
spraak met de betrokken korps- -

beheerders zullen de politieministers
bezien waar aanpassing van de hui
dige regio-indeling wenselijk dan
wel noodzakelijk is. In deze kabi
netsperiode zal besluitvorming over
een schaalvergroting naar 20 tot 22

regio’s plaatsvinden. Bij de schaal
vergroting is congruentie met de vei
ligheidsregio een harde randvoor
waarde. Tevens dienen de nieuw te
vormen regio’s een goede aanslui
ting te hebben op de grenzen van de
gerechtelijke kaart, die momenteel
wordt herzien. Dit laatste gebeurt
door de buitengrenzen van politie,
openbaar ministerie en rechtspraak
op elkaar af te stemmen. Over
schrijding van provinciegrenzen zal
voor de gewenste indeling geen be
lemmering vormen.
De focus van de sturing door de mi
nisters moet worden verlegd van
aantallen agenten (input gerichte
sturing) naar sturing op kwaliteit
van de organisatie en de politiezorg
en op output ten behoeve van grote
re uniforniiteit in de organisatie en
de taakuitvoering, hetgeen de sa
menwerking tussen korpsen en de
kwaliteit van de politiezorg ten goe
de komt. Sinds 2002 wordt aange
stuurd aan de hand van concrete
prestatie-indicatoren waarbij het
presteren van de korpsen periodiek
wordt gemeten. De korpsen rappor
teren in het jaarverslag over de be
haalde resultaten. Deze systematiek
wordt voortgezet. Daarnaast zullen,
om de basiskwaliteit van de politie-
organisatie en politiezorg te borgen,
tussen de ministers en het korpsbe
heerdersberaad op hoofdlijnen af
spraken worden gemaakt over de
basiskwaliteit van de politie voor de
strafrechtelijke handhaving van de

rechtsorde en overige taken ten
dienste van de justitie en over de ba
siskwaliteit van de openbare orde en
hulpverlening. Deze basiskwaliteits
eisen worden in regelgeving vastge
legd. Het besluit dat zich richt op de
kwaliteit van de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde en
overige taken ten dienste van de jus
titie wordt door de Minister van Jus
titie, in overeenstemming met de
Minister van BZK, voorgedragen.
Het besluit dat zich richt op de
openbare orde en hulpverlening
wordt door de Minister van BZK, in
overeenstemming met de Minister
van Justitie, voorgedragen. Verder
zal worden bezien in hoeverre de
bestaande regelgeving op het gebied
van het beheer dient te worden her
zien dan wel kan worden vereen
voudigd gelet op de voorgenomen
wijziging van sturing van de politie-
organisatie. Deze herziening zal er
mede op gericht zijn om tot verdere
harmonisatie, uniformering en stan
daardisering van de bedrijfsvoering
te komen.
Ter verdere bevordering van de sa
menwerking en het gemeenschappe
lijk functioneren van de politie op
landelijk niveau zal naar analogie
van de topmanagementgroep van de
sector Rijk een toppolitiegroep voor
de leden van de korpsleiding van de
korpsen worden ingericht. De Al
gemene Bestuursdienst (ABD) kan
ook voor deze toppolitiegroep de
ondersteuning voor bijvoorbeeld
werving en selectie, benoeming en
ontslag, mobiliteit en beloning ver
zorgen. Dit bevordert enerzijds de
mobiliteit tussen de korpsen en het
zorgt voor de uniformering van
kennis en kunde van de leden van
de korpsleiding en hannonisatie van

de toepassing van de arbeidsvoor
waarden. De korpsleiding dient het
vertrouwen te hebben van dc korps-
beheerder en de hoofdofficier van
Justitie. De korpsbeheerder doet
dan ook de aanbeveling ten behoeve
van de korpsleiding aan de minis
ters. De betrokkenheid van de
korpsbeheerder alsook die van de

• Minister van Justitie en het open
baar ministerie bij de benoeming,
ontslag en het toekennen van bij
zondere beloningen van de leden
van de korpsleiding wijzigt niet ten
opzichte van de huidige situatie.

