
het aantal unieke cliënten. Hierdoor
kon minister Rouvoet de Kamer op
1 april 2008 niet informeren over de
stand van de wachtlijsten per i ja
nuari 2008, volgens de definitie die
hij hiervoor hanteert, omdat de cij

‘5 fers die hierover zijn aangeleverd,
niet kloppen met de door hem ge
vraagde definitie. Kortom, de minis
ter zal de provincies vragen om
voortaan de stand van de wachtlijs
ten provinciale jeugdzorg aan te le
veren volgens de door hem
genoemde definitie. VÔér het zo
merreces zal het parlement per brief
worden geïnformeerd over de
voortgang van de verbeteracties om
de wachtlijsten verder aan te pak
ken.

46 Rechtspraak EHRM

Artikel 3

EHRM 28 februari 2008, Saadi t
Italië

Feiten:
De betrokkene in deze zaak. Saadi
(Saudi t. italië. EHRM 28 februari
2008. nr. 37201/06). werd verdacht
van terroristische activiteiten. Hij
zou deel uitmaken van een Al
Qaïda-cel, aansporen tot de ‘jihad’,
gewelddadige aanslagen voorberei
den en instructies van groeperingen
uit het buitenland, in het bijzonder
uit Iran. ontvangen. Bovendien
bleek dat Saadi zijn broer. die bij
een zelfmoordaanslag werd gedood,
beschouwde als martelaar in de
strijd tegen de ongelovigen en de
vijanden van de islam. Het Italiaan-

se gerecht in eerste aanleg achtte
niet bewezen dat Saadi met ierroris
tisch oogmerk’ voorbereidinghande
lingen pleegde, dan wel dat hij dit
deed in het kader van een gewapend
conflict; een volgens Italiaans recht
noodzakelijk element voor vaststel
ling van dat oogmerk (overigens niet
vereist in artikel 83a Sr). Ten tijde
van het hoger beroep werd Saadi in
Tunesië in afwezigheid veroordeeld
voor deelneming aan een terroristi
sche groepering en aanzetten tot ter
rorisme, Daarop vaardigde de
Italiaanse overheid een bevel tot
uitzetting uit. Saadi legde deze uit
zettingsbeslissing voor aan het
EHRM met een beroep op artikel 3
EVRM. Namens de Italiaanse rege
ring en het in de zaak gevoegde
Verenigd Koninkrijk werd bepleit
dat lidstaten niet adequaat de (in
ter-)nationale veiligheid kunnen be
schermen wanneer mogelijk gevaar
lijke personen met een beroep op
artikel 3 EVRM uitzetting of uitle
vering kunnen afwentelen. Volgens
deze lidstaten noodzaakt het huidige
internationale terrorisme tot een uit
leg of verandering op drie punten
van de door het EHRM reeds in
Chahal (chahal t. Verenigd Konink
rijk. EHRM i november ‘996. nr.
22414193) ingezette lijn. Ten eerste
zou het risico van de betrokkene
voor de nationale veiligheid moeten
worden meegewogen, mede omdat
de lidstaat toch ook de plicht heeft
het recht op leven van haar burgers
te beschermen. Ten tweede zou een
bewijslastverzwaring moeten wor
den ingevoerd. Wanneer de lidstaat
bewijs aandraagt dat betrokkene ge
vaar voor de nationale veiligheid op
levert. zou betrokkene bewijs van
dien aard moeten aanleveren waar-

uit volgt dat ‘meer waarschijnlijk is
dan niet’ dat hij in het ontvangende
land een behandeling in strijd met
artikel 3 EVRM zal ondergaan. Ten
slotte zouden door de lidstaat aan
gevraagde diplomatieke garanties
van het ontvangende land moeten
worden meegewogen. Namens de
Italiaanse regering werd daaraan
toegevoegd dat Saadi’s aantijgingen
van een risico op met artikel 3
EVRM strijdige behandeling te laat
kwamen om geloofwaardig te zijn.
Saadi had immers voorafgaand aan
het uitzettingsbevel nooit eerder een
dergelijk risico gemeld, dan wel poli
tiek asiel aangevraagd.

Oordeel EHRM:
Het EHRM laat er geen twijfel over
bestaan: unaniem werd besloten dat
uitzetting van Saadi een schending
van artikel 3 EVRM zou opleveren.
Het absolute karakter van artikel 3
EVRM verzet zich tegen een belan
genafweging zoals namens Italië en
het Verenigd Koninkrijk bepleit.
Het gedrag van betrokkene, hoe
onwenselijk of gevaarlijk ook, weegt
niet mee in het kader van artikel 3
EVRM (ChahaL paragraaf 79) (Het
EHRM verwijst naar indelicato t.
Italië. nr. 31143/96. par. 30. i8 okto
ber 2001. en Rarnirez Sanche R

Frankrijk [0K], nr. 59450/00, par.
115-t i6. 4juli2006). Het misdrijf dal
de betrokkene ten laste is gelegd, is
dan ook irrelevant. Het EHRM be
nadrukt dat een dergelijke belan
genafweging ook principieel onmo
gelijk is. De inschatting van gevaar
voor de nationale veiligheid en de
bepaling van het risico op marteling
zijn immers ten opzichte van elkaar
onafhankelijke grootheden.

Het tweede voorstel van bewijslast
verzwaring verwerpt het EHRM
eveneens. De lidstaat mag niet meer
van betrokkene vergen dan dat be
trokkene bewijs aandraagt waaruit
op ‘substantiële gronden’ een reëel
risico op en met artikel 3 EVRM
strijdige behandeling blijkt. Het
EHRM hanteert voor de risico
inschatting wel een strikte toets.
Naar eigen zeggen komt het Hof
slechts zeldzaam tot een dergelijke
conclusie. Deze toets behelst een
beoordeling van de voorzienbare
consequenties van terugzending
naar het ontvangende land met in
achtneming van de algehele situatie
in dat land en de persoonlijke om
standigheden van de betrokkene.
Bewijs van ‘substantiële gronden’
betekent dat het voor de betrokkene
geïndividualiseerde risico moet
worden aangetoond (individualise
ringsvereiste) (Louter de mogelijk
heid dat betrokkene een met artikel
3 EVRM strjdige behandeling staat
te wachten omdat deze in een onrus
tige situatie in het ontvangende land
zal belanden, is onvoldoende (onder
verwijzing naar Vilvarajah e.a. t het
Verenigd Koninkrijk. EHRM 30 ok
tober 1991. nrs. 13163187. 13164187.
13165/87. 13447/87. 134A8/8.par. III
en Fargan Katani e.a. L Duitsland.
EHRM 31 mei 2001. nr. 67679/01).
Bovendien moet bewijs dat toeziet
op de algehele situatie zijn aange
vuld met cadersteunend bewijs
waaruit ook het specifieke risico
voor de betrokkene blijkt (onder
verwijzing naar Marnazkulov en As
karov t. Turkije. EHRM 4 februari
2005, nrs. 46827/99 en 46951/99. par.

73, en Pvtüslin, t. Turkije. EHRM 26
april aoos. nr. 53566/99, par. 68). Uit
een Salah Sheekh t Nederland volgt
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het aantal unieke cliënten. Hierdoor
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nuari 2008, volgens de definitie die
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niet kloppen met de door hem ge
vraagde definitie. Kortom, de minis
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dal aan dit individualiseringsvereiste
is voldaan. indien iemand behoort
tot een bepaalde groep. Dan moet
de betrokkene wel aantonen dat hij
onderdeel uitmaakt van deze groep
en dat de groep slachtoffer is van
een behandeling in strijd met artikel
3 EVRM (Muratis ,nutandiç. Salah
Sheekh L Nederland, ii januari 2007.

nr. I948’J4. par. 138-149). Daarbij is
ook de kennis van belang die be
schikbaar was of had kunnen zijn
ten tijde van het nemen van de be
slissing tot uitzetting. In het verleden
liggende feiten zijn van belang voor
zover deze een licht kunnen werpen
op de huidige situatie, maar de hui
dige omstandigheden zijn evenwel
bepalend (paragrafen 128-133) (Fol
tering laat zich overigens van andere
vonnen van wrede en onmenselijke
behandeling onderscheiden op
grond van de intentie van de folte
raar (paragrafen 134-136)). Op
grond van het in deze zaak beschik
bare bewijs komt het EHRM tot de
conclusie dat er substantiële gron
den’ bestaan waaruit blijkl dal Saadi
een reëel risico op met art. 3 EVRM
strijdige behandeling loopt in het
onlvangende land.
Ten slotte oordeelt het EHRM dat
Italië wel om diplomatieke garanties
heeft gevraagd, maar dat Tunesië
deze niet heeft afgegeven. Het Hof
voegt hieraan toe dat het verkrijgen
van dergelijke garanties nog niet de
plicht van de lidstaat zou hebben
weggenomen om te onderzoeken of
in de praktische toepassing van die
garanties ook een daadwerkelijke
bescherming van het individu in
kweslie ligt. Het gewicht dal de lid-
staat aan een garantie toekent, moet
per geval en in het licht van de om-

standigheden op hel gegeven lijdstip
worden beoordeeld.

Commentaar
Terrorismebestrijding mag niet te
gen iedere prijs. Het EHRM beves
tigt in de zaak Saadi het eerder
ingenomen slandpunt in Chahat.
Het absolule verbod op met artikel
3 EVRM slrijdige behandeling ver
eist dat lidstaten niet overgaan tot
uitzetting wanneer op ‘substantiële
gronden’ kan worden geloofd dat
een reëel risico bestaat dat betrok
kene in het ontvangende land zal
worden gemarteld of anderszins een
onmenseljke of vemederende be
handeling zal ondergaan (Overigens
lijkt de Nederlandse rechtspraak ten
aanzien van uillevering hiermee in
lijn. In NJ 2007, 277 schrijft Klip,
onder verwijzing naar HR 20 mei
2003. Mi 20ft4.4 1. dat de 1-IR af
scheid heeft genomen van de recht
spraak die stelde dat slechts indien
komt vast te staan dat de opgeëiste
persoon in verband itiet de zaak
waarvoor zijn uitlevering wordt ge
vraagd door functionarissen van de
verzoekende slaat is gefollerd. de
uillevering niel voor inwilliging vat
baar is. causaal verband tussen de
delicten waarvoor uitlevering is ge
vraagd en waarom de verzoekende
staat in het verleden daartoe is over
gegaan of in de toekomst daartoe zal
overgaan, doet er niet toe. Het fol
terverbod is absoluut.’ Met de voor-
opstelling in overweging 3.3 van het
arrest, dat als uitgangspunt moet
‘worden aanvaard, dat uitlevering
een schending kan opleveren van
art. 3 EVRM indien de uilgeleverde
persoon een reëel gevaar loopt om
in het ontvangende land gefolterd te
worden of anderszins een onmense

lijke of vernederende behandeling le
ondergaan’ geeft de HR mijns in
ziens terecht een ongeclausuleerde
interpretatie van het folterverhod.’).
Ook niet wanneer betrokkene een
gevaar voor de (inter-)nationale vei
ligheid oplevert. Het EHRM houdt
dus vasl aan het in Chahal aange
nomen standpunt dat lidstalen in de
‘strijd legen hel terrorisme’ niet de
waarden mogen ondermijnen die zij
proberen te beschermen, zeker niet
in liet geval van “absolute rechten”
waarvoor zelfs in tijden van nood
toestand geen afwijking mogelijk is.
Ten slotte: dit oordeel is niet alleen
op zichzelf interessant maar ook in
het kader van twee te verwachlen
Nederlandse zaken (A. t. Nederland
en Ranizv t. Nederland)( Zie de dis
seri/ing opinion van rechters Myjer
en Zagrehelsky).
De uitspraak is ook gepubliceerd in
EHRC 2008/59 m.nt. A. Woltjers en
JV2oo8/t3Im.nt. K. Wouters.

JCrV

Artikel 3,5,7 en 14

EHEM 12 februari 2008, Kaf ark
t. Cyprus
Cenij-aal staat (onder meer) de
vraag of het, nd de pleegdatum, te
rtLgdraaien van de praktijk om de
executie van levenslange gevange
nisstraffen na een bepaalde tijd te
staken, zodat de klager nu wél echt
levenslang moet uitzitten, in strijd is
met liet legaliteitsbeginsel. Daar
naast wordt de vraag opgeworpen of
de levenslange straf op deze manier
in strijd is met artikel 3 EVRM. De
ze uïtspraak van de Grote Kamer
heeft niet alleen een zekere relevan
tie voor Nederland. maar is de moei

te van het lezen ook waard vanwege
het feit dat het legaliteitsbeginsel in
de EHRM-rechtspraak niet bijzon
der vaak voorbij komt. Bovenal is
de lezenswaardigheid gegeven door
het op het punt van artikel 3 EVRM
verdeelde hof en de ongemeen felle
partly dissenling opion van de
Spaanse rechter Bon-ego Bon-ego.
die zijn mening zelf uitermate kort
als volgt samenvat: ‘Perplexity. Ivory
tower. And regret.’ Als dat niet
nieuwsgierig maakt...

