geactualiseerd.
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Het dossieronderzoek
Er werd naar gestreefd inzage te krijgen in de dossiers behorende bij de strafzaken
die tijdens het interview aan de orde zijn gekomen. Deze dossierinzage diende ter
complementering van de informatie die tijdens de interviews werd verlcregen.
In het merendeel van de gevallen is het echter niet tot een dossierinzage gekomen,
omdat de dossiers niet aanwezig waren op het parket of de rechtbank of omdat
inzage door de betroldcen rechter(-commissaris) of officier van justitie werd geweigerd met het oog op de veiligheid van de bedreigde getuige(n).
In het vervolgonderzoek is afgezien van verdergaand dossieronderzoek, zoals dat
heeft plaatsgevonden in de pilot study. Het ontbreken van een registratie van
(beperkt) anonieme en bedreigde getuigen heeft er tijdens de pilot study toe geleid
dat disproportioneel veel dossiers moesten worden opgevraagd en ingezien, teneinde
de enkele voor dit onderzoek relevante zaken te traceren.

De schrifielijke enquete
Tijdens het vervolgonderzoek is een schriftelijke enquete gehouden onder politiefunctionarissen die werkzaam zijn in de regio's Friesland, Haaglanden, IJsselland,
Limburg-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht. Er zijn vragenlijsten verspreid
onder politie-ambtenaren, van wie aannemelijk is dat zij te maken hebben met
getuigen die worden bedreigd of die om andere redenen anoniem wensen te blijven.
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tactisch rechercheurs die zich bezig
houden met emstige delicten en aan leden van een kemteam. Deze enquete is
volgens een getrapte methode verspreid.
In de regio's Friesland, Limburg-Zuid en Utrecht zijn tellcens 25 vragenlijsten
verspreid. In verband met de aanwezigheid van een kemteam in de regio's Haaglanden, Usselland en Rotterdam-Rijnmond zijn daar telkens 35 vragenlijsten verspreid.
Van de 180 verspreide enqueteformulieren zijn er 55 geretourneerd.
De vragen in de enquete hadden betreldcing op de periode van 1 februari 1994 tot 1
december 1995.
Er werd beoogd om door middel van de enquete lcwantitatieve informatie te
verzamelen over de initiatieven die worden genomen met betrekking tot een
getuigenverhoor met anonimiteit en de reactie van de politie daarop.
Op grond van de geringe respons en de weinige additionele informatie die de
enquete onder de functionarissen van de overige beroepsgroepen tijdens de pilot
study heeft opgeleverd, is afgezien van een enquete onder deze functionarissen in
het vervolgonderzoek.
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De tweede tranche
Zoals vermeld is in de maanden januari en febmari 1996 de tweede tranche van het
vervolgonderzoek uitgevoerd. Om een landelijk representatief beeld te verkrijgen
van de frequentie waannee van de Wet getuigenbeschenning gebruik wordt
gemaakt, is het onderzoek uitgebreid naar de resterende elf arrondissementen, te
weten Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem,
Middelburg, Roermond en Zutphen. Er is een samenvatting van de voorlopige
onderzoeksresultaten gestuurd naar de hoofdofficieren van justitie en de rechterscommissarissen in deze arrondissementen met het verzoek een overzicht te geven
van hun ervaringen met beperkt anonieme en bedreigde getuigen. In de begeleidende brief is een aantal gerichte vragen gesteld, waarop schriftelijk of telefonisch
een kort antwoord kon worden gegeven. Deze vragen hadden betreldcing op het
aantal en de aard van de zalcen waarin getuigen met beperkte of volledige anonimiteit zijn gehoord, of waarin daartoe een initiatief is genomen. Tevens is gevraagd
naar de wijze waarop deze getuigenverhoren plaatsvonden, naar de toepassing van
de hoger beroepsprocedure van artikel 2261) Sv en naar mogelijke lcnelpunten in de
pralctische uitvoering van de wettelijke regeling. Met enkele rechters-conunissarissen is een telefonisch gesprek gevoerd naar aanleiding van de eerder door hen
schriftelijk verschafte inforniatie.
In elk van de bovengenoemde arrondissementen is ten minste door of namens een
officier van justitie of den rechter-commissaris medewerking verleend aan de
tweede tranche van het onderzoek.

3.4

Kanttekeningen

Tijdens de interviews bleken enkele respondenten terughoudend te zijn met het
verstrekken van informatie, die betreldcing had op concrete zaken. Dit was met
name het geval wanneer het strafrechtelijk onderzoek in een zaak nog niet was
afgerond. Deze respondenten waren van meting dat het openbaar worden van
bepaalde infonnatie (bijvoorbeeld met betreldcing tot de aard en de achtergronden
van de bedreiging) de veiligheid van de bedreigde getuige(n) in gevaar zou kunnen
brengen. Dit was ook de reden waarom in verschillende arrondissementen geen dossiers mochten worden ingezien.
Omdat de onderzoekers begrip hebben voor de houding van de respondenten in
deze, zal bij de besprelcing van de onderzoeksresultaten, voor zover deze betreldcing
hebben op de aard van de zaken waarin de Wet getuigenbescherming wordt
toegepast, in beginsel geen onderscheid worden gemaalct tussen de verschillende
arrondissementen. Bovendien worden deze onderzoelcsresultaten alleen op hoofdlijnen besproken.
De gevoeligheid van het onderwerp en de daaruit voortvloeiende terughoudendheid
van de respondenten brengt mee dat in dit rapport geen antwoord wordt gegeven op
enkele van de vragen die tijdens de schriftelijke en mondelinge behandeling van het
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Wetsvoorstel getuigenbescherming door Kamerleden zijn gesteld. Daarbij moet
worden gedacht aan de vragen naar de categorie waaruit bedreigde getuigen
voortkomen, naar de wijze waarop zij worden bedreigd en door wie dat gebeurt.'
Er is getracht dubbeltellingen van zaken en getuigen zoveel mogelijk te voorkomen.
Niet alle zaken waren echter te individualiseren, waardoor een dubbeltelling niet
geheel is uitgesloten.

50

Zie Bijl. Hand. II, 1992-1993, 22 483, nr 7, p. 2 en Hand. II, 1992-1993, p. 5520.
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HOOFDST1UK 4
(l3EPERKT) ANONIEME GETUIGEN

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de vraag naar het aantal
strafzaken waarin sinds 1 februari 1994 werd verzocht een getuige anoniem te
horen en door vvie dit werd geinitieerd. Daarnaast wordt gepoogd de vraag naar het
aantal zaken waarin een of meer getuigenverhoren met beperkte anonimiteit hebben
plaatsgevonden, te beantwoorden. Tevens wordt aandacht besteed aan de aard van
de zaken waarin een dergelijk verhoor heeft plaatsgevonden. Ook wordt de wijze
waarop de wettelijke regeling voor beperkt anonieme getuigen wordt toegepast
beschreven alsmede eventuele knelpunten in die toepassing. Het is duidelijk dat niet
alle initiatieven tot het anoniem horen van een getuige worden gehonoreerd. De
redenen daarvoor komen aan het einde van dit hoofdstuk aan de orde.
Omdat de pilot study en het vervolgonderzoek verschillende perioden bestrijken
worden deze twee onderzoeksfasen alsmede de twee tranches in het vervolgonderzoek afzonderlijk besproken in de navolgende paragrafen.

4.2

De resultaten van de pilot study

De resultaten van de pilot study met betrekking tot de (beperkt) anonieme getuigen
zijn verkregen door middel van drie onderzoelcsmethoden: dossieronderzoek, een
schriftelijke enquete onder politiefunctionarissen, officieren van justitie en advocaten
alsmede door middel van interviews, die gehouden zijn met functionarissen van de
politie, advocaten en leden van de staande en zittende magistratuur.

4.2.1 Het dossieronderzoek
In de arrondissementen Amsterdam en 's-Hertogenbosch tezamen zijn 680 dossiers
onderzocht van strafzaken, waarin een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Deze strafzaken zijn in de maanden februari 1994 tot en met december
1994 door het Openbaar Ministerie dan wel door de rechtbank afgedaan.
In 33 van deze dossiers is sprake van ten minste een anonieme tip 51 , een anoniem
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Onder 'tip' wordt hier verstaan informatie die in het dossier is opgenomen en die inzicht
verschaft in de reden waarom het opsporingsonderzoek in de richting van de verdachte
ging. Deze informatie kan slechts in zeer beperIcte mate in de bewezenverklaring worden
gebruikt, bijvoorbeeld als een verbinding tussen twee bewijsmiddelen van een andere soort
of als een ondersteuning van andere bewijsmiddelen, aldus de voormalige Minister van
Justitie tijdens de mondelinge behandeling van het Wetsvoorstel getuigenbescherming in de
Tweede Kamer, Hand. II, 1992-1993, p. 5606.
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afgelegde getuigenverklaring (of een initiatief daartoe), dan wel van eon of meer
anoniem opgemaalcte processen-verbaal van leden van een arrestatie- of observatieteam. Dat is vijf procent van het totale aantal onderzochte dossiers. Zeer waarschijnlijk ligt het percentage in werkelillcheid hoger, omdat in een dossier niet van
alle gevallen waarin een getuige aangeeft anoniem gehoord te willen worden,
gewag wordt gemaalct, met name niet warmeer de getuige uiteindelijk zijn verklaring op naam aflegt.
In twaalf van deze dossiers iijn de tips gegeven, de getuigenverklaringen afgelegd
of de processen-verbaal opgemaalct voor de invoering van de Wet getuigenbescherming op 1 febmari 1994. Deze zullen in de beschrijving van de onderzoeksresultaten buiten beschouwing blijven.
TABEL 1

Pilot study, anonieme getuigen
dossieronderzoek (680 dossiers onderzocht)
in den dossiers anonieme tips, verldaring of pv
waarvan na 1 februari 1994

33
21
19

POLITIE

anonieme tips
Opiumwet
diefstal met braak
diefstal met geweld
brandstichting
crirninele organisatie + diefstal (*)

4

anonieme getuigenverklaring in pv
diefstal met braalc
diefstal met geweld
zware mishandeling voorb. rade
zedenmisdrijf

3
1
1
1
2

niet opgenomen verklaringen
zware mishandeling
wederr. vrijheidsberoving

1
3

pi' leden arrestatieteam onder codenummer
diefstal met geweld + Opiumwet + WWM
diefstal met geweld
levensdelict + WWM
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1
1
1

OFFICIEWV

diefstal onder verzwarende omstandigheden
(niet gehonoreerd)

RECHTER-COMMISSARIS

poging tot afpersing + wederr. vrijheidsberoving
(niet gehonoreerd)
(*) ook verklaring van anonieme getuige in dit dossier

De politie
In acht dossiers zijn een of meer anonieme tips aangetroffen, die in persoon,
telefonisch of schriftelijk aan de politie werden gegeven. Deze tips hadden in vier
gevallen betreldcing op een overtreding van de Opiumwet. Een tip werd gegeven
naar aanleiding van een diefstal met braak (artikel 311 Sr), een tip had betreldcing
op diefstal met geweldpleging (artikel 312 Sr) en een tipgever gal inlichtingen over
de vermoedelijke daders van een brandstichting (artikel 157 Sr). In een achtste dossier is zowel sprake van een telefonische tip als van een ooggetuige, die anoniem
zijn verklaringen heeft afgelegd tegenover de politie. De verdachte werd vervolgd
wegens het `als oprichter en bestuurder deelnemen aan een organisatie die tot
oogmerk heeft het plegen van misdrijven', te weten diefstal en gewoonteheling. Met
betrekking tot een van deze delicten kvvam een telefonische melding birmen van een
persoon die de dadergroep kende en die anoniem wilde blijven, omdat hij "niets
met de zaak te maken [wade] hebben". De tweede getuige wilde uit angst voor
represailles anoniem blijven. Van deze getuige zijn verklaringen in het procesverbaal van de politie opgenomen, die vrij gedetailleerde informatie bevatten
omtrent het beroep van de getuige en de plaats waar hij zijn beroep uitoefent. De
zaak was op het moment van de dossierinzage aanhangig bij het gerechtshof. De
verklaringen van de anonieme getuige zijn door de rechtbank in eerste aanleg niet
voor het bewijs van het tenlastegelegde gebezigd.
Daarnaast zijn door de politie in zes zaken getuigenverklaringen in een procesverbaal opgenomen, zonder vermelcling van de personalia van de getuige.
Vier van deze zaken hadden betaking op een vorm van diefstal, namelijk
winkeldiefstal met geweld (artikel 312 Sr), diefstal met braak (twee keer, artikel
311 Sr) en autodiefstal meermalen gepleegd (artikel 311 Sr).
Het vijfde dossier waarin een anonieme getuigenverklaring was gevoegd, had
betrelcking op zware mishandeling met voorbedachten rade (artikel 303 Sr).
In het zesde dossier werd een anoniem afgelegde verklaring aangetroffen van een
slachtoffer van een zedenmisdrijf (artikel 244 Sr).
In drie van de hierboven beschreven gevallen werd de wens van de getuige om
anoniem te blijven ingegeven door zijn vrees voor represailles. In de overige drie
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gevallen werd in het proces-verbaal geen reden genoemd voor het achterwege laten
van de personalia van de getuige. Eon van de bovengenoemde zalcen met betrekking tot diefstal met braak is met een sepot gedindigd. De overige zaken zijn door
de rechtbank afgedaan.
In twee andere dan de hierboven genoemde dossiers leidde de wens van getuigen
anoniem te blijven tijdens het verhoor tot de beslissing van de betrokken politiefunctionarissen deze getuigenverldaringen niet op te nemen. De getuigen (twee in
elk dossier) konden een verldaring afleggen met betreklcing tot zware mishandeling
(artikel 302 Sr) onderscheidenlijk wederrechtelijke vrijheidsberoving (artilcel 282 lid
1 Sr), maar wilden uit angst voor represailles anoniem blijven. Nu ze weigerden op
naam te verldaren, kozen de politieftmctionarissen er voor hun verklaring in het
geheel niet op te nemen. In de zaak waarin de verdachte werd vervolgd wegens
zware mishandeling is door de raadsrnan van de verdachte gepoogd de twee
anonieme getuigen te laten horen door de rechter. In het dossier blijft onduidelijk
op welke wijze op het verzoek is gereageerd door de officier van justitie en de
rechter. Uit de stuldcen blijkt niet dat de getuigen voor de rechtbank zijn verschenen.
In drie dossiers zijn door leden van arrestatieteams onder codenurnmer opgemaalcte
processen-verbaal ingevoegd. Aan de verdachte in de eerste zaak was tenlastegelegd
diefstal met geweldpleging (artikel 312 Sr), het voorhanden hebben van wapens en
verdovende middelen (artikel 26 WWM en artikel 3 lid 1 onder c OW). Het tweede
dossier had betreldcing op een overval op een winkelier (artikel 312 c.q. 317 Sr).
In het derde geval werd de getuige vervolgd wegens doodslag en verboden wapenbent (artikel 287 Sr en 26 WWM).
De verbalisanten zijn in geen van de gevallen door de rechter-conunissaris of door
de rechter ter Sting als getuigen gehoord. De verdachten in deze drie zalcen zijn
door de rechtbarilc veroordeeld.

De officier van just itie
In een van de dossiers is het verzoek van een slachtoffer (dat tevens als beledigde
partij ter terechtzitting is opgetreden) aangetroffen om haar naam en adres uit het
vonnis te verwijderen. Het slachtoffer heeft zich met dit verzoek tot de officier van
justitie gewend in verband met mogelijke represailles. De verdachte was veroordeeld wegens een gelcwalificeerde cliefstal (artikel 311 Sr). Blijkens het vormis in
het dossier is het verzoek van het slachtoffer Met gehonoreerd.

De rechter commissaris
-

In een dossier komt een getuige voor die een verzoek bij de rechter-commissaris
heeft gedaan zijn verldaring anoniem al te leggen. De tenlastelegging behelsde een
poging tot afpersing (artikel 317 juncto 45 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving
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(artikel 282 lid 1 Sr). De getuige was anoniem gehoord door de politie. Aan de
rechter-commissaris maakte hij kenbaar dat hij zijn anonimiteit wilde handhaven.
De rechter-commissaris heeft hem uitgelegd dat dit zinloos was, omdat zijn naam al
in het dossier voorkwarn (namelijk in de verklaringen die waren afgelegd door
andere getuigen) en dat uit zijn eerder anoniem afgelegde verklaring bleek dat deze
alleen door hem kon zijn afgelegd. De getuige heeft vervolgens onder vermelding
van zijn personalia zijn eerdere verklaring bevestigd. Een andere getuige (tevens
slachtoffer) in dezelfde zaak heeft op naam zijn verldaring bij de politic afgelegd.
Hij heeft daarna tevens bij de rechter-commissaris een verklaring op naatn afgelegd,
maar hij weigerde het proces-verbaal van verhoor te tekenen omdat hij zich
bedreigd voelde door de verdachte. De zaak is door de rechtbank afgedaan.

4.2.2 De enquete
De resultaten van de schriftelijke enquete worden in deze paragmf per beroepsgroep besproken. In de tabellen 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de
resultaten van de enquetes, die gehouden zijn onder politiefunctionarissen en
officieren van justitie. De resultaten van de enquete, gehouden onder advocaten, zijn
niet in een tabel opgenomen, omdat deze resultaten voor de pilot study niet
bruikbaar waren. Zoals vermeld in hoofdstuk drie zijn door de leden van de zittende
magistratuur geen vragenlijsten geretourneerd.

De politie
Zoals in hoofdstuk drie is beschreven zijn 110 vragenlijsten verspreid onder
politiefunctionarissen van wie naar het oordeel van de contactpersonen aannemelijk
was dat zij ervaring hadden met anonieme getuigen. Daarbij moet bijvoorbeeld
worden gedacht aan leden van een kemteam en aan rechercheurs, die zich bezig
houden met het tactisch onderzoek in geval van een emstig delict. De politieambtenaren zijn werkzaam in de regio's Amsterdam-Amstelland en Brabant-Noord. In het
totaal zijn 52 van deze vragenlijsten geretourneerd.
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TABEL 2
Pilot study, anonieme getuigen
enquete: politie

respondenten
respondenten die een verzoek hebben gelcregen
aantal getuigen (*)

52
16
870

TNITIATIEVEN TOT ANONIEM VERHOOR DOOR: .

= 5 % van de 870 )
getuige (niet slachtoffer)
verdachte
slachroffer-getuige
politiefunctionaris
officier van justitie

•

30
7
5
2
1

REDENTNITIATIEF ANONIEM VERHOOR

vrees voor zware represailles
vrees voor overlast
verdachte kent getuige

43
1
1
28

WAARVAN AFGEWEZEN

ongegronde vrees voor represailles
onvoldoende waarborgen veiligheid getuige
tactische redenen
verklaring overbodig voor bewijsvoering
ongegronde vrees voor overlast
onbetrouwbare getuige
onbetrouwbare advocaat van de getuige
ongemotiveerd

:

11
7
3
2
1
1
1
2

17

WAARVAfl GEHONOREERD

diefstal met gewelcVafpersing
levensdelict
poging tot doodslag/zware mishandeling
diefsta1 onder verzwarende omstandigheden
wederr. vrijheidsberoving
Opiumwet

8
3
2
2
1
1

(*) gebaseerd op schattingen van de respondenten

De 52 respondenten hebben gezamenlijk in de periode van 1 februari 1994 tot 1
maart 1995 naar schatting 870 getuigen gehoord. Zestien respondenten maken
melding van in het totaal 45 initiatieven tot het anoniem horen van getuigen. Dit
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betekent dat ten aanzien van vijf procent van het totale aantal getuigen een initiatief
is genomen. Deze initiatieven zijn voor het merendeel (namelijk in dertig van de
gevallen) genomen door getuigen, niet zijnde slachtoffer van een strafbaar feit. In
zeven gevallen werd het initiatief genomen door of namens de verdachte. Het
verzoek was in vijf gevallen aficomstig van slachtoffer-getuigen. Twee maal lag het
initiatief bij de politiefunctionaris zelf. In een geval heeft een officier van justitie
het anonieme getuigenverhoor geinitieerd.
Op twee gevallen na vormde de vrees voor zware represailles de reden voor het
initiatief de getuige anoniem zijn verklaring af te laten leggen. Ten aanzien van een
getuige werd als reden voor het verzoek `vrees voor overlast' aangegeven. In een
ander geval was de reden voor het initiatief gelegen in het feit dat de getuige de
verdachte persoonlijk kende.
Er zijn 28 verzoeken om een getuige anoniem te horen door de politiefunctionarissen afgewezen. De redenen hiervoor lopen uiteen.
Ten aanzien van elf getuigen werd de vrees voor zware represailles ongegrond
geacht. Bij zeven getuigen werd als reden voor de afwijzing van het verzoek
opgegeven dat er onvoldoende waarborgen waren voor de veiligheid van de getuigen. In drie gevallen werd om `tactische redenen' van het verhoor met anonimiteit
afgezien. De verklaring van twee getuigen werd overbodig geacht, omdat er genoeg
ander bewijs voorhanden was.
In den geval was de vrees voor overlast, naar het oordeel van de respondent,
ongegrond. In een ander geval werd de getuige, die anoniem zijn verklaring wilde
afleggen onbetrouwbaar geacht. Een van de respondenten gal voor de afwijzing van
het verzoek als reden op dat de 'advocaat van de getuige onbetrouwbaar werd
geacht'. Twee afwijzingen zijn niet nader gemotiveerd.
Twaalf getuigen hebben nadat hun wens anoniem te blijven niet werd gehonoreerd
alsnog een verklaring op naam afgelegd. Geen van deze getuigen was tevens
slachtoffer.
Van de zeventien getuigen die anoniem door de politie zijn gehoord, legden er acht
een verldaring af met betreldcing tot diefstal met geweldpleging c.q. afpersing (artikelen 312 c.q. 317 Sr). Drie getuigen hebben anoniem verklaard inzake moord of
doodslag (artikelen 289 c.q. 287 Sr). In twee gevallen betrof de verklaring een
poging tot doodslag dan wel zware mishandeling (artikel 287 juncto 45 c.q. 302
Sr). Twee getuigen hebben in een zaak een anonieme verklaring afgelegd met
betreldcing tot diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikel 311 Sr al dan
niet in combinatie met artikel 416 c.q. 417 Sr). Een getuige heeft tegenover de
politie anoniem een verklaring afgelegd inzake een wederrechtelijke vrijheidsberoving (artikel 282 Sr). De verklaring van een andere getuige had betreldcing op de
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overtreding van de Opiumwet (artikelen 2 en 3 OW).'

Het Openbaar Ministerie

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de
schriftelijke enquete, die gehouden is onder de leden van het Openbaar Ministerie.
TABEL 3
Pilot study
enquete: O.M.
respondenten

19

GEEN ERVAIIING MET DE WET GETUIGENBESCHERMING
geen verzoeken
getuige is herIcenbaar, dus zinloos
door aard werlczaamheden OvJ
getuige voldoet niet aan de criteria
alleen toepassen als onvoldoende ander bewijs
geeft geen reden op

10
5
2

(NB.: sommige OvJ's geven meer dan 1 reden op)
VORDERING TOT BERERICE ANONIMMT
tijdens gerechtelijk vooronderzoek
tijdens terechtzitting
VORDERING

TOT

VOLLEDIGE ANONIMITEIT

tijdens gerechtelijk vooronderzoek

2

Van de negentien officieren van justitie die de vragenlijst ingevuld hebben geretoumeerd, hebben er vijftien naar eigen zeggen geen ervaring met de Wet getuigenbeschemilng. Ms belangrijlcste reden daarvoor werd opgegeven dat men geen
verzoeken dienaangaande heeft gekregen. Deze reden werd door lien respondenten
opgegeven.
Door drie van hen wordt daamaast aangegeven dat het anoniem horen van getuigen
zinloos is, omdat de getuige in veel gevallen ondanlcs de verhulling van diens

52
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Zes van deze anoniem door de politic gehoorde getuigen zijn volgens de respondenten in
een later stadium door de rechter-commissaris als bedreigde getuige erkend. Zie hierover
hoofdstuk 5.

identiteit, herkenbaar zal zijn voor de verdachte.
Een respondent noemt tevens, naast de hiervoor genoemde redenen, het feit dat de
getuigen niet voldeden aan de daarvoor geldende criteria.
De herkenbaarheid van de getuige voor de verdachte wordt door een van de
negentien respondenten als enige reden voor het niet gebruiken van de wet genoemd.
Twee respondenten geven aan dat zij door de aard van hun werlczaamheden geen
ervaring met de wet hebben opgedaan: de een vervult een voornamelijk coordinerende furictie, de ander is gespecialiseerd in milieucriminaliteit en economische
delicten.
Door een van de officieren van justitie werd opgemerkt dat deze - gecompliceerde regeling (daarbij waarschijnlijk doelend op de regeling voor de bedreigde getuige)
terughoudend moet worden toegepast, namelijk alleen in die gevallen waarin de
officier van justitie niet op een andere manier het bewijs van het tenlastegelegde
rond kan icrijgen. Deze respondent heeft nooit van de Wet getuigenbescherming
gebruik behoeven te maken.
Een van de respondenten geeft geen reden op voor het niet toepassen van de wet.
Twee respondenten hebben een vordering tot een getuigenverhoor met beperkte
anonimiteit ingediend. Door den van hen is een vordering tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek ingediend, die door de rechter-commissaris is gehonoreerd. Het
betrof een zaak, waarin de verdachte werd vervolgd wegens moord c.q. doodslag
(artikelen 289 c.q. 287 Sr). Het vermoeden dat zware represailles zouden plaatsvinden in verband met de door de (burger-)getuige af te leggen verklaring vormde
de aanleiding van de vordering. Waarom de officier van justitie in dit geva1 geen
vordering tot een verhoor met volledige anonimiteit heeft ingediend (waartoe de
wet wel de mogelijkheid biedt), wordt niet vermeld.
De tweede respondent heeft tijdens het onderzoek ter terechtzitting een vordering tot
een verhoor met bepericte anonimiteit ingecliend. Deze vordering is, met het oog op
zijn toekomstige inzetbaarheid, gedaan ten behoeve van een politieambtenaar. De
politieambtenaar is met beperkte anonimiteit door de rechter ter zitting gehoord. Het
betrof een zaak waarin de verdachte werd vervolgd wegens de overtreding van
artikel 3 OW.
Twee respondenten hebben tijdens het gerechtelijk vooronderzoek een vordering tot
een getuigenverhoor met volledige anonimiteit ingediend. Deze ervaringen komen
in hoofdstuk vijf aan de orde.

De advocatuur
Slechts negen van de 51 aangeschreven advocaten hebben een ingevulde vragenlijst
geretourneerd. Een reden voor de geringe respons is wellicht dat de aangeschreven
advocaten, hoewel zij zich alien in meer of mindere mate bezighouden met
strafzaken, weinig of geen ervaring hebben met de Wet getuigenbescherming.
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Twee van de geretourneerde vragenlijsten leverden geen bruikbare onderzoeksgegevens op. De reden daarvoor was in een geval gelegen in de inconsistentie van de
gegeven antwoorden en in het andere geval in het feit dat de ervaringen van de
advocaat niet alleen betreldcing hadden op de arrondissementen 's-Hertogenbosch en
Amsterdam, maar ook op andere anondissementen. Naar aanleiding hiervan is met
deze advocaat een telefonisch interview gehouden.
De overige zeven advocaten zeggen geen ervaring te hebben met de Wet getuigenbeschenning. Ms reden claarvoor wordt aangegeven dat men geen verzoeken
dienaangaande heeft gehad of strafz_aken heeft gehad waarop de wet van toepassing
zou lcunnen zijn. Deze reden ligt wellicht ook ten grondslag aan de lage respons op
de enquete gehouden onder de advocatuur.

4.2.3 De interviews
Uit de hierboven beschreven resultaten van het dossieronderzoek en de schriftelijke
enquete blijkt dat in de arrondissementen Amsterdam en 's-Hertogenbosch slechts
sporadisch getuigen anoniem bun verklaring tegenover de politie dan wel tegenover
de rechter(-corrunissaris) afleggen. Dat men terughoudend is met het opnemen van
een verklaring zonder vermelding van de personalia van de getuige blijkt ook uit de
interviews, die gehouden zijn met politieftmctionarissen, officieren van justitie,
advocaten en rechters(-commissarissen). Over het aantal getuigen dat door de
rechter-conunissaris of door de rechter ter zitting met beperIcte anonitniteit wordt
gehoord en over het aantal initiatieven dat daartoe wordt genomen, bestaat echter
onduidelijkheid. Omdat een verhoor met beperkte anonimiteit doorgaans slechts op
punt afwijkt van een getuigenverhoor zoals dat in de regel plaatsvindt - een of
meer persoonsgegevens van de getuige worden niet in het proces-verbaal van
verhoor opgenomen - lcunnen de gernterviewde officieren van justitie, advocaten en
rechters(-commissarissen) rich over het algemeen slechts met moeite een aantal van
deze zaken herirmeren.

een

Tijdens de interviews gaven drie rechters-commissarissen aan elk in een zaalc leden
van een arrestatieteam dan wel van een observatietearn met beperlcte anonirniteit te
hebben gehoord. In een van deze gevallen was er tijdens het verhoor een optische
scheiding tussen de rechter-conunissaris, de griffier en de getuige enerzlids en de
advocaat anderzijds. Het verhoor vond plaats in twee aparte learners, waarbij
gebruik werd gemaalct van een geluidsverbinding en een stemvervormer. In de
andere twee zaken was de raadsman van de verdachte lijfelijk bij de verhoren van
de leden van het observatieteam onderscheidenlijk het arrestatieteam aanwezig.
Voorafgaand aan de verhoren stelde de rechter-commissaris zich op de hoogte van
de identiteit van de getuigen aan de hand van bun politielegitimatiebewijs.
Twee zaken hadden betreldcing op de overtreding van de Opiumwet. De aard van
de derde zaak is onbekend.
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Ben van de geInterviewde advocaten heeft in twee zaken een verzoek bij de rechtercommissaris gedaan getuigen anoniem te horen. De eerste zaak betrof bedreiging
met bepaalde ernstige misdrijven (artikel 285 Sr) en een poging tot zware mishandeling (artikel 302 Sr). De agressiviteit van de verdachten was voor de raadsman
reden om aan de rechter-conunissaris voor te stellen de getuigen anoniem te horen.
Ondanks de toezegging van de rechter-commissaris dat de getuigen anoniem
konden blijven, verschenen zij niet voor verhoor. De raadsman heeft vervolgens zijn
verzoek herhaald tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Ook toen verscheen een
van de getuigen niet. De andere getuige is met beperkte anonimiteit tijdens de
terechtzitting gehoord.
In de tweede zaak, die betreldcing had op een zware mishandeling, wees de rechtercommissaris het verzoek van de verdediging een getuige anoniem te horen
omdat de raadsman weigerde de personalia van de betreffende getuige schriftelijk
op te geven. Deze getuige is als gevolg van deze weigering in het geheel niet
verhoord.
Een van de geintenriewde officieren van justitie gal aan dat in de regel leden van
observatie- en arrestatieteams onder vermelding van een codemunmer in plaats van
onder vermelding van hun naam een getuigenverklaring afleggen. Er zijn tijdens het
interview echter geen concrete zaken aan de orde gekomen.