T Blom

20 Rechtspraak EHRM

Artikel 6 EVRM

EHRM 21 oktober 2008, Poppe te
gen Nederland (ont’vankelijkheids
beslissing)

In het licht van het zgn. Liquidatie
proces’ (a.k.a. het ‘Passageproces’) is
deze ontvankelijkheidsbeslissing in
teressant. In dat Passageproces
wraakte de raadsman van één van
de verdachten de voorzitter van de
kamer die het megaproces zal be
handelen omdat deze eerder al één
van de medeverdachten had veroor
deeld. Het verzoek werd afgewezen
(zie onder meer ‘Wrakingsverzoek

) loopt stuk’, Het Parool ii februari
2008, p. 9).
Een vergelijkbaar geval deed zich
voor in de zaak die nu aan het
EHRM is voorgelegd: Poppe is door
de rechtbank veroordeeld wegens

o.m. medeplegen van overtreding
van de Opiumwet en het deelnemen
aan een criminele organisatie. Twee
leden van de kamer die hem ver
oordeelde hadden in een andere
kamer eerder al twee medeverdach
ten veroordeeld. In de betreffende
vonnissen werd Poppe genoemd als
betrokkene en mededader. Volgens
de Hoge Raad (HR ‘8 mei 2004, NJ
2004, 498) leverde dit echter geen
schijn van partijdigheid van de be
trokken rechters op, nu op geen en
kele wijze uit de behandeling van de
zaak bij de rechtbank was gebleken
dat zij zich gebonden achtte aan het
oordeel zoals dat in de twee eerder
uitgesproken vonnissen was uitge
sproken.
De op dit vlak bestendige jurispru
dentie van de Hoge Raad (zie aant.
c van Kuijer bij artikel 512 Sv in
MelailGroenhuijsen) wordt nu ter
toetsing aan het EVRM voorgelegd,
waarbij (net als in cassatie) nadruk
kelijk een beroep is gedaan op Fer
rantelli en Santangelo tegen Italië
(EHRM 7 augustus 1996, [‘1f 1998,
i8 m.nt. Knigge onder Nf 1998,
187), waarin door het EHRM was
geoordeeld dat er inderdaad sprake
was van schijn van partijdigheid na
dat één van de veroordelende rech
ters al eerder een medeverdachte
had veroordeeld, Op het eerste ge
zicht lag het er in die zaak een stuk
dikker bovenop (er wd daar in het
veroordelende vonnis ook nadruk
kelijk gewezen op de eerdere uit
spraak tegen de medeverdachte),
maar wij vinden het feit dat de
klacht niet direct is afgeserveerd in
de ontvankelijkheidsfase al het ver
melden waard. Zé vanzelfsprekend
is het allemaal kennelijk niet. Wordt
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vervolgd dus, alleen binnen welke
termijn?...

JL

EHRM 27 november zooS, Salduz
tegen Turkije en E1{RM ii decem
ber 2008, Panovits tegen Cyprus

Feiten: De zaken Salduz tegen Tur
kije en Panovits tegen Cyprus heb
ben veel stof doen opwaaien in
Nederland. Gelukkig maar, want het
vormt goede stof tot nadenken. (zie
onder meer allereerst T. Spronken
in NRC d.d. 4 december 2008 en
daarna de artikelen van M. Borgers
en T. Spronken ïn NJB 2009. p. 88-
ioo Cde dageraad’ en ‘de zon’) en
A. Beijer in Proces 2009-1. Beide
zaken betreffen in zoverre verge
lijkbare situaties — in het kort omdat
de feiten hoogstwaarschijnlijk wel-
bekend zijn — dat mindeijarigen niet
voorafgaand aan en niet ten tijde
van het politieverhoor werden bijge
staan door een raadsman. Nu is het
wel zo dat in het nationale recht van
beide landen is opgenomen dat een
verdachte op het moment van arres
tatie het recht heeft om van de dien
sten van een raadsman naar keuze
gebruik te maken (Panovirs. par. 38)
of op het moment van politiebewa
ring om rechtsbijstand te krijgen,
waarbij juridische bijstand voor
mindeijarigen verplicht is (Salduz.
par. 27).