Feiten:
Kafkaris heeft in opdracht van een
tot op de dag van vandaag onbe
kend gebleven persoon op jo juli
1987 een auto opgeblazen: alle drie
de inzittenden komen daarbij om
het leven. Op io maart 1989 wordt
hij daarvoor door hel Assisenhof
van Limassol veroordeeld tot een
levenslange gevangenisstraf. Het
openbaar ministerie had tijdens het
onderzoek ter terechtzitting ge
vraagd of het assisenhof zich wilde
uitspreken over de vraag hoe de
term ‘levenslange gevangenisstraf
uit het wetboek van strafrecht moest
worden geïnterpreteerd en of de
toen heersende praktijk, neergelegd
in een aantal regelingen, die behelst
dat levenslang neerkwam O 20 jaar,
hiermee in overeenstemming was.
Het assisenhof oordeelt dat het geen
bevoegdheid heeft om de rechtsgel
digheid van dP regeling te beoorde
len, maar dat naar de letter van de
wet ‘levenslang’ ook daadwerkelijk
levenslang betekent. Het assisenhof
sluit zich daarmee aan hij de uit
spraak van het Assisenhof van Nico
sia van 5 februari igSH. waarin voor
het eerst op een dergelijke vraag
was ingegaan.
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JCrV

Artikel 3,5,7 en 14

EHEM 12 februari 2008, Kaf ark
t. Cyprus
Cenij-aal staat (onder meer) de
vraag of het, nd de pleegdatum, te
rtLgdraaien van de praktijk om de
executie van levenslange gevange
nisstraffen na een bepaalde tijd te
staken, zodat de klager nu wél echt
levenslang moet uitzitten, in strijd is
met liet legaliteitsbeginsel. Daar
naast wordt de vraag opgeworpen of
de levenslange straf op deze manier
in strijd is met artikel 3 EVRM. De
ze uïtspraak van de Grote Kamer
heeft niet alleen een zekere relevan
tie voor Nederland. maar is de moei

te van het lezen ook waard vanwege
het feit dat het legaliteitsbeginsel in
de EHRM-rechtspraak niet bijzon
der vaak voorbij komt. Bovenal is
de lezenswaardigheid gegeven door
het op het punt van artikel 3 EVRM
verdeelde hof en de ongemeen felle
partly dissenling opion van de
Spaanse rechter Bon-ego Bon-ego.
die zijn mening zelf uitermate kort
als volgt samenvat: ‘Perplexity. Ivory
tower. And regret.’ Als dat niet
nieuwsgierig maakt...

Feiten:
Kafkaris heeft in opdracht van een
tot op de dag van vandaag onbe
kend gebleven persoon op jo juli
1987 een auto opgeblazen: alle drie
de inzittenden komen daarbij om
het leven. Op io maart 1989 wordt
hij daarvoor door hel Assisenhof
van Limassol veroordeeld tot een
levenslange gevangenisstraf. Het
openbaar ministerie had tijdens het
onderzoek ter terechtzitting ge
vraagd of het assisenhof zich wilde
uitspreken over de vraag hoe de
term ‘levenslange gevangenisstraf
uit het wetboek van strafrecht moest
worden geïnterpreteerd en of de
toen heersende praktijk, neergelegd
in een aantal regelingen, die behelst
dat levenslang neerkwam O 20 jaar,
hiermee in overeenstemming was.
Het assisenhof oordeelt dat het geen
bevoegdheid heeft om de rechtsgel
digheid van dP regeling te beoorde
len, maar dat naar de letter van de
wet ‘levenslang’ ook daadwerkelijk
levenslang betekent. Het assisenhof
sluit zich daarmee aan hij de uit
spraak van het Assisenhof van Nico
sia van 5 februari igSH. waarin voor
het eerst op een dergelijke vraag
was ingegaan.
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Na zijn veroordeling krijgt Kafkaris
bij aanvang van de executie van zijn
straf een brief van de gevangenisau
toriteiten dat de beoogde datum van

— zijn invrijheidstelling i6 juli 2002 is,

fr later wordt deze datum gesteld op 2

november 2002. Op 9 oktober 1992

verwerpt het Hooggerechtshof het
zogenaamde habeas corpus-beroep
van een andere gevangene (die niet
werd vrijgelaten op de voor hem be
rekende datum): het Hooggerechts
hof acht de regelingen ongrond
wettelijk en ultra vires. In mei 1996

wordt de gevangeniswetgeving aan
gepast: levenslang kent nu geen ver
vroegde invrijheidstelling meer.
Kafkaris’ verzoek tot vervroegde in
vrijheidstelling wordt afgewezen. Op
2 november 2002 wordt hij niet vrij
gelaten.
Katkaris begint vervolgens een ha
beas corpus-procedure. Daarin
wordt door het Hooggerechtshof
geoordeeld dat artikel 7 EVRM ziet
op de straf die wordt opgelegd en
niet op de tenuitvoerlegging ervan.
Een wijziging in de praktijk van de
tenuitvoerlegging is dus niet in strijd
met artikel 7. Ook in hoger beroep
in deze procedure krijgt hij nul op
het rekest.
Kafkaris heeft vier klachten: (t)

schending van artikel 3 wegens ex
cessief lange gevangenisstraf en de
grote onzekerheid waarin hij tijden-
lang heeft verkeerd aangaande zijn
invrijheidstelling: (2) schending van
artikel lïd t EVRM: zijn detentie is
‘unlawful’ vanaf 2 november 2002;

(3) Schending van artikel 7 EVRM
door de onvoorzienbare ontwikke
lingen met betrekking tot de gevan
genisregels en de terugwerkende
kracht van de nieuwe regeling: (4)
schending van artikel 14 EVRM

omdat de meeste andere levenslang
veroordeelden wel zijn vrijgelaten
na 20 jaar.

Oordeel EHRM: Ten aanzien van
de eerste klacht oordeelt het EHRM
dat er geen schending is van artikel 3
EVRM. Het terzake zeer uitgebreid
gedocumenteerde arrest laat zich in
het bestek van deze rubriek moeilijk
samenvatten. Het is geen verrassing
dat het EHRM oordeelt dat de le
venslange gevangenisstraf op zich
zelf geen schending van artikel 3
EVRM oplevert, zolang juridisch en
feitelijk de mogelijkheid bestaat tot
beëindiging van de tenuitvoerleg
ging. Dat die beëindiging hoogst uit
zonderlijk kan zijn verandert dit
niet. Ook de onzekerheid die voor
Kafkaris heeft bestaan verandert dit
niet. Reeds bij zijn veroordeling
werd er immers op gezinspeeld dat
hij echt levenslang zou moeten zit
ten en de definitieve wijziging van
het beleid voltrok zich in een be
trekkelijk korte periode na de aan
vang van de tenuitvoerlegging van
zijn straf. Hij heeft dus niet de hele
tijd redelijkerwijs kunnen denken
dat hij daadwerkelijk vrij zou komen

2 november 2002. Dit oordeel is
bepaald niet unaniem: io stemmen
legen 7.
De stemmen zijn aanzienlijk minder
verdeeld ten aanzien van de tweede
klacht. Met iô tegen t wordt ook
hier geen schending van artikel lid

EVRM aangenomen. Kort gezegd
komt het erop neer dat nu eenmaal
in de wet staat dat Katkaris een le
venslange gevangenisstraf kon krij
gen en dat een competent gerecht.
met toepassing van die wet. de straf
heeft opgelegd. In het vonnis van
het Assisenhof wordt niet gesproken

over vervroegde invrijheidstelling.
De brief van de gevangenisautoritei
ten maakt dit niet anders.
De derde klacht ziet op het legali
teitsbeginsel en valt in twee delen
uiteen: de kwaliteit van de regelge
ving (die immers ongegrond werd
verklaard) en het met terugwerken
de kracht toepassen van de nieuwe
regels. Het EF{RM val eerst zijn ju
risprudentie met betrekking tot het
begrip law’ samen: het begrip wordt
materieel geïnterpreteerd, wat in
houdt dat geschreven en ongeschre
ven wetgeving en ook lagere
regelgeving eronder vallen; de wet is
het geheel van wetgeving en juris
prudentie zoals dat door de rechter
wordt geïnterpreteerd. Daarnaast
moet deze regelgeving ‘accessible’
en toreseeabl& zijn. Hierin komt
het lex certa-beginsel tot uitdruk
king. Dit neemt niet weg dat wetge
ving soms met opzet ruim gefor
muleerd wordt om te verstrekkende
rigiditeit te voorkomen. Een norm
adressaat moet echter in redelijk
heid kunnen voorzien wanneer en
op welke wijze zijn gedraging straf
baar is.
In casu bestaat er geen misverstand
over dc .strafbepaling: moord is
strafbaar en wordt bedreigd met een
mandatorv levenslange gevange
nisstraf. De praktijk van de lenuit
voerlegging was echter anders en het
was voor Kafkaris niet te voorzien
dat hierin verandering zou komen.
Het EHRM bekijkt nu of de tekst
van de wet in combinatie met de in
terpretatie ervan in de jurispruden
tie voldoende toegankelijke en
voorzienbare regelgeving opleverde.
Ofschoon de regeling waarin de
tenuitvoerlegging van de levenslan
ge gevangenisstraf op 20 jaar werd

gezet slechts betrekking had op de
tenuitvoerleging en niet op de
strafbedreiing of —oplegging, oor
deelt het EHRM hier dat de inter
pretatie van deze combinatie van
regelgeving toenmaals verder ging
dan dat het duidelijk is ‘that, in reali
ty, the understanding and the appli
cation of these Regulations vent
beyond this. The distinction bet
ween the scope of a life sentence
and the manner of its execution was
therefore not irnmediately appa
rent’. De eerste keer dat vanuit het
openbaar ministerie een andere visie
op deze praktijk werd gegeven was
nâdat Katkaris de moorden had ge
pleegd.
Aan de andere kant vindt het
EHRM niet dat met terugwerkende
kracht een zwaardere straf is opge
legd. Er kon ook weer niet gezegd
worden dat een levenslange gevan
genisstraf per definitie op 20 jaar
zou uitkomen.
Het EHRM vindt dat de kwaliteit
van de regelgeving tekortschoot: de
ze was niet precies genoeg geformu
leerd. waardoor Kafkaris niet in
staat was oni duidelijkheid te krijgen
over de strekking van het begrip ‘le
venslange gevangenisstraf’ en de
tenuitvoerlegging daarvan. Dat deel
van de klacht is dus gegrond (]5 te
gen 2). Tegelijkertijd ;indt het Hof
niet dat door wijziging van de prak
tijk van de tenuinoerleggbzg van de
straf gezegd tan worden dat er een
zwaardere straf is opgelegd (i6 tegen
i). Hier worden de tenuitvoerleg
ging en de oplegging dus wel uit el
kaar gehouden.
Er wordt geen schending van artikel
t4 aangenomen (klacht over artikel
14 EVRM). Dat de Cvprioiische
president Kafkaris nog geen (wat ik
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Na zijn veroordeling krijgt Kafkaris
bij aanvang van de executie van zijn
straf een brief van de gevangenisau
toriteiten dat de beoogde datum van

— zijn invrijheidstelling i6 juli 2002 is,

fr later wordt deze datum gesteld op 2

november 2002. Op 9 oktober 1992

verwerpt het Hooggerechtshof het
zogenaamde habeas corpus-beroep
van een andere gevangene (die niet
werd vrijgelaten op de voor hem be
rekende datum): het Hooggerechts
hof acht de regelingen ongrond
wettelijk en ultra vires. In mei 1996

wordt de gevangeniswetgeving aan
gepast: levenslang kent nu geen ver
vroegde invrijheidstelling meer.
Kafkaris’ verzoek tot vervroegde in
vrijheidstelling wordt afgewezen. Op
2 november 2002 wordt hij niet vrij
gelaten.
Katkaris begint vervolgens een ha
beas corpus-procedure. Daarin
wordt door het Hooggerechtshof
geoordeeld dat artikel 7 EVRM ziet
op de straf die wordt opgelegd en
niet op de tenuitvoerlegging ervan.
Een wijziging in de praktijk van de
tenuitvoerlegging is dus niet in strijd
met artikel 7. Ook in hoger beroep
in deze procedure krijgt hij nul op
het rekest.
Kafkaris heeft vier klachten: (t)

schending van artikel 3 wegens ex
cessief lange gevangenisstraf en de
grote onzekerheid waarin hij tijden-
lang heeft verkeerd aangaande zijn
invrijheidstelling: (2) schending van
artikel lïd t EVRM: zijn detentie is
‘unlawful’ vanaf 2 november 2002;

(3) Schending van artikel 7 EVRM
door de onvoorzienbare ontwikke
lingen met betrekking tot de gevan
genisregels en de terugwerkende
kracht van de nieuwe regeling: (4)
schending van artikel 14 EVRM

omdat de meeste andere levenslang
veroordeelden wel zijn vrijgelaten
na 20 jaar.