4.3

De resultaten van het vervolgonderzoek: de eerste tranche

Tijdens de uitvoering van de eerste tranche van het vervolgonderzoek zijn de
volgende onderzoelcsmethoden gehanteerd: dossieronderzoek, een schriftelijke
enquete onder politiefunctionarissen en interviews met politiefunctionarissen,
officieren van justitie, advocaten en rechters(-commissarissen).
In tegenstelling tot het dossieronderzoek in de pilot study diende het dossieronderzoek tijdens het vervolgonderzoek slechts als ondersteuning van de gegevens die
tij dens de interviews naar voren zijn gekomen. Om deze reden zullen de resultaten
van dit dossieronderzoek niet afzonderlijk besproken worden.
Zoals vermeld in hoofdstuk drie is de eerste tranche van het vervolgonderzoek
uitgevoerd in de arrondissementen 's-Gravenhage, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

4.3.1 De enquete
Ten behoeve van het vervolgonderzoek zijn in het total 180 enqueteformulieren
verspreid onder politieftinctionarissen in de regio's Friesland, Haaglanden, IJsselland, Limburg-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht. Daarvan zijn er 55
geretourneerd. De respondenten hebben gezamenlijk enkele duizenden getuigen
gehoord in de periode van 1 februari 1994 tot 1 december 1995.
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TABEL 4
Vervolgonderzoelc, eerste tranche, anonieme getuigen
enquite politic

respondenten
respondenten die een verzoek hebben gelcregen

55
22

iNITIATIEVEN TOT ANONIEM VERHOOR DOOR
getuige (niet slachtoffer)
verdachte
politiefimctionaris
slachtoffer-getuige

86
55
15
9
7

met overleg OvJ
zonder overleg OvJ

51
35

REDEN INFDATIEF ANONIEM VERHOOR
vrees voor zware represailles
vrees voor overlast
getuige wil onbekend blijven voor de politic

75
10
1

WAARVAN AFGEWEZEN
onvoldoende waarborgen veiligheid getuige
ongegronde vrees voor represailles
onbetrouwbare getuige
verklaring overbodig voor bewijsvoering
tactische redenen

19
7
5
4
2

ongemotiveerd

16

WAARVAN GEHONOREERD..
levensdelict
Opiumwet
open!. geweldpleging + bedreiging + poging doodslag
diefstal met geweld
ontploffing + openl. geweldpleging + bedreiging
onbekend

11
8
6
3
1
3

ONBEKEND

Van de respondenten hebben er 22 een of meer verzoeken gelcregen een getuige
anoniem te horen. In het totaal zijn 86 verzoeken gedaan, waarvan er 55 afkomstig
waren van getuigen, niet zijnde het slachtoffer van een strafbaar feit. Zeven
getuigen die een beroep deden op anonimiteit waren tevens slachtoffer van een
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delict. Vijftien verzoeken werden gedaan door of namens verdachten. In negen
gevallen heeft de respondent zelf de mogelijkheid aan de getuige voorgelegd om
zijn verklaring anoniem af te leggen.
In het merendeel van de gevallen (namelijk in 75 gevallen) vormde vrees voor
zware represailles de aanleiding voor het initiatief de getuige anoniem te laten
verklaren. In tien gevallen werd als reden voor het verzoek de vrees van de getuige
voor overlast opgegeven. Een getuige wilde onbekend blijven voor de politie.
Voordat de betroldcen politiefunctionaris de beslissing nam de getuige in lcwestie al
dan niet anoniem te horen werd in 51 gevallen overleg gevoerd met de officier van
justitie. In 35 gevallen vond geen overleg plaats.
Uiteindelijk zijn 53 initiatieven lid en 32 wel gehonoreerd. Daarenboven is in een
geval het verzoek aan de CID-officier van justitie voorgelegd. De getuige kon een
verklaring afleggen met betrekking tot vrouwenhandel (artikel 250ter Sr). Uit de
door de betrokken respondent ingevulde gegevens blijkt niet hoe het verzoek uiteindelijk is afgehandeld.
Als reden voor het afwijzen van het verzoek werd in negentien gevallen opgegeven
dat er onvoldoende waarborgen voor de veiligheid van de getuige waren, bijvoorbeeld omdat de getuige herkenbaar zou zijn door de inhoud van de door hem af te
leggen verklaring. In zeven gevallen was de respondent van mening dat de vrees
van de getuige voor zware represailles ongegrond was. In vijf gevallen werd het
verzoek van de getuige om anoniem zijn verklaring af te leggen, afgewezen omdat
de getuige in de ogen van de respondent onbetrouwbaar was. Er was in vier
gevallen voldoende ander bewijsmateriaal voorhanden, waardoor de verklaring van
de getuige overbodig werd geacht. In twee gevallen werd het verzoek om tactische
redenen afgewezen. Ten aanzien van zestien getuigen is onduidelijk gebleven wat
de reden voor de afwijiing was.
Vijftien getuigen hebben alsnog een verklaring op naam afgelegd, nadat hun
verzoek om anoniem te kunnen blijven was afgewezen.
Als gezegd zijn 32 verklaringen zonder vermelding van de personalia van de
getuige in een proces-verbaal vastgelegd. In het totaal betrof het 20 zaken.'
In zeven zaken Imam meer dan een anonieme getuige voor: in vijf zaken lcwamen
telkens twee getuigen voor; in de overige twee zaken lcwamen respectievelijk drie
en zes anonieme getuigen voor.
Elf getuigen zijn anoniem gehoord in verband met moord of doodslag of een
poging daartoe (artikelen 289 en 287 (juncto 45) Sr; acht zaken). Acht getuigenverklaringen hadden betrelcking op overtredingen van de Opiumwet (artikel 2 juncto 10
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Volgens de respondenten is ten behoeve van dertien van de door hen gehoorde getuigen bij
de rechter-commissaris een verzoek of een vordering ingediend tot het verlenen van de
status van bedreigde getuige. Deze gevallen komen in paragraaf 5.3.1 aan de orde.
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OW; zes zaken). Ten aanzien van diefstal met geweld hebben drie getuigen een
verldaring afgelegd (artikel 312 juncto 285 Sr; drie zaken). In Oen zaak, die betrekking had op openlijke geweldpleging, bedreiging en poging tot doodslag (artikelen
141, 285 en 287 juncto 45 Sr) hebben zes getuigen anoniem een verklaring
afgelegd. En getuige heeft een verldaring afgelegd omtrent het teweegbrengen van
een ontploffing, openlijke geweldpleging en bedreiging (artikelen 157, 141 en 285
Sr). De aard van een zaak, waarin drie getuigen anoniem zijn gehoord, is onbekend
gebleven.

4.3.2 De interviews
Tijdens de interviews die gehouden zijn met politiefunctionarissen, officieren van
justitie, advocaten en rechters(-commissarissen) zijn door zes functionarissen in het
totaal vier concrete zalcen genoemd, waarin getuigen met beperkte anonimiteit zijn
gehoord of waarin daartoe een initiatief is genomen. In de overige 23 interviews
zijn geen concrete zalcen aan de orde gekomen, hetgeen echter niet wil zeggen dat
de betroldcen ftuictionarissen geen ervaring hebben met getuigen die (beperIct)
anoniem worden gehoord of die daartoe een initiatief nemen. In het algemeen
konden zij geen indicatie geven van de frequentie waannee getuigen de wens uiten
anoniem te worden gehoord. Door de geinterviewde functionarissen werd wel
aangegeven dat het met (beperIcte) anonimiteit horen van getuigen voorkomt, zij het
bij uitzondering.
In den van deze zaken zijn leden van een observatieteam beperIct anoniem gehoord.
In de drie andere zaken zijn een of meer burger-getuigen met beperkte anonimiteit
gehoord. Deze zaken worden in het navolgende kort beschreven.
ES van de geInterviewde officieren van justitie heeft een zaak behandeld waarin
tijdens het onderzoek ter terechtzitting, als gezegd, leden van een observatieteam
met gebruik van een vermonuning als getuigen zijn opgetreden. De mak had
betreldcing op een overtreding van de Opiumwet.
Een rechter-commissaris heeft in een zaak de identiteit van verschillende gezinsleden in het proces-verbaal van verhoor afgeschermd door niet de voomarnen en de
leeftijd van de getuigen te vermelden. De achtemaam werd wel vermeld, omdat de
verdachte al op de hoogte was van het feit dat de verklaringen werden afgelegd
door leden van het betreffende gezin. Door het achterwege laten van de voomamen
en de leeffijd van de getuigen bleef echter onduidelijk van wellce getuige bepaalde
specifieke informatie afkomstig was. Langs deze weg werd getracht de getuigen
enigszins te beschermen. De verklaringen werden afgelegd met betreldcing tot doodslag.
Er zijn interviews gehouden met een rechter-commissaris en een zittingsrechter die
beiden dezelfde getuige met beperkte anonirniteit in een moordzaak hebben
gehoord. Het betreft de zogenoemde teidse balpen-moord', waarin de therapeute
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van de verdachte anoniem een belastende verklaring heeft afgelegd.' Het bijzondere van deze zaak was dat de verdediging op de hoogte was van de identiteit van
de anonieme getuige en lijfelijk aanwezig was bij de verhoren. De getuige werd
met beperkte anonimiteit gehoord, omdat het gegronde vermoeden bestond dat de
getuige in verband met het afleggen van haar verklaring overlast zou ondervinden
en in de uitoefening van haar beroep zou worden belemmerd. Door het afleggen
van de verklaring heeft zij haar geheimhoudingsplicht geschonden, hetgeen onder
meer de relatie met andere clienten zou lcunnen verstoren. Met de toepassing van de
artikelen 190 lid 2 en 284 lid 1, tweede volzin Sv werd beoogd te voorkomen dat
de personalia van de getuige publiekelijk bekend zouden worden. Het verhoor ter
terechtzitting vond bovendien met gesloten deuren plaats. De verklaring van de
anonieme getuige is door de rechtbank tot het bewijs van het tenlastegelegde
gebezigd.
Tijdens de interviews met een rechter-commissaris en een advocaat is een vierde
concrete zaak aan de orde gekomen, waarin een burger-getuige met beperkte
anonimiteit is gehoord. In het dossier, dat betreldcing had op een zware mishandeling met voorbedachten rade (artikel 303 Sr), was een anoniem afgelegde getuigenverklaring gevoegd. De raadsman van de verdachte heeft het verzoek gedaan deze
getuige te horen, waarna de officier van justitie bij de rechter-conunissaris een
vordering tot een verhoor met volledige anonimiteit heeft ingediend. Deze vordering
werd afgewezen. De getuige heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de
beschildcing van de rechter-commissaris. Toen het beroep door de rechtbank werd
verworpen, heeft de officier van justitie een vordering ex artikel 190 lid 2 Sv
gedaan. De getuige is toen in bijzijn van de raadsman, maar zonder de aanwezigheid van de verdachte door de rechter-commissaris gehoord. Het is niet duidelijk of
de verklaring van de anonieme getuige een rol heeft gespeeld voor de bewezenverklaring.

4.4

De resultaten van het vervolgonderzoek: de tvveede tranche

Tij dens de uitvoering van de tweede tranche van het vervolgonderzoek is een
samenvatting van de resultaten van de pilot study gestuurd naar de hoofdofficieren
van justitie en (coordinerend) rechters-commissarissen in de arrondissementen
Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Middelburg, Roermond en Zutphen. Aan hen werd onder meer het verzoek gericht een
inventarisatie te maken van het aantal en de aard van de zaken waarin getuigen met
beperIcte anonimiteit zijn gehoord, of waarin daartoe een initiatief werd genomen.
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Zie over deze zaak onder meer de publicaties in Elsevier, jrg. 51 (1995), afl. 51-52, p.
190-196 en jrg. 52 (1996), afl. 4, p. 23-25.
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In het totaal is door lien rechters-commissarissen en door of namens acht (hoofd)
officieren van justitie gerespondeerd. In elk arrondissement heeft ten minute een
rechter-commissaris of een (hoofd)officier van justitie medewericing verleend aan
het onderzoek.
Door functionarissen in vijf van de bovenvermelde arrondissementen worden in het
totaal veertien concrete zaken genoemd, waarin getuigen met beperIcte anonhniteit
zijn gehoord. Vier van deze zaken hadden betreldcing op de overtreding van de
Opiumwet, al dan niet in combinatie met de deelname aan een criminele organisatie
(artikel 140 Sr). Drie zaken hadden beneklcing op een zedendelict. In twee gevallen
was aan de verdachte moord tenlastegelegd. De overige zaken betroffen respectievelijk een schietpartij op straat, vrouwenhandel (artikel 250ter Sr), deelname aan een
criminele organisatie in verband met inbraken (artikelen 140 en 312 Sr), een overval (artikel 312 Sr) en vemieling in verband met dronkenschap (artikelen 350 en
453 Sr). Een overzicht van deze zaken wordt gegeven in tabel 5. In deze veertien
zaken tezamen zijn naar schatting 32 getuigen met beperIcte anonimiteit gehoord. In
een zaak zijn meer dan vier getuigen met bepericte anonhniteit gehoord.
TABEL 5
Vervolgonderzoek, tweede tranche
aantal zaken met anonieme getuigen
. 14

AANTAL ZAKEN
Opiumwet (+ crimirtele organisatie)
zedendelict
levensdelict
schietpartij op straat
vrouwenhandel
criminele organisatie + diefstal met braak
diefstal met geweld
vemieling + dronkenschap

4
3
2
1
1
1

Voor zover bekend zijn in drie van bovengenoemde zalcen een of meer politiefimctionarissen anoniem gehoord door de rechter-conunissaris. Het betrof respectievelijk
twee leden van een observatieteam, een politieambtenaar die een inlcijkoperatie had
verricht en twee buitenlandse politieambtenaren.
Door de betroklcen rechters-commissarissen en officieren van justitie in de overige
arrondissementen wordt aangegeven dat er zo nu en dan getuigen met beperlcte
anonimiteit worden gehoord, maar dat het exacte aantal zalcen waarin dat gebeurt
niet kan worden aangegeven, omdat een registratie ontbreelct. Door diverse respondenten wordt aangegeven dat een verhoor met beperkte anonimiteit - gelet op het
totale aantal getuigenverhoren - uitzonderlijk is.
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4.5

Achtergronden

Uit het dossieronderzoek, de enquetes, de interviews en de inventarisatie zoals die
heeft plaatsgevonden tijdens de tweede tranche, blijkt clat getuigen slechts bij
uitzondering anoniem worden gehoord. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in
de redenen waarom spaarzaam met de wettelijke mogelijkheden tot het anoniem
horen van getuigen wordt omgegaan. Tevens komen mogelijke akernatieven aan de
orde. De ervaringen van de geInterviewde functionarissen worden per beroepsgroep
besproken.

De politie

Door de geInterviewde politiefunctionarissen wordt medegedeeld dat veel getuigen
te kennen geven slechts onder de voorwaarde van anonimiteit hun verklaring te
willen afleggen. Het gaat dan voornamelijk om getuigen die zelf afkomstig zijn uit
het criminele circuit of om medeverdachten, die uit angst voor represailles anoniem
wensen te blijven. Daamaast doen ook `gewone' getuigen met enige regelmaat een
beroep op anonimiteit.
Er wordt aliijd geprobeerd getuigen een verklaring op naam te laten afleggen.
Daarvoor worden diverse redenen genoemd. Ten eerste is een getuige, ondanks het
feit dat zijn persoonsgegevens niet in het proces-verbaal worden vermeld, in veel
gevanen door de inhoud van zijn verklaring herkenbaar voor de verdachte. Het
anoniem afleggen van een verklaring is derhalve zinloos. Ten tweede wordt volgens
de politiefunctionarissen aan een tegenover de politie anoniem afgelegde verklaring
weinig bewijswaarde toegekend. Daarnaast wordt door verschillende politiefunctionarissen nog een derde reden genoemd voor hun gereserveerde houding ten
opzichte van getuigen die anoniem willen blijven. Door het opnemen van een
anonieme verklaring in een proces-verbaal ontstaat het gevaar dat er (onbedoeld)
twee of meer verklaringen van een en dezelfde getuige in het dossier terechtkornen:
een verklaring die op naam en een die anoniem is afgelegd. Ter illustratie wordt
door enkele geInterviewde functionarissen gewezen op het dossier met betrelcking
tot de doodslag op Klaas Bruinsma. In dat dossier was zowel de verklaring op
naam als de anoniem afgelegde verklaring van een getuige opgenomen, waardoor
de suggestie werd gewelct dat er meer bewijsmateriaal tegen de verdachte aanwezig
was dan feitelijk het geva1 was. De rechtbanIc achtte dit in strijd met de beginselen
van een goede procesorde en verklaarde de officier van justitie niet ontvankelijk in
zijn vervolging. De rechter-commissaris is echter in tweede instantie in de gelegenheid gesteld de gemaakte vergissingen te corrigeren en de verdachte is door het
gerechtshof veroordeeld.
Ruwweg worden er door de geinterviewde politiefunctionarissen vier criteria
aangegeven, die door hen worden gehanteerd met betrekking tot het anoniem horen
van getuigen. Met het oog op de traceerbaarheid van de getuige moet hij kunnen
`opgaan in de massa', waarmee wordt bedoeld dat ook door enkele andere getuigen
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een verklaring (op naarn) is afgelegd. Door den van de politieambtenaren wordt in
dit verband een minimum aantal van vijf getuigen genoemd. Daamaast client er een
grote kans te bestaan dat de anonimiteit van de getuige ook in de volgende stadia
van de strafrechtelijke procedure gehandhaafd kan worden. Voorts client de verklaring die de getuige kan afleggen cmciaal te zijn voor de bewijsvoering in de zaak.
Ten slotte wordt door enkele politiefunctionarissen als laatste criterium genoemd dat
(de naam van) de getuige nog niet in het dossier mag voorkomen. Hij mag bijvoorbeeld niet in de verldaringen van andere getuigen worden genoemd of aangeduid.
De bantering van deze criteria brengt mee dat in veruit de meeste gevallen het
verzoek tot anoniem horen wordt afgewezen. Sorns leggen getuigen daarna alsnog
een verldaring op naam af. Ads de getuige echter voet bij stuk houdt, wordt bij
voorkeur in het geheel afgezien van het opnemen van diens verldaring of wordt de
getuige CID-matie gehoord. In dat laatste geval gaat het om zwaardere zaken,
zoals levensdelicten, vrouwenhandel en verdovende middelenzaken. Ben probleem
is echter dat de verklaringen van deze (gelegenheids)infonnanten niet als bewij smiddel maar slechts als sturingsinformatie 56 lcunnen worden gebruikt.
Op grond van het voorgaande weld het geen verbazing dat een politieambtenaar
slechts bij hoge uitzondering zelf de mogelijkheid tot een verhoor met anonimiteit
aan een getuige voorstelt. Daartoe wordt onder meer besloten op grond van de aard
van de zaak en de persoon van de verdachte. Het moet dan gaan om zw-are misdrijyen, zoals moord of een overval met geweld en om een verdachte die als `gevaarlijk' te boek staat. Het den hangt in dit verband nauw samen met het ander. Met
andere woorden, de gevaarlijkheid van de verdachte S onder meer worden afgeleid
nit het delict waarvan hij wordt verdacht. Bovendien moet aan bovengenoemde
criteria zijn voldaan.
Door twee van de geintenriewde politiefunctionarissen wordt aangegeven dat er
skids de invoering van de Wet getuigenbeschenning vaker overleg met de officier
van justitie wordt gevoerd, alvorens men de beslissing neemt een getuige anoniem
te horen. Deze handelwijze is in overeenstemming met de bedoeling van de
wetgever. Ook zeggen zij terughoudender te zijn geworden met het anoniem horen
van getuigen. Vroeger werd een anoniem afgelegde verklaring gemalckelijker in het
dossier gevoegd ('om de sfeer te tekenen'), nu dient men rich te beraden over de
gevolgen die de aanwezigheid van een anoniem afgelegde veridaring in het dossier
kan hebben. Advocaten willen veel vaker dan voorheen de anonieme getuige aan de
tand voelen, waardoor dew voor de rechter-commissaris of ter terechtzitting
moeten verschijnen. Daardoor ontstaat het risico dat de getuige niet anoniem kan
blijven.

55
56

62

Dat wit in dit verband zeggen dat de getuige niet door tactisch rechercheurs wordt
gehoord, maar door CID-rechercheurs.
Door middel van deze informatie wordt richting gegeven aan het opsporingsonderzoek.

Geen van de geInterviewde politieftmctionarissen is zelf anoniem door de rechter
(commissaris) gehoord. Wel heeft in ieder geval een van hen tijdens een verhoor
door de rechter ter terechtzitting, ter bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer,
domicilie op het politiebureau gekozen. Door alle geInterviewde politiefunctionarissen wordt aangegeven dat in het bijzonder leden van observatie- en arrestatieteams
anoniem (onder vermelding van een codenummer) worden gehoord door de
rechter(-commissaris).

Het Openbaar Ministerie
Ook de geInterviewde officieren van justitie geven aan het anoniem laten horen van
getuigen zo veel mogelijk te vennijden. Dit geldt niet alleen ten aanzien van
burger-getuigen, maar ook ten aanzien van politiefunctionarissen. Als gezegd zijn
het in het bijzonder de leden van observatie- en arrestatieteams die in aanmerking
zouden kunnen komen voor een verhoor met beperkte anonimiteit. Maar ook een
dergelijk verhoor wordt liever voorkomen. Zoals in paragraaf 4.3 is vermeld, heeft
een van de geinterviewde officieren van justitie een zaak behandeld, waarin leden
van een observatieteam vermomd ter terechtzitting als getuigen zijn opgetreden. De
officier van justitie zei daarover dat, zeker nu het om een relatief geringe zaak ging,
hij deze niet had doorgezet als hij geweten had dat de leden van het observatieteam
als getuigen opgeroepen zouden moeten worden.
In sonunige arrondissementen zijn het niet de leden van de arrestatie- en observatieteams die een proces-verbaal opmaken, maar zijn het de teamchefs die deze taak
op zich nemen.' Het zijn dan ook deze teamchefs en niet de leden zelf die in
voorkomende gevallen als getuigen (op naam) optreden. Op die manlier worden de
teamleden geheel afgeschermd.
In andere arrondissementen worden de processen-verbaal door de teamleden zelf
onder codenununer opgemaalct. Daarbij wordt een proces-verbaal van de teamchef
gevoegd, waarin deze verklaart dat de processen-verbaal zijn opgemaalct door de
hem bekende en daartoe bevoegde verbalisanten. De betreffende verbalisanten lcunnen dan eventueel met beperkte anonimiteit als bedoeld in artikel 190 lid 2 en 284
lid 1 Sv als getuigen een verklaring afleggen. De betroldcen officieren van justitie
merken op dat dit nauwelijks (meer) voorkomt. In de meeste gevallen kan van een
dergelijk getuigenverhoor worden afgezien, omdat de getuige weinig nieuwe
essentiele informatie zal kunnen verschaffen.
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Deze handelwijze wordt door de Hoge Raad afgekeurd. Artikel 152 Sv brengt, naar het
oordeel van de Hoge Raad, mee dat observanten (tevens) zelf proces-verbaal behoren op te
maken van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of ondervonden. Gelet op de effectiviteit van de opsporing van ernstige misdrijven, als ook de veiligheid van de observanten,
behoeft in deze processen-verbaal niet noodzakelijkerwijze in detail te worden vermeld op
welke wijze personen zijn gevolgd of vanuit welke positie observaties zijn gedaan.
Evenmin behoeft de identiteit van de observanten te worden vermeld, mits vaststaat dat die
observanten bevoegde opsporingsambtenaren zijn. HR 5 december 1995, NJB 1996, 8.
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De genterviewde officieren van justitie lcrijgen nu en dan een verzoek via de politie
om een burger-getuige anoniem te horen. Dit wordt zo veel mogelijk vermeden, om
dezelfde redenen als die tij dens interviews met politiefunctionarissen zijn genoemd:
de getuige is over het algemeen herkenbaar door de inhoud van zijn verldaring en
bovendien is naar de mening van de in het onderzoek betrokken officieren van
justitie een anoniem afgelegde verldaring als bewijsmiddel van weinig waarde.

De advocatuur
De geinterviewde advocaten geven aan dat door getuigen een enkele keer naar de
mogelijkheden tot het anoniem afteggen van een verklaring wordt gevraagd.
Getuigen zijn uit onbekendheid met het strafrechtelijk systeem soms huiverig om bij
een strafzaak betrokken te raken. In een dergelijk geval kan een advocaat volstaan
met het geven van infonnatie omtrent hetgeen de getuige te wachten staat, waama
deze veelal een verklaring op naam aflegt.
Bij geweldsdelicten worden verzoeken van getuigen om anoniem te lcunnen blijven
voomamelijk gedaan uit angst voor represailles. Ben van de advocaten noemde in
dit verband een zaak uit zijn eigen praktijk, waarin twee getuigen a decharge uit
angst voor het slachtoffer van een schietpartij anoniem wensten te blijven. Na
overleg met de rechter-commissaris is besloten dat deze getuigen op naam een
verklaring bij de rechter-conunissaris zouden afleggen, maar dat bun namen tij dens
het onderzoek ter terechtzitting niet genoemd zouden worden. Deze constructie kan
volgens de betrolcken advocaat als een soon `tussenoplossing' worden gezien. Langs
deze weg werd voorkomen dat het slachtoffer van de schietpartij op de hoogte zou
raken van de identiteit van de getuigen, terwij1 bun personalia zowel bij de verdediging als bij de officier van justitie en de rechtbank bekend waren.
Er zijn getuigen die in het geheel geen verldaring willen afleggen, omdat zij zelf
worden verdacht van strafbare feiten en uit handen van justitie willen blijven. Ben
van de advocaten met wie een interview is gehouden, zei dat hij in voorkomende
gevallen met de getuige naar een notaris gaat, om hem aldaar onder ede een
verklaring te laten afleggen. De getuige verschijnt dan niet voor de rechter, terwijI
er toch een beedigde verklaring beschikbaar is.
Ben van de gethterviewde advocaten maakte gewag van de verzoeken die zijn
clienten zelf doen met betreldcing tot het anoniem afleggen van een getuigenverklaring. Het gaat dan doorgaans om aan verdovende middelen verslaafde verdachten
die in een andere zaak een getuigenverklaring moeten afleggen, bijvoorbeeld in de
zaalc tegen de degene die hun de drugs heeft verschaft Hoewel zij liever anoniem
blijven, leggen de meesten uiteindelijk toch een getuigenverklaring op naam af.
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De rechter-commissaris

Omdat de discussie of een getuige zijn verklaring anoniem kan afleggen over het
algemeen al bij de politie is gevoerd, worden rechters-commissarissen niet vaak
direct geconfronteerd met een dergelijk verzoek. De getuigen worden op naam
opgeroepen en leggen op naam hun verklaring tegenover de rechter-conunissaris af,
tenzij zij reeds eerder door de politie of de officier van justitie anoniem zijn gehouden.
Getuigen maken soms bezwaar tegen het opnemen van hun aches in het procesverbaal van verhoor. In een dergelijk geval laumen zij ingevolge een gebruikelijke
werlcwijze domicilie op het politiebureau kiezen, waarmee een deel van de persoonsgegevens wordt afgeschermd. Dit kan worden opgevat als het toepassen van
artikel 190 lid 2 Sv, wat meebrengt dat de rechter-commissaris overeenkomstig het
derde lid van datzelfde artikel in het proces-verbaal melding moet maken van de
redenen voor die toepassing. Deze motivering blijft in geval van domiciliekeuze
echter doorgaans achterwege.
Er zijn verschillen geconstateerd tussen de arrondissementen wat beteft het
(achterwege laten van het) vragen naar de woonplaats van politieambtenaren die
door de rechter-commissaris als getuigen worden gehoord. In sommige arrondissementen wordt doorgaans de woonplaats van de politie-ambtenaar in het procesverbaal opgenomen. In andere, met name de grotere arrondissementen lciezen
politiefunctionarissen in de regel domicilie op het politiebureau. De redenen
daarvoor worden over het algemeen niet in het proces-verbaal van verhoor vermeld.
In de meeste gevallen verloopt een getuigenverhoor met beperkte anonimiteit, op
het achterwege laten van een of meer persoonsgegevens in het proces-verbaal na,
niet anders dan een regulier getuigenverhoor. Dat wil zeggen dat het verhoor plaatsvindt in het kabinet van de rechter-commissaris, waarbij de raadslieden en de
officier van justitie de mogelijkheid is geboden aanwezig te zijn.
In sotnmige gevallen worden door de rechter-commissaris, al dan niet in overleg
met de verdediging, verdergaande maatregelen genomen om te voorkomen dat de
persoonsgegevens van de getuige worden onthuld. Daarbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de vermomming van de politieambtenaren, die als getuigen optreden.
Soms is de verdediging niet lijfelijk bij het getuigenverhoor aanwezig. Zij kan dan
met behulp van telecommunicatie of schriftelijk vragen stellen. Een van de rechterscommissarissen merkte op dat de wijze waarop in een dergelijk geval het verhoor
van de beperkt anonieme getuige verloopt nauwelijks afwijkt van de wijze waarop
een volledig anonieme getuige wordt gehoord. Het voordeel van een aldus vormgegeven verhoor met `beperIcte' anonimiteit is, dat de als tijcirovend en omslachtig
beschouwde procedure van artikel 226a e.v. Sv niet wordt gevolgd, terwijl de
getuige toch afgeschermd wordt. De kans bestaat dan echter wel dat de getuige
alsnog ter terechtzitting moet verschijnen, hetgeen - naar de bedoeling van de
wetgever - niet het geval is als hij als bedreigde getuige is gehoord.
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Door den van de geinterviewde rechters-conunissarissen werd opgemerkt dat in de
wettelijke regeling inz_ake het met beperkte anonimiteit horen van getuigen de
bepaling ontbreekt dat de rechter(-commissaris) nch op de hoogte stelt van de
identiteit van de getuige. In de wet wordt alleen bepaald dat het vragen naar
persoonsgegevens achterwege gelaten kan worden. Dit kan er in de praktijk toe
leiden, en heeft er in een hem bekend geval toe geleid, dat de rechter(-commissaris)
een getuige boon wiens identiteit hij St kent. Ook uit de informatie die is
verkregen tijdens de uitvoering van de tweede tranche van het vervolgonderzoek
blijkt dat in een enkel geval voorafgaand aan het verhoor de naam van de getuige
in het geheel niet ter sprake wordt gebracht. Met het oog op de Post-Kostovsldjurisprudentie van de Hoge Raad kan de vraag worden gesteld of dit de bedoeling
van de wetgever is geweest.