Oordeel EHRM: Spronken stelde al
na het wijzen van Salduz de vraag of
het EHRM de aanwezigheid van de
raadsman bij het Nederlandse poli
tieverhoor zou vergen ter waarbor
ging van een eerlijk strafproces.

maar zeker Panovits geeft aanlei
ding tot deze vraag. Waar het
EHRM eerder namelijk nog de
noodzaak van rechtsbijstand tijdens
de eerste fasen van het politiever
hoor afwoog tegen de mogelijkheid
van de nationale feitenrechter om
gewicht toe te kennen aan de pro
ceshouding van de verdachte tijdens
die verhoren, lijkt het EVRM in Pa
novits voorop te stellen dat de ver
dachte in de regel rechtsbijstand
tijdens het politieverhoor moet krij
gen (eerder: John Murray tegen VK,
EHRM 8 februari 1996, NJ 1996,

725: par. 63-66). Ai’erill (EHRM 6
juni 2000. DD 2000, p. io8i cv: par.
66) en Salduz (par. 51-55). Uitblij
ven van juridische bijstand aan de
verdachte tijdens de eerste fasen van
het politieverhoor zou een dusdani
ge beperking van verdachtes verde
digingsrechten opleveren dat daar
mee de totale procedurele eerlijk
heid (fairness) van het strafproces in
het geding kan komen (Panovits,
par. 66, letterlijk: ‘legal assistance
during an applicant’s interrogation’).

Commentaar: Nu lijkt de discussie in
Nederland zich veelal te richten op
de vraag of de raadsman of raads
vrouwe tijdens het politieverhoor
aanwezig moet zijn. In deze Delikt
en Delinkwent wordt aan deze dis
cussie bijgedragen door deze kwes
tie te waarderen in het licht van de
garanties voor de verdachte op een
eerlijk strafproces. In dat licht be
zien, zijn vijf kwesties van belang.
Allereerst moet de aanwezigheid
van de raadsman tijdens het politie-
verhoor in verband worden gebracht
met de vraag hoe de verdachte goed
geïnformeerd een verhoor kan in
gaan. Ten tweede moeten wij ons

afvragen of de raadsman tijdens het
verhoor nog moet kunnen bijsturen
als de verdachte — eventueel on
danks goede raad — alsnog een uit
spraak wil gaan doen waarvan hij de
eventuele (juridische) gevolgen niet
kan overzien.
Hier wordt gedoeld op de mensen
rechteijke term ‘informed consent’;
is de verdachte voldoende geïnfor
meerd over de gevolgen zodat hij,
beschikkende over die kennis, be
slissingen kan nemen over de te be
antwoorden verhoorvragen? Hier
gaat het dus om de mogelijkheid die
de verdachte wordt geboden om
zichzelf niet te belasten, daar waar
hij als ‘houder van verdedigingsrech
ten’ moet kunnen beslissen hoe hij
zijn verdedigingsrechten wil effectu
eren.
Zo wordt eveneens voorkomen dat
de verdachte ongewenst bijdraagt
aan wat de taak van de overheid zou
moeten zijn; de staat heeft immers
de bewijslast. Nu wijst de cautie de
verdachte natuurlijk op zijn zwijg
recht, maar deze cautie kan moeilijk
worden verstaan als juridische bij
stand aan de verdachte. Rechtsbij
stand door een raadsman zou
immers wel het geven van advies
omtrent de te voorziene (juridische)
consequenties van verdachtes ver
klaring kunnen behelzen.
De vraag of een raadsman aanwezig
behoort te zijn tijdens liet politie-
verhoor hangt nog met twee andere
aspecten samen. Allereerst kan de
tegenwoordigheid van de raadsman
hij het politieverhoor ertoe dienen
dat de zekerheid bestaat dat het
verhoor behoorlijk verloopt. De
aanwezigheid van de raadsman kan
ervoor zorg dragen dat de verho
rende politieambtenaar de verdach