Oordeel EHRM: Ten aanzien van
de eerste klacht oordeelt het EHRM
dat er geen schending is van artikel 3
EVRM. Het terzake zeer uitgebreid
gedocumenteerde arrest laat zich in
het bestek van deze rubriek moeilijk
samenvatten. Het is geen verrassing
dat het EHRM oordeelt dat de le
venslange gevangenisstraf op zich
zelf geen schending van artikel 3
EVRM oplevert, zolang juridisch en
feitelijk de mogelijkheid bestaat tot
beëindiging van de tenuitvoerleg
ging. Dat die beëindiging hoogst uit
zonderlijk kan zijn verandert dit
niet. Ook de onzekerheid die voor
Kafkaris heeft bestaan verandert dit
niet. Reeds bij zijn veroordeling
werd er immers op gezinspeeld dat
hij echt levenslang zou moeten zit
ten en de definitieve wijziging van
het beleid voltrok zich in een be
trekkelijk korte periode na de aan
vang van de tenuitvoerlegging van
zijn straf. Hij heeft dus niet de hele
tijd redelijkerwijs kunnen denken
dat hij daadwerkelijk vrij zou komen

2 november 2002. Dit oordeel is
bepaald niet unaniem: io stemmen
legen 7.
De stemmen zijn aanzienlijk minder
verdeeld ten aanzien van de tweede
klacht. Met iô tegen t wordt ook
hier geen schending van artikel lid

EVRM aangenomen. Kort gezegd
komt het erop neer dat nu eenmaal
in de wet staat dat Katkaris een le
venslange gevangenisstraf kon krij
gen en dat een competent gerecht.
met toepassing van die wet. de straf
heeft opgelegd. In het vonnis van
het Assisenhof wordt niet gesproken

over vervroegde invrijheidstelling.
De brief van de gevangenisautoritei
ten maakt dit niet anders.
De derde klacht ziet op het legali
teitsbeginsel en valt in twee delen
uiteen: de kwaliteit van de regelge
ving (die immers ongegrond werd
verklaard) en het met terugwerken
de kracht toepassen van de nieuwe
regels. Het EF{RM val eerst zijn ju
risprudentie met betrekking tot het
begrip law’ samen: het begrip wordt
materieel geïnterpreteerd, wat in
houdt dat geschreven en ongeschre
ven wetgeving en ook lagere
regelgeving eronder vallen; de wet is
het geheel van wetgeving en juris
prudentie zoals dat door de rechter
wordt geïnterpreteerd. Daarnaast
moet deze regelgeving ‘accessible’
en toreseeabl& zijn. Hierin komt
het lex certa-beginsel tot uitdruk
king. Dit neemt niet weg dat wetge
ving soms met opzet ruim gefor
muleerd wordt om te verstrekkende
rigiditeit te voorkomen. Een norm
adressaat moet echter in redelijk
heid kunnen voorzien wanneer en
op welke wijze zijn gedraging straf
baar is.
In casu bestaat er geen misverstand
over dc .strafbepaling: moord is
strafbaar en wordt bedreigd met een
mandatorv levenslange gevange
nisstraf. De praktijk van de lenuit
voerlegging was echter anders en het
was voor Kafkaris niet te voorzien
dat hierin verandering zou komen.
Het EHRM bekijkt nu of de tekst
van de wet in combinatie met de in
terpretatie ervan in de jurispruden
tie voldoende toegankelijke en
voorzienbare regelgeving opleverde.
Ofschoon de regeling waarin de
tenuitvoerlegging van de levenslan
ge gevangenisstraf op 20 jaar werd

gezet slechts betrekking had op de
tenuitvoerleging en niet op de
strafbedreiing of —oplegging, oor
deelt het EHRM hier dat de inter
pretatie van deze combinatie van
regelgeving toenmaals verder ging
dan dat het duidelijk is ‘that, in reali
ty, the understanding and the appli
cation of these Regulations vent
beyond this. The distinction bet
ween the scope of a life sentence
and the manner of its execution was
therefore not irnmediately appa
rent’. De eerste keer dat vanuit het
openbaar ministerie een andere visie
op deze praktijk werd gegeven was
nâdat Katkaris de moorden had ge
pleegd.
Aan de andere kant vindt het
EHRM niet dat met terugwerkende
kracht een zwaardere straf is opge
legd. Er kon ook weer niet gezegd
worden dat een levenslange gevan
genisstraf per definitie op 20 jaar
zou uitkomen.
Het EHRM vindt dat de kwaliteit
van de regelgeving tekortschoot: de
ze was niet precies genoeg geformu
leerd. waardoor Kafkaris niet in
staat was oni duidelijkheid te krijgen
over de strekking van het begrip ‘le
venslange gevangenisstraf’ en de
tenuitvoerlegging daarvan. Dat deel
van de klacht is dus gegrond (]5 te
gen 2). Tegelijkertijd ;indt het Hof
niet dat door wijziging van de prak
tijk van de tenuinoerleggbzg van de
straf gezegd tan worden dat er een
zwaardere straf is opgelegd (i6 tegen
i). Hier worden de tenuitvoerleg
ging en de oplegging dus wel uit el
kaar gehouden.
Er wordt geen schending van artikel
t4 aangenomen (klacht over artikel
14 EVRM). Dat de Cvprioiische
president Kafkaris nog geen (wat ik
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kortheidshalve maar even aanduid
als) gratie heeft verleend en een
flink aantal anderen die in dezelfde
positie zaten wel, houdt geen ver
band met een van de rechten die
door het verdrag worden beschermd
(in relatie waarmee deze klacht be
oordeeld moet worden). Het is sim
pelweg de discretionaire bevoegd
heid van de president en die gaat in
dit geval ver (16 tegen i).

In een partly dissenting opinion ke
ren 5 rechters zich tegen het oordeel
dat er geen sprake is van schending
van artikel 3 EVRM: zij vinden dat
de huidige stand van zaken in Cy
prus dusdanig zwaar leunt op de dis
cretionaire bevoegdheden van de
president dat niet gesproken kan
worden van een reëel uitzicht op
vrijlating. Tegen deze arbitraire
praktijk zijn geen adequate waar
borgen. Eén en ander verdraagt zich
sLecht met een aantal (in het arrest
ook genoemde) aanbevelingen van
de Raad van Europa. Zij vinden
(samen met een andere rechter in
een concurring opinion) dat het tijd
wordt dat het EHRM duidelijk be
vestigt dat het opleggen van een on
verkortbare levenslange gevangenis
straf ten principale niet verenigbaar
is met artikel 3 EVRM.
Twee andere dissenters vinden weer
dat het Hof op oneigenlijke gronden
heeft besloten dat er sprake was van
schending van artikel 7 EVRM. Zij
vinden dat ook hij de beoordeling
van kwaliteit van de wet de executie
van de straf en het opleggen ervan
meer uit elkaar gehouden kon wor
den.
Ten slotte de dissenting opinion van
Borrego Borrego: geheel ontdaan
van het normaal formele en wollige
taalgebruik fulmineeri hij vijf pagi

na’s lang tegen de besluitvorming
van het EHRM. Hij is van mening
dat er een schending is van artikel 7
EVRM en daardoor ook van de an
dere artikelen. De hamvraag: was er
op jo juli 1987 regelgeving die in wat
voor interpretatie dan ook, inhield
dat een veroordeling tot levenslange
gevangenisstraf niet inhield dat de
veroordeelde na 20 jaar zou vrijko
men? Zijn antwoord: nee. De rede
nering dat er een inbreuk was op het
principe: geen straf zonder wet kan
in de ogen van de dissenter niet sa
menvallen met het oordeel dat er
nïet met terugwerkende kracht een
zwaardere straf is opgelegd. Hij
maakt zich verder nog kwaad over
het feit dat vervroegde invrijheid
stelling van Kaficaris lijkt af te han
gen van zijn bereidheid om de
identiteit van zijn opdrachtgever te
onthullen. Kaficaris zal onder deze
omstandigheden naar alle waar
schijnlijk zijn dood vinden in de cel.
Hoe in het arrest dan gesteld kan
worden dat hier geen sprake is van
mensonterende behandeling ontgaat
Borrego Borrego dan ook ten
enenmale: sterker nog, hij vindt dat
hier sprake is marteling. Er zitten, zo
stelt hij. op dit punt overwegingen in
de uitspraak die een mensenrech
tenhof onwaardig zijn.

Commentaar
Tja. Het commentaar uit de eigen
geledingen is onverbloemd en daar
is ook wel reden voor. Maar laat ik
beginnen met te stellen dat met na
me de verdeeldheid ten aanzien van
de schending van artikel 3 EVRM
voor Nederland interessant is. Voor
alsnog is ons beleid ten aanzien van
de levenslang gestraften nog onver
anderd en is het ook in Nederland

de vraag of er gesproken kan wor
den van een reëel uitzicht op vrijla
ting. Dit gekoppeld aan een (de
laatste jaren duidelijk waarneemba
re) toename van het aantal levens
lang veroordelingen. maakt dat het
de hoogste tijd lijkt voor herbezin
ning. Daartoe Lijkt vanuit de politiek
in ieder geval weinig initiatief te
worden genomen. Wel heeft de RSJ
in 2006 het advies Perspectief op
verandering uitgebracht, waarin
aanbevelingen worden gedaan om
trent een systeem rond VI voor le
venslang gestraften. Ook vanuit de
wetenschap is er de laatste jaren
echter veel geschreven en uit deze Ii
teratuur wordt duidelijk dat Neder
land er niet zeker van moet zijn dat
het beleid t.a.v de levenslang ge
straften de toets in Straatsburg kan
doorstaan. Zeker na het arrest Léger
t Frankrijk (EKRM ii april 2006,

EHRC 2006.69), waarin het EHRM
al uitmaakte dat een onverkortbare
levenslange straf zonder uitzicht op
vrijlating wel eens in strijd zou kun
nen zijn met artikel 3 EVRM, zijn er
stemmen opgegaan dat Nederland
wel eens een probleem zou kunnen
hebben. Ook de in de laatste jaren
tot stand gekomen resoluties en
aanbevelingen binnen de Raad van
Europa (ze worden ook in het hier
besproken arrest uitgebreid ge
noemd) lijken tot enige beweging te
noodzaken. Vooralsnog lijkt het
echter stil te zijn op dit vlak (zie. on
der meer, WF. van Hattum, ‘Per
spectief op verandering’, Sancties
2007, p. ‘9-3’; N.J.M. Kwakman,
‘Het rationele van de straf’, DD
2007, 71; F.W. Bleichrodt, Een leven
lang (oratie RUG), Deventer: Klu
wer 2006; F. van Laanen, ‘Levens
lange gevangenisstraf en artikel 3

EVRM’. NJCM-bulletin 2006, p.
970-983; H.K. Elzinga en W.F. van
Hattum, Het wetsontwerp voor
waardelijke invrijheidstelling en de
levenslange gevangenisstraf’. NJB
2006. p. 1302-1307; P.C. Vegter,
Deugt de levenslange gevangenis
straf?’, Strajblad 2006, p. 292-300 en
C.W. Noorduyn, ‘Levenslang, gratie
en art. lid 4 EVRM’, Strafl,lad
2007, p. 217-225).

De overwegingen omtrent het ver
bod op terugwerkende kracht zijn
opvallend omdat hier wel heel rigide
wordt vastgehouden aan het onder
scheid tussen het opleggen van de
straf op basis van een wettelijke be
paling door de rechter en de tenuit
voerlegging van de straf door de
administratie. Er zijn genoeg argu
menten om te stellen dat. als de ad
ministratie eenmaal aan zet is en de
tenuitvoerlegging loopt, zij een
strafmotivering als ‘verdachte ver
dient in het geheel geen plaats meer
in onze samenleving’ op de lange
termijn kan laten voor wat ze is. Op
zo’n moment is er dus duidelijk een
onderscheid tussen de strafopleg
ging en de tenuitvoerlegging. Na
verloop van tientallen jaren kan zo’n
strafmotivering nïet meer leidend
zijn. Als er echter in de tenuitvoer
Legging een zo bestendige praktijk is
dat niemand er aan zal twijfelen dat
op een zeker moment sprake kan
zijn van vrijlating, dan kan volgens
mij toch niet teer helemaal volge
houden worden dat de tenuitvoer
Legging en de oplegging echt niets
met elkaar te maken hebben. Het
zal immers niet in de laatste plaats
de rechter zijn die bij het opleggen
van de straf laat meewegen dat in
vrijheidstelling op termijn wel zal
plaatsvinden. Bij de oplegging van
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kortheidshalve maar even aanduid
als) gratie heeft verleend en een
flink aantal anderen die in dezelfde
positie zaten wel, houdt geen ver
band met een van de rechten die
door het verdrag worden beschermd
(in relatie waarmee deze klacht be
oordeeld moet worden). Het is sim
pelweg de discretionaire bevoegd
heid van de president en die gaat in
dit geval ver (16 tegen i).