De rechter ter zitting

Slechts een van de rechters met wie een interview is gehouden, heeft een getuige
met beperIcte anonimiteit ter terechtzitting gehoord. Dat gebeurde in de in paragraaf
4.3.2 genoemde teidse balpen-zaak'. Deze getuige is tijdens het onderzoek ter
terechtzitting met gesloten deuren, maar in aanwezigheid van de verdediging door
de rechtbank gehoord. Door de rechtbank werd het vragen naar de persoonsgegeyens van de getuige achterwege gelaten.
Door een andere rechter wordt aangegeven dat er tij dens het onderzoek ter terechtzitting in beginsel geen getuigen anoniem worden gehoord. Voordat het gerechtelijk
onderzoek wordt gesloten stelt de rechter-cornmissaris de verdediging in de
gelegenheid onderzoelcsactiviteiten te laten verrichten, zoals het horen van anonieme
getuigen. Ms de verdediging daar geen gebruik van heeft gemaakt en pas tijdens
het onderzoek ter terechtzitting de wens te kennen geeft de anonieme getuige te
ondervragen, is nj in principe te laat. De rechter heeft mede om deze reden nog
geen getuigen met beperlcte anonimiteit tijdens het onderzoek ter terechtzitting
gehoord.
Door deze rechter wordt eveneens aangegeven dat het een enkele keer voorkomt dat
een getuige, die reeds met naam en toenaam in het dossier voorkomt, ter zitting te
kennen geeft dat hij anoniem gehoord wil worden. De rechtbanIc legt dan uit dat dit
zinloos is. Afhankelijk van de omstandigheden wordt in een enkel geval overgegaan
tot sluiting van de deuren tijdens het getuigenverhoor of tot het horen van de
getuige buiten aanwezigheid van de verdachte.
Een van de rechters zegt de zitting in voorkomende gevallen te verplaatsen van de
rechtszaal naar de raadkamer, waar de getuige op naam, maar zonder aanwengheid
van de verdachte of diens raadsman wordt gehoord. Dit gebeurt met name in
zedenzalcen en heeft als doel de getuige het afleggen van zijn verklaring gemaldcelijker te maken. In dergelijke gevallen zou de getuige ook door de rechter-comrnissaris gehoord Icunnen worden, maar de rechter zegt het belangrijk te vinden zelf
een indruk van de getuige te krijgen en zich zelfstandig een oordeel te vormen om66

trent diens betrouwbaarheid.
Ben andere rechter daarentegen zegt niet snel over te gaan tot het sluiten van de
deuren en het horen van de getuige buiten aanwezigheid van de verdachte. De
getuige wordt in dergelijke gevallen een schijnbescherming geboden, die soms
averechtse gevolgen heeft. Daarbij haalt hij een zaak aan, waarin een getuige op
deze manier zijn verldaring heeft afgelegd. In de kring van de verdachten bleef
hierdoor onduidelijk wat de precieze inhoud van die verklaring was. Hoewel hij
volgens de rechter geen belangrijke verklaring had afgelegd, is de getuige later
niettemin kennelijk als represaille doodgeschoten.
De gdinterviewde rechters hebben nog nooit politieambtenaren met beperkte anonimiteit ter zitting gehoord. Meestal wordt de tearnchef of een andere leidinggevende
op naam gehoord. Ben van de rechters zegt het horen van leden van een observatieof arrestatieteam zoveel mogelijk te vennijden. Deze functionarissen maken hun
processen-verbaal onder codenummer op en in aansluiting daarop wordt door de
betrolcken rechter eveneens gezocht naar mogelijkheden om deze mensen af te
schermen, bijvoorbeeld door duidelijk aan te geven dat het proces-verbaal niet voor
het bewijs van het tenlastegelegde gebruikt zal worden. De noodzaak om de politiefunctionaris als getuige te horen neemt danrcloor af. Bovendien is hetgeen in het
proces-verbaal is gerelateerd vaak voldoende duidelijk, waardoor volgens de
betrokken rechter een verhoor van de verbalisant overbodig is.

4.6

Samenvafting

Ben verhoor met (beperkte) anonimiteit van een getuige door de politie dan wel de
rechter-commissaris of de rechter ter zitting is uitzonderlijk.
Uit het dossieronderzoek, dat is uitgevoerd in de arrondissementen Amsterdam en
's-Hertogenbosch, blijkt dat in vijf procent van de onderzochte dossiers van
strafzaken, waarin een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden, sprake is
van ten minste een anonieme tip, een anoniem afgelegde getuigenverklaring (of een
initiatief daartoe), dan wel van een of meer anoniem opgemaakte processen-verbaal
van leden van een arrestatie- of observatieteam. Deze strafzaken zijn in de maanden
februari 1994 tot en met december 1994 door het Openbaar Ministerie dan wel
door de rechtbank afgedaan.
Uit de enquete, die tijdens de pilot study is gehouden onder politiefunctionarissen,
komt naar voren dat ten aanzien van vijf procent van de door de respondenten
gehoorde getuigen een initiatief is genomen tot het anoniem afleggen van een getuigenverklaring. Dit percentage ligt in de enquete die gehouden is tijdens het vervolgonderzoek zeer waarschijnlijk lager. Ben exact percentage ontbreekt echter in dit
geval, omdat op basis van de door de respondenten ingevulde gegevens geen goede
schatting kan worden gemaakt van het totaal aantal getuigen dat door hen is gehoord. Uit de enquetes, die gehouden zijn tijdens de pilot study en het vervolgon67

derzoek, blijkt dat uiteindelijk in zestien respectievelijk twintig zaken een of meer
getuigen anoniem zijn gehoord door de politie.
Door politiefunctionarissen worden drie redenen aangegeven voor het spaarzaam
hanteren van de mogelijkheid getuigen anoniem te horen:
een getuige kan, ondanlcs het achterwege laten van zijn personalia, vaak niet
1.
anoniem blijven omdat hij door de inhoud van zijn verldaring herkenbaar is
voor de verdachte;
aan een anoniem afgelegde getuigenverklaring wordt weinig bewijswaarde
2.
toegekend;
door het opnemen van een anonieme getuigenverldaring in een proces3.
verbaal ontstaat het gevaar dat dezelfde getuigenverklaring onbedoeld
dubbel in het dossier terechtkomt: een keer op naam en eon keer anoniem
afgelegd.
De politiefunctionarissen geven aan strenge criteria te hanteren met betreldcing tot
het anoniem horen van getuigen:
naast de anonieme getuige moeten er nog andere getuigen zijn, die een
1.
verldaring hebben afgelegd;
de anonimiteit dient ook in de volgende stadia van de strafrechtelijke
2.
procedure te lcunnen worden gehandhaafd;
de verldaring van de anonieme getuige dient cruciaal te zijn voor de
3.
bewijsvoering;
de getuige mag niet elders in het dossier worden genoemd of aangeduid.
4.
Blijkens de redenen die door de politiefunctionarissen in de enquete worden
aangevoerd voor het afwijzen van verzoeken om getuigen anoniem te horen, is ook
de gegrondheid van de vrees voor represailles een belangrijk criterium dat door hen
in dit verband wordt aangelegd.
Ms gevolg van de strenge criteria die door de politiefunctionarissen worden
gehanteerd, worden de meeste verzoeken tot het anoniem horen van getuigen
afgewezen. Soms leggen getuigen alsnog een verldaring op naam af. Ms de getuige
echter voet bij stuk houdt, wordt bij voorkeur in het geheel afgezien van het
opnemen van diens verklaring of wordt de getuige - indien het gaat om emstige
delicten - CID-matig gehoord.
Als getuigen niet anoniem, maar op naam door de politie worden gehoord, lcunnen
zij in beginsel evenmin in een later stadium door de rechter-commissaris of de
rechter ter terechtzitting met beperIcte anonimiteit worden gehoord.
Uit het onderzoek zijn 26 concrete zalcen naar voren gekomen, waarin een of meer
getuigen door de rechter commissaris dan wel door de rechter ter zitting met
beperkte anonimiteit zijn gehoord of waarin daartoe een initiatief is genomen.
Door de rechter-commissaris zijn in twintig zaken getuigen met beperIcte anonimiteit gehoord. In een zaak werd het initiatief van de raadsman van een verdachte tot
-

68

een getuigenverhoor met beperIcte anonimiteit door de rechter-commissaris afgewezen. Ook in den andere zaak, die uit het dossieronderzoek naar voren is gekomen,
heeft de rechter-conunissaris het verzoek van een getuige afgewezen.
In drie zaken zijn getuigen tijdens het onderzoek ter terechtzitting met beperIcte
anonimiteit gehoord.
Daarenboven is in den zaak een beperlct anonieme getuige zowel door de rechtercommissaris als door de rechtbank ter zitting gehoord.
De wijze waarop aan een getuigenverhoor met beperkte anonimiteit door de
rechter(-commissaris) wordt vormgegeven, varieert sterk. Er zijn gradaties in de afscherming van de getuige:
het adres van de getuige wordt niet in het proces-verbaal van verhoor
opgenomen. In plaats daarvan Iciest de getuige domicilie op het politiebureau. In de grotere arrondissementen is deze werkwijze regel ten aanzien
van politiefunctionarissen, die als getuigen worden gehoord;
de naam van de getuige wordt met (volledig) in het proces-verbaal vermeld;
tijdens het verhoor van de getuige wordt gebruik gemaakt van een vermomming;
de verdediging en de officier van justitie zijn niet lijfelijk bij het getuigenverhoor aanwezig, maar lcunnen door middel van een geluidsverbinding of
schriftelijk vragen stellen.
De twee laatstgenoemde varianten worden voomamelijk gebruilct ten behoeve van
politiefunctionarissen, met name leden van arrestatie- en observatieteams en
buitenlandse politieambtenaren.
In de wet ontbreekt een uitdrukkelijke bepaling waarin de rechter(-commissaris)
wordt verplicht zich voorafgaand aan het verhoor van de beperIct anonieme getuige
op de hoogte te stellen van diens identiteit. Dit heeft er in een enkel geval toe
geleid dat de rechter(-commissaris) een getuige heeft gehoord wiens identiteit hij
niet kent, hetgeen in strijd is met de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit gebied
en de bedoeling van de wetgever.
De zaken, waarin getuigen door de politie, de rechter-commissaris of de rechter ter
zitting met (beperlcte) anonimiteit zijn gehoord, hadden voomamelijk betrekking op
levensdelicten of een poging daartoe alsmede op overtredingen van de Opiumwet
en diefstallen met geweld.
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HOOFDSTUK 5
BEDREIGDE GETUIGEN

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aantal strafzaken waarin sinds
1 februari 1994 een getuige als bedreigde getuige is erkend, alsmede van het aantal
initiatieven dat daartoe is genomen. Uiteraard zal ook de aard van de zaken waarin
aan een of meer getuigen de status van bedreigde getuige is verleend aan de orde
komen. Ook wordt de wijze waarop de wettelijke regeling voor de bedreigde
getuige wordt toegepast beschreven alsmede de knelpunten in die toepassing.
Tevens zal aandacht worden besteed aan de redenen die ten grondslag liggen aan de
beslissing om niet in alle gevallen waarin getuigen worden bedreigd van de
wettelijke regeling gebruik te maken.
Evenals in hoofdstuk vier zal in het onderhavige hoofdstuk in de bespreking van de
onderzoeksresultaten een onderscheid worden gemaakt tussen de pilot study en de
het vervolgonderzoek (de eerste en de tweede tranche).

5.2

De resultaten van de pilot study

Tijdens de pilot study zijn, als gezegd, drie onderzoelcsmethoden gehanteerd:
dossieronderzoek, een schriftelijke enquete en interviews met sleutelfiguren. De
resultaten van deze eerste fase van het onderzoek worden in de navolgende
subparagrafen beschreven. Bovendien wordt in tabel 6 een overzicht van deze
resultaten gegeven.

5.2.1 Het dossieronderzoek
Tijdens het dossieronderzoek is zowel in het arrondissement Amsterdam als in het
arrondissement 's-Hertogenbosch den dossier aangetroffen met betrelcking tot een
strafzaak waarin een getuige als bedreigde getuige is erkend en met volledige anonimiteit door de rechter-commissaris is gehoord. Uit de interviews bleek dat het in
beide arrondissementen de eerste zaak was, waarin de regeling voor de bedreigde
getuige werd toegepast.
In het eerste dossier ging het om een schietpartij in een café, waarbij een persoon
om het leven lcwam en een ander zvvaar gewond raalcte. Aan de verdachte was
moord en poging tot moord dan wel doodslag en poging tot doodslag tenlastegelegd
(artikelen 289 (juncto 45) c.q. 287 (juncto 45) Sr). De aanwegen in het café zijn
door de politie als getuigen op naam gehoord. Een van hen heeft tevens anoniem
een verklaring afgelegd. Deze getuige is op vordering van de officier van justitie
door de rechter-commissaris als becireigde getuige erkend en aansluitend met
71

volledige anonhniteit gehoord. Voorafgaand aan het verhoor heeft de rechtercommissaris de identiteit van de getuige vastgesteld aan de hand van diens paspoort.
De bij het verhoor aanwezige politiefunctionaris verldaarde dat de voor de rechtercommissaris verschenen getuige dezelfde was als de getuige die eerder anoniem een
verldaring tegenover de politie had afgelegd. Bij het verhoor was de verdediging
niet aanwezig. De raarlsman van de verdachte heeft vanuit een aangrenzende lcamer
via een geluidsverbinding vragen laumen stellen. Slechts 11 antwoorden op de 53
door de raadsman aan de bedreigde getuige gestelde vragen zijn (via een stemvervormer) ter kennis van de verdediging gebracht. Het antwoord op de overige vragen
kon naar het oordeel van de rechter-commissaris leiden tot de elitninering van de
getuigenverklaringen die op naam zijn afgelegd, hetgeen tot de onthulling van de
identiteit van de bedreigde getuige zou lcunnen leiden. De verdediging is tegen de
beschildcing van de rechter-commissaris in hoger beroep gegaan. Door de strafraadkamer van de rechtbank is een zelfstandig onderzoek ten gronde in de zin van
artikel 226a Sv uitgevoerd, dat meebracht dat de rechtbank niet alleen de rechterconunissaris en de officier van justitie, maar ook de getuige zelf heeft verhoord.
Uiteindelijk is de beschildcing van de rechter-conunissaris, met verbetering van
gronden, bevestigd.' De verklaring van de bedreigde getuige is door de rechtbank
voor het bewijs van moord en poging tot moord gebezigd.'
Ook in het tweede dossier is sprake van een bedreigde getuige in de zin van artikel
136c Sv. In deze zaak was aan de verdachte tenlastegelegd het medeplegen van een
weclerrechtelijke vrijheidsberoving, het medeplegen van bedreiging met een misdrijf
tegen het leven althans zware mishandeling (de artikelen 282 lid 1 juncto 47 lid 1
en 285 lid 1 c.q. 302 Sr). Ter terechtzitting is de zaalc teruggewezen naar de rechter-corrunissaris teneinde verschillende getuigen te horen, onder wie de getuige, die
een anonieme verklaring had afgelegd tegenover de RCID." Deze anonymus was
ooggetuige geweest van de inisdrijven die aan de verdachte waren tenlastegelegd.
De getuige heeft via de RCID aan de rechter-commissaris laten weten dat hij zich
bedreigd achtte en dat het anoniem blijven een voorwaarde was voor het naar
waarheid afkggen van een verldaring. De getuige heft dit in persoon nader toegelicht aan de rechter-commissaris. Vervolgens heeft de rechter-conunissaris (op een
ander tijdstip) de verdachte en de officier van justitie in de gelegenheid gesteld zich
uit te spreken over de statusverlening. De verdachte heeft van deze gelegenheid
gebn.fik gemaakt en zich tegen het anoniem horen van de getuige uitgesproken. De
officier van justitie heeft geen gebnfik gemaalct van de uitnodiging. Door de
rechter-commissaris is aan de getuige de status van bedreigde getuige verleend.
Tegen deze beschikking is geen hoger beroep ingesteld.

De beschildcingen van de rechtbank in deze zaak zijn gepubliceerd; Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch 31 augustus 1994 en 25 olctober 1994, NJ 1995, 147.
59 Uit een interview met de advocaat van de verdachte bleek dat de verdachte in hoger beroep
is veroordeeld wegens doodslag en poging tot doodslag. De verklaring van de bedreigde
getuige is door het hof niet in de bewijsconstructie gebruikt. Ten tijde van de dossierinzage
was de zaak aanhangig bij het hof.
Regionale Criminele lnlichtingendienst.
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Tijdens het feitelijke verhoor beyond de raadsman van de verdachte zich in een
andere kamer, van waaruit hij het verhoor kon volgen. De raadsman heeft de
getuige ook vragen kunnen stellen, die de rechter-commissaris echter niet alle heeft
toegestaan. Zo heeft de raadsman geen antwoord gekregen op zijn vraag of de
getuige aangifte heeft gedaan en of van deze aangifte proces-verbaal is opgemaakt,
omdat het antwoord mogelijk tot de onthulling van de identiteit van de getuige zou
kunnen leiden. In het proces-verbaal van verhoor heeft de rechter-commissaris zich
uitgesproken over de betrouwbaarheid van de getuige.
De verdachte is door de rechtbank veroordeeld. Uit het dossier bleek niet of voor de
bewezenverklaring gebruik is gemaakt van de verklaring van de bedreigde getuige.
De bewijsmiddelen waren niet in het vonnis uitgewerlct.

Vergelijking met het dossieronderzoek van het WODC
In 1987 is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie een onderzoek gedaan naar het functioneren van het gerechtelijk vooronderzoek. 61 Uit dat onderzoek blijkt dat in twee procent van de tot op
dat moment onderzochte zaken tijdens het gerechtelijk vooronderzoek getuigen
anoniem door de rechter-commissaris zijn gehoord. In de arrondissementen
Amsterdam en 's-Hertogenbosch bevat 0,3 procent van de onderzochte dossiers een
getuigenverklaring die met (volledige) anonimiteit tegenover de rechter-commissaris
is afgelegd. Het verschil tussen deze percentages kan wellicht aan de hand van de
volgende factoren worden verklaard. Ten eerste slaat het percentage uit het WODConderzoek op tien arrondissementen. De onderhavige pilot study is uitgevoerd in
slechts twee arrondissementen. Het is mogelijk dat het percentage anonieme
getuigen in de niet in de pilot study betrokken arrondissementen hoger ligt. Ten
tweede is de steekproef uit 1987 een stuk kleiner dan de huidige steekproef. In het
WODC-onderzoek is tien procent in plaats van vijftig procent van de zaken waarin
een gerechtelijk vooronderzoek plaatsvond betrokken. Ten derde is in de onderhavige pilot study een relatief groot aantal dossiers niet ingezien, omdat deze niet
op de rechtbanken, de parketten of de hoven aanwezig en voorhanden waren. 62
Ten slotte speelt wellicht een rol dat het onderzoek van het WODC is uitgevoerd in
het 'pre-Kostovslcitijdperk'. 63 Onder druk van de jurisprudentie van het Europese
Hof is het gebruik van anoniem afgelegde getuigenverklaringen aan meer voorschriften gebonden. In welke mate ook de invoering van de Wet getuigenbescherming bepalend is voor het verschil tussen de percentages is mede om deze reden
moeilijk te zeggen.

61
62

63

C. van der Werff en M.W. Bol, Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad,
Onderzoek en beleid, nr 110, Arnhem 1991, p. 46.
Het moet niet worden uitgesloten dat juist in deze dossiers anonieme getuigenverklaringen
voorkomen. Zo had een van niet beschikbare dossiers betrekking op de zaak Charles Z. In
deze zaak zijn getuigen bedreigd en heeft ten minste een getuige anoniem (en later ook op
naam) een verklaring afgelegd.
Zie hoofdstuk 2.
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5.2.2 Be enquite

De politic
Zoals wordt vermeld in hoofdstuk vier komt uit de enquete, die gehouden is onder
politiefunctionarissen, naar voren dat de respondenten zeventien getuigen anoniem
hebben gehoord.' Van deze zeventien getuigen zijn er zes in een later stadium als
bedreigde getuigen door de rechter-commissaris erkend.
Deze getuigen zijn met betreldcing tot vijf zaken met volledige anonimiteit gehoord.
Het betrof twee math een overval (artilcel 312 c.q. 317 Sr), een overtreding van de
Opiumwet (artikelen 2 en 3 OW), een moord (artikel 289 Sr) en een wederrechtelijIce vrijheidsberoving (artilcel 282 Sr). De twee laatstgenoemde zaken zijn zeer
waarschijnlijk dezelfde als de zaken die in het dossieronderzoek werden getraceerd;
deze zijn in paragraaf 5.2.1 beschreven.

Net Openbaar Ministerie
In hoofdstuk vier wordt beschreven dat vijftien van de negentien officieren van
justitie die de vragenlijst ingevuld hadden geretoumeerd geen ervaring hebben met
de Wet getuigenbeschenning. Twee van de respondenten hadden een vordering tot
een getuigenverhoor met beperlcte anonimiteit ingecliend. Twee andere officieren
van justitie hadden tijdens het gerechtelijk vooronderzoek een vordering tot een
getuigenverhoor met volledige anonimiteit ingediend.
Een van de twee laatstgenoemde vorderingen heeft ingevolge artikel 226a Sv geleid
tot het verlenen van de status van bedreigde getuige en een dienovereenkomstig
verhoor. De verdachte werd vervolgd wegens het teweegbrengen van een ontploffing (artikel 157 Sr), hulp bij zelfbevrijding tilt een huis van bewaring (artikel 191
Sr) en het overtreden van artikel 26 WWM.' De getuige was een informant van
de politie. De vordering werd niet alleen ingediend uit vrees voor overlast en represailles, maar ook om de mogelijkheid open te houden in de toekomst nog eens een
beroep te doen op deze informant.
De respondent gaf tevens aan dat hij een keer heeft geweigerd een door de verdachte opgegeven getuige te dagvaarden, omdat door het Openbaar Ministerie aan
de getuige de belofte was gedaan dat hij anoniem zou blijven. De weigering
medewerIcing te verlenen aan het verhoor van deze getuige had tot gevolg dat de
zaak zonder de betrolcken getuige werd voortgezet.
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De respondenten hebben gezamenlijk naar schatting 870 getuigen gehoord. Zie tabel 2
voor een overzicht van de resultaten van deze enquete.
Deze zaak heeft betrekking op een poging tot ontsnapping uit een huis van bewaring,
waarbij gebruik werd gemaalct van explosieven.

De andere respondent schetst zijn ervaring met de Wet getuigenbeschenning als
volgt. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek is door de officier van justitie in een
strafzaak met betaking tot een brandstichting (artikel 157 Sr) een vordering
ingediend tot het verlenen van de status van bedreigde getuige. Deze vordering is
door de rechter-commissaris afgewezen. Uit het interview dat later met de betrokken officier van justitie is gehouden, blijkt dat de afwijzing van de vordering een
gevolg was van het feit dat de verdediging op de hoogte was geraalct van de
identiteit van de getuige in kwestie. 66 De rechter-conunissaris overwoog dat het
niet 'anger zinvol was de getuige als bedreigde getuige aan te merken en dienovereenkomstig te horen. Tegen deze beschilcking heeft de officier van justitie ingevolge
artikel 226b Sv hoger beroep ingesteld. De raadkamer van de rechtbank oordeelde
dat nu de identiteit van de getuige bekend was geworden, de officier van justitie
geen belang meer had bij zijn vordering en verklaarde hem derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep. De betokken getuige heeft uiteindelijk ter terechtzitting een
verklaring op naam afgelegd.

De advocatuur
Uit de enquete, die gehouden is onder in de arrondissementen Amsterdam en 'sHertogenbosch gevestigde advocaten, blijkt dat zeven van de negen respondenten
geen ervaring hadden met de Wet getuigenbescherming. Zoals in paragraaf 4.2.2 is
aangegeven hebben zij geen verzoeken van getuigen dienaangaande gehad of
strafzaken gehad, waarop de wet van toepassing zou kunnen zijn. De antwoorden
van de twee overige respondenten leverden (voor de pilot study) geen bruikbare
onderzoeksresultaten op. Met den van deze twee respondenten is een telefonisch
interview gehouden.

5.2.3 De interviews
De interviews die gehouden zijn met politiefunctionarissen, leden van de staande en
zittende magistratuur en met advocaten in de arrondissementen Amsterdam en 'sHertogenbosch leverden additionele informatie op. Niet alleen werd de informatie
die reeds langs andere wegen was verkregen aangevuld, ook werden door de
geinterviewde functionarissen voor de onderzoekers nieuwe strafzaken naar voren
gebracht, waarin de wettelijke regeling voor de bedreigde getuige werd toegepast.
In sornmige gevallen werd met verschillende functionarissen over dezelfde zaak
gesproken.
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Voorafgaand aan het eerste verhoor van de getuige door de rechter-commissaris met
betreldcing tot de statusverlening, heeft de getuige zich spontaan voorgesteld aan de
raadsman van de verdachte. Deze laatste had de rechter-commissaris ervan overtuigd dat
hij bij het verhoor aanwezig diende te zijn, om zich gefundeerd te kunnen uitspreken
omtrent de statusverlening.
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Door middel van de interviews, die gehouden zfin met rechters-commissarissen en
officieren van justitie zijn vijf zaken getraceerd, die Met in het dossieronderzoek
noch in de enquete naar voren zfin gekomen, maar die wel relevant zijn voor het
onderzoek. In deze zaken is ten aanzien van den of meer getuigen een initiatief
genomen tot het verlenen van de status van bedreigde getuige. In den zaak is dit
initiatief Met gehonoreerd.
In de eerste zaak werd het verzoek gedaan door een getuige, die een belastende
verklaring kon afleggen inzake een poging tot doodslag met een schietwapen
(artikel 287 juncto 45 Sr). Deze getuige, die al eerder door de politie anoniem was
gehoord, verscheen op verzoek van de verdediging voor een verhoor bij de rechtercommissaris. Uit het gesprek met de getuige bleek de vrees voor represailles van de
zijde van de verdachte vooral te zijn ingegeven door diens gewelddadig optreden
jegens anderen. De verdachte had de getuige zelf nooit becireigd. Bovendien waren
derden op de hoogte van het feit dat de getuige een verklaring tegenover de politie
had afgelegd en hadden zij tevens kennis genomen van de streklcing van die verldaring. Uiteindelijk toonde de getuige rich bereid ook naar waarheid een getuigenverklaring af te leggen indien zij niet anoniem zou blijven. Door de rechter-conunissaris wad op grond daarvan het verzoek tot het verborgen houden van de identiteit
van de getuige als Ingetrolcken' beschouwd.
De tweede zaak had betreldcing op mishandeling in huiselijke icing (artikel 300 Sr).
In deze zaalc werd aan de getuige, niet zijnde het slachtoffer, wel de status van
bedreigde getuige verleend, maar heeft het inhoudelijke verhoor van de getuige
nooit plaatsgevonden, omdat door de officier van justitie werd afgezien van verdere
vervolging.
In een derde zaalc werd ten behoeve van twee ooggetuigen van een poging tot
doodslag (artikel 287 juncto 45 Sr) een vordering tot het verlenen van de status van
bedreigde getuige ingediend. Door de rechter-commissaris is ten aanzien van beide
getuigen de vordering toegewezen. Van deze beschikkingen is door de raadsman
van de verdachte geappelleerd. De rechtbank heeft de beschikkingen van de rechtercommissaris bevestigd. Ten tijde van de afronding van de pilot study had een van
de bedreigde getuigen zijn verklaring afgelegd tegenover de rechter-commissaris.
Een CID-informant heeft in twee zaken als bedreigde getuige een verklaring
afgelegd. Aan de verdachten was onder meer tenlastegelegd het voorhanden hebben
van een grote hoeveelheid verdovende middelen, vuurwapens en explosieven
alsmede de deelname aan een criminele organicntie (artikelen 2 en 3 OW, 26
WVVM en 140 Sr). In beide zaken is door de verdediging vergeefs hoger beroep
ingesteld tegen de beschildcing van de rechter-commissaris om de getuige met
volledige anonimiteit te horen. 67
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Deze zaak komt in paragraaf 5.5.3 uitgebreider aan de orde.