te op gepaste wijze ondervraagt. Om
die reden geeft bijvoorbeeld de Eu
ropean Cominirtee for the Prevention
of Torture and Jnhuman or Degra
ding punishrnent (CPT) al drie lan
denrapporten achtereen de bood
schap aan Nederland dat liet de
raadsman tot het verhoor moet toe
laten (Par. 4T van CPT/lnS (ga) ‘s,
par. 34 van CPT/Tnf (98) 15 en par.
24. van CPT/Inf (2002) 30. verkrijg
baar op www.cpt.coe.int). Audio- of
audiovisuele registratie kan tot op
zekere hoogte ook deze garantie
bieden: ook dergelijke banden laten
controle toe. Deze check kan noch
tans enkel achteraf plaatsvinden:
een raadsman zou ter plekke kun
nen voorkomen dat een politieagent
zich onbehoorlijk gaat gedragen.
Ten tweede kan worden vooronder
steld dat een behoorlijk verhoor kan
bijdragen aan de verkrijging van re
levant, betrouwbaar en geldig be
wijs. Wanneer men denkt te kunnen
menen dat de bewijswaarde van een
verdachtenverklaring aan kracht
wint wanneer deze niet onder ‘in
quisitorialen pressie’ wordt verkre
gen dan levert een behoorlijk ver
lopen verhoor daadwerkelijk het
nodige en gewenste bewijs op.
De vraag over de eventtiele nood
zaak om een raadsman toe te laten
tijdens het politieverhoor kent ten
slotte nog een ander facet wanneer
men deze beziet in het4cader van de
gehele strafvorderlijke inrichting:
hoe wordt een eerlijk proces voor de
verdachte vanaf het eerste. vaak ook
veelhepalende, procesmoment gega
randeerd? Een dergelijke vraag
houdt verband met de invulling die
wordt gegeven aan het gehele straf-
proces en in het bijzonder aan de
concrete uitwerking van de verdedi
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vervolgd dus, alleen binnen welke
termijn?...

JL

EHRM 27 november zooS, Salduz
tegen Turkije en E1{RM ii decem
ber 2008, Panovits tegen Cyprus

Feiten: De zaken Salduz tegen Tur
kije en Panovits tegen Cyprus heb
ben veel stof doen opwaaien in
Nederland. Gelukkig maar, want het
vormt goede stof tot nadenken. (zie
onder meer allereerst T. Spronken
in NRC d.d. 4 december 2008 en
daarna de artikelen van M. Borgers
en T. Spronken ïn NJB 2009. p. 88-
ioo Cde dageraad’ en ‘de zon’) en
A. Beijer in Proces 2009-1. Beide
zaken betreffen in zoverre verge
lijkbare situaties — in het kort omdat
de feiten hoogstwaarschijnlijk wel-
bekend zijn — dat mindeijarigen niet
voorafgaand aan en niet ten tijde
van het politieverhoor werden bijge
staan door een raadsman. Nu is het
wel zo dat in het nationale recht van
beide landen is opgenomen dat een
verdachte op het moment van arres
tatie het recht heeft om van de dien
sten van een raadsman naar keuze
gebruik te maken (Panovirs. par. 38)
of op het moment van politiebewa
ring om rechtsbijstand te krijgen,
waarbij juridische bijstand voor
mindeijarigen verplicht is (Salduz.
par. 27).

Oordeel EHRM: Spronken stelde al
na het wijzen van Salduz de vraag of
het EHRM de aanwezigheid van de
raadsman bij het Nederlandse poli
tieverhoor zou vergen ter waarbor
ging van een eerlijk strafproces.

maar zeker Panovits geeft aanlei
ding tot deze vraag. Waar het
EHRM eerder namelijk nog de
noodzaak van rechtsbijstand tijdens
de eerste fasen van het politiever
hoor afwoog tegen de mogelijkheid
van de nationale feitenrechter om
gewicht toe te kennen aan de pro
ceshouding van de verdachte tijdens
die verhoren, lijkt het EVRM in Pa
novits voorop te stellen dat de ver
dachte in de regel rechtsbijstand
tijdens het politieverhoor moet krij
gen (eerder: John Murray tegen VK,
EHRM 8 februari 1996, NJ 1996,

725: par. 63-66). Ai’erill (EHRM 6
juni 2000. DD 2000, p. io8i cv: par.
66) en Salduz (par. 51-55). Uitblij
ven van juridische bijstand aan de
verdachte tijdens de eerste fasen van
het politieverhoor zou een dusdani
ge beperking van verdachtes verde
digingsrechten opleveren dat daar
mee de totale procedurele eerlijk
heid (fairness) van het strafproces in
het geding kan komen (Panovits,
par. 66, letterlijk: ‘legal assistance
during an applicant’s interrogation’).