In een partly dissenting opinion ke
ren 5 rechters zich tegen het oordeel
dat er geen sprake is van schending
van artikel 3 EVRM: zij vinden dat
de huidige stand van zaken in Cy
prus dusdanig zwaar leunt op de dis
cretionaire bevoegdheden van de
president dat niet gesproken kan
worden van een reëel uitzicht op
vrijlating. Tegen deze arbitraire
praktijk zijn geen adequate waar
borgen. Eén en ander verdraagt zich
sLecht met een aantal (in het arrest
ook genoemde) aanbevelingen van
de Raad van Europa. Zij vinden
(samen met een andere rechter in
een concurring opinion) dat het tijd
wordt dat het EHRM duidelijk be
vestigt dat het opleggen van een on
verkortbare levenslange gevangenis
straf ten principale niet verenigbaar
is met artikel 3 EVRM.
Twee andere dissenters vinden weer
dat het Hof op oneigenlijke gronden
heeft besloten dat er sprake was van
schending van artikel 7 EVRM. Zij
vinden dat ook hij de beoordeling
van kwaliteit van de wet de executie
van de straf en het opleggen ervan
meer uit elkaar gehouden kon wor
den.
Ten slotte de dissenting opinion van
Borrego Borrego: geheel ontdaan
van het normaal formele en wollige
taalgebruik fulmineeri hij vijf pagi

na’s lang tegen de besluitvorming
van het EHRM. Hij is van mening
dat er een schending is van artikel 7
EVRM en daardoor ook van de an
dere artikelen. De hamvraag: was er
op jo juli 1987 regelgeving die in wat
voor interpretatie dan ook, inhield
dat een veroordeling tot levenslange
gevangenisstraf niet inhield dat de
veroordeelde na 20 jaar zou vrijko
men? Zijn antwoord: nee. De rede
nering dat er een inbreuk was op het
principe: geen straf zonder wet kan
in de ogen van de dissenter niet sa
menvallen met het oordeel dat er
nïet met terugwerkende kracht een
zwaardere straf is opgelegd. Hij
maakt zich verder nog kwaad over
het feit dat vervroegde invrijheid
stelling van Kaficaris lijkt af te han
gen van zijn bereidheid om de
identiteit van zijn opdrachtgever te
onthullen. Kaficaris zal onder deze
omstandigheden naar alle waar
schijnlijk zijn dood vinden in de cel.
Hoe in het arrest dan gesteld kan
worden dat hier geen sprake is van
mensonterende behandeling ontgaat
Borrego Borrego dan ook ten
enenmale: sterker nog, hij vindt dat
hier sprake is marteling. Er zitten, zo
stelt hij. op dit punt overwegingen in
de uitspraak die een mensenrech
tenhof onwaardig zijn.

Commentaar
Tja. Het commentaar uit de eigen
geledingen is onverbloemd en daar
is ook wel reden voor. Maar laat ik
beginnen met te stellen dat met na
me de verdeeldheid ten aanzien van
de schending van artikel 3 EVRM
voor Nederland interessant is. Voor
alsnog is ons beleid ten aanzien van
de levenslang gestraften nog onver
anderd en is het ook in Nederland

de vraag of er gesproken kan wor
den van een reëel uitzicht op vrijla
ting. Dit gekoppeld aan een (de
laatste jaren duidelijk waarneemba
re) toename van het aantal levens
lang veroordelingen. maakt dat het
de hoogste tijd lijkt voor herbezin
ning. Daartoe Lijkt vanuit de politiek
in ieder geval weinig initiatief te
worden genomen. Wel heeft de RSJ
in 2006 het advies Perspectief op
verandering uitgebracht, waarin
aanbevelingen worden gedaan om
trent een systeem rond VI voor le
venslang gestraften. Ook vanuit de
wetenschap is er de laatste jaren
echter veel geschreven en uit deze Ii
teratuur wordt duidelijk dat Neder
land er niet zeker van moet zijn dat
het beleid t.a.v de levenslang ge
straften de toets in Straatsburg kan
doorstaan. Zeker na het arrest Léger
t Frankrijk (EKRM ii april 2006,

EHRC 2006.69), waarin het EHRM
al uitmaakte dat een onverkortbare
levenslange straf zonder uitzicht op
vrijlating wel eens in strijd zou kun
nen zijn met artikel 3 EVRM, zijn er
stemmen opgegaan dat Nederland
wel eens een probleem zou kunnen
hebben. Ook de in de laatste jaren
tot stand gekomen resoluties en
aanbevelingen binnen de Raad van
Europa (ze worden ook in het hier
besproken arrest uitgebreid ge
noemd) lijken tot enige beweging te
noodzaken. Vooralsnog lijkt het
echter stil te zijn op dit vlak (zie. on
der meer, WF. van Hattum, ‘Per
spectief op verandering’, Sancties
2007, p. ‘9-3’; N.J.M. Kwakman,
‘Het rationele van de straf’, DD
2007, 71; F.W. Bleichrodt, Een leven
lang (oratie RUG), Deventer: Klu
wer 2006; F. van Laanen, ‘Levens
lange gevangenisstraf en artikel 3

EVRM’. NJCM-bulletin 2006, p.
970-983; H.K. Elzinga en W.F. van
Hattum, Het wetsontwerp voor
waardelijke invrijheidstelling en de
levenslange gevangenisstraf’. NJB
2006. p. 1302-1307; P.C. Vegter,
Deugt de levenslange gevangenis
straf?’, Strajblad 2006, p. 292-300 en
C.W. Noorduyn, ‘Levenslang, gratie
en art. lid 4 EVRM’, Strafl,lad
2007, p. 217-225).

De overwegingen omtrent het ver
bod op terugwerkende kracht zijn
opvallend omdat hier wel heel rigide
wordt vastgehouden aan het onder
scheid tussen het opleggen van de
straf op basis van een wettelijke be
paling door de rechter en de tenuit
voerlegging van de straf door de
administratie. Er zijn genoeg argu
menten om te stellen dat. als de ad
ministratie eenmaal aan zet is en de
tenuitvoerlegging loopt, zij een
strafmotivering als ‘verdachte ver
dient in het geheel geen plaats meer
in onze samenleving’ op de lange
termijn kan laten voor wat ze is. Op
zo’n moment is er dus duidelijk een
onderscheid tussen de strafopleg
ging en de tenuitvoerlegging. Na
verloop van tientallen jaren kan zo’n
strafmotivering nïet meer leidend
zijn. Als er echter in de tenuitvoer
Legging een zo bestendige praktijk is
dat niemand er aan zal twijfelen dat
op een zeker moment sprake kan
zijn van vrijlating, dan kan volgens
mij toch niet teer helemaal volge
houden worden dat de tenuitvoer
Legging en de oplegging echt niets
met elkaar te maken hebben. Het
zal immers niet in de laatste plaats
de rechter zijn die bij het opleggen
van de straf laat meewegen dat in
vrijheidstelling op termijn wel zal
plaatsvinden. Bij de oplegging van
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beslissing omtrent voorlopige hechde straf wordt hier dus rekening mee
gehouden. Het EHRM is hier wel
heel erg formalistisch en ik kan me
de opwinding van Borrego Borrego
dus wel voorstellen.
In de uitspraak wordt overigens nog
gerefereerd aan Achour t Frankrijk
(EHRM io november 2004, zie ook
EHRC 2005. 3 m.nt. G. Mols). Dat
was ook al een typisch geval:
Achour kreeg, omdat hij had gere
cidiveerd, een zwaardere straf. De
betreffende recidiveregeling was
echter nog niet van toepassing toen
hij voor het eerst werd veroordeeld:
toen was het nog zo dat strafverzwa
ring na recidive in de eerste vijf jaar
na de veroordeling mogelijk was.
Deze termijn werd (nadat de vijf
jaar voor Achour al waren verstre
ken) naderhand verlengd tot io jaar.
In eerste aanleg kreeg Achour nog
met vier tegen drie stemmen voor
elkaar dat de schending van het ver
bod op terugwerkende kracht als
bedoeld in artikel 7 EVRM werd te
ruggedraaid. De Grand Chamber
(29 maart 2006, EHRC 2006, 62
m.nt. G. Mols) oordeelde echter
(met i6 tegen i) dat ten tijde van het
tweede gepleegde feit (de recidive)
de betreffende regeling al wel was
ingevoerd en dat er dus helemaal
geen sprake was van het zwaarder
straffen met terugwerkende kracht.
Achour had, als hij de wetswijzigin
gen een beetje had bijgehouden,
best kunnen voorzien dat het zo zou
lopen. Enfin: ook hier (aanvanke
lijk) verdeeldheid, waarna de zaak
wordt afgedaan met een uiteindelijk
strikt formalistische benadering, die
overigens met een stuk minder ver
ontwaardiging werd onthaald. De na
de invoering van de Wet Herijking
wettelijke strafmaxima (Stb. 2006,

ii) verruimde recidiveregeling (ar
tikcl 43a Sr e.v.) alsmede de in
sommige gevallen verlengde verja
ringstermijnen kunnen op grond van
deze jurisprudentie dus ook niet tot
problemen lijden.
Het arrest is ook gepubliceerd in
EHRC 2008, 52.

JL

Artikel 5

EHRM 13 december 2007, Mooren
tegen Duitsland

Mooren wordt 0 25 juli 2002 gear
resteerd op verdenking van belas
tingfraude. Op dezelfde dag wordt
door het Amtsgericht van Mön
chengladbach zijn voorlopige hech
tenis bevolen. Mooren heeft vanaf
dat moment rechtsbijstand. Volgens
het gerecht was er een stevige ver
denking van zo’n twintig gevallen
van belastingontduiking. Deze ver
denking berustte voor een belang
rijk deel op documenten die in de
woning van Mooren in beslag waren
genomen. Omdat nog niet alle do
cumenten boven water waren,
moest Mooren in voorlopige hech
tenis blijven zodat hij het onderzoek
niet kon frustreren.
Op 7 augustus 2002 vraag Mooren
aan het Amtsgericht van Mönchen
gladbach om de beslissing met be
trekking tot de voorlopige hechtenis
te herzien. Daarnaast vraagt zijn ad
vocaat inzage in het dossier. Daarbij
stelt hij zich op het standpunt dat op
grond van het Duitse strafrecht fei
ten en omstandigheden uit proces-
stukken waarvan inzage aan de
verdachte wordt onthouden niet
mogen worden meegewogen in de

tenis.
Op 12 augustus 2002 informeert het
openbaar ministerie de advocaat van
Mooren dat inzage in de proces-
stukken wordt geweigerd omdat dit
het belang van het onderzoek zou
schaden. Daar werd wel aan toege
voegd dat de openbare aanklager
bereid was de advocaat mondeling
toelichting te geven over de belas
tende feiten en het bewijs. Op dit
aanbod ging de advocaat echter niet
in.
Op r6 augustus 2002 wordt het ver
zoek behandeld: Mooren stelt dat er
geen collusie- of vluchtgevaar is, en
dat hij bereid is zich aan eventuele
voorwaarden te houden. Zijn advo
caat beklaagt zich erover dat hij nog
steeds geen toegang heeft tot het
dossier. Het gerecht van München
gladbach beslist echter, na kennis te
hebben genomen van de proces-
stukken, dat Mooren vast moet blij
ven zitten omdat er nog steeds een
risico is dat hij bewijs zal manipule
ren of zal proberen getuigen te be
invloeden.
Mooren stelt beroep in tegen deze
beslissing en krijgt hierop op 19 au
gustus 2002 het schriftelijke bericht
van het Landgericht Mönchenglad
bach dat vluchtgevaar nog steeds
een grond is voor voorlopige hech
tenis en dat hij mondeling op de
hoogte moet worden gesteld door
het openbaar ministerie over de in
houd van het dossier. In antwoord
op dit schrijven betoogt Mooren dat
enkel mondelinge informatie over
de inhoud van het dossier onvol
doende zou zijn. Op 9 september
2002 wordt het beroep door het
Landgericht. dat ook het dossier
heeft bestudeerd. vcrworpen. Het