TABEL 6
Pilot study, bedreigde getuigen
aantal zaken
)0SSIERON.DER1

wet erkend
levensdelict (*)
wederr. vrijheidsberoving (*)

1
1

wet erkend
diefstal met geweld
Opiumwet

2
1

wet erkend
ontploffmg + hulp bij zelfbevrijding

1

niet erkend
brandstichting

1

INTERVIEWS

wet erkend
Opiumwet + WWM + criminele organisatie
levensdelict
mishandeling

2
1
1

niet erkend
levensdelict

totaal erkend
totaal niet erkend

1

10
2

(*) deze zaken komen ook uit de politie-enquete naar voren
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5.3

De resultaten van het vervolgondenoek: de eerste tranche

Ads gezegd is de eerste tranche van het vervolgonderzoek uitgevoerd in de arrondissementen 's-Gravenhage, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Ten behoeve van clit eerste deel van het vervolgonderzoek is een schriftelijke
enquete gehouden en zijn interviews gehouden. Incidenteel heeft inzage plaatsgevonden in (onderdelen van) dossiers behorende bij de strafzaken, die tijdens de
interviews aan de orde zijn gekomen. In tabel 7 wordt een overzicht van de
onderzoelcsresultaten van de eerste en de tweede tranche van het vervolgonderzoek
gegeven.

5.3.1 De enquete
Zoals vermeld in paragraaf 4.3.1 blijkt uit de enquete 68 dat ten aanzien van dertien
getuigen, die door de politie (anoniem) zijn gehoord, een initiatief werd genomen
bij de rechter-cornmissaris om de getuige met volledige anonimiteit te horen. Het
ging in het totaal om acht zaken.
In een zaak, die betreklcing heeft op een moord tegen de achtergrond van drugshandel, heeft het initiatief Met tot een verhoor met volledige anonimiteit geleid. Uit het
interview, dat is gehouden met de betokken rechter-commissaris, Meek dat de
getuige door zijn redenen van wetensehap niet anoniem zou lumen blijven. Op
grond daarvan werd het verzoek afgewezen, wan de getuige weigerde een
verklaring af te leggen.
In de overige zeven zalcen leidde het initiatief of de initiatieven wel tot het verlenen
van de status van bedreigde getuige.
In twee van deze zaken is (poging tot) doodslag dan we! moord (artikel 287 juncto
45 Sr c.q. 289 Sr) tenlastegelegd. Twee zalcen hadden betreldcing op de overtreding
van de Opiumwet. Een zaak had betreldcing op het teweegbrengen van een ontploffing (door middel van een handgranaat, zoals bleek uit een interview), openlijke
geweldpleging en de bedreiging met geweld (artikelen 157, 141 en 285 Sr). In den
andere zaak was openlijke geweldpleging, bedreiging met geweld en poging tot
doodslag tenlastegelegd (artikel 141, 285 en 287 juncto 45 Sr). In deze zaak is ten
aanzien van zes getuigen een vordering ingediend tot het verlenen van de status van
bedreigde getuige. Ten tijde van de afronding van het evaluatie-onderzoek waren
inmiddels twee van hen als bedreigde getuigen erkend. Van deze beschikkingen is
door de verdediging geappelleerd. In beide gevallen werd het beroep door de
rechtbank gegrond verklaard.' De aard van den zaak is onbekend gebleven.

68

69
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Zie tabel 4 voor een overzicht van de resultaten van de enquete, die tijdens het vervolgonderzoek is gehouden onder politiefunctionarissen in de regio's Friesland, Haaglanden,
IJsselland, Limburg-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht.
Zie over deze zaak ook paragraaf 5.5.3.

5.3.2

De interviews

Op grond van de interviews, die gehouden zijn met politieambtenaren, officieren
van justitie, advocaten, rechters-commissarissen en rechters zijn negentien zaken
getraceerd, die niet tevens nit de enquete naar voren zijn en waarin een initiatief is
genomen een of meer getuigen met volledige anonimiteit te horen.
Zoals vermeld in paragraaf 4.3.2 heeft een van deze initiatieven niet tot een verhoor
met volledige anonimiteit, maar tot een verhoor met beperkte anonimiteit geleid,
nadat de vordering van de officier van justitie om de getuige als bedreigde getuige
te erkennen was afgewezen. Deze zaak betrof een zware mishandeling met voorbedachten rade (artikel 303 Sr).
Daarnaast bleek uit de interviews dat in ten minste veertien zaken ten aanzien van
een of meer burger-getuigen een initiatief is genomen tot een getuigenverhoor met
volledige anonimiteit.
Zeven van deze zaken hadden betrelcking op een levensdelict (doodslag, moord of
uitlokking tot moord, artikelen 287 en 289 Sr). In een achtste zaak, met betreldcing
tot een poging tot doodslag (artikel 287 juncto 45 Sr), werd door de verdediging het
verzoek gedaan een getuige a decharge met volledige anonirniteit te horen. Dit
verzoek is door de rechter-commissaris afgewezen, omdat de getuige door de
inhoud van zijn verklaring herkenbaar was. De getuige is vervolgens geheel buiten
de stuldcen gebleven.
In twee zaken werd de verdachte vervolgd wegens diefstal met geweld (artikel 312
Sr), waarvan in een van deze zaken het verzoek van de getuige om met volledige
anonimiteit te worden gehoord door de rechter-commissaris werd afgewezen.
Een zaak had betrekking op de overtreding van de Opiumwet.
In een zaak was afpersing (artikel 317 Sr) ten laste gelegd. In een andere zaak heeft
een bedreigde getuige een verklaring afgelegd inzake een vechtpartij op de openbare weg, waarbij gebruik werd gemaalct van een schietwapen. De aard van een zaak
is onbekend gebleven.
Opvallend is het grote aanta1 bedreigde getuigen in sommige zaken. In zes van
bovengenoemde zaken is aan meer clan een getuige de status van bedreigde getuige
verleend. In drie zaken zijn twee getuigen als bedreigde getuigen erkend, in een
zaak werd aan drie getuigen deze status verleend en in de overige zaken ging het
om vijf respectievelijk negen bedreigde getuigen.
Uit de interviews blijkt dat niet alleen burger-getuigen a1s bedreigde getuigen zijn
erkend, maar ook politie-infiltranten. Dat laatste is, voor zover kon worden
nagegaan, in ten minste vier zaken gebeurd, verspreid over twee arrondissementen.
Drie van deze zaken hadden betrekking op de handel in verdovende middelen. In
de vierde zaak was uitlokking tot moord dan wel het plegen van voorbereidingshandelingen van moord tenlastegelegd.
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5.4

De resultaten van het vervolgonderzoek: de tvveede tranche

Aan de hoofdofficieren van justitie en de rechter-commissarissen in de arrondissementen Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem,
Middelburg, Roermond en Zutphen is onder meer gevraagd een overzicht te geven
van het aantal en de aard van de zaken waarin een of meer getuigen als bedreigde
getuigen zijn erkend, of waarin daartoe een initiatief werd genomen. In tabel 7
wordt onder meer een overzicht gegeven van de resultaten van deze tweede tranche.
In vier arrondissementen heeft men geen enkele ervaring met de wettelijke regeling
voor de (erkend) bedreigde getuige.
Een rechter-conunissaris in een ander arrondissement geeft aan dat er wel een
initiatief is genomen tot het met volledige anonimiteit horen van een getuige, maar
dit heeft niet tot het verlenen van de status van bedreigde getuige geleid. Ten
behoeve van een burger-getuige werd een eerste aanzet gegeven tot een verhoor met
volledige anonimiteit conform artikel 226a e.v. Sv. Door de rechter-commissaris is
de identiteit van de pretense bedreigde getuige vastgesteld en is getoetst of de
getuige in aanmerlcing Icwam voor de status van bedreigde getuige. Na dit `voorgesprek' met de getuige heeft de rechter-conunissaris besloten de getuige niet verder
te horen. De getuige was de enige die bepaalde infonnatie met betreldcing tot de
zaak kon verschaffen, waardoor hij traceerbaar mu zijn. Naar aanleiding van de
door de getuige af te leggen verklaring mu een voor hem levensbedreigende situatie
ontstaan. Naar het oordeel van de rechter-commissaris wad een dergelijke situatie
niet gerechtvaardigd door het belang van de zaak, waarin aan de verdachte poging
tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging ten laste was gelegd
(artilcelen 287 juncto 45, 302 en 141 Sr). De rechter-comtnissaris heeft een en ander
aan de officier van justitie voorgelegd, waarna deze zijn vordering tot het verlenen
van de status van bedreigde getuige introk. De zaak liep nog op het moment
waarop het evaluatie-onderzoek werd afgesloten.
Ook in drie andere arrondissementen zijn initiatieven genomen, die niet hebben
geleid tot een getuigenverhoor onder waarborging van volledige anonimiteit. In den
zaak, waarvan de aard onbekend is, is tijdens de procedure van artikel 226a Sv door
de getuige zelf afgezien van het anoniem afleggen van zijn verklaring. Voor deze
getuige heeft het Openbaar Ministerie vervolgens een onderduik-adres geregeld.
In een zaak met betreldcing tot een overval waarbij dodelijke slachtoffers zijn
gevallen, zou een getuige aanvankelijk anoniem worden gehoord. Deze getuige zou
zelf ook betroldcen zijn geweest bij de overval en er was aanleiding te twijfelen aan
de betrouwbaarheid van de door hem af te leggen verklaring. Hij heeft uiteindelijk
zijn verldaring op naam afgelegd.
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De benaming 'pretense bedreigde getuige' is afkomstig van W.E.C.A. Valkenburg. Zie het
artikel Enige opmerkingen over de Wet getuigenbescherming, in: Delikt en Delinkwent, jrg.
25 (1995), all. 4, p. 349-365.

In een derde zaak, met betreldcing tot een moord, is een getuige a decharge samen
met de rechter-commissaris tot de conclusie gekomen dat het weinig zinvol was een
anonieme verklaring af te leggen. De verklaring zou dan moeten worden ontdaan
van alle bijzonderheden, waardoor een weinig waardevolle verklaring zou overblijven. De getuige heeft vervolgens een verklaring op naam afgelegd.
In een zaak met betreldcing tot een brandstichting heeft de rechter-comrnissaris het
verzoek van de getuige om met volledige anonimiteit te worden gehoord afgewezen. Ook deze getuige heeft op naam een verklaring afgelegd.
In deze drie arrondissementen zijn in andere dan de hierboven beschreven zaken,
wel getuigen met volledige anonimiteit gehoord.
In het totaal zijn in zes arrondissementen in veertien zaken getuigen als bedreigde
getuigen erkend en dienovereenkomstig met volledige anoninnteit gehoord. Deze
zaken hadden in zeven gevallen betreldcing op criminele organisaties die zich bezig
hielden met Opiumwetdelicten (artikel 140 Sr juncto artikel 2 en 3 OW). In twee
zaken was moord tenlastegelegd (artikel 289 Sr). Eveneens twee zaken hadden
betrekking op openlijke geweldpleging en zvvare mishandeling (artikelen 141 en
302 Sr). In twee andere zaken werden de verdachten vervolgd wegens diefstal met
geweld dan wel afpersing (artikel 312 c.q. 317 Sr). Ten slotte is in een zaak
bedreiging tenlastegelegd (artikel 285 Sr).
In odrie van bovengenoemde zaken, die aanhangig waren bij de rechtbanken in twee
verschillende arrondissementen, zijn een of meer (politie-)infiltranten met volledige
anonimiteit gehoord. In een van deze zaken zijn de infiltranten via een rogatoire
conunissie in het buitenland gehoord.
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TABEL

7

Vervolgonderzeek, bedreigde getuigen
aantal zaken
:ENQIJETEPOLITIE

wet erkend
levensdelict
Opiumwet
open!. geweldpleging + bedreiging + levensdelict
ontploffing + openl. geweldpleging + bedreiging
onbekend

2
2
1
1
1

niet erkend
levensdelict + Opiumwet

1
19

INTERVIEWS

wel erkend
levensdelict
Opiumwet
afpersing
diefstal met geweld
open!. geweldpleging + bedreiging + levensdelict
onbekend

8
4
1
1
1
1

niet erkend
zware mishandeling met voorb. rade
diefstal met geweld
levensdelict
TWEEDE TRANCHE: INVEN'rARISATTE

wel erkend
Opiumwet (+ criminele organisatie)
levensdelict
openl. geweldpleging + zware mishandeling
diefstal met geweld
bedreiging

7
2
2
2
1

niet erkend
levensdelict
open!. geweldpleging + mishandeling + levensdelict
bran dstichting
onbekend

2
1
1
1
46

TOTAAL INrl'IATIEVE74 •

totaal erkend
totaal niet erkend
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37
9

5.5

Achtergronden

In deze paragraaf wordt, aan de hand van de gegevens uit de interviews die
gehouden zijn tijdens het gehele onderzoek alsmede van de gegevens uit de tweede
tranche van het vervolgonderzoek, inzicht gegeven in de wijze waarop de wettelijke
regeling voor de bedreigde getuige in de praktijk wordt toegepast. Tevens wordt
aandacht besteed aan de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing om in
voorkomende gevallen geen gebruik te maken van de wettelijke regeling voor de
bedreigde getuige. Daarnaast zal een beeld worden geschetst van de wijze waarop
het verhoor van de bedreigde getuige plaatsvindt alsmede van de wijze waarop de
hoger beroepsprocedure gestalte lcrijgt. Ook zullen eventuele lcnelpunten in de
toepassing van de wet worden besproken.

5.5.1 Het initiatief tot een getuigenverhoor met volledige anonimiteit
Ingevolge artikel 226a Sv kan het initiatief tot een rechterlijk bevel dat ter gelegenheid van het verhoor van de getuige diens identiteit verborgen wordt gehouden,
genomen worden door de rechter-conunissaris ambtshalve, de officier van justitie,
de verdachte of diens raadsman of door de getuige zelf. In de praktijk wordt de
procedure voor de bedreigde getuige in de regel op instigatie van. de officier van
justitie gestart. Daannee kan hij reageren op het verzoek van de verdachte of diens
advocaat om de in het dossier voorkomende anonieme getuige te (doen) horen. Hij
kan ook zelf het initiatief nemen tot het verhoor van de pretense bedreigde getuige
door de rechter-commissaris. In deze paragraaf worden beide handelwijzen besproken.
De officier van justitie kan zowel het initiatief tot het verhoor als het initiatief tot
het verborgen houden van de identiteit van de getuige nemen. Deze weg wordt
ingeslagen als de officier van justitie, met het oog op de bevvijsvoering de beschikking wil krijgen over een beedigde getuigenverklaring. In de door de geinterviewde
officieren van justitie gemaalcte afwegingen in deze, staan telkens de gevaarzetting
en de bewijspositie centraal.
Er wordt gekeken naar de reden voor de wens van de getuige anoniem te blijven en
naar de risico's die de getuige loopt. Het gevaar wordt bepaald aan de hand van
objectieve en subjectieve maatstaven. Objectieve maatstaven zijn de feitelijke
omstandigheden, de inschatting van het milieu, de aard van het misdrijf, de persoon
van de verdachte en de reden voor de vrees voor represailles. In bepaalde zaken,
waarin de verdachte bijvoorbeeld wordt vervolgd voor een ernstig geweldsdelict of
een levensdelict of wanneer het gaat om georganiseerde criminaliteit, zal eerder een
vordering worden gedaan dan in andere zaken. De subjectieve maatstaf is de
beleving van de getuige zelf. Ook wordt de mogelijke herkenbaarheid van de
getuige voor de verdachte in ogenschouw genomen. De mate waarin officieren van
justitie bereid zijn getuigen als bedreigde getuigen te laten horen is onder meer
afhankelijk van de relatie tussen de getuige en de verdachte(n). Een van de
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geinterviewde officieren van justitie merkte op dat het afschermen van een getuige
moeilijker wordt `naarmate hi] dichter op de verdachte zit'.
Daarnaast wordt gekeken naar de bewijspositie. De officieren van justitie bezien of
de verldaring van de getuige nodig is voor de bewijsvoering en of met behulp van
de verldaring een veroordeling zal lcunnen volgen. Ms dat niet het geval is, kan de
getuige eventueel door de CID worden gehoord (als dat al niet is gebeure),
waardoor de verklaring als sturingsinformatie een rol in het strafrechtelijk onderzoek kan spelen. Ten slotte wordt de kans van slagen van de vordering beoordeeld.
Daartoe wordt in een enkel geval wit:if de indiening van de vordering overleg
gevoerd met de rechter-commissaris. Ben onzekere factor wordt echter gevormd
door de hoger beroepsmogelijkheid die in artikel 226b Sv wordt geboden. Ben
officier van justitie kan soms minder goed inschatten wat eventueel de besfissing
van de rechtbank in hoger beroep zal zijn. Door twee geinterviewde officieren van
justitie werd betoogd dat een `voorbespreking' tussen de officier van justitie en de
rechter-commissaris staande en zittende magistraten niet past. "De relatie met de
rechter-conunissaris moet zuiver blijven", volgens een van hen. Daar lijnrecht
tegenover staat de mening van een andere officier van justitie, die in deze context
verwijst naar de mogelijkheid dat de rechter-commissaris ook ambtshalve kan
bepalen dat de identiteit van de getuige ter gelegenheid van het verhoor verborgen
blijft. Bovendien is, volgens deze officier van justitie, een dergelijk overleg
voorafgaand aan het indienen van de vordering uit efficiency-overwegingen gewenst.
Het verzoek van de verdachte of zijn raarlsman om de getuige te horen van wie in
het dossier een anoniem afgelegde verklaring is gevoegd, kan eveneens de aanleiding zijn voor het starten van de procedure voor de bedreigde getuige. Om de
anonimiteit van de getuige te handhaven kan de officier van justitie in een dergelijk
geval bij de rechter-commissaris een vordering tot het verlenen van de status van
bedreigde getuige indienen. Twee van de advocaten, met wie een interview is
gehouden, zeggen sinds de invoering van de Wet getuigenbeschenning alerter te
zijn geworden op de aanwengheid van anonieme (getuigen)veridaringen in het
dossier. Zij zullen steeds deze anonieme getuigen willen horen. Op die manier
wordt voorkomen dat de anoniem afgelegde verklaring op de voet van artikel 344
lid 3 Sv voor het bewijs van het tenlastegelegde kan worden gebezigd. Daaniaast
hopen zij dat bun verzoek tot het horen van de anonieme getuigen uiteindelijk tot
de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie zal leiden, wanneer deze weigert
het bevel van de rechter tot oproeping of dagvaarding van de getuige ten uitvoer te
leggen. De kans dat de zaak om deze reden daadwerkelijk in een niet-ontvankelijk
verklaring zal eindigen, wordt door de advocaten evenwel Idein geacht.
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In sommige arrondissementen wordt de verkIaring van een getuige, die gegronde redenen
heeft anoniem te willen blijven en die weigert op naam een verklaring af te leggen met
betrekking tot een emstig delict, niet door de tactische recherche opgenomen, maar direct
door de CID.

Het merendeel van de geinterviewde officieren van justitie, met name zij die
werkzaam zijn in de grote arrondissementen, is zich bewust van het feit dat de
verdediging zich op de hierboven beschreven manier opstelt ten opzichte van
anonieme getuigenverklaringen in een dossier. De consequentie hiervan is dat zij de
politie manen terughoudend te zijn met het opnemen van dergelijke verldaringen.
De sanctie van niet-ontvankelijIcheid brengt mee dat de officier van justitie reeds bij
het opnemen van de verklaring van een anonieme getuige in het dossier het gehele
traject moet overzien. Als door de verdediging het verzoek wordt gedaan deze
anonieme getuige te (doen) horen, zal de officier van justitie de procedure van
artikel 226a e.v. Sv moeten starten. Het niet honoreren van zijn vordering kan ertoe
leiden dat de officier van justitie de hele zaak lcwijt raalct. De officieren van justitie
gaan er, niet geheel onterecht zoals uit de interviews met advocaten blijkt, van uit
dat de verdediging de anonieme getuige altijd zal willen horen. De officier van
justitie kan de getuige niet alsnog laten `vallen'; de processtukken met betreldcing
tot de getuige lcunnen niet uit het dossier verwijderd worden. "Als de verldaring van
de anonieme getuige eenmaal in het dossier zit, is er geen weg meer terug", volgens
een van de officieren van justitie.
Een aanverwant probleem ontstaat in het geval de verdediging min of meer per
toeval de bedreigde getuige (op naam) wil laten oproepen. De kans dat dit gebeurt
is niet geheel denkbeeldig, omdat de bedreigde getuigen vaak in dezelfde lcringen
verkeren als de verdachten. De officier van justitie kan de oproeping van deze
getuige niet expliciet weigeren door te zeggen dat het bier om de bedreigde getuige
gaat. De identiteit van de getuige zou daarmee inuners worden onthuld. Er staan de
officier van justitie wel wegen open om te verhinderen dat de op te roepen bedreigde getuige ter zitting verschijnt. Zo kan hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat er
jets mis gaat met de uitreilcing van de oproeping voor het verhoor, maar van 'fair
play' is in dat geval geen sprake meer.

Politie infiltranten als bedreigde getuigen
-

De wettelijke regeling van artikel 226a e.v. Sv is !outer bedoeld voor getuigen die
worden bedreigd. In de Memorie van Toelichting behorende bij het wetsvoorstel
merIct de Minister van Justitie op dat hij beseft dat daardoor de inzetbaarheid van
somrnige politiefunctionarissen, zoals pseudokopers zal venninderen.' Desalniettemin sluit de Minister niet nit dat, indien tegen een politie-infiltrant bedreigingen
zijn geuit, deze kan worden aangemerkt als een bedreigde getuige en op de voet
van de artikelen 226a tot 226f Sv kan worden gehoord.'
Een van de geInterviewde officieren van justitie heeft in enkele zaken ten behoeve
van een politie-infiltrant een vordering tot het verlenen van de status van bedreigde
getuige ingediend. In deze zaken icon worden aangetoond dat de infiltrant daadwer-
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Memorie van Toelichting, a.w., p. 17.
Zie Hand. II, 1992-1993, P. 5605.
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kelijk gevaar liep. Er waren algemene dreigementen geuit, die door de infiltranten
waren vastgelegd. Volgens de betrokken officier van justitie is dit de enige manier
om te bewerIcstelligen dat politie-infiltranten met volledige anonimiteit als getuigen
lcunnen worden gehoord. De vorderingen zijn door de rechter-commissaris gehonoreerd. Hoewel de officier van justitie zich terdege realiseert dat de procedure voor
de bedreigde getuige niet voor politie-infiltranten is bedoeld, hoopt hij dat het toch
een soort automatisme wordt deze ftuictionarissen met volledige anonimiteit te
horen. Naar zijn oordeel zouden politie-infiltranten met het oog op hun toekomstige
inzetbaarheid en gelet op het feit dat er weinig politie-infiltranten in Nederland
beschikbaar zijn, geheel afgeschermd moeten worden.

De beslissing van de ojficier van justitie om geen gebruik te maken van de regeling
van artikel 226a e.v. Sv
Door verscheidene officieren van justitie wordt aangegeven dat zij zeer terughoudend, of zelfs in het geheel niet bereid zijn infiltranten en informanten als (bedreigde) getuige te laten horen.
Een van hen, met wie een interview is gehouden, zet het beleid dat hieromtrent in
zijn arrondissement wordt gevoerd als volgt uiteen. Te alien tijde worden infiltranten (dit lcunnen zowel burgers als politiefunctionarissen zijn) en informanten beschermd. Zij treden nooit als getuigen op, hoewel hiermee sinds de invoering van
de Wet getuigenbeschenning de niet-ontvankelijlcverklaring van het Openbaar
Ministerie wordt geriskeerd. De veiligheid van de infiltranten en inforrnanten weegt
echter zwaarder. Infiltranten lopen grote risico's; het gevaar voor represailles is
reeel. Informanten zitten in het algemeen `zo dicht op de verdachte' dat hun
anonimiteit niet meer gegarandeerd Ian worden, zodra zij als getuigen voor de
rechter(-conunissaris) moeten verschijnen. De rechter-commissaris wordt volgens de
betroklcen officier van justitie wel zo veel mogelijk in de gelegenheid gesteld de betrouwbaarheid van de infiltrant of de informant en diens verklaring te toetsen. Het
hoofd van de CID treedt in dergelijke gevallen op als getuige. Deze constructie leidt
soms tot bewijsproblemen, zoals blijkt uit een zaak in 's-Hertogenbosch.'
Deze zaak betrof een overval. Bij de politie werd CID-informatie ontvangen over
de vermoedelijke daders; daarnaast waren belastende verklaringen van twee andere
CID-informanten in een proces-verbaal vastgelegd. In het procesdossier zijn
uiteindelijk vier CID-processen-verbaal opgenomen. De aangehouden verdachten
ontkenden echter iedere betrokkenheid bij de overval. Tij dens de behandeling van
de zaak ter terechtzitting werd door de verdediging verzocht de informanten als
getuigen te (doen) ondervragen. De rechtbank heeft vervolgens de rechter-commissaris de opdracht gegeven deze informanten te horen, of indien dit niet mogelijk
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zou blijken, het hoofd van de CID als getuige te horen. De rechter-commissaris was
bereid de informanten met beperlcte of volledige anonimiteit te horen. De officier
van justitie en het hoofd van de CID weigerden echter, na overleg, hun medewerking te verlenen aan het verhoor van de informanten door de rechter-commissaris, omdat aan de informanten anonimiteit was gegarandeerd. Reeds de afwezigheid
in verband met een verhoor zou in de kring van de verdachten lcunnen opvallen. De
rechter-commissaris volstond daarom met een verhoor van het hoofd van de CID,
die zich uitsprak omtrent de betrouwbaarheid van de informanten en de juistheid
van hun verldaringen. Dit verhoor vormde naar het oordeel van de rechtbank echter
geen volwaardig altematief voor het horen van de informanten zelf. Desalniettemin
gal de rechter de officier van justitie niet het bevel de informanten als getuigen te
dagvaarden. Voor de rechtbank waren de reden voor de weigering zelfs aan de
rechter-commissaris de identiteit van de informanten te onthullen en de argurnentatie waarom de betreffende informanten niet als bedreigde getuigen konden worden
gehoord begrijpelijk en aanvaardbaar. Ben en ander leidde er, op grond van artikel
344 lid 3 Sv toe, dat de processen-verbaal van het hoofd van de CID niet tot het
bewijs van het tenlastegelegde kon meewerken. De verdediging had immers,
ondanks haar uitdrukkelijke verzoek, niet de gelegenheid gekregen de informanten
te (doen) ondervragen. Bij gebreke van ander overtuigend bewijs volgde een vrijspraak.
In een andere zaak, in een ander arrondissement, is eveneens door de officier van
justitie geweigerd medewerking te verlenen aan de oproeping van CID-informanten
als getuigen. Over de aard en de achtergronden van de zaak wilde de betrokken
officier van justitie echter niet ingaan, omdat het onderzoek nog gaande was.
Ook in de zogenoemde Ramola-zaae is door de officier van justitie afgezien van
het gebruik van de procedure van artikel 226a e.v. In deze zaalc, die betreldcing
heeft op een criminele organisatie die zich bezig hield met de handel in verdovende
middelen, heeft een informant (lees: burger-infiltrant) vooraankopen van heroine en
cocaIne gedaan. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting kon hieromtrent geen
volledige opening van zaken worden gegeven, omclat daardoor de identiteit van de
informant zou worden prijsgegeven. Door de officier van justitie werd de mogelijkheid overwogen de informant als anonieme getuige op te voeren. Hiervan werd
echter afgezien, omdat er op dat moment niet voldoende concrete aanwijzingen
waren dat iemand uit de Ramola-groepering zich bedreigend naar de informant
uitliet. Het ontbreken van dergelijke concrete aanwijzingen zou er toe hebben
lcunnen leiden dat de vordering van de officier van justitie om de getuige met
volledige anonimiteit te horen werd afgewezen. Het gevolg daarvan zou lcunnen zijn
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dat de informant alsnog zijn verklaring op naam zou moeten afleggen. Dat risico
wilde de officier van justitie kennelijk niet nemen. Onder meer als gevolg hiervan
heeft de rechtbanlc niet zelfstandig lcunnen toetsen of de wederpartij van de
informant niet door de informant is uitgelokt en of niet de feiten waarvoor de
verdachten terechtstonden ook als een gevolg van die uitloldcing konden worden
gezien. Omdat op zo vele vragen geen antwoord is gekomen, heeft de rechtbank
niet volledig Innen toetsen. Dit achtte de rechtbank in strijd met de goede
procesorde, zodat in die gevallen waar volledige toetsing wel noocizakelijk was, de
niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie is uitgesproken. % Het gerechtshof, dat de zaak in hoger beroep behandelde, deelde de laitiek van de rechtbank op
de handelwijze van het Openbaar Ministerie, maar kwam tot een andere eindconclusie. Volgens het hof is het Openbaar Ministerie ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard. De zaalc is teruggewezen naar de rechtbank voor verdere afdoening.
Een soortgelijk probleem is ook in een ander arrondissement aan de orde geweest.
Ook bier was een burger geftifiltreerd in een criminele organisatie, die handelde in
verdovende rniddelen. Door de verdediging werd het verzoek gedaan deze burgerinfiltrant te (doen) horen. Hoewel de officier van justitie zich, na enige aarzeling, in
beginsel bereid verldaarde aan het verhoor van de infiltrant als bedreigde getuige
mee te werken, is de procedure van artikel 226a e.v. nooit gestart. In verband met
contra-observatie zou de veiligheid van de inflltrant niet lcunnen worden gewaarborgd. Ook deze zaak is in eerste aanleg, naar het zich laat aanzien op dezelfde
gronden als de Ramola-zaalc, in een niet-ontvankelijlcverklaring van de officier van
justitie getindigd.
In een ander arrondissement is door een officier van justitie overwogen om ten
behoeve van een getuige, zelf afkomstig uit het criminele circuit, een vordering tot
het verlenen van de status van bedreigde getuige in te dienen. De getuige kon een
verldaring afleggen met betrekking tot een moord, die beweerdelijk gepleegd was
door leden van een criminele organisatie. De informatie die de getuige kon geven
zou echter rechtstreelcs naar hemzelf leiden. De enige mogelijkheid zou zijn om de
getuige op naam een verklaring te laten afleggen, maar dan zou hem op enige wijze
bescherming geboden moeten worden. Er zijn contacten gelegd met het College van
Procureurs-Generaal over de mogelijkheid deze getuige een getuigenbeschenningsprogramma te bieden, maar dew contacten verliepen in de ogen van de officier van
justitie te traag. De verklaring van de getuige is uiteindelijk als CID-infonnatie
gebruilct. Het onderzoek in dew zaak liep nog ten tijde van de afronding van het
evaluatie-onderzoek.
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De niet-ontvankelijkverklaring betreft de zaken van de verdachten an wie handel in
verdovende middelen was tenlastegelegd. Niet in alle zaken is het Openbaar Ministerie
niet-ontvankelijk verklaard. In de zaken tegen de geldwisselaars is de rechtbank wel tot een
veroordeling gekomen, omdat er in die zaken geen sprake van kon zijn dat de verdachte
door de informant was uitgelokt.