Commentaar: Nu lijkt de discussie in
Nederland zich veelal te richten op
de vraag of de raadsman of raads
vrouwe tijdens het politieverhoor
aanwezig moet zijn. In deze Delikt
en Delinkwent wordt aan deze dis
cussie bijgedragen door deze kwes
tie te waarderen in het licht van de
garanties voor de verdachte op een
eerlijk strafproces. In dat licht be
zien, zijn vijf kwesties van belang.
Allereerst moet de aanwezigheid
van de raadsman tijdens het politie-
verhoor in verband worden gebracht
met de vraag hoe de verdachte goed
geïnformeerd een verhoor kan in
gaan. Ten tweede moeten wij ons

afvragen of de raadsman tijdens het
verhoor nog moet kunnen bijsturen
als de verdachte — eventueel on
danks goede raad — alsnog een uit
spraak wil gaan doen waarvan hij de
eventuele (juridische) gevolgen niet
kan overzien.
Hier wordt gedoeld op de mensen
rechteijke term ‘informed consent’;
is de verdachte voldoende geïnfor
meerd over de gevolgen zodat hij,
beschikkende over die kennis, be
slissingen kan nemen over de te be
antwoorden verhoorvragen? Hier
gaat het dus om de mogelijkheid die
de verdachte wordt geboden om
zichzelf niet te belasten, daar waar
hij als ‘houder van verdedigingsrech
ten’ moet kunnen beslissen hoe hij
zijn verdedigingsrechten wil effectu
eren.
Zo wordt eveneens voorkomen dat
de verdachte ongewenst bijdraagt
aan wat de taak van de overheid zou
moeten zijn; de staat heeft immers
de bewijslast. Nu wijst de cautie de
verdachte natuurlijk op zijn zwijg
recht, maar deze cautie kan moeilijk
worden verstaan als juridische bij
stand aan de verdachte. Rechtsbij
stand door een raadsman zou
immers wel het geven van advies
omtrent de te voorziene (juridische)
consequenties van verdachtes ver
klaring kunnen behelzen.
De vraag of een raadsman aanwezig
behoort te zijn tijdens liet politie-
verhoor hangt nog met twee andere
aspecten samen. Allereerst kan de
tegenwoordigheid van de raadsman
hij het politieverhoor ertoe dienen
dat de zekerheid bestaat dat het
verhoor behoorlijk verloopt. De
aanwezigheid van de raadsman kan
ervoor zorg dragen dat de verho
rende politieambtenaar de verdach

te op gepaste wijze ondervraagt. Om
die reden geeft bijvoorbeeld de Eu
ropean Cominirtee for the Prevention
of Torture and Jnhuman or Degra
ding punishrnent (CPT) al drie lan
denrapporten achtereen de bood
schap aan Nederland dat liet de
raadsman tot het verhoor moet toe
laten (Par. 4T van CPT/lnS (ga) ‘s,
par. 34 van CPT/Tnf (98) 15 en par.
24. van CPT/Inf (2002) 30. verkrijg
baar op www.cpt.coe.int). Audio- of
audiovisuele registratie kan tot op
zekere hoogte ook deze garantie
bieden: ook dergelijke banden laten
controle toe. Deze check kan noch
tans enkel achteraf plaatsvinden:
een raadsman zou ter plekke kun
nen voorkomen dat een politieagent
zich onbehoorlijk gaat gedragen.
Ten tweede kan worden vooronder
steld dat een behoorlijk verhoor kan
bijdragen aan de verkrijging van re
levant, betrouwbaar en geldig be
wijs. Wanneer men denkt te kunnen
menen dat de bewijswaarde van een
verdachtenverklaring aan kracht
wint wanneer deze niet onder ‘in
quisitorialen pressie’ wordt verkre
gen dan levert een behoorlijk ver
lopen verhoor daadwerkelijk het
nodige en gewenste bewijs op.
De vraag over de eventtiele nood
zaak om een raadsman toe te laten
tijdens het politieverhoor kent ten
slotte nog een ander facet wanneer
men deze beziet in het4cader van de
gehele strafvorderlijke inrichting:
hoe wordt een eerlijk proces voor de
verdachte vanaf het eerste. vaak ook
veelhepalende, procesmoment gega
randeerd? Een dergelijke vraag
houdt verband met de invulling die
wordt gegeven aan het gehele straf-
proces en in het bijzonder aan de
concrete uitwerking van de verdedi