Landgericht is van oordeel dat er
een ernstige verdenking is en dat er
reëel vluchtgevaar is omdat verdach
te connecties in het buitenland heeft
en omdat hem in Duitsland een fikse
straf staat te wachten. Gezien de
weigering van de advocaat van de
verdachte om in te gaan op de uit
nodiging mondelinge toelichting
over het dossier te krijgen, acht het
Landgericht het niet mogelijk om
vast te stellen of de informatie die
door het openbaar ministerie zou
zijn gegeven voldoende zou zijn. Het
stelt echter wel vast dat in deze fase
van het onderzoek geen recht kan
gelden op ongelimiteerde toegang
tot het complete dossier. Deze be
slissing wordt pas op i6 september
2002 aan Mooren betekend.
Op dezelfde dag gaat Mooren ver
der in beroep tegen het bevel tot
voorlopige hechtenis, ditmaal hij het
Oberlandesgericht Dflsseldorf. Hij
beroept zich op het grondwettelijk
recht op inzage in de processtukken
waarop het bevel tot voorlopige
hechtenis is gebaseerd. Op 17 sep
tember 2002 besluit het Landgericht,
zonder nadere motivering, dat het
zijn beslissing van 9 september 2002

niet herziet. Een rapport van de
aanklager van Mönchengladhach
wordt op i8 september 2002 naar de
hoofdaanklager in Düsseldorf ge
stuurd, tezamen met het dossier.
Op 26 september 2002 beargumen
teert de h*fdaanklager voor het
Oberlandesgericht dat hij niet be
reid is om Mooren toegang tot het
zaaksdossier te geven; hij vindt het
voldoende als Mooren een overzicht
krijgt van een aantal bedragen
waarop de verdenking berust.
Mooren beargumenteert dat dit
overzicht’ slechts een conclusie is
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beslissing omtrent voorlopige hechde straf wordt hier dus rekening mee
gehouden. Het EHRM is hier wel
heel erg formalistisch en ik kan me
de opwinding van Borrego Borrego
dus wel voorstellen.
In de uitspraak wordt overigens nog
gerefereerd aan Achour t Frankrijk
(EHRM io november 2004, zie ook
EHRC 2005. 3 m.nt. G. Mols). Dat
was ook al een typisch geval:
Achour kreeg, omdat hij had gere
cidiveerd, een zwaardere straf. De
betreffende recidiveregeling was
echter nog niet van toepassing toen
hij voor het eerst werd veroordeeld:
toen was het nog zo dat strafverzwa
ring na recidive in de eerste vijf jaar
na de veroordeling mogelijk was.
Deze termijn werd (nadat de vijf
jaar voor Achour al waren verstre
ken) naderhand verlengd tot io jaar.
In eerste aanleg kreeg Achour nog
met vier tegen drie stemmen voor
elkaar dat de schending van het ver
bod op terugwerkende kracht als
bedoeld in artikel 7 EVRM werd te
ruggedraaid. De Grand Chamber
(29 maart 2006, EHRC 2006, 62
m.nt. G. Mols) oordeelde echter
(met i6 tegen i) dat ten tijde van het
tweede gepleegde feit (de recidive)
de betreffende regeling al wel was
ingevoerd en dat er dus helemaal
geen sprake was van het zwaarder
straffen met terugwerkende kracht.
Achour had, als hij de wetswijzigin
gen een beetje had bijgehouden,
best kunnen voorzien dat het zo zou
lopen. Enfin: ook hier (aanvanke
lijk) verdeeldheid, waarna de zaak
wordt afgedaan met een uiteindelijk
strikt formalistische benadering, die
overigens met een stuk minder ver
ontwaardiging werd onthaald. De na
de invoering van de Wet Herijking
wettelijke strafmaxima (Stb. 2006,

ii) verruimde recidiveregeling (ar
tikcl 43a Sr e.v.) alsmede de in
sommige gevallen verlengde verja
ringstermijnen kunnen op grond van
deze jurisprudentie dus ook niet tot
problemen lijden.
Het arrest is ook gepubliceerd in
EHRC 2008, 52.
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EHRM 13 december 2007, Mooren
tegen Duitsland

Mooren wordt 0 25 juli 2002 gear
resteerd op verdenking van belas
tingfraude. Op dezelfde dag wordt
door het Amtsgericht van Mön
chengladbach zijn voorlopige hech
tenis bevolen. Mooren heeft vanaf
dat moment rechtsbijstand. Volgens
het gerecht was er een stevige ver
denking van zo’n twintig gevallen
van belastingontduiking. Deze ver
denking berustte voor een belang
rijk deel op documenten die in de
woning van Mooren in beslag waren
genomen. Omdat nog niet alle do
cumenten boven water waren,
moest Mooren in voorlopige hech
tenis blijven zodat hij het onderzoek
niet kon frustreren.
Op 7 augustus 2002 vraag Mooren
aan het Amtsgericht van Mönchen
gladbach om de beslissing met be
trekking tot de voorlopige hechtenis
te herzien. Daarnaast vraagt zijn ad
vocaat inzage in het dossier. Daarbij
stelt hij zich op het standpunt dat op
grond van het Duitse strafrecht fei
ten en omstandigheden uit proces-
stukken waarvan inzage aan de
verdachte wordt onthouden niet
mogen worden meegewogen in de

tenis.
Op 12 augustus 2002 informeert het
openbaar ministerie de advocaat van
Mooren dat inzage in de proces-
stukken wordt geweigerd omdat dit
het belang van het onderzoek zou
schaden. Daar werd wel aan toege
voegd dat de openbare aanklager
bereid was de advocaat mondeling
toelichting te geven over de belas
tende feiten en het bewijs. Op dit
aanbod ging de advocaat echter niet
in.
Op r6 augustus 2002 wordt het ver
zoek behandeld: Mooren stelt dat er
geen collusie- of vluchtgevaar is, en
dat hij bereid is zich aan eventuele
voorwaarden te houden. Zijn advo
caat beklaagt zich erover dat hij nog
steeds geen toegang heeft tot het
dossier. Het gerecht van München
gladbach beslist echter, na kennis te
hebben genomen van de proces-
stukken, dat Mooren vast moet blij
ven zitten omdat er nog steeds een
risico is dat hij bewijs zal manipule
ren of zal proberen getuigen te be
invloeden.
Mooren stelt beroep in tegen deze
beslissing en krijgt hierop op 19 au
gustus 2002 het schriftelijke bericht
van het Landgericht Mönchenglad
bach dat vluchtgevaar nog steeds
een grond is voor voorlopige hech
tenis en dat hij mondeling op de
hoogte moet worden gesteld door
het openbaar ministerie over de in
houd van het dossier. In antwoord
op dit schrijven betoogt Mooren dat
enkel mondelinge informatie over
de inhoud van het dossier onvol
doende zou zijn. Op 9 september
2002 wordt het beroep door het
Landgericht. dat ook het dossier
heeft bestudeerd. vcrworpen. Het

Landgericht is van oordeel dat er
een ernstige verdenking is en dat er
reëel vluchtgevaar is omdat verdach
te connecties in het buitenland heeft
en omdat hem in Duitsland een fikse
straf staat te wachten. Gezien de
weigering van de advocaat van de
verdachte om in te gaan op de uit
nodiging mondelinge toelichting
over het dossier te krijgen, acht het
Landgericht het niet mogelijk om
vast te stellen of de informatie die
door het openbaar ministerie zou
zijn gegeven voldoende zou zijn. Het
stelt echter wel vast dat in deze fase
van het onderzoek geen recht kan
gelden op ongelimiteerde toegang
tot het complete dossier. Deze be
slissing wordt pas op i6 september
2002 aan Mooren betekend.
Op dezelfde dag gaat Mooren ver
der in beroep tegen het bevel tot
voorlopige hechtenis, ditmaal hij het
Oberlandesgericht Dflsseldorf. Hij
beroept zich op het grondwettelijk
recht op inzage in de processtukken
waarop het bevel tot voorlopige
hechtenis is gebaseerd. Op 17 sep
tember 2002 besluit het Landgericht,
zonder nadere motivering, dat het
zijn beslissing van 9 september 2002

niet herziet. Een rapport van de
aanklager van Mönchengladhach
wordt op i8 september 2002 naar de
hoofdaanklager in Düsseldorf ge
stuurd, tezamen met het dossier.
Op 26 september 2002 beargumen
teert de h*fdaanklager voor het
Oberlandesgericht dat hij niet be
reid is om Mooren toegang tot het
zaaksdossier te geven; hij vindt het
voldoende als Mooren een overzicht
krijgt van een aantal bedragen
waarop de verdenking berust.
Mooren beargumenteert dat dit
overzicht’ slechts een conclusie is
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ten aanzien van de omvang van de
fraude waarvan hij wordt verdacht
maar dat hij deze conclusie niet kan
controleren zonder de onderliggen
de stukken te bestuderen. Op 14 ok
tober 2002 worden de beslissingen
van het Amtsgericht en het Landge
richt door het Oberlandesgericht
Düsseldorf vernietigd. Ook het
Oberlandesgericht beslist mede op
basis van de processtukken. Het
komt tot de conclusie dat het bevel
van 25 juli 2005 niet aan de wettelij
ke eisen voldeed. De feiten die leid
den tot de emstige verdenking
alsmede de redenen voor de voorlo
pige hechtenis hadden in het bevel
uiteengezet moeten worden. Om te
gemoet te komen aan het grondwet
telijke recht om gehoord te worden
en een eerlijk proces te krijgen.
hadden de feiten en de bewijsmidde
len waarop de verdenking berustte
en welke aanleiding gaven tot de
voorlopige hechtenis dusdanig vol
ledig omschreven moeten worden
dat de verdachte zich hiertegen ade
quaat had kunnen verdedigen. Tot
vernietiging van het bevel hoeft dit
echter niet te leiden: het bevel had
weliswaar een motiveringsgebrek,
dat wil niet zeggen dat geen sprake
was van feiten en omstandi2beden
die de voorlopige hechtenis meer
rechtvaardigen. Omdat Mooren dit
motiveringsgebrek niet adequaat
had kunnen bestrijden bij het Amts
gericht en Landgericht worden hun
beslissingen wel vernietigd. Het
Amtsgericht moet in een nieuwe be
slissing voorlopige hechtenïs beoor
delen. Daarbij werd wel aange
tekend dat volharding van het
openbaar ministerie in de weigering
om inzicht te geven in de redenen
voor voorlopige hechtenis zou bete

kenen dat ook het bevel tot voorlo
pige hechtenis vernietigd moet
worden. Mooren werd dus niet vrij
gelaten.
Het Amtsgericht vaardigt vervol
gens op 29 oktober 2002 in een
nieuwe procedure opnieuw een be
veL to voorlopige hechtenis uiL we
derom met vluchtgevaar als belang
rijkste argument. Mooren krijgt nu
de beschikking over maar liefst 4
pagina’s uit het dossier. Het bevel
wordt overigens wel geschorst met
voorwaarden (onder meer een borg-
som). Beroep tegen deze beslissing
wordt verworpen. Na nog wat ge
harrewar krijgt Mooren op iS no
vember 2002 inzage in het dossier.
Mooren stapt vervolgens naar het
Bundesverfassungsgericht om te
klagen over de beslissing van het
Oberlandesgericht van 14 oktober
2002 en het bevel tot voorlopige
hechtenis van 25juli 2002. De klacht
van Mooren wordt echter, zonder
nadere motivering, niet in behande
ling genomen. Mooren wordt op 9
maart 2005 door het Amtsgericht
Mönchengladbach veroordeeld we
gens de belastingfraude, die hij uit
eindelijk heeft bekend.
Mooren stelt dat vanaf het moment
dat het Oberlandesgericht had uit
gemaakt dat er gebreken kleefden
aan het bevel tot voorlopige hechte
nis, zijn detentie onrechtmatig was
(artikel 5 lid t EVRM). Hij klaagt er
vervolgens over dat artikel lid 4 is
geschonden omdat (in strijd met ar
tikel 6 lid i EVRM) onvoldoende
snel tot een herziening van het ge
wraakte bevel is gekomen en omdat
het bevel niet door het Oberlandes
gericht is vernietigd. Hij klaagt ver
der nog over de weigering van

toegang tot het dossier (artikel 5 lid
4 EVRM).

Oordeel ERHM
De klacht over de onrechtmatigheid
van de detentie onder artikel lid t