5.5.2 De beschikking van de rechter-commissaris
De toepassing van artikel 226a lid 2 Sv
De rechter-comrnissaris client ingevolge artikel 226a lid 2 Sv de officier van justitie,
de verdachte en diens raadsman en de getuige in de gelegenheid te stellen omtrent
het verlenen van de status van bedreigde getuige te worden gehoord. Hoewel deze
bepaling door de geInterviewde advocaten, officieren van justitie en rechterscommissarissen, met het oog op de mogelijIcheid van hoger beroep tegen de
beschildcing van de rechter-commissaris, als theoretisch juist wordt gezien, leidt de
toepassing ervan in de pralctijk tot diverse problemen.
Door de rechters-commissarissen wordt de betrokken getuige soms via de politie
uitgenodigd zijn standpunt met betreklcing tot het met volledige anonimiteit
afleggen van zijn verklaring uiteen te zetten. Niet alle getuigen maken van deze
gelegenheid gebruik, omdat zij veronderstellen dat bun standpunt duidelijk is voor
de rechter-commissaris. In andere gevallen vindt er wel een ontmoeting plaats
tussen de rechter-commissaris en de getuige. In dergelijke gevallen is het moeilijk
om een onderscheid te maken tussen het `voorgesprek' en het inhoudelijke verhoor,
omdat de rechter-commissaris tijdens het voorgesprek doorgaans probeert enig
inzicht te lcrijgen in hetgeen de getuige zal lcunnen verldaren. Voor de getuige is het
dan dilcwijls moeilijk te begrijpen waarom hij voor een tweede keer voor de
rechter-commissaris moet verschijnen.
Door de geinterviewde advocaten wordt aangegeven dat het zeer moeilijk is de
eventuele statusverlening gemotiveerd te betwisten, omdat zij niets weten over de
(persoon van de) getuige, noch over de aard van de bedreiging. Het enige wat zij er
tegen lcunnen aanvoeren zijn algemene bezwaren. Verscheidene rechters-commissarissen zeggen deze bezwaren van de verdediging zonder meer naast zdch neer te
leggen.
In een arrondissement is door de rechters-conunissarissen de toepassing van artikel
226a lid 2 Sv achterwege gelaten, omdat zij voorzagen dat de verdediging geen
concrete bezwaren zou lcunnen aanvoeren tegen het getuigenverhoor met volledige
anonimiteit. Aangezien de vorderingen door de officier van justitie waren ingediend,
was zijn standpunt voor de rechters-commissarissen eveneens duidelijk. Ook het
standpunt van de betrokken getuige(n) was in de ogen van de rechters-commissarissen evident. De wettelijke bepaling de partijen te horen omtrent de statusverlening werd door de rechters-commissarissen als zinloos ervaren en om die reden niet
toegepast. In een van de onderhavige zaken werd deze `vonnfouf vastgesteld door
de rechtbank tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen de statusverlening,
hetgeen de reden vormde voor de gegrondverldaring van het beroep. Het beroep
was door de verdediging ingesteld. Het is niet uitgesloten dat de rechter-commissaris in de gelegenheid wordt gesteld deze vonnfout te herstellen.
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De toepassing van artikel 226a lid 2 Sv stuit op problemen in geval de verdachte
spoorloos is en hij ook geen advocaat heeft. De wet zwijgt over wat er in een
dergelijke situatie moet gebeuren. ES rechter-conunissaris, die dit probleem bij de
hand heeft gehad, is desondanks tot statusverlening overgegaan. Het inhoudelijke
verhoor van de getuige kon niet plaatsvinden, omdat daannee ingevolge artikel
226a lid 3 Sv moet worden gewacht tot de appeltermijn verstreken is. Deze termijn
begint echter pas te lopen op het moment dat de beschildcing van de rechterconunissaris aan de verda.chte is betekend. Wanneer de rechter-commissaris, met
een beroep op de uitzonderingsmogelijkheid die in de wet gegeven wordt, onmiddellijk overgaat tot het verhoor van de getuige, moet hi] het proces-verbaal daarvan
onder zich houden tot de appeltennijn verstreken is. Er ligt dan een verldaring van
de bedreigde getuige, die echter tot nader order niet kan worden gebruikt n,
hetgeen tot stagnatie van het onderzoek kan leiden.

De afwegingen van de rechter-commissaris
Wanneer een vordering of verzoek tot het verlenen van de status van bedreigde
getuige is ingediend, moet de rechter-conunissaris beoordelen of voldaan is aan de
wettelijke criteria van artikel 226a Sv: 'can de getuige rich zodanig bedreigd achten,
dat - kort gezegd - voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van de getuige
moet worden gevreesd en geeft de getuige te kennen wegens deze bedreiging geen
verklaring te willen afleggen?
In deze beoordeling speelt in de eerste plaats de aard van het delict een rol. Daarnaast wordt voornamelijk gekeken naar de persoon van de verdachte en zijn antecedenten. De aard en de achtergrond van het delict en de persoon van de verdachte
geven de rechters-conunissarissen vaak een indicatie omtrent de risico's die de
getuige loopt. Andere feiten en omstandigheden kunnen een additionele rol spelen.
Men denke bijvoorbeeld aan het feit dat er brand is gesticht op een plaats, die in
relatie staat tot het delict. De rechter-commissaris onderzoelct kortom de gronden
waarop een getuige zich bedreigd voelt. Het feit dat hi] zich bedreigd voelt, is niet
voldoende voor het verlenen van de status van bedreigde getuige.
Daamaast wordt doorgaans door de rechters-commissarissen de betekenis van de
inhoud van de verldaring voor de bewijsconstructie alsmede de betrouwbaarheid
van de getuige in ogenschouw genomen.
Blijkens de redenen die worden aangevoerd voor het afwijzen van de vordering of
het verzoek tot het verlenen van de status van bedreigde getuige, wordt door de
rechters-commissarissen ook gekeken naar de (on)mogelijkheid de anonimiteit van
de getuige te waarborgen. Ms de getuige door de inhoud van zijn verklaring
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herkenbaar zal zijn, wordt doorgaans van een verhoor met volledige anonimiteit
afgeZien. Enkele getuigen hebben alsnog hun verklaring op naam afgelegd. Voor
zover bekend werd in een geval daarna aan de getuige - tijdelijk - fysieke bescherming geboden. In andere gevallen legt de getuige geen verklaring af en blijft hij
soms zelfs geheel buiten de stuldcen.
De vraag kan worden gesteld welke beslissing een rechter-commissaris dient te
nemen als hij van oordeel is dat aan de criteria van artikel 226a lid 1 Sv is voldaan,
maar hij zich tevens realiseert dat de getuige - bijvoorbeeld door de inhoud van zijn
verklaring - zeer waarschijnlijk niet anoniem kan blijven. Het afwijzen van de
vordering of het verzoek tot het verlenen van de status van bedreigde getuige zal er
in beginsel toe leiden dat de getuige zijn verklaring op naam zal moeten afleggen.
De erkenning als bedreigde getuige zal echter, indien daadwerkelijk tot het inhoudelijk verhoor wordt overgegaan, eveneens tot de onthulling van de identiteit van de
getuige leiden.

De motivering van de beschikking
De wijze waarop de rechters-commissarissen bun beschildcingen motiveren varieert.
Een van de geInterviewde rechters-commissarissen geeft aan dat hij, omwille van de
handhaving van de anonimiteit van de getuige, zijn beschikking op papier niet goed
kon onderbouwen, terwijl er wel goede redenen ten grondslag lagen aan zijn besluit
tot het verhoor met volledige anonimiteit. In de beschildcing van een van de
rechters-commissarissen werd slechts aangegeven dat hij de getuige heeft gehoord
omtrent de statusverlening en zijn de standpunten van de officier van justitie en de
verdediging weergegeven. Verder bleef de rechter-commissaris in zijn motivering,
ter beschenning van de anonimiteit van de getuige, zeer dicht bij de tekst van artikel 226a lid 1 Sy!' Door een andere rechter-conunissaris werd de beschikking
uitvoeriger gemotiveerd door onder meer te verwijzen naar het geweldciadige
karalcter van het delict waarvoor de verdachten in de onderhavige z,aak werden
vervolgd alsmede naar eerdere veroordelingen van de verdachten wegens geweldsdelicten en aan geweld gerelateerde delicten.

5.5.3 Het hoger beroep (artikel 226b Sv)
De invulling van het hoger beroep
Artikel 226b Sv geeft de officier van justitie, de verdachte en de getuige het recht
tegen een onwelvallige beslissing van de rechter-commissaris bij de raadkamer van
de rechtbank of het gerechtshof hoger beroep in te stellen. Over de wijze waarop
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dew hoger beroepsprocedure dient te worden ingevuld, zwijgt de wet. In de
Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel getuigenbescherming wordt alleen
vermeld dat de gewone regels van de raadlcamerproceclure toepassing vinden.' Dat
betekent in de pralctijk dat door de rechtbank of het hof, rechtdoende in hoger
beroep, zelf wordt bepaald op welke manier zij haar taak in deze opvat. Dit leidt
niet alleen tot verschillen in werkwijze tussen de gerechten onderling, maar ook tot
verschillen in de behandeling van het hoger beroep bintien een gerecht.
De strafraadlcamer van de rechtbank 's-Hertogenbosch heeft rich den keer gebogen
over de appelprocedure van artikel 226b Sv.' Met twee van de rechters, die
zitting hadden in deze raadkamer is een interview gehouden. Het betrof een zaak
waarin de verdachte werd vervolgd wegens moord dan wel doodslag en waarin aan
een getuige door de rechter-commissaris de status van bedreigde getuige is verleend. Tegen deze beschikking is door de raadsman van de verdachte hoger beroep
ingesteld. Vervolgens is er een datum voor de behandeling van het appel vastgesteld, waarop de verdachte, zijn raadsman en de officier van justitie zijn gehoord.
Mama is het onderzoek gesloten en volgde een tussenbeschildcing van de rechtbank. Onder meer op basis van de wetsgeschiedenis is de rechtbank tot de conclusie
gekomen dat zij in deze zaak om de door de wetgever toebedachte toetsende rol te
vervullen, zelfstandig een onderzoek als bedoeld in artikel 226a lid 1 Sv moest
verrichten. Bovendien past een onderzoek ten gronde naar de mening van de
rechtbank goed in het Nederlandse strafprocesrecht, dat in het algemeen een tweede
feitelijke instantie kent. Het strafprocesrecht kent, volgens de rechtbanlc, geen
marginale toetsing. In het kader van het te verrichten onderzoek heeft de rechtbank
besloten niet alleen de betrokken rechter-commissaris en de officier van justitie te
bore; maar ook de getuige zelf. De rechtbank diende zich zelfstandig een oordeel
te vormen over de aard en de aannemelijkheid van die bedreigingen. Voorts moest
worden beoordeeld of het redelijk was dat de getuige op grond van die bedreiging
een beroep op anonimiteit deed. De rechtbank was rich er terdege van bewust dat
door dit verhoor het leven van de getuige in gevaar zou lcunnen komen. Om die
reden heeft het verhoor op een geheim tijdstip en een geheime locatie plaatsgevonden. De raadsman van de verdachte is in de gelegenheid gesteld schriftelijk
vragen te stellen aan de getuige. In haar beschildcing heeft de rechtbank melding
gemaalct van de vragen die zij heeft gesteld aan de rechter-conunissaris, de officier
van justitie en de getuige alsmede van bun antwoorden voor zover dit mogelijk was
zonder de identiteit van de getuige te onthullen. Ook werd in de beschildcing aangegeven hoe lang de rechtbank met de getuige heeft gesproken. Op deze manier werd
inzichtelijk gemaalct hoe de toetsing heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de
rechtbank de beschildcing van de rechter-commissaris bevestigd. Hoewel het niet tot
haar taak behoorde, heeft de rechtbank in haar beschildcing tevens gewag gemaakt
van het feit dat de bedreigde getuige al eerder een verklaring op naam heeft
afgelegd tegenover de politie. Dit was een aanwijzing voor de feitenrechter, om te
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voorkomen dat de verklaringen van de bedreigde getuige op onderdelen 'clubbel'
zouden worden gebruilct voor het bewijs van het tenlastegelegde.
Voor zover bekend is geworden, is in drie andere arrondissementen de rechtbank of
het gerechtshof in hoger beroep (als bedoeld in artikel 226b Sv) overgegaan tot het
zelfstandig horen van de pretense bedreigde getuige. De rechtbank in een van deze
arrondissementen heeft in twee zaken een toetsing ten gronde verricht, terwijl in een
derde zaak de getuige niet zelfstandig is gehoord. In die zaak (waarin aan een
politie-infiltrant de status van bedreigde getuige is verleend) heeft zij het hoger
beroep op de stukken afgedaan.
Ook in vier andere arronclissementen is de beschildcing van de rechter-commissaris
marginaal getoetst. De officier van justitie dan wel de advocaat-generaal, de verdachte en diens raadsman hebben in raadkamer het woord gevoerd en vervolgens is
over de gegondheid van de volledige anonimiteit door de raadkamer geoordeeld
aan de hand van de processtuldcen. De betrokken getuige is niet door de raadkamer
gehoord.
Aan beide methoden - zowel aan een marginale toetsing als aan een toetsing ten
gronde - kleven volgens de ge1nterviewde advocaten, officieren van justitie en
rechters(-commissarissen) voor- en nadelen.
De getuige loopt een extra risico zijn anonimiteit te verliezen als hij niet alleen door
de politie en de rechter-commissaris wordt gehoord, maar ook nog eens voor de
rechtbank of het hof moet verschijnen. Dit risico kan worden beperlct door een
goede aanpak van het logistieke gedeelte van de beroepsprocedure. Daarbij moet
bijvoorbeeld worden gedacht aan (de geheimhouding van) de plaats en het tijdstip
van verhoor en aan het vervoer van de getuige alsmede van de leden van het rechterlijk college. De politie kan daarin een belangrijke rol spelen.
Een marginale toetsing kan, zeker in het geval de beschildcing van de rechtercommissaris met het oog op de bescherming van de anonimiteit van de getuige
summier en weinig concreet is gemotiveerd, het gevaar opleveren dat de raadkamer
de bedreiging ten onrechte niet redel acht. In dat geval zou de raadkamer de
toewijzende beschildcing van de rechter-commissaris kunnen vernietigen, terwijl in
werkelijkheid, anders dan op papier, goede gronden bestaan de getuige de status
van bedreigde getuige te verlenen. Een rechter-commissaris merkt in dit verband op
dat de raadlcamer veel verder van een zaak af staat dan de rechter-commissaris. De
raadkamer kan de gevaarzetting verkeerd inschatten, nu zij niet precies op de
hoogte is van de achtergronden van een zaak. Om dit te voorkomen kan de raadkamer (formeel of informeel) inlichtin.gen inwirmen bij de rechter-commissaris, waartoe de wet echter niet verplicht.
Ben voordeel van een marginale toetsing is dat de behandeling van het hoger
beroep op die manier weinig tijd in beslag neemt en daardoor vaak op kortere
termijn op de agenda van de raadkamer kan worden gezet. Aan de andere kant doet
een toetsing ten gronde meer recht aan degene door wie het hoger beroep is
ingesteld (doorgaans de verdediging) dan een marginale toetsing. Dit klemt te meer
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indien de beschildcing van de rechter-conunissaris slechts zeer sununier is gemotiveerd. Door de appellant lawmen in dat geval weinig argumenten aan de beschikking worden ontleend. Er lcunnen feitelijk slechts procedurele argumenten warden
aangevoerd. In een dergelijk geval wordt het door de advocaten positief gewaardeerd dat de rechtbank de getuige zelfstandig hoort en zich op deze miner een
oordeel vormt over de gegrondheid van het beroep op volledige anonimiteit
Een van de moeilijkheden in de hoger beroepsprocedure is het feit dat tijdens de
raadlcamerzitting ervoor moet worden gewaakt dat de identiteit van de getuige niet
onverhoeds wordt onthuld. Een versprelcing kan fataal zijn. Dit betekent dat niet
diep op de zaken kan worden ingegaan en dat met name de officier van justitie,
aangezien hij het doorgaans is die de vordering tot een verhoor met volledige
anonimiteit heeft ingediend, vaak erg op de vlalcte zal blijven. Hetzelfde geldt voor
de rechter-comtnissaris, indien hij door de raadlcamer in aanwezigheid van de
verdediging wordt gehoord.

Hoger beroep by het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak worth vervolgd
De wettelijke bepaling dat het hoger beroep moet worden behandeld door het
gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd, kan in grote strafzaken tot problemen leiden. Ben van de geinterviewde officieren van justitie heeft in
twee verwante zaken, die betreldcing hadden op een criminele organisatie, ten
behoeve van een en dezelfde CID-informant een vordering tot het verlenen van de
status van bedreigde getuige ingediend. Het initiatief tot het verhoor van de
informant was in de ene zaak aflcomstig van hof, dat de betreffende zaak in tweede
instantie behandelde. In de andere zaak heeft de officier van justitie zelf het
initiatief tot het getuigenverhoor genomen. Laatstgenoemde zaak was nog bij de
rechtbank aanhangig. Door de rechter-commissaris werd aan de informant de status
van bedreigde getuige verleend, waarna door de raadslieden zowel bij de rechtbank
als het gerechtshof hoger beroep tegen deze beschikking werd ingesteld. Nu het bier
ging am den bedreigde getuige, die in twee zaken een verldaring zou afieggen, is
op de voet van artikel 226b lid 2 Sv bij twee gerechten hoger beroep ingesteld. In
beide hoger beroepsprocedures heeft een marginate toetsing plaatsgevonden en is de
beschildcing van de rechter-conunissaris bevestigd. Er zou in het bijzonder voor het
Openbaar Ministerie een probleem zijn gerezen, indien de gerechten verschillende
beslissingen zouden hebben genomen. Omdat ingevolge artikel 226b lid 4 Sv cassatie tegen de beschildcing van het gerecht in hoger beroep niet is toegestaan, zouden
deze beslissingen nooit met ellcaar in overeenstemming lcuruien warden gebracht.
Warmer in de ene zaak de identiteit van de getuige bekend was geworden, zou zijn
anonirniteit in de aanverwante zaak everimin gehandhaafd Ictumen worden. Het
gevolg zou zijn geweest dat het Openbaar Ministerie rich niet-ontvankelijk zou
hebben laten verklaren in de zaak waarin de getuige niet als bedreigde getuige was
erkend. Om de anonirniteit van de informant te taxmen handhaven zou het Openbaar Ministerie in dat geval de zaak 'over de kop' hebben laten gaan.
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De beschikking van de raadkamer
Enkele advocaten spraken de verwachting uit dat een raadkamer niet snel geneigd
zal zijn van het oordeel van de rechter-commissaris af te wijken. Deze verwachting
wordt bevestigd door verscheidene geInterviewde rechters die zich in hoger beroep
over de statusverlening hebben gebogen. Een van hen merkt op dat het vernietigen
van een toevvijzende beschildcing van de rechter-commissaris grotere gevolgen voor
het verdere verloop van de strafrechtelijke procedure zal hebben dan de bevestiging
van de beschilcking. Het strafproces bevindt zich nog vaak in een vroeg stadium als
de kwestie van de statusverlening en het hoger beroep hieromtrent aan de orde
komen. Als aan de getuige de status van bedreigde getuige wordt verleend, kan de
rechter ter terechtzitting alsnog besluiten van diens verklaring geen gebruik te
maken bij de bewijsbeslissing. Daarentegen kan de toewijzing van het beroep (in de
meeste gevallen tevens het niet toekennen van de status van bedreigde getuige,
waarna de getuige op naam zijn verklaring zal moeten afleggen) op grond van
artikel 349 lid 3 Sv leiden tot de niet-ontvankelijk verklaring van de officier van
j ustitie.
Voor zover bekend is geworden, is in 21 van de 58 zaken, waarin een initiatief is
genomen tot een verhoor met volledige anonimiteit hoger beroep ingesteld tegen de
beschikking van de rechter-commissaris. In bijna alle zaken waarin is geappelleerd
van de beschildcing van de rechter-commissaris, heeft de raadlcamer diens beslissing
in stand gelaten. Slechts in drie gevallen luidde de beschildcing van de raadkamer
anders dan die van de rechter-commissaris.
In een van deze gevallen was door de officier van justitie hoger beroep ingesteld
tegen de beschildcing van de rechter-commissaris, die een afwijzing van de vordering van de officier van justitie behelsde. De raadlcamer verklaarde de officier van
justitie niet-ontvankelijk in zijn beroep, omdat de identiteit van de getuige bekend
was geworden en de officier van justitie derhalve geen belang meer bij zijn
vordering had.'
In de andere zaak werd het beroep, dat namens de verdachte was ingesteld tegen
een toewijzende beschildcing van de rechter-commissaris, gegrond verklaard, omdat
de rechter-commissaris had verzuimd de verdachte in de gelegenheid te stellen
omtrent de statusverlening te worden gehoord.'
In het derde geval had de rechter-commissaris het verzoek om een getuige met
volledige anonimiteit te horen, afgewezen omdat de motieven van de getuige om als
bedreigde getuige te worden erkend naar het oordeel van de rechter-commissaris
niet werden onderbouwd door feiten en omstandigheden. De rechtbank die het
hoger beroep van de beschildcing behandelde, heeft een politiefunctionaris gehoord,
die het rechterlijk college inlichtingen verschafte over de kring waarin de getuige
alsmede de verdachten verkeerden. De rechtbank heeft bovendien de getuige zelf
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gehoord. Op grond van de aldus verlcregen informatie heeft de rechtbank de
beschildcing van de rechter-conunissaris vemietigd, waarna deze de getuige met
volledige anonimiteit heeft gehoord. De getuige heeft een verldaring afgelegd met
betreldcing tot een gewapende overval op een posticantoor.

5.5.4 Het verhoor van de bedreigde getuige
De wijze van verhoor
Om de anonimiteit te waarborgen is de getuige in de regel optisch en soms ook
akoestisch afgeschermd van de verdediging en de officier van justitie. 83 Het
verhoor van de bedreigde getuige vindt soms plaats op een geheime locatie en op
een tot op het laatste moment voor de verdediging geheim gehouden tijdstip. De
politie heeft in veel gevallen de logistieke regie in handen. Zelfs voor de rechtercommissaris wordt de plaats van verhoor in een enkel geval geheim gehouden. Hi]
wordt dan door de politie naar de betreffende locatie vervoerd, waarbij kan worden
gedacht aan een hotel of aan een politiebureau. Door middel van een geluidsverbinding worden de verdediging en de officier van justitie in staat gesteld om met de
getuige en de rechter-commissaris in een andere ruimte te communiceren. Daarbij
wordt doorgaans gebruik gemaalct van een stemvervormer. Ben van de ge1nterviewde rechters-commissarissen stelde zich, nadat de raadsman een vraag had gesteld, eerst op de hoogte van het antwoord van de getuige alvorens te beslissen of
het antwoord aan de raadsman zou worden doorgegeven. Een andere rechter-comrnissaris nam deze voorzorgsmaatregel niet en liet de getuige meteen antwoorden
aan de raarisman. Het is echter moeilijk voor de rechter-conunissaris om tijdens een
directe geluidsverbinding tussen de bedreigde getuige en de raadsman van de
verdachte te anticiperen op de antwoorden van de getuige en om op tijd in te grijpen. Door een van de antwoorden kon daardoor wellicht een aanwijzing met
betreldcing tot de identiteit van de getuige worden gevonden. De rechter-commissaris heeft een beroep op de raadsman gedaan dit specifieke gegeven niet aan zijn
client te melden. Of de raadsman daaraan gehoor heeft gegeven is niet bekend. In
een ander geval werd door de rechter-commissaris afgezien van zijn oorspronkelijke
voomemen om de getuige door de stemvervormer te laten spreken, nadat hij had
vastgesteld dat de stemvervormer de identiteit van de getuige niet geheel verhulde.
De rechter-commissaris gaf vervolgens zelf de antwoorden van de getuige via de
stemvervormer weer. Tijdens een ander getuigenverhoor is de stemvervormer na
instemming van de getuige uitgeschakeld, omdat er ontvangstproblemen waren.
Er is (nog) niet op alle rechtbanken een teleconununicatievoorziening beschikbaar.
Dat is in sommige gevallen de reden waarom voor het verhoor van de bedreigde
getuige wordt uitgeweken naar een politiebureau.
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Deze laatste is echter niet altijd bij het verhoor `aanwezig'.

Door een van de rechters-commissarissen wordt aangegeven dat hij de verdediging
altijd schriftelijke vragen (eventueel per fax) zal laten stellen. Deze methode biedt
de meeste waarborgen voor de handhaving van de anonimiteit van de bedreigde
getuige. Het gebruik van een stemvervormer kan een buitenlands accent, een dialect
of het geslacht van de getuige niet verhullen. Een van de geinterviewde advocaten
heeft in een zaak per fax vragen kunnen stellen aan de bedreigde getuige, tervvijl er
bovendien telefonisch contact was met de rechter-commissaris. Daardoor kon de
advocaat meteen reageren op het per fax verzonden concept proces-verbaal van de
rechter-commissaris.

Het recht van ondervraging
Niet alle vragen die door de verdediging worden opgegeven worden beantwoord,
omdat daardoor de identiteit van de getuige zou lcurmen worden onthuld. Het aantal
vragen dat door de verdediging werd gesteld alsmede het aantal vragen dat werd
beantwoord, verschilde sterk per geval. Door den van de advocaten zijn tijdens een
verhoor van een bedreigde getuige 53 vragen gesteld, waarvan er 42 niet werden
beantwoord. Deze onbeantwoorde vragen varieerden van de vraag naar het geslacht
van de getuige tot de vraag of er voldoende licht was op de plaats delict om te zien
wie de dader was. Door een andere advocaat zijn de antwoorden op de vragen of er
een vete bestond tussen zijn client en de bedreigde getuige en of de getuige op
eigen initiatief een belastende verklaring heeft afgelegd niet aan de verdediging
doorgegeven. In een van de zaken waarin een bedreigde getuige zijn verklaring
aflegde, werd everunin de vraag beantwoord of de getuige een politieambtenaar
was.
Verscheidene geInterviewde advocaten hebben bezwaren tegen het feit dat een
getuige ook met volledige anonimiteit kan worden gehoord, indien de bedreiging
van een ander dan de client van de advocaat uitgaat. Dit is met name in de vervolging ter zake van deelname aan een criminele organisatie een probleem. Daarbij
moet worden gedacht aan het geval waarin de client slechts een rol op een laag
niveau in een criminele organisatie speelt, of zelfs helemaal geen deel uitmaalct van
die organisatie, terwijl de getuige zich terecht bedreigd voelt door mensen uit die
organisatie. In zo'n geval wordt de client onevenredig in zijn verdediging geschaad.
De verdachte wordt `gestraft' voor de gedragingen van anderen. Dat is de reden
waarom volgens een van de geinterviewde advocaten, een raadsman aan een
bedreigde getuige altijd de vraag zal stellen of hij wel eens is bedreigd door de
client of iemand uit zijn directe omgeving. Deze vraag wordt echter niet beantwoord, omdat zulks - naar het oordeel van de rechter-comrnissaris - tot onthulling
van de identiteit zou kunnen leiden.
Door diverse advocaten wordt aangegeven dat de beperking van het ondervragingsrecht van de verdediging tot gevolg heeft dat de betrouwbaarheid van de verklaring
van de getuige niet voldoende kan worden getoetst. Een uiterste consequentie
hiervan kan zijn dat de feitenrechter een verkeerde bewijsbeslissing neemt.
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De beperlcing van het ondervragingsrecht van de verdediging in geval van een
getuigenverhoor met volledige anonimiteit is volgens vrijwel alle geinterviewde
advocaten in strijd met het recht op een eerlijk proces en de jurisprudentie van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens op dit gebied.