S
S

t

t

250 DD 2009. afi. 3/20 DD 2009. all. 3120 251



‘1

gingsrechten daarin. Welke moge
lijkheden heeft een verdachte om
diens verdediging te voeren naast de

situatie waarin hij als onderzoeksob
ject wordt onderworpen aan een

1 ondervraging? Ook relevant is dan
de vraag in hoeverre de verdediging
wordt gehouden aan de gekozen
processtrategie: als de verdachte in
het eerste verhoor al incriminerende
verklaringen heeft afgelegd, heeft hij
dan geen ‘recht’ meer om eventueel
later nog iets anders aan te voeren,
mogelijk zelfs afwijkend van of te
genstrijdig met het eerder verklaar
de? Welke andere afdwingbare
rechten heeft de verdachte nog om
tegenbewijs te leveren of op andere
wijze eventueel een ander licht op
de zaak te werpen dan de hewijsvoe
ring door de openbaar aanklager?
Of gechargeerd, kan de kous al af
zijn bij de eerste zichzelf beschuldi
gende verklaring van de verdachte?
Met deze laatste vragen wordt ove
rigens niet gedoeld op de idee dat
het gebruik van belastende verkla
ringen die de verdachte heeft afge
legd in strijd is met artikel 6 EVRM
indien de verdachte later op zijn
schreden terugkeert (zie Taru
Spronken in het Advocaten blad
2009, p. 17-18). Het EHRM geeft
juist aan dat de nationale feitenrech
ter het bewijs moet beoordelen en
wegen. Het EHRM evalueert het
strafproces in zijn totaliteit op pro
cedurele eerlijkheid. Een categori
sche afwijzing van bewijsmiddelen
lijkt daarin niet snel te passen. De
rechterlijke selectie- en waarderings
vrijheid ten aanzien van het bewijs
wordt vooropgesteld.
Dit zijn de vragen die in deze D&D.
geïnspireerd door Salduz en Pano
ift nog aan het licht worden ge-

bracht. (er aanvulling op het reeds
aangevangen debat dat gelukkig
wordt gevoerd in strafrechtelijk Ne
derland. Dit debat is op i februari
2009 een nieuwe ronde ingegaan
met de conclusies van A-G Kirigge
bij een drietal aan de Hoge Raad
voorgelegde zaken (IJN BH3o79.
BH308I en BH3o84). Deze conclu
sies zijn overigens alleen op Salduz
gebaseerd. Uit het ter zake door het
parket bij de Hoge Raad uitgebrach
te persbericht citeren wij: ‘De advo
caat-generaal stelt zich op het
standpunt dat in het arrest van het
Europese Hof niet gelezen kan wor
den dat de raadsman het politiever
hoor moet kunnen bijwonen. Het
arrest heeft op die kwestie geen be
trekking. Wel volgt uit dat arrest dat
de verdachte de gelegenheid moet
worden geboden om voorafgaand
aan de eerste ondervraging door de
politie met een raadsman te over
leggen. De invoering van een derge
lijk consultatierecht betekent een
ingrijpende verandering van de te
genwoordige verhoorpraktijk. De
wettelijke regeling voorziet daarin
op dit moment niet.
In zijn conclusie formuleert de ad
vocaat-generaal een aantal eisen
waaraan de politie zich voortaan bij
het verhoren van verdachten zou
moeten houden. Dit om te voorko
men dat de afgelegde verklaringen
door de rechter worden uitgesloten
van het bewijs.’
De Hoge Raad is nu dus aan zet.
De arresten zijn geannoteerd door
T. Spronken in EJ-IRC 2009, 7 en
EJEIRC 2009.9.