EVRM wordt afQewezen. Als wordt
vastgesteld dal het gerecht dat het
bevel tot voorlopige hechtenis heeft
gegeven een fout heeft gemaakt be
tekent dit niet noodzakeljkerwijs
dat met terugwerkende kracht de
vrijheidsbeneming onrechtmatig
was. Zo ook in het Duitse strafrecht
waarin onderscheid gemaakt kan
worden tussen ‘gebrekkige’ en ‘nie
tige’ beslissingen. Een gebrekkige
beslissing blijft van kracht totdat ze
is vervangen. In casu kan niet ge
zegd worden dat de detentie van
Mooren arbitrair was. Bovendien
was aan de terugwijzing naar het
Amtsgericht duidelijk de voorwaar
de gesteld dat alsnog inzage in het
dossier gegeven zou moeten wor
den. Nu het nieuwe, wel aan de ei
sen voldoende, bevel tot voorlopige
hechtenis kort na de uitspraak van
het Oberlandesgericht werd gegeven
is hier geen schending van artikel 5
lid t EVRM.
Ten aanzien van de tweede klacht
stelt het EHRM dat op grond van
artikel 5 lid 4 EVRM inderdaad tij
dig rechterlijke toetsing moet
plaatsvinden en dat beëindiging van
de vrijheidsbeneming aangewezen is
als tot de conclusie wordt gekomen
dat deze onrechtmatig is. Op 7 au
gustus vroeg Mooren om herziening
van het bevel van 25 juli. Op 29 ok
tober werd door het Amtsgericht,
naar aanleiding van de uitspraak van
het Oberlandesgericht, een nieuw
bevel uitgevaardigd. Het heeft dus 2

maanden en 22 dagen geduurd

voordat de herziening een feit was.
Het Hof stelt dat van geval tot geval
moet worden gekeken of er sprake
is van een onredelijk lange termijn.
Daarbij stelt het allereeerst vast dat
Mooren pas na een week op de
hoogte is gesteld van de beslissing
van het Landgericht van 9 septem
ber. Weliswaar zijn er verder geen
lange perioden van inactiviteit ge
weest, maar het Hof brengt nog
maar eens in herinnering dat de lat
hoog ligt als het gaat om voorlopige
hechtenis. Omdat het al twee maan
den had geduurd voordat het Ober
landesgericht zich over de zaak
lLitsprak, is het feit dat de zaak daar
na toch weer werd teruRgewezen
naar het Amtsgericht uiteindelijk
doorslaggevend voor de conclusie
dat hier door de lange termijn een
schending van artikel lid 4 EVRM
heeft plaatsgehad.
De Duitse regering vindt de derde
klacht (over de weigering tot inzage)
niet ontvankelijk omdat Mooren de
nationale rechtsgang niet heeft ge
volgd: hij heeft immers niet formeel
geklaagd over de weigering (zoals
dat bij ons kan onder artikel 32 Sv).
Het EHRM maakt hier korte met
ten mee: het argument dat geen in
zage werd verkregen in het dossier is
steeds aangevoerd als één van de ar
gumenten betreffende de onrecht
matigheid van de voorlopige hech
tenis: deze onrechtmatigheid zou
immers (medØ voortvloeien uit het
feit dat Mooren geen flauw idee had
waarvan hij werd verdacht. In het
licht hiervan moet de klacht nu ook
beoordeeld worden. De klacht is dus
gewoon ontvankelijk.
Mooren stelt zich inhoudelijk op het
standpunt dat sprake is geweest van
een oneerlijke procedure omdat hij
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ten aanzien van de omvang van de
fraude waarvan hij wordt verdacht
maar dat hij deze conclusie niet kan
controleren zonder de onderliggen
de stukken te bestuderen. Op 14 ok
tober 2002 worden de beslissingen
van het Amtsgericht en het Landge
richt door het Oberlandesgericht
Düsseldorf vernietigd. Ook het
Oberlandesgericht beslist mede op
basis van de processtukken. Het
komt tot de conclusie dat het bevel
van 25 juli 2005 niet aan de wettelij
ke eisen voldeed. De feiten die leid
den tot de emstige verdenking
alsmede de redenen voor de voorlo
pige hechtenis hadden in het bevel
uiteengezet moeten worden. Om te
gemoet te komen aan het grondwet
telijke recht om gehoord te worden
en een eerlijk proces te krijgen.
hadden de feiten en de bewijsmidde
len waarop de verdenking berustte
en welke aanleiding gaven tot de
voorlopige hechtenis dusdanig vol
ledig omschreven moeten worden
dat de verdachte zich hiertegen ade
quaat had kunnen verdedigen. Tot
vernietiging van het bevel hoeft dit
echter niet te leiden: het bevel had
weliswaar een motiveringsgebrek,
dat wil niet zeggen dat geen sprake
was van feiten en omstandi2beden
die de voorlopige hechtenis meer
rechtvaardigen. Omdat Mooren dit
motiveringsgebrek niet adequaat
had kunnen bestrijden bij het Amts
gericht en Landgericht worden hun
beslissingen wel vernietigd. Het
Amtsgericht moet in een nieuwe be
slissing voorlopige hechtenïs beoor
delen. Daarbij werd wel aange
tekend dat volharding van het
openbaar ministerie in de weigering
om inzicht te geven in de redenen
voor voorlopige hechtenis zou bete

kenen dat ook het bevel tot voorlo
pige hechtenis vernietigd moet
worden. Mooren werd dus niet vrij
gelaten.
Het Amtsgericht vaardigt vervol
gens op 29 oktober 2002 in een
nieuwe procedure opnieuw een be
veL to voorlopige hechtenis uiL we
derom met vluchtgevaar als belang
rijkste argument. Mooren krijgt nu
de beschikking over maar liefst 4
pagina’s uit het dossier. Het bevel
wordt overigens wel geschorst met
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som). Beroep tegen deze beslissing
wordt verworpen. Na nog wat ge
harrewar krijgt Mooren op iS no
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gens de belastingfraude, die hij uit
eindelijk heeft bekend.
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dat het Oberlandesgericht had uit
gemaakt dat er gebreken kleefden
aan het bevel tot voorlopige hechte
nis, zijn detentie onrechtmatig was
(artikel 5 lid t EVRM). Hij klaagt er
vervolgens over dat artikel lid 4 is
geschonden omdat (in strijd met ar
tikel 6 lid i EVRM) onvoldoende
snel tot een herziening van het ge
wraakte bevel is gekomen en omdat
het bevel niet door het Oberlandes
gericht is vernietigd. Hij klaagt ver
der nog over de weigering van

toegang tot het dossier (artikel 5 lid
4 EVRM).

Oordeel ERHM
De klacht over de onrechtmatigheid
van de detentie onder artikel lid t

EVRM wordt afQewezen. Als wordt
vastgesteld dal het gerecht dat het
bevel tot voorlopige hechtenis heeft
gegeven een fout heeft gemaakt be
tekent dit niet noodzakeljkerwijs
dat met terugwerkende kracht de
vrijheidsbeneming onrechtmatig
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artikel 5 lid 4 EVRM inderdaad tij
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plaatsvinden en dat beëindiging van
de vrijheidsbeneming aangewezen is
als tot de conclusie wordt gekomen
dat deze onrechtmatig is. Op 7 au
gustus vroeg Mooren om herziening
van het bevel van 25 juli. Op 29 ok
tober werd door het Amtsgericht,
naar aanleiding van de uitspraak van
het Oberlandesgericht, een nieuw
bevel uitgevaardigd. Het heeft dus 2

maanden en 22 dagen geduurd

voordat de herziening een feit was.
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Mooren pas na een week op de
hoogte is gesteld van de beslissing
van het Landgericht van 9 septem
ber. Weliswaar zijn er verder geen
lange perioden van inactiviteit ge
weest, maar het Hof brengt nog
maar eens in herinnering dat de lat
hoog ligt als het gaat om voorlopige
hechtenis. Omdat het al twee maan
den had geduurd voordat het Ober
landesgericht zich over de zaak
lLitsprak, is het feit dat de zaak daar
na toch weer werd teruRgewezen
naar het Amtsgericht uiteindelijk
doorslaggevend voor de conclusie
dat hier door de lange termijn een
schending van artikel lid 4 EVRM
heeft plaatsgehad.
De Duitse regering vindt de derde
klacht (over de weigering tot inzage)
niet ontvankelijk omdat Mooren de
nationale rechtsgang niet heeft ge
volgd: hij heeft immers niet formeel
geklaagd over de weigering (zoals
dat bij ons kan onder artikel 32 Sv).
Het EHRM maakt hier korte met
ten mee: het argument dat geen in
zage werd verkregen in het dossier is
steeds aangevoerd als één van de ar
gumenten betreffende de onrecht
matigheid van de voorlopige hech
tenis: deze onrechtmatigheid zou
immers (medØ voortvloeien uit het
feit dat Mooren geen flauw idee had
waarvan hij werd verdacht. In het
licht hiervan moet de klacht nu ook
beoordeeld worden. De klacht is dus
gewoon ontvankelijk.
Mooren stelt zich inhoudelijk op het
standpunt dat sprake is geweest van
een oneerlijke procedure omdat hij
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geen inzage had gehad. Er was
daardoor geen ‘equalitv of arms’ en
hij kon zich derhalve onmogelijk
verdedigen. Een belastingfraude
zaak is doorgaans zo ingewikkeld
dat mondelinge toelichting niet vol
doende is. De Duitse regering be
sneed dal artikel s lid EVRM is
geschonden; er moesten nog talloze
doorzoekingen worden vemcht en
deze zouden ernstig bedreigd kun
nen worden als de verdediging het
dossier al van haver tot gort zou
kennen. Nu de verdenking overigens
toch voornamelijk op documenten
berustte die waren inbeslaggenomen
in de woning en de bedrijven van
Mooren, was hier toch een andere
siluatie dan in een aantal andere ge
vallen waarin door het EHRM was
aangenomen dat een mondelinge
toelichting bij het dossier onvol
doende was.
Het Hof oordeelt, in navolging van
Schöps t. Duitsland (EHRM ‘3 fe
bruari 2001. EHRC 2001. 21 m.nt.
Spronken) en de op dezelfde dag
gewezen uitspraken Lietzow t.

Duitsland (nr. 24479/94) en Garcia
,4lva t. Duitsland (nr. 23541/94) dat.
gezien de verstrekkende invloed die
voorlopige hechtenis kan hebben. de
procedure hieromtrent zoveel moge
lijk moet voldoen aan de eisen die
artikel 6 EVRM stelt aan een eerlijk
proces. Dat betekent dat deze pro
cedures moeten worden beheerst
door een recht op tegenspraak en
dat er gelijkheid van wapenen moet
zijn. De verdachte moet op de hoog
te zijn van de zienswijze van de aan
klager en dient daadwerkelijk in de
gelegenheid le zijn hierop te kunnen
reageren. Indien toegang tot essen
tiële delen van het dossier wordt
geweigerd is van gelijkheid van wa

penen geen sprake. Hel Hof heeft
uiteraard begrip voor de situatie dat
het onderzoeksbeLang zich verzet
tegen openbaarmaking van (delen
van) het dossier. maar dit mag nooil
zover doorschieten dat hierdoor de
rechten van de verdediging substan
tieel heknot worden. Toegang door
de advocaat van de verdachle lot die
delen van hel dossier die noodzake
lijk zijn om de rechtmatigheid van
voorlopige hechtenis vast te stellen
is dus een vereiste.
In de onderhavige zaak is door de
gerechten die zich over de rechtma
tigheid van de detentie hebben ge
bogen steeds geoordeeld op basis
van het (omvangrijke) dossier, waar
in niet alleen documenten van
Mooren zaten, maar ook getuigen
verklaringen van oud-werkgevers
van Mooren. Deze documenten
moeten een belangrijke rol hebben
gespeeld. Terwijl het openbaar mi
nisterie en de gerechten het dossier
van voor tot achter konden bestude
ren, kreeg de verdediging geen kans
om zich erin te verdiepen. De vier
pagina’s die uileindelijk werden ver
strekt behelsden een verslag dat was
opgemaakl door de fiscale opspo
ringsdienst. De conclusies die daarin
werden getrokken konden op basis
van dat verslag niet worden geverifi
eerd. De aangeboden mondelinge
toelichting zouden naar het oordeel
van het Hof ook niet verifieerbaar
zijn geweest zonder de mogelijkheid
het dossier te raadplegen. De grote
verscheidenheid aan hewijsmiddelen
maakt dat een mondelinge toelich
ting moeilijk de lading kan dekken.
Het Hof verliesl niet uil liet oog dat
een onderzoeksbelang speelde.
maar, zoals gezegd, dat onderzoeks
belang weegt niet op tegen de be

langen van de verdediging. Ten slol
te oordeelt het Hof nog fijntjes dat
ook het Oberlandesgericht al impli
ciet had aangegeven dat de procedu
re Mooren in zijn rechten had
beknot: anders zou het niel gezegd
hebben dat het niet verlenen van in
zage in de processtukken tot vernie
liging van hel oorspronkelijke bevel
zou leiden. Al met al is hier zonder
twijtel een schending van artikel
lid

, oordeelt het Hof unaniem.

Beoordeling
Het belang van deze uitspraak is al
lereerst gelegen in het feit dat an
dermaal bevestigd wordt dat in de
procedure rond (verlenging van)
voorlopige hechtenis de waarborgen
van artikel 6 EVRM zoveel mogelijk
dienen le gelden. Het arrest maakt
nieuwsgierig naar wat er precies his
sen de advocaat van Mooren en het
Duitse openbaar ministerie heeft ge
speeld. want op het eerste gezicht is
het bijna niet te geloven dat het
openbaar ministerie zich zo halsstar
rig bleef opstellen. Het is evidenl dat
een mondelinge toelichting ten aan
zien van een verdenkïng van een
groot aantal fraudegevallen vol
strekt onvoldoende is. In Nederland
wordt wel eens geklaagd over een
summier dossier in de voorlopige
hechtenis-fase, maar zo bont als in
dit arrest zal het toch zelden worden
gemaakt. Eveneens merkwaardig is
dat de rechter die over het beroep
op het bevel tot voorlopige hechle
nis moest oordelen wél kon be
schikken over het gehele dossier;
een dergelijke gang van zaken is in
Nederland volgens mij ook ondenk
baar. De procedures omtrent de
voorlopige hechtenis draaien dan uit
op een onderonsje tussen het open-

baar ministerie en de rechter, het
geen niet in overeenstemming is met
de notie van de interne openbaar
heid die we hier hebben. In het ar
rest is overigens mooi te zien hoe
het recht op een proces op tegen
spraak en hel principe van equalitv
of arms samenvallen; zonder gelijke
middelen is hel innemen van een ge
fundeerd slandpunt tegenover de
andere partij niet goed mogelijk.
Overigens lijkt het er. net als in de
reeds genoemde uitspraken Schöps,
Lietzow en Garcia Alva op dat het
EHRM het inzagerecht in de fase
van voorlopige hechtenis niet on
verkort aan de verdachte zelf toe
kent: er wordt duidelijk overwogen
dat relevant materiaal aan de advo
caat beschikbaar moel worden ge
steld (par. 92). Spronken merkte in
haar noot bij hel Schöps-arrest op
dal het de vraag is hoe tegen de laat
ste zin moet worden aangekeken:
mag de advocaat deze informatie
naderhand dan niet aan zijn cliënt
laten zien? Dat leverl dan Der Sol
achtige taferelen op (HR 7 mei 1996.
%TJ i996. 687) zie voor een nadere
beschouwing daarover: J,\,W. Lin
deman. ‘Het dossier’. DD 2006,31.