Het proces-verbaal van verhoor
Niet alleen in (de motivering van) zijn beschildcing, maar ook in het proces-verbaal
van verhoor wordt door de rechter-cotnmissaris soms teruggevallen op stanclaardzinnen en verhullende taal om zo doende de anonimiteit van de bedreigde getuige te
bewaren. Ms het verhoor op een geheim tijdstip en een geheime locatie heeft
plaatsvonden, moeten tijdstip en plaats van verhoor ook in het proces-verbaal
worden verhuld, bijvoorbeeld door op te nemen dat het verhoor plaatsvond op eon
tijdstip gelegen in een bepaalde periode. Op die manier wordt voorkomen dat de
`afwezigheid' van de getuige in de kring van de verdachte tijdens het verhoor achteraf door de verdachte of derden gecontroleerd kan worden.
Een veel gehoorde klacht van de politieftuictionarissen, officieren van justitie en
rechters(-commissarissen) die geinterviewd zijn, is dat de redenen van wetenschap
van de bedreigde getuige niet in het proces-verbaal van verhoor kunnen worden
opgenomen. Doze zouden immers kunnen leiden tot opheffing van de anonimiteit
van de getuige. Het achterwege laten van de redenen van wetenschap en van details
uit de verklaring van de getuige heeft echter tot gevolg dat er van die verklaring
soms zeer weinig overblijft. Er ligt dan een `uitgeklede' verldaring, die als bewijsmiddel weinig waardevol is. Dit kan worden genen als het dilemma van de
regeling voor de bedreigde getuige: het waarborgen van de anonimiteit van de
getuige brengt mee dat bepaalde (cruciale) gedeelten van zijn verklaring niet in het
pro ces-verbaal lcunnen worden opgenomen, waardoor or vaalc een minder waardevoile verklaring overblijft. Anderzijds leidt het volledig optekenen van de verklaring
van de getuige vrijwel onvermijdelijk tot het opheffen van diens anonimiteit.

De betrouwbaarheid van de getuige
In het proces-verbaal van verhoor dient de rechter-commissaris zich ingevolge
artikel 226e Sv tilt te spreken over de betrouwbaarheid van de getuige. Dit oordeel
is in een enkel geval touter gebaseerd op de emoties die de getuige tijdens het
verhoor toont. In andere gevallen wordt de betrouwbaarheid van de getuige onder
meer getoetst aan de hand van de inhoud van zijn verldaring: stroolct zijn verldaring
met hetgeen nit de andere bewijsmiddelen naar voren is gekomen, kan hij in detail
verklaren, zijn de antwoorden op de vragen consistent et cetera. Daarnaast wordt
door eon enkele rechter-commissaris gekeken naar de strafrechtelijke antecedenten
van de getuige, zijn relatie tot de verdachte en de reden die de getuige heeft voor
het afleggen van de (belastende) verklaring.
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Door verscheidene rechters-comrnissarissen werd aangegeven dat het moeilijker is
te motiveren waarom een getuige betrouwbaar wordt geacht, dan toe te lichten
waarom hij niet betrouwbaar zou zijn. Een rechter-commissaris merkte op dat hij
tijdens het verhoor, op grond van hetgeen de getuige verklaarde en de gegevens die
de rechter-commissaris had omtrent het milieu en de achtergronden van de verciachten, de getuige en van het delict, twijfelde aan de betrouwbaarheid van de bedreigde
getuige. De precieze redenen daarvoor kon hij echter niet in het proces-verbaal
weergeven, omdat daardoor de identiteit van de getuige zou worden onthuld.

De rol van de politie in het verhoor van een bedreigde getuige
Soms zijn de tactisch rechercheurs, de CID-rechercheurs of is de projectleider bij
het verhoor van de bedreigde getuige aanwezig. Zij lcunnen door hun intensieve
betrokkenheid bij het onderzoek en de getuige vaak beter inschatten of het antwoord op een bepaalde vraag de identiteit van de getuige zal lcunnen onthullen. Uit
de gesprekken met de rechters-commissarissen blijkt dat de politie ook voor het
overige een actieve rol speelt tijdens de procedure. De uitreilcing van de oproeping
voor het verhoor en de betekening van de beschikking van de rechter-commissaris
verloopt via de politie. Enkele officieren van justitie en rechters-commissarissen
maken melding van de betrokkenheid van een observatietearn tijdens het vervoer
van de getuige, de rechter-cornmissaris, de officier van justitie en de verdediging
naar de plaats waar het verhoor zal plaatsvinden.

5.5.5 De verklaring van de bedreigde getuigen als bevvijsmiddel
Of en op welke wijze van de verklaringen van bedreigde getuigen door de rechter
ter zitting in de bewijsconstructie gebruik wordt gemaalct, is niet ten aanzien van
ellce zaak duidelijk geworden. De meeste zaken waren nog aanhangig bij de rechtbank ten tijde van de afronciing van het evaluatie-onderzoek. In een zaak werd door
de rechtbank in eerste aanleg een klein, maar in haar ogen cruciaal gedeelte van de
verklaring van een bedreigde getuige voor de bewezenverklaring van moord en
poging tot moord gebruikt. In hoger beroep werd deze verklaring echter in het
geheel niet voor het bewijs van het tenlastegelegde (doodslag en poging tot doodslag) gebezigd. Niet uitgesloten moet worden dat tijdens de behandeling van het
hoger beroep nieuw bewijsmateriaal is gepresenteerd. Wat betreft een andere zaak,
waarin de verdachte is veroordeeld wegens zijn hulp bij zelfbevrijding als gevangenbewaarder, is de verklaring van de bedreigde getuige niet voor de bewezenverIdaring gebruikt. De verciachte is vrijgesproken van het gedeelte van de tenlastelegging waarop de verklaring van de getuige beteldcing had. In verschillende zaken
zijn de bewijsmiddelen niet in het vonnis uitgewerkt.
Enkele zaken waarin een getuige met volledige anonimiteit zijn verklaring heeft
afgelegd, zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
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5.5.6 1Cnelpunten
Over het algemeen wordt de wettelijke regeling voor de bedreigde getuige als
gecompliceerd beschouwd. Tijdens de interviews lcwam naar voren dat men niet
altijd goed op de hoogte is van de exacte inhoud van de regeling. De wettelijke
regeling is tijdrovend en omslachtig in de uitvoering. Dit wordt onder meer
veroorzaalct door de strilcte voorwaarden, waaraan de wetgever het gebruik van
(vofledig) anoniem afgelegde getuigenverldaringen heat gebonden Deze strilcte
voorwaarden worden door de betroldcenen vaak als lcnelpunten' ervaren, zoals uit
de voorgaande paragrafen blijkt.
Met name de hoger beroepsprocedure van artikel 226b Sv wordt door vrijwel alle
betrolckenen als een knelpunt gezien. Door de advocatuur wordt aangegeven dat de
beschildcing van de rechter-conunissaris nauwelijlcs met inhoudelijke argumenten
kan worden aangevochten, nu de rechter-conunissaris in zijn beschildcing veelal
dicht bij de wettelcst blijft en volstaat met standaardformuleringen. Daamaast is niet
duidelijk op welke wijze deze hoger beroepsprocedure client te warden ingevuld.
Het is onduidelijk of de rechtbank, oordelend in deze hoger beroepsprocedure, kan
volstaan met een marginate toetsing of dat zij een onderzoek ten gronde in de zin
van artikel 226a lid 1 Sv moet verrichten. Wanneer de procedure op laatstgenoemde
wijze worth ingevuld brengt dit extra risico's voor de getuige mee. Doordat de
getuige niet alleen door de politie en de rechter-commissaris wordt gehoord, maar
ook nog eens voor de rechtbank moet verschijnen, loopt hij een vergrote kans zijn
anonimiteit te verliezen. Aan de andere !cant doet een onderzoek ten gronde meer
recht aan degene door vvie het hoger beroep is ingesteld (doorgaans de verdediging)
dan een marginate toetsing. Bovendien neemt de hoger beroepsprocedure veel tijd
in beslag.
Veelvuldig werd door de gdinterviewde functionarissen opgemerlct dat in de wet
een bepaling ontbreelct, waarmee voorkomen lcan worden dat een verklaring van
een getuige twee maal in het dossier wordt gevoegd: een maal op naam en een
math anoniem. De rechter-commissaris zou verplicht moeten worden daar onderzoek naar te doen en daarover verantwoording af te leggen in zijn proces-verbaal.
Een dergelijke bepaling sluit evenwel de mogelijlcheid niet uit dat tijdens de
behandeling van de zaak ter terechtzitting door de rechtbank of later door het hof
door de verdediging het verzoek wordt gedaan nieuwe getuigen op te roepen, waaronder de door de verdediging met naam en toenaam genoemde bedreigde getuige.
Daarnaast lcwam het getuigenbeschermingsprogranuna herhaaldelijk tijdens de
interviews naar voren. Door diverse politieambtenaren, officieren van justitie en
advocaten werd betoogd dat een getuigenbeschenningsprograrruna zijn nut zou
kunnen bewijzen, wanneer het gaat om getuigen die daadwerkelijk bedreigd warden
en een voor de bewijsvoering cmciale verldaring lcunnen afleggen. De voordelen
van een dergelijk progranuna zijn voor de geinterviewde functionarissen evident: de
volledige getuigenverldaring kart in het proces-verbaal van verhoor warden opgenomen, de getuige kan desgewenst tijdens het onderzoek ter terechtzitting onbeperict
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worden ondervraagd, tervvijl hem tevens een betere bescherming kan worden
geboden dan nu het geval is met de wettelijke regeling voor de becireigde getuige.
Een van de officieren van justitie merkte met klem op dat de regeling voor de
bedreigde getuige van weinig waarde is, zolang er geen getuigenbeschenningsprogramma aan verbonden is. Dit programma client volgens de officier van justitie als
een soort `vangnee te fungeren voor het geval de identiteit van de bedreigde
getuige onverhoopt wordt onthuld. Op deze manier kan de getuige beschenning
worden gegarandeerd, hetgeen in de huidige situatie niet het geval is.

5.6

Samenvatting

Tijdens de pilot study en de twee tranches in het vervolgonderzoek zijn ten minste
58 zaken naar voren gekomen, waarin een initiatief is genomen tot een of meer
getuigenverhoren met volledige anonimiteit. In twaalf zaken werd door de rechtercommissaris (of de getuige zelf) afgezien van een verhoor met volledige anonimiteit.
In 21 zaken is hoger beroep tegen de beschildcing van de rechter-commissaris
ingesteld. Dit beroep werd doorgaans ingesteld door de verdediging tegen een
toewijzende beschikking van de rechter-conunissaris. Slechts in drie van deze
gevallen luidde de beschildcing van de rechtbanlc, rechtdoende in hoger beroep,
anders dan die van de rechter-commissaris. In een van die drie gevallen werd de
beschikking van de rechter-commissaris op inhoudelijke gronden vemietigd. In deze
zaak had de rechter-corrunissaris de vordering van de officier van justitie afgewezen, waama deze van de beschikking van de rechter-cornmissaris appelleerde. De
getuige is, na de beschildcing van de raadlcamer, alsnog door de rechter-comrnissaris
met volledige anonimiteit gehoord.
Uiteindelijk zijn in ten rninste 47 zaken een of meer getuigen als bedreigde getuige
erkend. Het grootste aantal erkend bedreigde getuigen in een zaak was negen. Een
getuige heeft in twee (verwante) zaken een verklaring met volledige anonirniteit
afgelegd. In enkele zaken zijn politie-infiltranten met volledige anonimiteit gehoord.
De meeste zaken waarin aan een of meer getuigen de status van bedreigde getuige
is verleend, hadden betreldcing op levensdelicten, overtredingen van de Opiumwet
(al dan niet in combinatie met de deelname aan een criminele organisatie) en diefstallen met geweld.
Het initiatief tot een getuigenverhoor met volledige anonimiteit wordt in de regel
genomen door de officier van justitie, die de getuigenverklaring nodig heeft voor de
bewijsvoering of die daannee reageert op het verzoek van de verdediging de
anonymus die in het dossier voorkomt, te (doen) horen.
Officieren van justitie zijn doorgaans zeer terughoudend met het laten horen van
CID-informanten en burger-infiltranten als (bedreigde) getuige. Dit heeft er in een
zaak toe geleid dat de verdachten van een hun tenlastegelegde overval werden
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vrijgesproken. In twee andere zaken werd de officier van justitie door de rechtbank
niet-ontvankelijk verklaard in zlin vervolging. Aan deze rechterlijke uitspraken lag
de redenering ten gondslag, dat vanwege de bescherming van de identiteit van de
burger-infiltrant, geen algehele opening van zaken kon worden gegeven en de
rechter de gebruikte opsporingsmethode derhalve niet volledig heeft lcunnen toetsen.
De rechter-commissaris dient, alvorens zijn beslissing te nemen omtrent het
verlenen van de status van bedreigde getuige, te toetsen of aan de wettellike criteria
van artikel 226a lid 1 Sv is voldaan. In die beoordeling spelen onder meer de
volgende factoren een rol:
de aard en de achtergronden van het delict;
de persoon van de verdachte en zijn antecedenten;
de betekenis van de getuigenverklaring voor de bewijsconstructie;
de betrouwbaarheid van de getuige en
de (on)mogellikheid tot het waarborgen van de anonimiteit van de getuige.
De rechter-commissaris bepaalt in de regel dat de verdachte noch zijn raadsman, en
derhalve ook de officier van justitie, niet llifelijk bij het verhoor van de bedreigde
getuige aanwezig mogen zijn. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld door
middel van telecornmunicatie of schriftelijk vragen te stellen, die overigens nagenoeg nooit alle worden gesteld of beantwoord. De politie speelt doorgaans een belangrijke rol in de feitelijke afscherming van de bedreigde getuige.
De hoger beroepsprocedure van artikel 226b Sv wordt op verschillende wijzen ingevuld. Door sommige rechterlijke colleges wordt de beschildcing van de rechterconunissaris marginaal getoetst. Door andere wordt een zelfstandig onderzoek ten
gronde in de zin van artikel 226a Sv uitgevoerd.
Over het gebruik van de verldaringen van de bedreigde getuigen in de bewlisconstructie kan niet veel worden gezegd. Veel van de zaken, die in het evaluatieonderzoek aan de orde zijn gekomen, waren nog niet afgerond. In andere zaken
waren de bewijsmiddelen niet in het vonnis uitgewerkt. In enkele zalcen is van de
verklaring van de bedreigde getuige voor de bewezenverldaring gebruik gemaalct.
De wettelij ke regeling voor de (erkend) bedreigde getuige wordt door vrijwel alle
ge1nterviewde functionarissen als omslachtig en tijdrovend ervaren. De strilcte
voorwaarden waaraan de wetgever het gebruik van volledig anoniem afgelegde
getuigenverldaringen heeft gebonden worden door de betroldcenen veelal als `knelpunten' ervaren.
Deze knelpunten lumen kort als volgt worden samengevat
onduidelijk is hoe de rechter-commissaris dient te handelen als hij van
oordeel is dat de getuige gegronde redenen heeft om als bedreigde getuige
te worden erkend, maar er niet voldoende waarborgen zijn om diens
anonimiteit te kunnen handhaven;
artilcel 226a lid 2 Sv wordt als zinloos en hinderlijk ervaren;
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de beschildcing van de rechter-comrnissaris kan nauwelijks met inhoudelijke
argumenten worden aangevochten;
niet duidelijk is op welke wijze de hoger beroepsprocedure van artikel 226h
Sv dient te worden ingevuld;
in complexe zaken kan de bepaling dat het hoger beroep moet worden
ingesteld bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd, er toe leiden dat van de beschildcing van de rechter-commissaris ten
aanzien van een getuige bij twee verschillende gerechten wordt geappelleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat er twee verschillende uitspraken
worden gedaan, die niet meer met elkaar in overeenstemming te brengen
zijn;
het ondervragingsrecht van de verdediging wordt beperkt, doordat de
verdediging doorgaans niet lijfelijk bij het getuigenverhoor aanwezig mag
zijn en bovendien niet alle door haar opgegeven vragen worden beantwoord
dan wel gesteld. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaring nauwelijks worden getoetst;
de sanctie van niet-ontvankelijkheid van artikel 349 lid 3 Sv wordt als te
zwaar en te ongenuanceerd beschouwd. Voor sotnmige officieren van
justitie vormt de mogelijIcheid met deze sanctie te worden geconfronteerd
een belangrijke reden om van de toepassing van de regeling voor de
bedreigde getuige af te nen;
in de wet ontbreekt een bepaling, waarmee wordt voorkomen dat de
verklaringen van een getuige twee maal in het dossier wordt gevoegd: een
maal op naam en een maal anoniem;
het waarborgen van de anonimiteit van de getuige brengt mee dat zijn verklaring in het proces-verbaal van verhoor van bijzonderheden wordt ontdaan, waardoor de verklaring van minder waarde wordt voor de bewijsvoering. Het vermelden van details en redenen van wetenschap zal echter
vrijwel onvermijdelijk leiden tot de onthulling van de identiteit van de
getuige;
de regeling voor de bedreigde getuige wordt van weinig waarde geacht
zolang er, bij wijze van `vangnee, geen getuigenbeschermingsprogramma
aan is verbonden.

103

HOOFDSTUK 6
HET ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAGEN

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen, zoals geforrnuleerd in hoofdstuk 3,
worden beantwoord.
Volledigheidshalve zij bier herhaald dat de resultaten van de pilot study betreldcing
hebben op de periode van 1 februari 1994 tot 1 juni 1995 respectievelijk tot 1
september 1995. 84 Deze pilot study is uitgevoerd in de arrondissementen Amsterdam en 's-Hertogenbosch.
De periode waarop de resultaten van het vervolgonderzoek betrekking hebben, loopt
van 1 februari 1994 tot medio februari 1996. Het vervolgonderzoek is in twee
tranches uitgevoerd. De eerste tranche beslaat de arrondissementen 's-Gravenhage,
Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De tweede tranche werd in
de arrondissementen Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Middelburg, Roermond en Zutphen uitgevoerd.
Tijdens het onderzoek zijn drie onderzoelcsmethoden gehanteerd, zij het dat deze
methoden in de pilot study en het vervolgonderzoek met verschillende doeleinden
en op verschillende wijzen zijn toegepast. De drie methoden van onderzoek betreffen dossieronderzoek, een schriftelijke enquete en interviews met vertegenwoordigers van de politie, de advocatuur en de staande en zittende magistratuur.

6.2

Initiatieven tot het anoniem horen van getuigen

In hoeveel strafzaken is er vanaf 1 februari 1994 verzocht een getuige anoniem te
horen en door wie werd het geinitieerd?
Bij de beantwoording van deze vraag zal een onderscheid worden gemaakt tussen
de initiatieven tot een anoniem verhoor bij de politie, en de initiatieven tot een
verhoor met beperkte anonimiteit bij de rechter(-commissaris) en tot een verhoor
met volledige anonimiteit bij de rechter-commissaris.

Initiatieven tot een anoniem getuigenverhoor bij de politie
Veel getuigen geven aan de verhorende politieambtenaren te kennen liever anoniem
te blijven, maar een dergelijk verzoek wordt in de meeste gevallen afgewezen.
Omdat een registratie van dergelijke gegevens ontbreekt, kunnen de politiefunctio-

84

Zie hierover paragraaf 3.3.1.
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narissen vaak niet gefundeerd aangeven in hoeveel zaken een initiatief is genomen
tot het afleggen van een getuigenverklaring zonder vermelding van de (volledige)
persoonsgegevens in het proces-verbaal.
Uit het dossieronderzoelc, dat betreldcing had op 680 dossiers van strafzaken waarin
een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden, blijkt dat in a.cht dossiers den
of meer anonieme tips hi] de politic zijn binnengekomen. In ein van deze dossiers
is tevens een anonieme getuigenverldaring opgenomen. Daamaast is in acht dossiers
sprake van een anoniem afgelegde getuigenverldaring of een initiatief daartoe.
Uit de enquete, die tijdens de pilot study is gehouden onder politiefunctionarissen,
blijkt dat ten aanzien van vijf procent van de naar schatting 870 door de respondenten gehoorde getuigen een initiatief is genomen tot het anoniem horen van de
getuige. Dit percentage heeft alleen betreldcing op de politieregio's AmsterdamAtnstelland en Brabant-Noord en kan derhalve niet representatief worden geacht
voor de rest van het land.
Het percentage uit de enquete, die tijdens het vervolgonderzoek is gehouden onder
politiefunctionarissen in zes regio's, ligt waarschijnlijk lager. Een exact percentage
ontbreelct echter in dit geval, omdat op basis van de gegevens die door de respondenten zijn verstrekt geen adequate schatting kan worden gemaalct van het totaal
aantal getuigen dat door hen is gehoord.
De initiatieven worden voomamelijk genomen door de getuigen zelf, Met zijnde
sla.chtoffer van een strafbaar feit

Initiatieven tot een verhoor met beperkte anonimiteit
Ook de advocaten, officieren van justitie en rechters(-commissarissen) kunnen, bij
gebreke van een registratie van deze gegevens, niet goed aangeven hoe vaak een
initiatief wordt genomen tot een verhoor met beperkte anonimiteit
Ti] dens het dossieronderzoek is den zaak getraceerd waarin door een getuige bij de
rechter-commissaris het verzoek wad gedaan zijn verklaring anoniem af te leggen.
Daamaast zijn in het gehele onderzoek 25 concrete zaken getraceerd, waarin een of
meer getuigen met beperkte anonimiteit door de rechter-commissaris dan wel de
rechter ter zitting zijn gehoord, of waarin daartoe een initiatief is genomen.
Het werkelijke aantal zaken waarin een initiatief tot een verhoor met beperlcte
anonimiteit is genomen, 1 igt zeer waarschijnlijk hoger, onder meer omdat politiefunctionarissen in de grotere arrondissementen in de regel domicilie kiezen op het
politiebureau wanneer zij als getuigen optreden. Het op deze manier afschermen
van een deel van de persoonsgegevens kan als een beperlcte anonimiteit worden
gezien.
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De initiatieven worden doorgaans genomen door de getuige zelf (dit kan zowel een
burger als een politiefunctionaris zijn) of de officier van justitie. In een enkel geval
werd het initiatief genomen door de raadsman van een verdachte, ten behoeve van
een getuige a decharge.

Initiatieven tot een verhoor met volledige anonimiteit
Uit het gehele onderzoek blijkt dat sinds de invoering van de Wet getuigenbescherming in ten minste 58 zalcen ten aanzien van een of meer getuigen een initiatief is
genomen tot een verhoor met volledige anonimiteit bij de rechter-commissaris.
In het merendeel van de gevallen was het initiatief afkomstig van de officier van
justitie. Hij reageerde daarmee op het verzoek van de verdachte of diens raadsman
om de in het dossier voorkomende anonieme getuige te (doen) horen of hij nam, in
verband met de bewijsvoering, zelf het initiatief tot het verhoor van de pretense bedreigde getuige.

6.3

Bedreigde getuigen

In hoeveel strafzaken is er vanaf 1 februari 1994 sprake van (een) bedreigde
getuige(n), in de zin van artikel 136c Wetboek van Strafvordering? Hoe groot is het
aantal bedreigde getuigen per zaak?
Uit de pilot study en het vervolgonderzoek blijkt dat in ten minste 47 strafzaken een
of meer erkend bedreigde getuigen voorkomen.
In 35 van deze zaken is aan telkens een getuige de status van bedreigde getuige
verleend. In twaalf zaken komen meer dan een getuige voor. In negen zaken zijn
telkens twee getuigen als bedreigde getuige erkend. In een zaak komen drie erkend
bedreigde getuigen voor; in den zaak vijf en in eveneens een zaak negen bedreigde
getuigen.
Voor zover bekend is geworden, heeft een getuige in twee (verwante) zaken als
erkend bedreigde getuige een verklaring afgelegd.

6.4

Beperkt anonieme getuigen

In hoeveel strafz,aken is er vanaf 1 februari 1994 sprake van (een) getuigenverho(o)r(en) met beperkte anonimiteit? Hoe groot is het aantal getuigen met beperkte
anonirniteit per zaak?
Uit het gehele onderzoek blijkt dat in 24 zaken getuigen met beperkte anonimiteit
zijn gehoord. Dat verhoor vond in 21 gevallen bij de rechter-commissaris plaats en
in drie gevallen tijdens het onderzoek ter terechtzitting. In een zaak heeft een
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beperIct anonieme getuige de verldaring zowel tij dens het gerechtelijk vooronderzoek als tijdens het onderzoek ter terechtzitting afgelegd.
Zoals gezegd ligt naar verwachting het werkelijke aantal zaken waarin getuigen met
beperkte anonirniteit zijn gehoord hoger, met name omdat politiefunctionarissen in
de grotere arrondissementen in de regel domicilie lciezen op het politiebureau
wanneer zij als getuigen optreden. Het op deze manier afschennen van een deel van
de persoonsgegevens kan als een verhoor met beperlcte anonimiteit worden gezien.
Over het aantal beperkt anonieme getuigen per zaak kan geen gefundeerde uitspraak
worden gedaan. Duidelijk is wel dat in verscheidene zaken meer dan een beperIct
anonieme getuige voorkomt. Met betreldcing tot een zaak werd bijvoorbeeld
vermeld dat er meer dan vier getuigen een verldaring met beperkte anonitniteit
hebben afgelegd.

6.5

De afwijzing van het initiatief tot anoniem horen van getuigen

In hoeveel strafzaken en ten aanzien van hoeveel getuigen is de vordering of het
verzoek tot anoniem horen niet gehonoreerd?
Bij de beantwoording van deze vraag zal een onderscheid worden gemaalct tussen
het niet honoreren van een initiatief tot een anoniem verhoor bij de politie, en de
initiatieven tot een verhoor met bererIcte anonimiteit bij de rechter(-commissaris) en
tot een verhoor met volledige anonimiteit bij de rechter-commissaris.

Afwijzing door de poline
In twee van de 680 onderzochte dossiers zijn processen-verbaal van de politie getraceerd, waarin de verzoeken van getuigen tot het anoniem afkggen van een verldaring niet zijn gehonoreerd. De verbalisanten kozen ervoor de verklaringen in het
geheel niet op te nemen. In het totaal zijn tegenover de politie, uitgezonderd de
anonieme tips, in acht zaken den of meer verzoeken gedaan een getuigenverldaring
anoniem af te leggen.
Daarnaast blijlct uit de enquetes, die tijdens de pilot study en het vervolgonderzoek
zijn gehouden onder politieftuictionarissen, dat van de 45 initiatieven er 28 niet
werden gehonoreerd respectievelijk van de 86 initiatieven er 53 werden afgewezen.
Dit betekent dat meer dan de helft van de initiatieven werd afgewezen.
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Afwijzing van een initiatief tot een verhoor met beperkte anonimiteit

Tijdens het dossieronderzoek is den zaak getraceerd waarin door een getuige bij de
rechter-commissaris het verzoek werd gedaan zijn verklaring anoniem af te leggen.
Dit verzoek werd door de rechter-commissaris afgewezen, omdat de getuige ondanks het achterwege laten van zijn personalia in het proces-verbaal van verhoor
herkenbaar zou zijn.
Daarnaast is uit het gehele onderzoek een zaak naar voren gekomen, waarin het
verzoek van de verdediging om een getuige a decharge met beperkte anonimiteit te
laten horen door de rechter-commissaris werd afgewezen.
Het werkelijke aantal zaken waarin het initiatief tot een verhoor met beperkte
anonimiteit is afgewezen, zal zeer waarschijnlijk hoger zijn. Door de geinterviewde
functionarissen werd aangegeven dat getuigen zo nu en dan aan de rechter(-commissaris) kenbaar maken anoniem te willen blijven. Deze verzoeken worden over
het algemeen echter niet gehonoreerd. Een goede indicatie met betreldcing tot het
aantal verzoeken dat wordt afgewezen, kan door de rechters(-commissarissen)
doorgaans niet worden gegeven omdat deze gegevens niet worden geregistreerd.

Afwijzing van een initiatief tot een verhoor met volledige anonimiteit

Voor zover bekend is geworden, werd in twaa1f zaken door de rechter-commissaris
of de getuige zelf afgezien van een verhoor met volledige anonimiteit.
In een van deze zaken heeft de rechtbanlc, ingevolge artikel 226h Sv rechtdoende in
hoger beroep, de beschikking van de rechter-commissaris vernietigd en is de getuige
alsnog door de rechter-cornmissaris met volledige anonimiteit gehoord.
In een andere zaak zijn twee getuigen door de rechter-commissaris als bedreigde
getuige erkend, maar zijn de beschildcingen op een formele grond door de rechtbank in hoger beroep vernietigd. Het is met uitgesloten dat de betrolcken rechtercommissaris in de gelegenheid wordt gesteld de door hem gemaalcte `vormfoue te
herstellen.

6.6

De frequentie waarmee van de Wet getuigenbescherming gebruik is
gemaakt

In hoeveel strafzaken en door hoeveel getuigen is er vanaf 1 februari 1994 van de
Wet getuigenbescherming gebruik gemaalct?
Bij de beantwoording van deze vraag wordt een onderscheid gemaakt naar de
regeling voor de beperlct anonieme getuige en de procedure voor de (erkend)
bedreigde getuige.
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Beperkt anonieme getuigen
Van het aantal zaken waarin een of meer getuigen met beperIcte anonimiteit zijn
gehoord en van het aantal initiatieven dat daartoe is genomen, kan geen adequate
schatting worden gemaakt. De gelnterviewde officieren van justitie, advocaten,
rechters-commissarissen en rechters kunnen doorgaans slechts een grove indicatie
geven van het aantal zaken waarin een verzoek tot een getuigenverhoor met
beperIcte anonimiteit wordt gedaan noch van het aantal zaken waarin een dergelijk
initiatief daadwerkelijk tot een dergelijk verhoor heeft geleid. Zij geven wel aan dat
een verhoor met beperlcte anonimiteit, gelet op het totaal aantal strafzaken, uitzonderlijk is. Dit blijkt ook nit de overige onderzoelcsgegevens.
Tijdens het dossieronderzoek is e'en zaak getraceerd waarin door een getuige bij de
rechter-commissaris het verzoek werd gedaan zijn verklaring anoniem af te leggen.
Dit verzoek is niet gehonoreerd.
Daamaast zijn in het gehele onderzoek 25 concrete zaken getraceerd, waarin den of
meer getuigen met beperlcte anonimiteit door de rechter-commissaris dan wel de
rechter ter /ming zijn gehoord, of waarin daartoe een initiatief is genomen. Edn van
deze initiatieven, genomen door de raadsman van een verdachte ten behoeve van
een getuige a decharge, is afgewezen.
In ten minste 24 zaken zijn getuigen met beperlcte anonimiteit gehoord. Dat verhoor
vond in 21 gevallen bij de rechter-commissaris Oasts en in drie gevallen tijdens het
onderzoek ter terechtzitting. In Oen zaak heeft een beperIct anonieme getuige de
verklaring zowel tijdens het gerechtelijk vooronderzoek als tijdens het onderzoek ter
terechtzitting afgelegd.
Het werkelijke aantal zaken waarin het initiatief tot een verhoor met beperlcte
anonimiteit is gehonoreerd dan wel afgewezen, ligt zeer waarschijnlijk hoger.