JCvl”

EHRM 14 oktober 2008. Timerga
Iiyev tegen Rusland

Onze studenten gaan (gelukkig) re
gelmatig naar de rechtbank. Een
vaak gehoorde constatering (naast
de vermeende partijdigheid van
rechters die het oordeel al klaar lij
ken te hebben omdat ze aan de hand
van het tevoren bestudeerde dossier
de verdachte met kritische en/of ie
torische vragen bestoken) is dat ze
het idee hebben dat de verdachte de
zaak niet kan volgen. Rechters die in
steenkolenengels met een verdachte
die nég beroerder Engels spreekt
proberen te communiceren, ver
dachten die beweren het allemaal
prima te kunnen volgen, maar als
puntje bij paaltje komt volstrekt
geen idee hebben van wat er wordt
gevraagd, microfoons die niet aan
staan of veel te zacht: het komt (al
thans, volgens de studenten) veel
voor. Zelf staat mij een zitting van
het Bossche hof bij, waar halverwe
ge bleek dat één van de verdachten
(die een gehoorbeperking had) het
toch allemaal niet zo goed kon vol
gen. Tot mijn verbazing wekte dit al
les zelfs bij zijn advocaat (een toch
zeer vermaard strafpleiter) slechts
irritatie op; de oplossing (een doven
tolk of iets dergelijks) sprak kenne
lijk niemand tot de verbeelding.
Toch blijkt uit het arrest Timerga
liyev tegen Rusland dat een verdach
te waarvan duidelijk is dat hij een
gehoorbeperking heeft, van de no
dige hulpmiddelen moet worden

) voorzien om het proces goed te
kunnen volgen. In deze zaak lijkt
doorslaggevend dat de verdachte in
hoger beroep zonder bijstand van
een advocaat (die door een fout de
zitting mist). zijn eigen verdediging

voert en zowel op juridische als op
feitelijke aspecten van de zaak moet
ingaan. Het vermogen om de proce
dure goed te kunnen volgen is dan
een absolute voorwaarde. In de ge
geven omstandigheden (er lag een
verklaring in het dossier waaruit
bleek dat de verdachte een gehoor-
beperking had) had de rechter, die —

zo bevestigt het ERHM andermaal
— toch de ultieme hoeder is van het
eerlijk proces, de verdachte moeten
voorzien van een gehoorapparaat of
iets dergelijks. Nu hij dat niet ge
daan heeft, is artikel 6 EVRM ge
schonden.
Het arrest is ook gepubliceerd in
EHRC 2008, 142

ii.

EHRM 20 januari
Ehawaja and Tahery
nigd Koninkrijk

Feiten: Twee volstrekt los van elkaar
staande zaken. die gezamenlijk door
het EHRM worden behandeld.
Centraal staat dc afwezige getuige’.
In de zaak van A1.Khaivaja is het
slachtoffer/de getuige van het eerste
van twee ten laste gelegde zedende
licten overleden (doodsoorzaak niet
aan het delict gerelateerd). De ver
klaring wordt na discussie door de
zittingsrechter toegeten als bewijs
(die daarvoor had gezegd: ‘geen
verklaring; geen zaak i’) en wordt
ter zitting aan de jury voorgelezen;
de verdediging wordt in de gelegen
heid gesteld om de verklaring legen
te spreken door middel van onder
vraging van andere getuigen en door
zelf inconsistenties in de verklaring
naar voren te brengen.
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gingsrechten daarin. Welke moge
lijkheden heeft een verdachte om
diens verdediging te voeren naast de