Een tweede aspect is de toch wat
merkwaardige situatie dat aan het
bevel weliswaar motiveringsgebre
ken kleven, maar dat daarmee nog
niet gezegd is dat de voorlopige
hechtenis in de tussentijd onrecht
matig is. Dadoet denken aan het
geval van de ‘onbenoemde rechter’
in de Rechtbank le ‘s-Hertogen
bosch, dat in de herfst van vorig jaar
speelde. Daarin oordeelde het Hof
‘s-Hertogenbosch uiteindelijk dat,
ondanks dat er aan de behandeling
van een procedure omtrent de ver
lenging van voorlopige hechtenis
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geen inzage had gehad. Er was
daardoor geen ‘equalitv of arms’ en
hij kon zich derhalve onmogelijk
verdedigen. Een belastingfraude
zaak is doorgaans zo ingewikkeld
dat mondelinge toelichting niet vol
doende is. De Duitse regering be
sneed dal artikel s lid EVRM is
geschonden; er moesten nog talloze
doorzoekingen worden vemcht en
deze zouden ernstig bedreigd kun
nen worden als de verdediging het
dossier al van haver tot gort zou
kennen. Nu de verdenking overigens
toch voornamelijk op documenten
berustte die waren inbeslaggenomen
in de woning en de bedrijven van
Mooren, was hier toch een andere
siluatie dan in een aantal andere ge
vallen waarin door het EHRM was
aangenomen dat een mondelinge
toelichting bij het dossier onvol
doende was.
Het Hof oordeelt, in navolging van
Schöps t. Duitsland (EHRM ‘3 fe
bruari 2001. EHRC 2001. 21 m.nt.
Spronken) en de op dezelfde dag
gewezen uitspraken Lietzow t.

Duitsland (nr. 24479/94) en Garcia
,4lva t. Duitsland (nr. 23541/94) dat.
gezien de verstrekkende invloed die
voorlopige hechtenis kan hebben. de
procedure hieromtrent zoveel moge
lijk moet voldoen aan de eisen die
artikel 6 EVRM stelt aan een eerlijk
proces. Dat betekent dat deze pro
cedures moeten worden beheerst
door een recht op tegenspraak en
dat er gelijkheid van wapenen moet
zijn. De verdachte moet op de hoog
te zijn van de zienswijze van de aan
klager en dient daadwerkelijk in de
gelegenheid le zijn hierop te kunnen
reageren. Indien toegang tot essen
tiële delen van het dossier wordt
geweigerd is van gelijkheid van wa

penen geen sprake. Hel Hof heeft
uiteraard begrip voor de situatie dat
het onderzoeksbeLang zich verzet
tegen openbaarmaking van (delen
van) het dossier. maar dit mag nooil
zover doorschieten dat hierdoor de
rechten van de verdediging substan
tieel heknot worden. Toegang door
de advocaat van de verdachle lot die
delen van hel dossier die noodzake
lijk zijn om de rechtmatigheid van
voorlopige hechtenis vast te stellen
is dus een vereiste.
In de onderhavige zaak is door de
gerechten die zich over de rechtma
tigheid van de detentie hebben ge
bogen steeds geoordeeld op basis
van het (omvangrijke) dossier, waar
in niet alleen documenten van
Mooren zaten, maar ook getuigen
verklaringen van oud-werkgevers
van Mooren. Deze documenten
moeten een belangrijke rol hebben
gespeeld. Terwijl het openbaar mi
nisterie en de gerechten het dossier
van voor tot achter konden bestude
ren, kreeg de verdediging geen kans
om zich erin te verdiepen. De vier
pagina’s die uileindelijk werden ver
strekt behelsden een verslag dat was
opgemaakl door de fiscale opspo
ringsdienst. De conclusies die daarin
werden getrokken konden op basis
van dat verslag niet worden geverifi
eerd. De aangeboden mondelinge
toelichting zouden naar het oordeel
van het Hof ook niet verifieerbaar
zijn geweest zonder de mogelijkheid
het dossier te raadplegen. De grote
verscheidenheid aan hewijsmiddelen
maakt dat een mondelinge toelich
ting moeilijk de lading kan dekken.
Het Hof verliesl niet uil liet oog dat
een onderzoeksbelang speelde.
maar, zoals gezegd, dat onderzoeks
belang weegt niet op tegen de be

langen van de verdediging. Ten slol
te oordeelt het Hof nog fijntjes dat
ook het Oberlandesgericht al impli
ciet had aangegeven dat de procedu
re Mooren in zijn rechten had
beknot: anders zou het niel gezegd
hebben dat het niet verlenen van in
zage in de processtukken tot vernie
liging van hel oorspronkelijke bevel
zou leiden. Al met al is hier zonder
twijtel een schending van artikel
lid

, oordeelt het Hof unaniem.

Beoordeling
Het belang van deze uitspraak is al
lereerst gelegen in het feit dat an
dermaal bevestigd wordt dat in de
procedure rond (verlenging van)
voorlopige hechtenis de waarborgen
van artikel 6 EVRM zoveel mogelijk
dienen le gelden. Het arrest maakt
nieuwsgierig naar wat er precies his
sen de advocaat van Mooren en het
Duitse openbaar ministerie heeft ge
speeld. want op het eerste gezicht is
het bijna niet te geloven dat het
openbaar ministerie zich zo halsstar
rig bleef opstellen. Het is evidenl dat
een mondelinge toelichting ten aan
zien van een verdenkïng van een
groot aantal fraudegevallen vol
strekt onvoldoende is. In Nederland
wordt wel eens geklaagd over een
summier dossier in de voorlopige
hechtenis-fase, maar zo bont als in
dit arrest zal het toch zelden worden
gemaakt. Eveneens merkwaardig is
dat de rechter die over het beroep
op het bevel tot voorlopige hechle
nis moest oordelen wél kon be
schikken over het gehele dossier;
een dergelijke gang van zaken is in
Nederland volgens mij ook ondenk
baar. De procedures omtrent de
voorlopige hechtenis draaien dan uit
op een onderonsje tussen het open-

baar ministerie en de rechter, het
geen niet in overeenstemming is met
de notie van de interne openbaar
heid die we hier hebben. In het ar
rest is overigens mooi te zien hoe
het recht op een proces op tegen
spraak en hel principe van equalitv
of arms samenvallen; zonder gelijke
middelen is hel innemen van een ge
fundeerd slandpunt tegenover de
andere partij niet goed mogelijk.
Overigens lijkt het er. net als in de
reeds genoemde uitspraken Schöps,
Lietzow en Garcia Alva op dat het
EHRM het inzagerecht in de fase
van voorlopige hechtenis niet on
verkort aan de verdachte zelf toe
kent: er wordt duidelijk overwogen
dat relevant materiaal aan de advo
caat beschikbaar moel worden ge
steld (par. 92). Spronken merkte in
haar noot bij hel Schöps-arrest op
dal het de vraag is hoe tegen de laat
ste zin moet worden aangekeken:
mag de advocaat deze informatie
naderhand dan niet aan zijn cliënt
laten zien? Dat leverl dan Der Sol
achtige taferelen op (HR 7 mei 1996.
%TJ i996. 687) zie voor een nadere
beschouwing daarover: J,\,W. Lin
deman. ‘Het dossier’. DD 2006,31.

Een tweede aspect is de toch wat
merkwaardige situatie dat aan het
bevel weliswaar motiveringsgebre
ken kleven, maar dat daarmee nog
niet gezegd is dat de voorlopige
hechtenis in de tussentijd onrecht
matig is. Dadoet denken aan het
geval van de ‘onbenoemde rechter’
in de Rechtbank le ‘s-Hertogen
bosch, dat in de herfst van vorig jaar
speelde. Daarin oordeelde het Hof
‘s-Hertogenbosch uiteindelijk dat,
ondanks dat er aan de behandeling
van een procedure omtrent de ver
lenging van voorlopige hechtenis
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gebreken kleefden. de behandeling
niet van rechtswege nietig was en
derhalve de rechtsgrond niet aan de
voorlopige hechtenis was komen te
ontvallen, terwijl de feitelijke gron
den voor de voorlopige hechtenis
nog aanwezig waren (Hof ‘s
Hertogenbosch. 6 november 2007.

UN BB7224, NhSr 2007, 424).

Hoewel een motiveringsgebrek toch
wel weer van een andere orde is dan
een onbenoemde rechter, lijkt de
uitspraak van het EHRM de bena
dering van het Hof ‘s-Hertogen
bosch te sauveren. De ‘lawfulness’
zal toch eerst naar het nationale
recht beoordeeld moeten worden en
van een arbitraire detentie kan ook
in het Bossche geval niet gesproken
worden. Over hoe de nationale wet
in dit geval geïnterpreteerd dient te
worden verschillen de meningen
overigens: de Bossche rechtbank
vond namelijk wel dat de rechts
grond aan de voorlopige hechtenis
was komen te ontvallen en ook in de
literatuur heb ik weinig bijval voor
de benadering van het gerechtshof
aangetroffen. Voor een kritische be
nadering leze men het redactioneel
van Taru Spronken in de Nieuws
brief Strafrecht van november 2007.

De uitspraak van het EFIRM werd
ook gepubliceerd in NJB 2008. 500.

JL

Artikel 10

EHRM 10 december 2007, SIoIL .

Zwitserland

Feiten
Ten tijde van de onderhandelingen
omtrent compensatie van (nabe
staanden van) slachtoffers van de

Tweede Wereld Oorlog en Zwitser
se banken publiceerde de journalist,
Stal!, delen uit een als vertrouwelijk
geclassificeerd beleidsstuk van de
diplomaat Jagmetti. Dit stuk van de
hand van de Zwitserse ambassadeur
in de Verenigde Staten was opge
maakt als “strategiedocument” voor
deze onderhandelingen. De journa
list heeft dit diplomatenstuk waar
schijnlijk via een lek in handen
gekregen van iemand wiens identi
teit verder onbekend blijft. Stoll
kreeg een boete van €520,- opgelegd
door de Zwitserse rechter in eerste
aanleg wegens publicatie van officië
le, vertrouwelijke overheidsstukken.
Dit oordeel werd in stand gehouden
door de hogere nationale rechter.
Stal! stelde dat deze boete een
schending ex artikel 10 EVRM op
leverde.
Namens de regering werd aange
voerd dat deze boete niet slechts
werd opgelegd om te voorkomen
dat officiële, vertrouwelijke over
heidsstukken openbaar gemaakt
zouden worden, maar eveneens om
de nationale veiligheid en de bevol
king te beschermen omdat de uitla
tingen van de diplomaat van een
politiek zeer gevoelig gehaLte waren.
Daarbij stelde de regering zich op
hetzelfde standpunt als de Zwitserse
Raad voor de Journalistiek. Deze
Raad oordeelde eerder dat een
schending van de Zwitserse Ge
dragscode voor Journalisten had
plaatsgevonden, omdat de artikelen
‘onnodig shockerend en seandaleus’
waren door de teneur en door het
gebruik van uitsluitend een aantal
citaten zonder publicatie van het ge
hele beleidsdocument waardoor de
informatie te beperkt was weerge
geven.