(Erkend) bedreigde getuigen
In ten rninste 58 strafzalcen is sinds de invoering van de Wet getuigenbeschenning
ten aanzien van een of meer getuigen een initiatief genomen tot een verhoor met
volledige anonimiteit bij de rechter-commissaris.
In 47 van deze zaken komen den of meer erkend bedreigde getuigen voor. In 35
van deze zaken is aan telkens een getuige de status van bedreigde getuige verleend.
In twaalf zaken komen meer dan een getuige voor. In negen zalcen zijn telkens twee
getuigen als bedreigde getuige erkend. In een zaak komen drie erkend bedreigde
getuigen voor; in een zaak vijf en in eveneens den zaak negen bedreigde getuigen.
Voor zover bekend is geworden heeft een getuige in twee verwante zaken met
volledige anonimiteit een verklaring afgelegd.
In tvvaalf van de 58 zaken is door de rechter-commissaris of door de getuige zelf
afgezien van een verhoor met volledige anonimiteit.
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In den van deze zaken is de getuige, nadat door de rechtbank de afwijzende
beschildcing van de rechter-cornmissaris werd vernietigd, alsnog met volledige
anonimiteit gehoord.
In den an.dere zaak zijn twee getuigen door de rechter-commissaris als bedreigde
getuige erkend, maar deze beschikkingen zijn op een formele grond door de rechtbank in hoger beroep vemietigd. Niet is uitgesloten dat de rechter-commissaris de
door hem gemaakte `vonnfoue alsnog kan herstellen.
In het totaal zijn vanaf de invoering van de Wet getuigenbescherming in ten minste
47 zaken 69 getuigen als bedreigde getuigen erkend.

6.7

De wijze waarop van de Wet getuigenbescherming gebruik wordt
gemaakt

Op welke wijze wordt de Wet getuigenbescherming in de verschillende stadia van
de procedure in de praktijk toegepast door de politie, de officier van justitie, de
advocatuur, de rechter-commissaris, de rechter in hoger beroep ex artikel 226b Sv
en de rechter ter terechtzitting?
Bij de beantwoording van deze vraag wordt een onderscheid gemaalct tussen de
regeling voor de getuige die met beperkte anonimiteit wordt gehoord en de regeling
voor de (erkende) bedreigde getuige.

Beperkt anonieme getuigen
De wijze waarop het verhoor met beperIcte anonimiteit conform de artikelen 190 lid
2 en 284 lid 1, tweede volzin Sv verloopt, varieert sterk. Er zijn verschillende
gradaties van afscherming van de getuige tijdens het verhoor bij de rechter-cominis•
saris of de rechter geconstateerd:
het adres van de getuige wordt niet in het proces-verbaal van verhoor
opgenomen. In plaats daarvan wordt domicilie op het politiebureau gekozen.
In de grote arrondissementen is deze werkwijze regel ten aanzien van
politiefunctionarissen, die als getuigen worden gehoord;
de naam van de getuige wordt niet in het proces-verbaal vermeld. In een
enkel geval stelt de rechter(-comrnissaris) zich voorafgaand aan het verhoor
niet op de hoogte van de identiteit van de getuige;
tijdens het verhoor van de getuige wordt gebruik gemaakt van een vermomming;
de verdediging (en de officier van justitie) is niet lijfelijk aanwezig bij het
verhoor van de getuige, maar wordt in de gelegenheid gesteld door middel
van een geluidsverbinding of schriftelijk vragen te stellen.
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De twee laatstgenoemde wijzen van verhoor worden voornamelijk toegepast ten
behoeve van politiefunctionarissen, met name leden van een arrestatie- of observatieteam en buitenlandse politieambtenaren.
Met een beroep op de wettelijke bepaling dat de rechter-commissaris de maatregelen neemt die redelijkerwijze nodig zijn om onthulling van de persoonsgegevens
van de getuige te voorkomen, wordt de verdediging in een enkel geval de toegang
tot het getuigenverhoor ontzegd. In het geval de verdediging niet lijfelijk aanwezig
mag zijn bij het verhoor van de getuige, wijkt een verhoor met `beperIcte' anonimiteit nauwelijlcs af van een verhoor met volledige anonirniteit als bedoeld in artikel
226a e.v. Sv. Het verschil bestaat dan Merin dat door de rechter-commissaris geen
beschildcing tot het al dan niet verlenen van de status van bedreigde getuige wordt
genomen en daartegen dus ook geen hoger beroep kan worden ingesteld. Bovendien
bestaat de kans dat de getuige alsnog ter terechtzitting als getuige zal moeten
verschijnen, hetgeen in beginsel is uitgesloten als de getuige als bedreigde getuige is
erkend.

Bedreigde getuigen
In de pralctijk blijkt dat de wettelijke procedure voor de bedreigde getuige in het
merendeel van de gevallen wordt gestart op vordering van de officier van justitie.
Daarmee kan hij reageren op het verzoek van de verdediging om de in het dossier
voorkomende anonieme getuige te (doen) horen. De officier van justitie 'can ook
zelf het initiatief nemen tot het verhoor van de pretense bedreigde getuige door de
rechter-commissaris. Deze laatste weg wordt ingeslagen als de officier van justitie
met het oog op de bewijsvoering in een zaak de beschikking wil lcrijgen over een
beedigde getuigenverldaring.
Door sommige officieren van justitie wordt voorafgaand aan het indienen van de
vordering tot een getuigenverhoor met volledige anonimiteit overleg gevoerd met de
rechter-commissaris omtrent de kans van slagen van de vordering.
Door verscheidene advocaten wordt aangegeven dat zij de anonymi die in de
dossiers voorkomen doorgaans op de een of andere incliner zelf willen horen. Op
die manier kan worden belet dat Lens eerder anoniem afgelegde verklaring op de
voet van artilcel 344 lid 3 Sv voor het bewijs van het tenlastegelegde wordt
gebezigd. Tevens wordt zo doende de (klein geachte) kans gecreeerd dat de officier
van justitie niet-ontvankelijk wordt verklaard, wanneer hij weigert gehoor te geven
aan het bevel van de rechter de getuige op te roepen of te dagvaarden. Het merendeel van de officieren van justitie is zich bewust van dew proceshouding van de
verdediging, wat meebrengt dat zij de politie manen terughoudend te zijn met het
anoniem opnemen van getuigenverklaringen in een proces-verbaal. Er wordt niet
zonder meer een anonieme verldaring van een (potentiele) getuige in het dossier
gevoegd.
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In zijn beslissing omtrent de statusverlening toetst de rechter-commissaris of aan de
criteria van artikel 226a lid 1 Sv is voldaan. In zijn beoordeling spelen niet alleen
de aard en de achtergronden van het delict alsmede de persoon en de antecedenten
van de verdachte een rol, maar ook de betrouwbaarheid van de getuige en de
betekenis van zijn verldaring voor de bewijsconstructie. Daarnaast wordt de
mogelijkheid tot het waarborgen van de anonimiteit van de getuige ingeschat.
Warmeer de rechter-commissaris het bevel geeft tot een getuigenverhoor met
volledige anonimiteit, bepaalt hij in de regel tevens dat, omwille van de handhaving
van de an.onimiteit van de bedreigde getuige, de verdediging en dus ook de officier
van justitie het verhoor niet mag bijwonen. Zij worden dan wel vrijwel steeds in de
gelegenheid gesteld via een geluidsverbinding, al dan niet met stemvervormer, of
schriftelijk vragen te stellen. Doorgaans worden niet alle (en in sommige gevallen
de meeste) vragen die door de verdecliging worden opgegeven, gesteld of worden
de antwoorden op de vragen niet alle ter kennis van de verdediging en de officier
van justitie gebracht. Het verhoor van de bedreigde getuige vindt regelmatig plaats
op een locatie buiten het gerechtsgebouw, bijvoorbeeld op een politiebureau of in
een hotel.
De politie speelt in de regel een belangrijke rol in de feitelijke afschenning en
begeleiding van de getuige rondom de verhoorsituatie. In voorkomende gevallen
verzorgt zij het vervoer van de bedreigde getuige, de rechter-conunissaris, de
officier van justitie en de verdediging naar de locatie waar het verhoor zal plaatsvinden.
Er bestaat op dit moment onduidelijIcheid over de wijze waarop de hoger beroepsprocedure van artikel 226h Sv dient te worden ingevuld. Deze onduidelijIcheid leidt
tot verschillen in taakopvatting tussen de gerechten onderling alsmede tot verschillen in de behandeling van het hoger beroep binnen den gerecht.
Voor zover bekend is geworden, is de rechtbank in drie arrondissementen tijdens de
beroepsprocedure overgegaan tot een onderzoek ten gronde als bedoeld in artikel
226a lid 1 Sv en heeft de raadlcamer de getuige zelfstandig gehoord. In vier andere
arrondissementen is door de gerechten volstaan met een marginale toetsing van de
beschildcing van de rechter-commissaris. De officier van justitie en de verdediging
hebben in de raadlcamer het woord gevoerd, waarna aan de hand van de processtuldcen de rechterlijke beslissing werd gegeven. In een arrondissement zijn beide
toetsingswijzen toegepast. Op drie gevallen na 85 heeft de raadlcamer telkenmale de
beslissing van rechter-commissaris in stand gelaten.
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In het totaal is, voor zover bekend geworden, in 21 zaken hoger beroep ingesteld tegen de
beschikking van de rechter-commissaris.
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Of en op welke vvijze van de verldaringen van erkend bedreigde getuigen door de
rechter ter zitting in de bewijsconstructie gebruik wordt getnaakt, is niet ten aanzien
van elke zaak duidelijk geworden. De meeste zaken waren nog aanhangig bij de
rechtbank ten tijde van de afronding van het evaluatie-onderzoek. In andere
gevallen waren de bewijsmiddelen niet in het vonnis uitgewerkt Er zijn enkele
vonnissen getraceerd, waarin bij de bewijsconstructie van de verklaring van de
erkend bedreigde getuige gebruilc is gernaalct.

6.8

Be aard van de zaken

Wat is de aard van de zaken waarin van de Wet getuigenbeschenning gebruik
wordt gemaalct?
Door de toenmalige Minister van Justitie werd van de Wet getuigenbescherming
praktisch nut verwacht bij de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit,
waarbij blijkens de Memorie van Toelichting onder meer moet worden gedacht aan
de grote handel in verdovende middelen, het overvallen van banken, fraudes en
ontvoeringen. Ook zou de wet haar nut lcutmen bewijzen in zaken met betreldcing
tot zeden- en levensdelicten. 86
Krachtens artikel 342 lid 2 Sv kan een verldaring van een getuige wiens identiteit
niet blijkt alleen tot het bewijs van het tenlastegelegde medewerken indien aan twee
voorwaarden is voldaan. De getuige is een bedreigde getuige en is als zodanig door
de rechter-commissaris gehoord en het tenlastegelegde feit betreft, voorzover
bewezen, een misdrijf als otnschreven in artikel 67 lid I Sv en levert gezien zijn
aard, het georganiseerd verband waarin het is begaan, of de samenhang met andere
door de verdachte begane rnisdrijven, een emstige inbreuk op de rechtsorde op.
Uit het onderzoek blijkt dat de regeling voor de (erkend) bedreigde getuige
voomamelijk wordt toegepast in strafz_alcen, die betreldcing hebben op een levensdelict, de overtreding van de Opiumwet (al dan niet in georganiseerd verband)
alsmede op diefstal met geweld. Bij laatstgenoemde categorie moet worden gedacht
aan de overval op een bank, een postIcantoor of een juwelier.
De zaken waarin het initiatief tot een getuigenverhoor met volledige anonimiteit
niet tot een dergelijk verhoor heeft geleid, hadden eveneens voomamelijk betrekking op levensdelicten, diefstallen met geweld alsmede op brandstichtingen.
Opvallend is dat de aard van de zalcen waarin getuigen met beperIcte anonimiteit
zijn gehoord dezelfde is als die van de zaken waarin getuigen met volledige
anonimiteit zijn gehoord. Ook beperkt anonieme getuigen leggen voomamelijk
verldaringen af met betreldcing tot diefstallen met geweld, levensdelicten en
Opiumwetdelicten.
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Memorie van Toelichting, a.w., p. 3.

6.9

Redenen voor het niet toepassen van de Wet getuigenbescherming

Indien niet in alle zaken met een bedreigde/anonieme getuige gebruik wordt
gemaakt van de Wet getuigenbescherming, wat zijn daarvoor dan de redenen/oorzaken?
Voor officieren van justitie vormen het niet lcurmen waarborgen van de anonimiteit
van de getuige en de geringe bewijswaarde van een met beperkte of volledige
anonimiteit afgelegde getuigenverldaring de twee hoofdredenen voor het niet
gebruiken van de Wet getuigenbescherming in voorkomende gevallen.
Een getuige is door de inhoud van zijn verklaring vaak herkenbaar voor de
verdachte. Om de traceerbaarheid van de getuige te minimaliseren, worden zijn
redenen van wetenschap en de bijzonderheden van zijn verldaring in beginsel niet
in het proces-verbaal van verhoor opgenomen. Het deel van de verklaring dat
vervolgens overblijft, kan voor de bewijsvoering van weinig waarde zijn. Dit kan
worden gezien als het dilemma van de regeling voor de bedreigde getuige: het
waarborgen van de anonimiteit van de getuige brengt veelal mee dat bepaalde
(cniciale) gedeelten van zijn verklaring niet in het proces-verbaal kunnen worden
opgenomen, waardoor er vaak een minder waardevolle verklaring overblijft.
Anderzijds leidt het integraal opnemen van de verklaring van de getuige in een
proces-verbaal van verhoor vrijwel onvennijdelijk tot het bekend of traceerbaar
worden van diens identiteit.
In ten minste den zaak is om bovenstaande redenen afgezien van het verhoor van de
getuige met volledige anonimiteit en is geprobeerd de getuige een zogeheten
getuigenbeschermingsprogramma te bieden. Daartoe zijn contacten gelegd met het
College van Procureurs-Generaal, maar deze contacten verliepen in de ogen van de
betroldcen officier van justitie te traag. De verklaring van de getuige is uiteindelijk
als CID-informatie gebruikt. Het onderzoek in deze zaak (met betreldcing tot een
moord) liep nog ten tijde van de afi-onding van het evaluatie-onderzoek.
In een andere zaak werd door de officier van justitie geweigerd CID-informanten
als bedreigde getuigen te laten horen, omdat reeds hurl afwezigheid in verband met
een verhoor in de kring van de verdachten zou kurmen opvallen. Nu de verdediging
ondanks haar uitclruldcelijke verzoek niet in de gelegenheid is gesteld de informanten te (doen) ondervragen, konden de eerder tegenover CID-rechercheurs afgelegde
verklaringen, conform artikel 344 lid 3 Sv, niet tot het bewijs van de tenlastegelegde overval worden gebezigd. Dit heeft er naderhand toe geleid dat de verdachten
werden vrijgesproken. Ook in een andere zaak, waarvan de aard onbekend is, heeft
de officier van justitie geweigerd CID-informanten als (bedreigde) getuige te laten
horen.
In twee andere zaken (met betreldcing tot criminele organisaties die zich bezighielden met de handel in verdovende middelen) hebben de betrokken officieren van
justitie er van afgezien burger-infiltranten als bedreigde getuige te laten horen.
115

Door diverse officieren van justitie wordt aangegeven dat de procedure voor de
bedreigde getuige slechts bij hoge uitzondering zal worden gebruikt, namelijk alleen
in zware zaken, waarin de officier van justitie in `bewijsnood' verkeert en de
anonimiteit van de getuige daadwerkelijk kan worden gewaarborgd. In andere
gevallen zal voor een altematieve oplossing worden gekozen: de getuige zal worden
gehoord door CID-rechercheurs of de officier van justitie zal de zaak laten vallen
en de verdachte eventueel voor andere of minder emstige strafbare feiten vervolgen,
die bewijsbaar zijn zonder de verldaringen van anonieme of bedreigde getuigen.
Door verschillende officieren van justitie wordt gewaarschuwd voor wat door hen
wordt genoemd 'de uitbreiding van de infonnantenstatus'. Daarmee wordt bedoeld
dat getuigen die gegronde reden hebben anoniem te blijven steeds valcer als
`informanten' zullen worden gehoord en daardoor volledig afgeschemid zullen
worden. Zij zullen niet door de rechter-commissaris of de rechter ter zitting als
getuigen worden gehoord." Derhalve laumen de verklaringen niet aan het bewijs
van het tenlastegelegde bijdragen.

6.10 1Cnelpunten in de toepassing van de wet
Zijn er knelpunten in de toepassing van de wet? Zo ja, welke zijn deze?
Bij de beantwoording van de vraag wordt een onderscheid gemaalct tussen de
regeling met betreldcing tot het verhoor van de beperIct anonieme getuige en die met
betreldcing tot het verhoor van de bedreigde getuige.

Beperkt anonieme getuigen
Ingevolge de artilcelen 190 lid 2 en 284 lid 1, tweede volzin Sv kan de rechter
(conunissaris) bepalen dat het vragen naar een bepaald persoonsgegeven achterwege
wordt gelaten, indien er gegrond vermoeden bestaat dat de getuige in verband met
het afleggen van zijn verklaring overlast zal ondervinden of in de uitoefening van
zijn beroep zal worden belenunerd. Daarbij ontbreelct de bepaling dat de rechter
(commissaris) zich voorafgaand aan het verhoor van de getuige op de hoogte dient
de stellen van diens identiteit. Dit kan er in de pralctijk toe leiden, en heeft er in een
enkel geval toe geleid, dat de rechter(-conunissaris) een getuige boort wiens
identiteit hij niet kent. Dit is in strijd met de jurisprudentie van de Hoge Raad, zoals
die voorafgaand aan de invoering van de Wet getuigenbeschenning is ontwildceld
met betreldcing tot anonieme getuigen. Bovendien bestaat er aldus een discrepantie
met de wettelijke regeling voor de bedreigde getuige, waarin de rechter-commissaris
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Afgewacht moet warden wat in dit verband de effecten zijn van de bevindingen van de
commissie Van Traa. Zij vindt de cultuur van geheimhouding te overheersend. Aan de
informanten kan, naar het oordeel van de commissie, geen absolute garantie van anonimiteit worden gegeven. Zie het eindrapport van de commissie, a.w., par. 10.5.3.

in artikel 226c lid 1 Sv wel expliciet de opdracht wordt gegeven zich voorafgaand
aan het verhoor van de bedreigde getuige te vergewissen van diens identiteit.

Bedreigde getuigen
De wettelijke regeling voor de bedreigde getuige wordt over het algemeen als
gecompliceerd en tijdrovend beschouwd. De strikte voorwaarden, waaraan de
wetgever het gebruik van (volledig) anoniem afgelegde getuigenverklaringen heeft
gebonden worden door de betroldcenen vaak als Inelpunten' ervaren.
Een eerste lcnelpunt wordt aangetroffen in artikel 226a lid 1 Sv. Daarin wordt
bepaald dat de rechter-commissaris beveelt dat ter gelegenheid van het verhoor van
de getuige diens identiteit verborgen wordt gehouden, inclien de getuige of een
andere persoon, met het oog op de door de getuige af te leggen verklaring, zich
zodanig bedreigd kan achten ciat, naar redelijkerwijze moet worden aangenomen,
voor het leven, de gezondheid of de veiligheid dan wel de ontwrichting van het
gezinsleven of het sociaal-economisch best:Ian van die getuige of die andere
persoon moet worden gevreesd, en de getuige te kennen heeft gegeven wegens deze
bedreiging geen verldaring te willen afleggen. Niet duidelijk is hoe de rechtercommissaris dient te handelen indien aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is
voldaan en de getuige dus gegronde redenen heeft volledig anoniem te willen
blijven, maar de rechter-commissaris zich tegelijkertijd realiseert dat de anonitniteit
van de getuige de facto niet kan worden gewaarborgd. Daarbij moet bijvoorbeeld
worden gedacht aan de situatie waarin de getuige door de inhoud van zijn verklaring of andersims te traceren zal zijn. De vraag is of de rechter-conunissaris in een
dergelijk geval moet overgaan tot het verlenen van de status van bedreigde getuige
of niet. Het afwijzen van de vordering of het verzoek zal ertoe leiden dat de getuige
op naam zijn verklaring zal moeten afleggen. De erkenning van de getuige als
bedreigde getuige zal, indien tot het inhoudelijk verhoor wordt overgegaan, tot
gevolg hebben dat de getuige evenmin anoniem zal blijven.
Een tweede lcnelpunt wordt aangetroffen in artikel 226a lid 2 Sv waarin wordt
bepaald dat de rechter-commissaris de officier van justitie, de verdachte en diens
raadsman en de getuige in de gelegenheid moet stellen te worden gehoord omtent
het verlenen van de status van bedreigde getuige. De wet zvvijgt over hetgeen moet
gebeuren in de situatie waarin de verdachte spoorloos is en hij ook geen raadsman
heeft. Daamaast wordt door de advocatuur aangevoerd dat zij doorgaans de
statusverlening niet gemotiveerd kan betwisten, omdat zij niet op de hoogte is van
de aard en de emst van de bedreiging.
Artikel 226a lid 3 Sv vormt een derde knelpunt, in geval de verdachte spoorloos is
en hij ook geen advocaat heeft of in geval de verdachte nog onbekend is. In dit artikel wordt bepaald dat de rechter-commissaris niet tot het verhoor van de bedreigde
getuige overgaat, zolang tegen zijn beschildcing nog hoger beroep openstaat. De
appeltermijn begint echter pas te lopen als de beschildcing aan de verdachte is
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betekend. In het geval de verdachte spoorloos is levert dit problemen op. Het
wetsartikel laat een uitzondering op de regel toe - namelijk indien het belang van
het onderzoek geen uitstel gedoogt maar clan client de rechter-commissaris het
proces-verbaal van het verhoor van de bedreigde getuige onder zich te houden tot
op het hoger beroep is beslist. Het onderzoek kan danrdoor stagneren.
De hoger beroepsprocedure van artikel 226b Sv wordt door vrijwel alle betroldcenen
als een knelpunt gezien. Het probleem met betreldcing tot de hoger beroepsprocedure is drieledig.
Ten eerste wordt door de advocatuur aangegeven dat de beschildcing van de rechterconunissaris nauwelijlcs met inhoudelijke argumenten kan worden aangevochten,
vooral omdat in de meerderheid van de gevallen de rechter-conu -nissaris in zijn beschiklcing veelal dicht bij de wettelcst blijft en volstaat met standaardformuleringen.
Ten tweede is niet duidelijk op welke wijze dew hoger beroepsprocedure client te
worden ingevuld. Het is onduidelijk of de rechtbanlc, oordelend in dew hoger
beroepsprocedure, kan volstaan met een marginale toetsing of dat zij zelfstandig een
onderzoek ten gronde in de zin van artikel 226a Sv moet verrichten. Wanneer de
procedure op laatstgenoemde wijze wordt ingevuld, brengt dit extra risico's voor de
getuige mee. Doordat de getuige niet alleen door de politie en de rechter-commissaris wordt gehoord maar ook nog eens voor de rechtbank moet verschijnen, loopt hij
een vergrote kans zijn anonimiteit te verliezen. Mn de andere kant doet een onderzoek ten gronde meer recht aan degene door wie het hoger beroep is ingesteld
(doorgaans de verdediging) clan een marginale toetsing.
Ten slotte kan de wettelijke bepaling dat het hoger beroep moet worden ingesteld
bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd, in complexe
zaken ongewenste gevolgen hebben. Wanneer wordt beoogd dat een getuige in twee
of meer met ellcaar verwante, maar niet synchroon lopende zaken slechts met
volledige anonimiteit wordt gehoord, moet het eventuele hoger beroep tegen de
beschildcing van de rechter-commissaris bij verschillende gerechten (narnelijk de
rechtbank en het gerechtshof) worden ingesteld. Dit kan er toe leiden dat door de
raadkamers van de betrokken gerechten conflicterende uitspraken worden gedaan,
die door het ontbreken van de mogelijIcheid tot cassatie niet met ellcaar in overeenstemming te brengen zijn. Het bekend worden van de identiteit van de getuige
in de ene zaak zal vrijwel onvennijdelijk leiden tot de opheffing van diens anonimiteit in de aanverwante zaak.
Ook de bepalingen van artikel 226d Sv worden, in het bijzonder door de verdediging, als een Icnelpunt ervaren. Dew bepalingen komen er in de pralctijk op neer dat
de verdediging doorgaans niet bij het verhoor van de bedreigde getuige aanwezig
mag zijn. Zij wordt dan in de gelegenheid gesteld via een geluidsverbinding (al dan
niet met stemvervormer) of schriftelijk vragen te stellen. Ms de vragen schriftelijk
worden gesteld, bestaat de kans dat de bedreigde gehrige ten tweede of ten derde
male voor verhoor zal worden opgeroepen, teneinde nadere vragen te beantwoorden. De antwoorden op de gestelde vragen worden in de regel niet alle ter kennis
van de verdediging gebracht; zullcs ter beschenning van de anonimiteit van de
getuige. In enkele gevallen heeft de verdediging op het merendeel van haar vragen
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geen antwoord gekregen. Men kan zich afvragen of in dergelijke gevallen het recht
van de verdachte om een getuige onbeperIct en rechtstreelcs te ondervragen niet te
zwaar wordt belcnot. Dit klemt te meer indien de betheiging niet van de verdachte
zelf, maar van derden uitgaat.
Een veelgehoorde klacht van politieambtenaren, officieren van justitie en rechterscommissarissen is dat het waarborgen van de anonimiteit van de erkend bedreigde
getuige in veel gevallen mee brengt dat de verklaring van de getuige van bijzonderheden moet worden ontdaan, waardoor er een voor het bewijs minder waardevolle
verklaring overblijft. De vermelding van details en redenen van wetenschap van de
getuige zou daarentegen te gemalckelijk lcunnen leiden tot de onthulling van de
identiteit van de getuige.
Door het merendeel van geinterviewde functionarissen werd opgemerkt dat in de
wet een bepaling ontbreekt, waarmee wordt voorkomen dat de verklaring van een
getuige twee maal in het dossier wordt gevoegd: een maal op naam en een maal
anoniem. De rechter-cornrnissaris zou verplicht moeten worden daar onderzoek naar
te verrichten en daarover verantwoording af te leggen in zijn proces-verbaal.
Hiermee wordt echter niet voorkomen dat tijdens de behandeling van de zaak ter
terechtzitting in eerste of tweede aanleg door de verdediging het verzoek wordt
gedaan een met name genoemde getuige te horen, die dezelfde is als de bedreigde
getuige.
Ten slotte wordt door enkele officieren van justitie de sanctie van niet-ontvankelijkheid in artikel 349 lid 3 Sv als te zwaar en te ongenuanceerd beschouwd. Met deze
sanctie wordt de officier van justitie geconfronteerd als hij weigert om een door de
rechter gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te
leggen, terwijl die getuige ingevolge een onherroepelijke rechterlijke beschildcing
geen bedreigde getuige is. Deze sanctie brengt mee dat door de politie en de
officier van justitie het hele traject voor de bedreigde getuige moet worden overzien, voordat een anoniem afgelegde getuigenverklaring in het dossier wordt
gevoegd. De kans bestaat immers dat door de rechter-commissaris of de rechter in
hoger beroep (zoals bedoeld in artikel 226b Sv) de vordering van de officier van
justitie tot het verlenen van de status van bedreigde getuige wordt afgewezen en de
rechter vervolgens het bevel geeft deze getuige te dagvaarden of op te roepen. De
officier van justitie heeft op grond van artikel 264 Sv een weigeringsbevoegdheid
met betrelcking tot het oproepen van een bedreigde getuige. De vraag is echter hoe
hij dient te reageren op het verzoek van de verdediging een met name genoemde
getuige te horen, wanneer deze dezelfde is als de bedreigde getuige. De officier van
justitie kan deze oproeping niet expliciet weigeren, omdat daarmee de identiteit van
de bedreigde getuige wordt onthuld. Er zal derhalve naar andere wegen moeten
worden gezocht om te voorkomen dat de getuige door de rechter(-corrunissaris) op
naam wordt gehoord. Het behoeft geen betoog dat het bewandelen van dergelijke
wegen gemaldcelijk spanning zou lcurmen opleveren met het recht op een eerlijk
proces.
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HOOFDSTUK 7
ALGEMENE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

7.1

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt een algemene conclusie getrokken met betrekking tot
de werking van de Wet getuigenbescherming in de praktijk. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met enkele aanbevelingen voor de praktijk en voor de wetgever.