Oordeel EHRM:
Terwïjl het Hof in eerste aanleg
oordeelde dat de bestraffing van de
journalist niet in overeenstemming
was met de eisen die daaraan in ccii
democratische samenleving worden
gesteld, kwam de Grote Kamer niet
tot het oordeel dat artikel to EVRM
is geschonden. De Grote Kamer be
spreekt ter onderbouwing van dït
oordeel alle onderdelen van een be
perking van art. io EVRM: of deze
inbreuk van staatswege op persvrij
heid ‘bij wet voorzien’ is en ‘nood
zakelijk is in een democratische
samenleving’ en in het belang van
het mogelijk legitieme doel van
‘voorkomen van verspreiding van
vertrouwelijke mededelingen’.
In de beoordeling betrekt het
EHRM: (i) wat de aard van de be
langen is die op het spel stonden. (ii)
hoe de maatregel door de nationale
rechter is onderzocht, (iii) wat hel
gedrag van de journalist is geweest
en (iv) of de boete proportioneel
was.
Het EHRM legt uit dat publicatie
enerzijds het belang dient van het in
formeren van het publiek over een
belangwekkend onderwerp. Ander
zijds zijn ook de andere publieke be
langen van vertrouwelijkheid van
het document en een goede afloop
van de onderhandelingen relevant.
Het EHRM komt tot de slotsom dat
de publicatie van delen van het be
leidsdocument meebracht dat daar
mee. in het algemeen, het nood
zakelijke klimaat voor goede onder
handelingen kon worden onder
mijnd en dat, in het bijzonder,
nadelige gevolgen voor Zwitserse
onderhandelingen konden bestaan.
Het Hof benadrukt daarbij dat het
onderwerp een ‘morele dimensie’

had en dat het gevoelige moment
van publicatie een zeer nadelig ef
fect voor Zwitserland kon hebben.
Ten tweede beoordeelt het Hof de
wijze waarop de vaststelling van de
vertrouweljkheid van het document
door de nationale rechter is gedaan.
Nadrukkelijk neemt het EHRM
daarin niet de plaats in van de nati
onale rechters. Het EHRM conclu
deert dat in casu aan de voorwaarde
van een eerlijke procedure met een
coherente en goed gemotiveerde be
Tangenafweging was voldaan.
Ten derde gaat het EHRM over tot
een beoordeling van het gedrag van
de journalist. Hiertoe maakt het Hof
een onderscheid in de wijze waarop
hij het materiaal in handen had ge
kregen en de ‘vorm van de artike
len’. De wijze van verkrijging is geen

relevante factor voor het Hof. Wel
neemt het EHRM nadrukkelijk de
‘vorm van de artikelen’ in ogen
schouw. Daaromtrent zijn de con
clusies als volgt: (i) de inhoud van de
artikelen is beperkt tot geïsoleerde
delen van het rapport die uit hun
context zijn gelicht en accentueren
daardoor de door de diplomaat ge
noemde ‘deal’, (ii) het gebruikte vo
cabulaire insinueert dat de
diplomaat antisemitische uitlatingen
deed. (iii) de wijze waarop de artike
len zijn geredigeerd. met een sensa
tiezoekende titel en een foto van de
diplomaat en diens vrouw in badjas.
past niet bijet belangrijke en seri
euze onderwerp en (iv) de artikelen
zijn onnauwkeurig en misleidend.
mede door het weglaten van de da
tum van uitgifte van het beleidsdo
cument. Het EHRM komt tot de
conclusie dat de vorm van de artike
len ertoe kon leiden dat de lezers
werden misleid en daarmee werd af-
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gebreken kleefden. de behandeling
niet van rechtswege nietig was en
derhalve de rechtsgrond niet aan de
voorlopige hechtenis was komen te
ontvallen, terwijl de feitelijke gron
den voor de voorlopige hechtenis
nog aanwezig waren (Hof ‘s
Hertogenbosch. 6 november 2007.

UN BB7224, NhSr 2007, 424).

Hoewel een motiveringsgebrek toch
wel weer van een andere orde is dan
een onbenoemde rechter, lijkt de
uitspraak van het EHRM de bena
dering van het Hof ‘s-Hertogen
bosch te sauveren. De ‘lawfulness’
zal toch eerst naar het nationale
recht beoordeeld moeten worden en
van een arbitraire detentie kan ook
in het Bossche geval niet gesproken
worden. Over hoe de nationale wet
in dit geval geïnterpreteerd dient te
worden verschillen de meningen
overigens: de Bossche rechtbank
vond namelijk wel dat de rechts
grond aan de voorlopige hechtenis
was komen te ontvallen en ook in de
literatuur heb ik weinig bijval voor
de benadering van het gerechtshof
aangetroffen. Voor een kritische be
nadering leze men het redactioneel
van Taru Spronken in de Nieuws
brief Strafrecht van november 2007.

De uitspraak van het EFIRM werd
ook gepubliceerd in NJB 2008. 500.

JL

Artikel 10

EHRM 10 december 2007, SIoIL .

Zwitserland

Feiten
Ten tijde van de onderhandelingen
omtrent compensatie van (nabe
staanden van) slachtoffers van de

Tweede Wereld Oorlog en Zwitser
se banken publiceerde de journalist,
Stal!, delen uit een als vertrouwelijk
geclassificeerd beleidsstuk van de
diplomaat Jagmetti. Dit stuk van de
hand van de Zwitserse ambassadeur
in de Verenigde Staten was opge
maakt als “strategiedocument” voor
deze onderhandelingen. De journa
list heeft dit diplomatenstuk waar
schijnlijk via een lek in handen
gekregen van iemand wiens identi
teit verder onbekend blijft. Stoll
kreeg een boete van €520,- opgelegd
door de Zwitserse rechter in eerste
aanleg wegens publicatie van officië
le, vertrouwelijke overheidsstukken.
Dit oordeel werd in stand gehouden
door de hogere nationale rechter.
Stal! stelde dat deze boete een
schending ex artikel 10 EVRM op
leverde.
Namens de regering werd aange
voerd dat deze boete niet slechts
werd opgelegd om te voorkomen
dat officiële, vertrouwelijke over
heidsstukken openbaar gemaakt
zouden worden, maar eveneens om
de nationale veiligheid en de bevol
king te beschermen omdat de uitla
tingen van de diplomaat van een
politiek zeer gevoelig gehaLte waren.
Daarbij stelde de regering zich op
hetzelfde standpunt als de Zwitserse
Raad voor de Journalistiek. Deze
Raad oordeelde eerder dat een
schending van de Zwitserse Ge
dragscode voor Journalisten had
plaatsgevonden, omdat de artikelen
‘onnodig shockerend en seandaleus’
waren door de teneur en door het
gebruik van uitsluitend een aantal
citaten zonder publicatie van het ge
hele beleidsdocument waardoor de
informatie te beperkt was weerge
geven.

Oordeel EHRM:
Terwïjl het Hof in eerste aanleg
oordeelde dat de bestraffing van de
journalist niet in overeenstemming
was met de eisen die daaraan in ccii
democratische samenleving worden
gesteld, kwam de Grote Kamer niet
tot het oordeel dat artikel to EVRM
is geschonden. De Grote Kamer be
spreekt ter onderbouwing van dït
oordeel alle onderdelen van een be
perking van art. io EVRM: of deze
inbreuk van staatswege op persvrij
heid ‘bij wet voorzien’ is en ‘nood
zakelijk is in een democratische
samenleving’ en in het belang van
het mogelijk legitieme doel van
‘voorkomen van verspreiding van
vertrouwelijke mededelingen’.
In de beoordeling betrekt het
EHRM: (i) wat de aard van de be
langen is die op het spel stonden. (ii)
hoe de maatregel door de nationale
rechter is onderzocht, (iii) wat hel
gedrag van de journalist is geweest
en (iv) of de boete proportioneel
was.
Het EHRM legt uit dat publicatie
enerzijds het belang dient van het in
formeren van het publiek over een
belangwekkend onderwerp. Ander
zijds zijn ook de andere publieke be
langen van vertrouwelijkheid van
het document en een goede afloop
van de onderhandelingen relevant.
Het EHRM komt tot de slotsom dat
de publicatie van delen van het be
leidsdocument meebracht dat daar
mee. in het algemeen, het nood
zakelijke klimaat voor goede onder
handelingen kon worden onder
mijnd en dat, in het bijzonder,
nadelige gevolgen voor Zwitserse
onderhandelingen konden bestaan.
Het Hof benadrukt daarbij dat het
onderwerp een ‘morele dimensie’

had en dat het gevoelige moment
van publicatie een zeer nadelig ef
fect voor Zwitserland kon hebben.
Ten tweede beoordeelt het Hof de
wijze waarop de vaststelling van de
vertrouweljkheid van het document
door de nationale rechter is gedaan.
Nadrukkelijk neemt het EHRM
daarin niet de plaats in van de nati
onale rechters. Het EHRM conclu
deert dat in casu aan de voorwaarde
van een eerlijke procedure met een
coherente en goed gemotiveerde be
Tangenafweging was voldaan.
Ten derde gaat het EHRM over tot
een beoordeling van het gedrag van
de journalist. Hiertoe maakt het Hof
een onderscheid in de wijze waarop
hij het materiaal in handen had ge
kregen en de ‘vorm van de artike
len’. De wijze van verkrijging is geen

relevante factor voor het Hof. Wel
neemt het EHRM nadrukkelijk de
‘vorm van de artikelen’ in ogen
schouw. Daaromtrent zijn de con
clusies als volgt: (i) de inhoud van de
artikelen is beperkt tot geïsoleerde
delen van het rapport die uit hun
context zijn gelicht en accentueren
daardoor de door de diplomaat ge
noemde ‘deal’, (ii) het gebruikte vo
cabulaire insinueert dat de
diplomaat antisemitische uitlatingen
deed. (iii) de wijze waarop de artike
len zijn geredigeerd. met een sensa
tiezoekende titel en een foto van de
diplomaat en diens vrouw in badjas.
past niet bijet belangrijke en seri
euze onderwerp en (iv) de artikelen
zijn onnauwkeurig en misleidend.
mede door het weglaten van de da
tum van uitgifte van het beleidsdo
cument. Het EHRM komt tot de
conclusie dat de vorm van de artike
len ertoe kon leiden dat de lezers
werden misleid en daarmee werd af-
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gedaan aan het belang van een bij
drage aan het publieke debat zoals
beschermd door artikel io EVRM.
Ten slotte eindigt het EHRM nog
met de vaststelling dat de boete

t proportioneel was. Daarin werd
.5 meegewogen dat andere journalis

ten die het beleidsdocument later in
het geheel hadden gepubliceerd niet
werden beboet. Dat is de discretio
naire bevoegdheid van de aanklager.
Bovendien was de boete in casu
proportioneel.

Commentaar
In deze zaak wordt in de belangen
afweging tussen enerzijds het belang
van de overheid om staatsgeheimen
en onderhandelingsbelangen te be
schermen en anderzijds de nood
zaak om de persvrijheid te garan
deren, ook de journalistieke ethiek’
meegewogen. Daarmee introduceert
het EHRM een inhoudelijke toets
van de ‘vorm van de artikelen’. De
gevoeligheid van deze toets blijkt uit
de ‘dissenting opinion’ van vijf van
de zeventien rechters (Dissenting
opinion van Zagrebelsky, Lorenzen,
Fura-Sandström, Jaeger en Popo
vié). Zij zijn van mening dat voor
een beoordeling of een schending
van artikel ro EVRM heeft plaats
gevonden ‘de vorm van de artikelen’
niet relevant is. Zij vermoeden dat
niet het legitieme doel, maar de te
leveren kritiek op de journalist
voorrang heeft gekregen. De vraag
rijst dan ook of, en zo ja, hoe in
hierop volgende casuïstiek ‘de vorm
van de artikelen’ zal worden mee-
gewogen. De uitspraak is ook gepu
bliceerd in EHRC 2008/23 m.nt.

H.C.K. Senden en H.L. Janssen.

JCv V

39. De rechtbank is van oordeel dat de nationale rechtsmachtregeling - in het belang
van de rechtszekerheid voor zowel de burgers als de instanties die met vervolging en
berechting belast zijn - naar haar aard als een uitputtende regeling moet worden be
schouwd. Dit betekent dat de wetgever met de vaststelling van de gevallen waarin
Nederland rechtsmacht heeft, tevens heeft bepaald de gevallen waarin Nederland
geen rechtsmacht heeft. De rechtbank volgt hierin de conclusie van toenmalig advo
caat-generaal mr. N. Keijzer, voor het bovengenoemde arrest (zie met name de para
grafen i6, 17 en 69) waarin deze betoogt dat rechtsmachtbepalingen in dezelfde mate
als strafbaarstellingen worden beheerst door het legaliteitsbeginsel. Zonder straf
rechtsmacht is een strafbaarstelling immers zinledig, aldus de advocaat-generaal.
Strafbaarstellingen mogen niet worden uitgebreid buiten de wet om. Evenmin mag
buiten de wet om uitbreiding worden gegeven aan de gevallen waarin de Nederland
se strafrechter rechtsmacht heeft

[. .

41. Het voorgaande houdt in dat rechtsmachtbepalingen alleen kunnen worden uit
gebreid door de wetgever dan wel door een ieder verbindende bepalingen van ver
dragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties die een verplichting
daartoe inhouden.

Rechtspraak

E. van Sliedregt’

47 Rechtsmachtgrenzen voor onbegrensde misdrijven
— ‘Neerlands dualisme’ bestendigd3

47.1 Rechtbank ‘s-Gravenhage 26juli2007, UN BB0494 (zaak J.M.)

‘(Universele) rechtsmacht op basis van volkenrechtelijk gewoonterecht?

.
1 Hoogleraar straf(procesjrecht, Lh.b. internationaal strafrecht, Vrij••e Universiteit

A ,nstertlarn.
2 Terminologie ontleend aan GALM. Strijards. ‘Neerlands Dualisme en zijn

strafmacht’. Nederlands .Iurivten blad 2000, p. 2113 Cv.
3 Citeerwijze: E. van Sliedregt, Rechtsmachtgrenzen voor onbegrensde misdrijven

— Neer1ands duatisme’ bestendigd, DD 2008.47.
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