7.2

Algemene conclusie

Met de Wet getuigenbescherming is reeds geldend rechtspraalcrecht inzake anonieme getuigen in het strafproces op onderdelen gecodificeerd en aangevuld. De
wetgever stond voor de moeilijke taak (deels) met elkaar conflicterende grondrechten en belangen met ellcaar af te wegen, namelijk het belang van de waarheidsvinding in het strafproces en de rechten en belangen van de verdachte en de getuige.
Deze afwegingen hebben, na een lange periode van voorbereiding, geleid tot de
invoering van de Wet getuigenbescherming op 1 februari 1994.
In de praktijk blijkt het nog steeds moeilijk om de verschillende belangen en
rechten van de betrokken partijen te beschermen respectievelijk te eerbiedigen. In
de toepassing van de wet, in het bijzonder in de toepassing van de procedure voor
de (erkend) bedreigde getuige, stuit men op het volgende dilemma: een goede
bescherming van de getuige leidt tot een verregaande beperking van de rechten van
de verdediging, met name van haar ondervragingsrecht alsmede tot een getuigenverklaring die, ontdaan van bijzonderheden en redenen van wetenschap, als bewijsmiddel van minder waarde is. Daarentegen leiden het opnemen van de redenen van
wetenschap en de details van de verklaring in het proces-verbaal van verhoor en de
eerbiediging van het ondervragingsrecht van de verdediging vrijwel onvermijdelijk
tot de onthulling van de identiteit van de bedreigde getuige. Onder meer het bestaan
van dit dilemma leidt tot een spaarzaam gebruik van de wet in de praktijk.
Het gegeven dat, blijkens de kwantitatieve gegevens uit de voorgaande hoofdstukken, van de Wet getuigenbescherming vrij weinig gebruik wordt gemaakt, doet de
vraag rijzen of er behoefte bestaat aan een dergelijke wettelijke regeling. Deze
vraag kan bevestigend worden beantwoord. Het feit dat er in enkele tientallen zaken
van de wet gebruik is gemaakt, toont reeds die behoefte aan. Het is, met het oog op
de inbreuken die de toepassing van de wet - ondanlcs de inspanningen van de
wetgever - op de rechten van de verdediging maalct, niet bezwaarlijk dat de wet niet
frequenter wordt gebruikt. Het gebruik van de verklaringen van (beperkt) anonieme
en bedreigde getuigen in de bewijsvoering dient, gelet op de basisprincipes van het
Nederlandse strafprocesrecht immers beperkt te blijven tot uitzonderin.gsgevallen,
hetgeen ook de bedoeling was van de wetgever.
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Duidelijk is geworden dat de wet niet dient te worden afgeschaft, maar zij behoeft
blijkens de ervaren knelpunten, wel verbetering en aanvulling. Ook de afscherming
van de erkend bedreigde getuige in de praktijk kan in sommige gevallen worden
verbeterd.

7.3

Aanbevelingen voor de praktijk

De rapportage inzake een wetsevaluatie is in beginsel niet de plaats om een
gedetailleerde handleiding voor de praktijk te bieden. Echter, met het oog op een
effectieve toepassing van de regeling voor de bedreigde getuige in de pralctijk
worden bier kort enige aandachtspunten geformuleerd. 88
Politiefunctionarissen en officieren van justitie zouden zich beter en vroegtijdiger
dan voorheen moeten realiseren wat de consequenties zijn van het gebruik van de
verldaringen van (beperIct) anonieme en bedreigde getuigen in een strafzaalc. Het
ligt in de wettelijke regeling besloten dat nj niet lichtvaardig wordt toegepast.
Indien er voldoende ander bewijsmateriaal voorhanden is, verdient het de voorkeur
om van het opnemen van een anonieme verldaring in het dossier af te nen.' In
het geval in het dossier een tegenover de politie anoniem afgelegde verklaring is
gevoegd, zal de verdediging vrijwel steeds deze anonieme getuige willen horen.
Deze getuige zal dan met beperIcte of volledige anonimiteit door de rechter
(conunissaris) moeten worden gehoord. Indien niet aan de wettelijke voorwaarden is
voldaan, zal de rechter(-commissaris) het verzoek van de getuige of de vordering
van de officier van justitie tot de (gedeeltelijke) afscherming van de identiteit van
de getuige afwijzen. Deze afwijzing zal er toe leiden dat de getuige op naarn zijn
verklaring zal moeten afleggen, waardoor de hem - in beginsel - toegezegde anonimiteit zal worden opgeheven. In het geval de officier van justitie weigert gehoor te
geven aan het bevel van de rechter een getuige op te roepen, die ingevolge een
onherroepelijke rechterlijke beslissing geen beclreigde getuige is, zal de officier van
justifie niet-ontvankelijk moeten worden verIclaard in zijn vervolging (artikel 349 lid
3 Sv).
Door verscheidene geinterviewde rechters-conunissarissen wordt aangegeven dat de
politie soms niet goed is geinstrueerd met betreldcing tot de wijze waarop met
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De Commissie Remmelink heck in haar rapport Bedreigde getuigen, a.w., voorstellen
gedaan over de optische en akoestische afscherming van bedreigde getuigen. In 1990 is
naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de
zaalc Kostovski (zie hierover paragraaf 2.2.1), door de voorzitter van de vergadering van
Procureurs-Generaal aan de Recherche Advies Commissie (RAC) advies gevraagd met
betreklcing tot de noodzaak van actualisering van deze voorstellen. De RAC heck ter zake
evenwel (nog) niet gerapporteerd.
De implicaties van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de
Edwards-zaak kunnen nog niet geheel worden overzien; hoe compleet moet een dossier
zijn? EFIRM 16 december 1992, Series A, vol. 247-B en NJCM-bulletin, jrg. 18 (1993), p.
449-453.

pretense bedreigde getuigen moet worden omgegaan. Hierdoor worden in somrnige
gevallen beslissingen genomen, die het de facto onmogelijk maken een getuige in
een later stadium van de strafrechtelijke procedure als bedreigde getuige aan te
merken en dienovereenkomstig te horen. Een pretense bedreigde getuige zou in het
algemeen door de opsporingsambtenaren die aan de zaak werken, direct als zodanig
bij de officier van justitie moeten worden aangemeld en deze client zo mogelijk in
aanwezigheid van de teamleider direct te overleggen met de rechter-commissaris.
Op die manier kan een voorlopige inschatting worden gemaalct of de getuige als bedreigde getuige kan worden aangemerkt. Als dat het geval is, kan een plan van
aanpak worden gemaalct.
De logistieke planning van het verhoor van de bedreigde getuige client door de
rechter-commissaris met behulp van de politie en de officier van justitie zeer
zorgvuldig te geschieden. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan de wijze,
de plaats en het tijdstip van verhoor. In de regel zal, ter bescherming van de erkend
bedreigde getuige, worden bepaald dat de verdediging en derhalve ook de officier
van justitie het verhoor van de getuige niet lijfelijk mogen bijwonen. In dat geval
kan worden gekozen voor een verhoor van de getuige op een locatie buiten het
gerechtsgebouw, waarbij de verdediging en de officier van justitie in de gelegenheid
worden gesteld via een geluidsverbinding (al dan niet met een stemvervormer) dan
wel schriftelijk vragen te stellen. In de keuze van d6 wijze waarop de vragen door
de verdediging en de officier van justitie kunnen worden gesteld, clienen de
volgende afwegingen te worden gemaalct. Ben clirecte geluidsverbinding heeft als
voordeel dat de verdediging en de officier van justitie zich niet behoeven te beperken tot het tevoren opgeven van vragen, maar kunnen zij inspelen op de verklaring
die de getuige aflegt. Indien de rechter-cornmissaris zich na het stellen van de
vragen eerst op de hoogte stelt van het antwoord, alvorens de getuige zijn antwoord
aan de verdediging en de officier van justitie geeft, wordt voorkomen dat een
antwoord onverhoeds tot de onthulling van de identiteit van de getuige leidt. Bij het
gebruik van een stemvervormer client men zich te realiseren dat deze het geslacht
van de getuige en een accent doorgaans niet voldoende verhult. Warmeer ervoor
wordt gekozen de verdediging schriftelijke vragen te laten stellen, kan gebruik
worden gemaalct van een fax- en een telefoonverbinding. Op die manier kan de
verdediging direct reageren op het concept proces-verbaal van verhoor en aanvu1lende vragen stellen. Bovendien kan zo doende een tweede verhoor van de getuige,
om nadere vragen te beantwoorden, worden vermeden.
De politie zal een rol spelen bij het vervoer van de getuige, en indien gewenst van
de rechter-commissaris, de verdediging en de officier van justitie naar de plaats van
verhoor. De plaats en het tijdstip van verhoor zullen zo lang mogelijk geheim
moeten worden gehouden, welke gegevens ook in de beschiklcing van de rechtercommissaris en in het proces-verbaal van verhoor dienen te worden verhuld. Dat
kan geschieden door bijvoorbeeld aan te geven dat de getuige op een tijdstip gelegen in een bepaalde periode is gehoord. Ook het geslacht van de getuige dient te
worden verhuld, bijvoorbeeld door de getuige steeds aan te duiden als hij/zij. Belangrijk is tevens dat in het dossier geen door de getuige ondertekende verldaring
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wordt gevoegd, omdat ook de handtekening van de getuige tot de onthulling van
zijn identiteit kan leiden. Ben mogelijkheid is om de getuige zijn verklaring te laten
ondertekenen, van deze handeling melding te malcen in het proces-verbaal van verhoor en een niet ondertekend exemplaar aan de verdediging, de officier van justitie
en de rechter ter zitting te doen toekomen.
Mits zeer zorgvuldig uitgevoerd, zou de wettelijke regeling voor de bedreigde
getuige de mogelijkheid kunnen bieden informanten van de CID als getuigen met
volledige anonimiteit te laten horen. Op deze manier kan een rechterlijke toets van
opsporingsmethoden en van de rechtmatigheid van de opsporingsmethoden plaatsvinden, zoals door de commissie Van Traa wordt voorgestaan.' Bovendien kan de
CID-informatie zo doende als bewijsmiddel worden gebruilct. Dit zou echter een
cultuuromslag bij politie en justitie betekenen. Tot op heden zijn in verschillende
arrondissementen de CID-officieren van justitie zeer terughoudend tegenover het
laten horen van CID-informanten als (bedreigde) getuigen. Afgewacht moet worden
welke effecten de bevindingen van de conunissie Van Traa in dit verband zullen
hebben.

7.4

Aanbevelingen voor de wetgever

Zoals blijkt uit de beschrijving van de knelpunten in de voorgaande hoofdstulcken
zijn er in de Wet getuigenbescherming enkele lacunes geconstateerd. Op deze plaats
wordt de aanbeveling gedaan te overwegen de wet aan te vullen dan wel te
wijzigen.
In de eerste plaats kan worden overwogen in of rond de artikelen 190 Sv en 284 Sv
een bepaling op te nemen waarin de rechter(-commissaris) duidelijker dan thans het
geval is, wordt verplicht zich voorafgaand aan het verhoor van de getuige met
beperIcte anonimiteit op de hoogte te stellen van de identiteit van de getuige.
In de tweede plaats zou in de regeling voor de bedreigde getuige een bepaling
lcunnen worden opgenomen, waarin de rechter-conunissaris de opdracht wordt
gegeven na te gaan of de erkend bedreigde getuige reeds eerder een verklaring op
naam heeft afgelegd. De rechter-corrunissaris dient hierover verantwoording af te
leggen in het proces-verbaal van verhoor.
Daarnaast zou de wetgever zich lumen buigen over de hoger beroepsprocedure van
artikel 226b Sv. De toepassing van deze procedure stuit op diverse problemen.
Overwogen zou lcunnen worden de hoger beroepsprocedure af te schaffen. Het nut
van de hoger beroepsprocedure kan namelijk in twijfel worden getrokken. Uit het
onderhavige onderzoek blijkt dat slechts in drie van de 21 gevallen waarin hoger
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Zie het eindrapport van de Enquetecommissie opsporingsmethoden, a.w., par. 10.8.3 en
par. 10.10.

beroep tegen de beschikking van de rechter-conunissaris is ingesteld, de beslissing
van de raadlcamer anders luidt dan die van de rechter-commissaris. Bovendien week
de beslissing van de raadlcamer slechts in den van die drie gevallen op inhoudelijke,
in plaats van op formele gronden af van die van de rechter-commissaris. Door de
afschaffing van de hoger beroepsmogelijkheid zal de procedure voor de bedreigde
getuige worden verkort. Bovendien kan dan tevens de als tamelijk zinloos en
bovendien als hinderlijk ervaren bepaling van artikel 226a lid 2 Sv worden geschrapt. De betwisting van de gegrondheid van de anonimiteit zou dan eventueel
tijdens de behandeling van de zaak ter terechtzitting kunnen worden aangevochten.
Wordt echter, met het oog op controle en met het oog op eenvormige toepassing
der wet, waarde gehecht aan het handhaven van de hoger beroepsprocedure, dan
zou de wet op dit punt moeten worden aangevuld. Het aanwenden van het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het belang der wet zal, naar het zich laat a.anzien,
weinig soelaas bieden, omdat langs deze weg slechts nu en dan geIsoleerde
rechtsvragen aan de Hoge Raad kunnen worden voorgelegd. De hoger beroepsprocedure van artikel 226b Sv roept echter, zoals in de voorgaande hoofdstuldcen is
uiteengezet, een complex van vragen op.
De wetgever 'can zich, meer dan de Hoge Raad, in zijn afweging niet alleen door
juridische argumenten, maar ook door praktische en politieke argumenten laten
leiden.
In de eerste plaats zou de wetgever, met het oog op de rechtseenheid, een aanwijzing moeten geven omtrent de omvang van de toets die door de raadkamer moet
worden uitgevoerd: dient dit een marginale toetsing of een toetsing ten gronde te
zij n?
Naast het geven van een aanwijzing over de invulling van de hoger beroepsprocedure zou de wetgever kunnen overwegen een mogelijkheid te creeren om conflicterende uitspraken van twee verschillende gerechten met betreldcing tot den (pretense)
bedreigde getuige met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit kan - onverlet
hetgeen hierboven is gezegd over de eigen taak van de wetgever te dezen geschieden door middel van het openstellen van beroep in cassatie. Het derde lid
van artilcel 226b Sv zou dan moeten worden geschrapt. Het in de wet opnemen van
deze laatste mogelijkheid zal echter in verband met de vertraging die dit voor de
behandeling van de hoofdzaak zal veroorzaken in de pralctijk wellicht niet goed
bruikbaar zijn.
De wetgever zou in plaats daarvan ook een bepaling lcunnen creeren, waannee
wordt voorkomen dat een dergelijke situatie ontstaat, bijvoorbeeld door de behandeling van het hoger beroep niet over te laten aan het gerecht in feitelijke aanleg
waarvoor de zaak wordt vervolgd, maar aan de gerechtshoven. Op deze manier
worden de procedures bij een gerecht geconcentreerd en kunnen deze in voorkomende gevallen samenlopen.
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Met de invoering van de Wet getuigenbeschenning heeft de wetgever getracht
procedurele bescherming te bieden aan getuigen. Inmiddels is gebleken dat er in
voorkomende gevallen ook behoefte bestaat aan praktische bescherming.
Op deze plaats wordt, in aansluiting bij de voorstellen van de werkgroep Craemu' en van de cornmissie Van Traa n, de aanbeveling gedaan te overwegen een
wettelijke basis te creeren voor een getuigenbeschenningsprogramma. In bepaalde
gevallen mu een in intemationaal verband geregeld getuigenbeschermingsprogramma wellicht meer mogelijIcheden bieden dan de huidige Wet getuigenbeschenning.
De getuige !can dan op de zitting onbeperkt worden ondervraagd. Zijn verldaring
kan integraal als bewijsmiddel worden gebruilct, terwijI de getuige een effectieve
bescherming kan worden geboden. Een dergelijk programma mu slechts in een zeer
beperkt aantal zaken toegepast lcunnen worden. Het getuigenbeschermingsprogramma zou naast de Wet getuigenbeschenning kunnen bestaan en als een soort
`vangnee lcurmen dienen, in geval de identiteit van de erkend bedreigde getuige
onverho opt wordt onthuld.
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Zie haar rapport Getuigenbescherming in Nederland, a.w.
Zie haar eindrapport, a.w., par. 10.10.

politic verhoor getuige
afweging anoniem verhoor:
ja/nee
I
I

Schema procedure voor de bedreigde getuige
(artikel 136c Sv)

overleg met
OvJ: ja/nee

-41

verhoor op naam
of geen verhoor

NN-verklaring
in dossier

lbewijsmiddel
lex art. 344 lid 3 Sv

1

OvJ heeft NN-verklaring
nodig voor bewijs

verdecliging verzoekt getuigenverhoor
ex art. 263 Sv jo 280 lid 5 Sv

vordering OvJ
tot verlenen status van
becireigde getuige

OvJ weigert (art. 264 Sv)

rechtbank wijst verzoek af;
verciachte is met in verdediging
geschaad (art. 280 lid 5 Sv)

-T

RC toetst gronden
art. 226a lid 1 sv

beschiklcing RC
wel/geen status
1
verdediging in appel
bij raadlcamer
(art. 226b Sv)

OvJ in appel
bij raacilcamer
(art. 226b Sv)

• raadkamer beslist

4

wel/geen status

verhoor met volledige
anonimiteit

bevel verhoor op naam

4

100 roept getuige op

OvJ weigert
oproeping getuige

verhoor op naam
niet-ontvankelijkverklaring
OM (art. 349 lid 3 Sv)
bewijsmiddel
ex artikel 342 lid 2 Sv
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BLJLAGE
Bepalingen in het kader van de Wet getuigenbescherming

Wetboek van Strafvordering
Getuigenverhoor met beperkte anonimiteit
Artikel 190
1. De rechter-commissaris vraagt den verdachten, getuigen en deskimdigen naar naam en
voornamen, leeftijd, beroep en woon- of verblijfplaats; voorts den verdachten naar
geboorteplaats. Indien de verdachte bekend is, vraagt de rechter-commissaris den getuigen
en den deskundigen, of zij diens bloedverwanten of aangehuwden zijn en, zoo ja, in welken
graad.
2. De rechter-commissaris kan hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van de officier van
justitie of op het verzoek van de verdachte of diens raadsman of van de getuige, bepalen
dat vragen naar een bepaald gegeven, bedoeld in het eerste lid, achterwege zal worden
gelaten, indien er gegrond vermoeden bestaat dat de getuige in verband met het afleggen
van zijn verklaring overlast zal ondervinden of in de uitoefening van zijn beroep zal worden
belemmerd. De rechter-conunissaris neemt de maategelen die redelijkerwijs nodig zijn om
onthulling van dit gegeven te voorkomen.
3. De rechter-commissaris maalct in zijn proces-verbaal melding van de redenen waarom het
bepaalde in het tweede lid toepassing heeft gevonden.
4. In geval van een verhoor van een bedreigde getuige vindt het eerste lid geen toepassing.
Artikel 284
1. De voorzitter vraagt den getuige naar naam en voornamen, leeftijd, beroep en woon-en
verblijfplaats; of hij bloed- of aanverwant is van den verdachten, en, zo jaa, in welken
graad. Indien er gegyond vermoeden bestaat dat de getuige in verband met het afleggen van
zijn verklaring overlast zal ondervinden of in de uitoefening van zijn beroep zal worden
belemmerd, kan de rechtbank bepalen dat een bepaald gegeven, bedoeld in de vorige
volzin, door de voorzitter achterwege zal worden gelaten. De rechtbank neemt de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om onthulling van dit gegeven te voorkomen.
(...)
Verhoor van bedreigde getuigen met volledige anonimiteit
Artikel 136c
Onder bedreigde getuige wordt verstaan een getuige ten aanzien van wie door de rechter
bevel is gegeven dat ter gelegenheid van het verhoor zijn identiteit verborgen wordt
gehouden.

131

Art/Ice! 226a
1. De rechter-commissaris beveelt hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van de officier

van justitie of op het verzoek van de verdachte of diens raadsman of van de getuige, dat ter
gelegenheid van het verhoor van die getuige diens identiteit verborgen wordt gehouden,
indien:
a. de getuige of een andere persoon, met het oog op de door de getuige af te leggen verklaring, zich zodanig bedreigd kan a.chten dat, naar redelijkerwijs mod worden aangenomen,
voor het leven, de gezondheid of de veiligheid dan wet de ontwrichting van het gezinsleven
of het sociaal-economisch bestaan van die getuige of die andere persoon moet worden
gevreesd, en
b. de getuige te kermen heeft gegeven wegens deze bedreiging geen verklaring te willen
afleggen. In het andere geval wijst hij de vordering of het verzoek
2. De officier van justitie, de verdachte en diens raadsman, en de getuige worden in de
gelegenheid gesteld daaromtrent te worden gehoord.
3. De rechter-commissaris gaat niet over tot het verhoor van de getuige, zolang tegen zijn
beschildcing nog hoger beroep open staat en, zo dit is ingesteld, totdat het is ingetroldcen of
daarop is beslist, tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het verhoor gedoogt.
In dat geval houdt de rechter-commissaris het proces-verbaal van verhoor van de getuige
onder zich totdat op het hoger beroep is beslist.

Art/Ice! 2266
1. De ingevolge artikel 226a, eerste lid, gegeven beschikking van de rechter-conunissaris is
met redenen omkleed, gedagtelcend en ondertekend en wordt onverwijld schriftelijk ter
kennis gebracht van de officier van justitie en betekend aan de verdachte en de getuige, met
vermelding van de termijn waarbinnen en de wijze waarop het rechtsmiddel, dat tegen de
beschiklcing openstaat, moet worden ingesteld.
2. Tegen de beschikking staat voor de °Meier van justitie binnen veertien dagen na de
dagtekening van de beschildcing en voor de verdachte en de getuige binnen veertien dagen
na de betekening rlanrvan hoger beroep open bij het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor
de zaak wordt vervolgd.
3. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. Indien het hoger beroep tegen een overeenkomstig artikel 226; eerste lid, gegeven bevel gegrond wordt geoordeeld en de rechtercommissaris de getuige reeds met inachtneming van de artikelen 226c-226f heeft verhoord,
draagt de rechter-commissaris zorg dat het proces-verbaal van verhoor van de getuige wordt
vernietigd. De rechter-commissaris maakt hiervan proces-verbaal op. Artikel 226f is van
overeenkomstige toepassing.
4. Tegen de beschikking van het gerecht is beroep in cassatie niet toegelaten.
5. Indien in hoger beroep onherroepelijk is beslist dat de getuige een bedreigde getuige is,
nemen de leden van het gerecht, op straffe van nietigheid, niet aan het onderzoek ter
terechtzitting deel. Artikel 21, derde lid, blijft buiten toepassing.

Arakel 226c
1. Voorafgaande aan het verhoor van een bedreigde getuige stelt de rechter-commissaris
zich op de hoogte van diens identiteit en vermeldt in het proces-verbaal dit te hebben
gedaan.
2. De getuige wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 216 beedigd of aangemaand.
3. De rechter-commissaris verhoort de bedreigde getuige op een zodanige wijze dat zijn
identiteit verborgen blijft.
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Artikel 226d
1. Indien het belang van het verborgen blijven van de identiteit van de bedreigde getuige
zulks vordert, kan de rechter-commissaris bepalen dat de verdachte of diens raadsman dan
wel beiden het verhoor van de bedreigde getuige niet mogen bijwonen. In het laatste geval
is ook de officier van justitie niet bevoegd daarbij tegenwoordig te zijn.
2. De rechter-commissaris stelt de officier van justitie, de verdachte of diens raadsman,
indien hij het verhoor van de getuige niet heeft bijgewoond, zo spoedig mogelijk in kennis
van de inhoud van de door de getuige afgelegde verklaring, hem de gelegenheid biedende
door middel van telecommunicatie of, indien het belang van het verborgen blijven van de
identiteit van de bedreigde getuige zulks niet verdraagt, schriftelijk de vragen op te geven,
die hij gesteld wenst te zien. Tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het
verhoor gedoogt, lumnen vragen reeds vOor de aanvang van het verhoor worden opgegeven.
3. Ingeval de rechter-commissaris belet dat een door de bedreigde getuige gegeven
antwoord ter kennis komt van de officier van justitie, de verdachte of diens raadsman, doet
de rechter-commissaris in het proces-verbaal opnemen dat de gestelde vraag door de
bedreigde getuige is beantwoord.
Artikel 226e
Tijdens het verhoor onderzoelct de rechter-commissaris de betrouwbaarheid van de
bedreigde getuige en legt daaromtrent in het proces-verbaal rekenschap af.
Artikel 226f
1. De rechter-commissaris neemt, zoveel mogelijk in overleg met de officier van justitie, de
maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de identiteit van de bedreigde getuige en de
getuige, ten aanzien van wie een verzoek of vordering als bedoeld in artilcel 226a, eerste lid,
is ingecliend zolang daaromtrent nog niet onherroepelijk is beslist, verborgen te houden.
2. Hij is bevoegd voor dat doe in processtulcken gegevens betreffende de identiteit van de
getuige onvermeld te laten of de processtuldcen te anonirniseren.
3. De anonimisering wordt door de rechter-commissaris en de griffier ondertekend of
gewaarrnerkt.

De bevoegdheid van de officier van justitie om dagvaarding van een (bedreigde) getuige te
weigeren
Artikel 264
De officier van justitie kan bij met redenen omklede beslissing weigeren een door de
verdachte opgegeven getuige te doen dagvaarden of te doen oproepen of een door de
rechter gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen:
a. indien de getuige een bedreigde getuige is, of
b. indien de officier van justitie op grond van zijn aanvankelijk oordeel, dat de getuige
voldoet aan de in artikel 226a, eerste lid, onder a en b genoemde voorwaarden, hem heeft
toegezegd hem op geen andere wijze dan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 226c226f zal worden verhoord. De weigering wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht
van de rechtbank en de verdachte.
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Artikel 280
(--.)
5. Indien de °Meier van justitie op de in artikel 264, onder b, genoemde grond heeft
geweigerd een door de verdachte opgegeven getuige te doen dagvaarden of te doen
oproepen of een door de rechtbank gegeven bevel tot dagvaarding of oproeping van een
getuige ten uitvoer te leggen en ten aanzien van die getuige geen beschildcing, bedoeld in
artikel 226; eerste lid is gegeven, stelt de rechtbank de stuldcen in handen van de rechtercommissaris teneinde de getuige, zo nodig met inachtneming van de artikelen 226c-226f, te
doen verhoren. In geval van een door de verdachte opgegeven getuige blijft het bepaalde in
de vorige volzin buiten toepassing, indien de rechtbank bij met redenen omklede beslissing
van oordeel is dat door het achterwege blijven van het verhoor de verdachte redelijkerwijs
niet in zijn verdediging is geschaad. De officier van justitie dient onmiddellijk nadat de
stuldcen in handen van de rechter-commissaris zijn gesteld de vordering, bedoeld in artikel
226; eerste lid, in. Artikel 316 is van overeenkomstige toepassing.
(...)
Artikel 349
(...)
3. In geval van een weigering van de officier van justitie om een door de rechter gegeven
bevel tot dagvaarding of oproeping van een getuige als bedoeld in artikel 264 ten uitvoer te
leggen, terwijI die getuige ingevolge een onherroepelijke rechterlijke beslissing geen
bedreigde getuige is, spreelct de rechtbank de niet-ontvankelijIcheid van de officier van justitie in zijn vervolging uit.

De bewijsregeling
Artikel 342
I. Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten en omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of
ondervonden heeft.
2. De verklaring van een getuige wiens identiteit niet blijkt, kan alleen tot het bewijs dat de
verdachte het telastegelegde feit heeft begun, indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de getuige is een bedreigde getuige en is als zodanig door de rechter-commissaris op de
wijze voorzien in artikelen 226c-226f verhoord, en
b. het telastegelegde feit, voor zover bewezen, betreft een misdrijf als omschreven in artilcel
67, eerste lid, en !evert gezien zijn aard, het georganiseerde verband waarin het is begaan of
de sarnenhang met andere door de verdachte begane misdrijven, een emstige inbreuk op de
rechtsorde op.
3. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter
niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van een getuige.
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Artikel 344
(—)
3. Ben schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet
blijkt, kan alleen medewerken tot het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft
begaan, indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de bewijsbeslissing vindt in belangrijke mate steun in andersoortig bewijsmateriaal, en
b. door of namens de verdachte is niet op enig moment in het geding de wens te kennen
gegeven om de in de aanhef bedoelde persoon te ondervragen of te doen ondervragen.
Artikel 344a
Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter niet
uitsluitend worden aangenomen op grond van verklaringen van bedreigde getuigen of
schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van personen wier identiteit niet blijkt.
Artikel 360
1. Van het gebruik als bewijsmiddel van de verklaring
- van de getuige, bedoeld in artikel 216, tweede lid, of
- van de bedreigde getuige, of
- van de getuige gehoord op de wijze als voorzien in de artilcelen 190, tweede lid, en 284,
eerste lid, tweede en derde volzin,
of van schriftelijke bescheiden als bedoeld in artikel 344 derde lid, geeft het vonnis in het
bijzonder reden.
(..-)
Het verschoningsrecht
Artikel 219a
De getuige die uit hoofde van zijn ambt of beroep betrolcken is bij het verhoor van een
bedreigde getuige of een daaraan voorafgaand verhoor van die getuige tijdens het voorbereidend onderzoek, kan zich verschonen van het beantwoorden van een hem gestelde vraag,
voor zover zulks voor het verborgen houden van de identiteit van de bedreigde getuige
noodzakelijk is.

Wetboek van Strafrecht
Strafbaarstelling van het doen van uitingen die de verklaringsvrijheid van personen kunnen
belemmeren
Artikel 285a
Hij die opzettelijk mondeling, door gebaren, bij geschrift of afbeelding zich jegens een
persoon uit, kennelijk om diens vrijheid naar waarheid of geweten ten overstaan van een
rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beInvloecien, terwijl hij weet of ernstige
reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd, wordt gestraft met een
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.
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