situatie waarin hij als onderzoeksob
ject wordt onderworpen aan een

1 ondervraging? Ook relevant is dan
de vraag in hoeverre de verdediging
wordt gehouden aan de gekozen
processtrategie: als de verdachte in
het eerste verhoor al incriminerende
verklaringen heeft afgelegd, heeft hij
dan geen ‘recht’ meer om eventueel
later nog iets anders aan te voeren,
mogelijk zelfs afwijkend van of te
genstrijdig met het eerder verklaar
de? Welke andere afdwingbare
rechten heeft de verdachte nog om
tegenbewijs te leveren of op andere
wijze eventueel een ander licht op
de zaak te werpen dan de hewijsvoe
ring door de openbaar aanklager?
Of gechargeerd, kan de kous al af
zijn bij de eerste zichzelf beschuldi
gende verklaring van de verdachte?
Met deze laatste vragen wordt ove
rigens niet gedoeld op de idee dat
het gebruik van belastende verkla
ringen die de verdachte heeft afge
legd in strijd is met artikel 6 EVRM
indien de verdachte later op zijn
schreden terugkeert (zie Taru
Spronken in het Advocaten blad
2009, p. 17-18). Het EHRM geeft
juist aan dat de nationale feitenrech
ter het bewijs moet beoordelen en
wegen. Het EHRM evalueert het
strafproces in zijn totaliteit op pro
cedurele eerlijkheid. Een categori
sche afwijzing van bewijsmiddelen
lijkt daarin niet snel te passen. De
rechterlijke selectie- en waarderings
vrijheid ten aanzien van het bewijs
wordt vooropgesteld.
Dit zijn de vragen die in deze D&D.
geïnspireerd door Salduz en Pano
ift nog aan het licht worden ge-

bracht. (er aanvulling op het reeds
aangevangen debat dat gelukkig
wordt gevoerd in strafrechtelijk Ne
derland. Dit debat is op i februari
2009 een nieuwe ronde ingegaan
met de conclusies van A-G Kirigge
bij een drietal aan de Hoge Raad
voorgelegde zaken (IJN BH3o79.
BH308I en BH3o84). Deze conclu
sies zijn overigens alleen op Salduz
gebaseerd. Uit het ter zake door het
parket bij de Hoge Raad uitgebrach
te persbericht citeren wij: ‘De advo
caat-generaal stelt zich op het
standpunt dat in het arrest van het
Europese Hof niet gelezen kan wor
den dat de raadsman het politiever
hoor moet kunnen bijwonen. Het
arrest heeft op die kwestie geen be
trekking. Wel volgt uit dat arrest dat
de verdachte de gelegenheid moet
worden geboden om voorafgaand
aan de eerste ondervraging door de
politie met een raadsman te over
leggen. De invoering van een derge
lijk consultatierecht betekent een
ingrijpende verandering van de te
genwoordige verhoorpraktijk. De
wettelijke regeling voorziet daarin
op dit moment niet.
In zijn conclusie formuleert de ad
vocaat-generaal een aantal eisen
waaraan de politie zich voortaan bij
het verhoren van verdachten zou
moeten houden. Dit om te voorko
men dat de afgelegde verklaringen
door de rechter worden uitgesloten
van het bewijs.’
De Hoge Raad is nu dus aan zet.
De arresten zijn geannoteerd door
T. Spronken in EJ-IRC 2009, 7 en
EJEIRC 2009.9.

JCvl”

EHRM 14 oktober 2008. Timerga
Iiyev tegen Rusland

Onze studenten gaan (gelukkig) re
gelmatig naar de rechtbank. Een
vaak gehoorde constatering (naast
de vermeende partijdigheid van
rechters die het oordeel al klaar lij
ken te hebben omdat ze aan de hand
van het tevoren bestudeerde dossier
de verdachte met kritische en/of ie
torische vragen bestoken) is dat ze
het idee hebben dat de verdachte de
zaak niet kan volgen. Rechters die in
steenkolenengels met een verdachte
die nég beroerder Engels spreekt
proberen te communiceren, ver
dachten die beweren het allemaal
prima te kunnen volgen, maar als
puntje bij paaltje komt volstrekt
geen idee hebben van wat er wordt
gevraagd, microfoons die niet aan
staan of veel te zacht: het komt (al
thans, volgens de studenten) veel
voor. Zelf staat mij een zitting van
het Bossche hof bij, waar halverwe
ge bleek dat één van de verdachten
(die een gehoorbeperking had) het
toch allemaal niet zo goed kon vol
gen. Tot mijn verbazing wekte dit al
les zelfs bij zijn advocaat (een toch
zeer vermaard strafpleiter) slechts
irritatie op; de oplossing (een doven
tolk of iets dergelijks) sprak kenne
lijk niemand tot de verbeelding.
Toch blijkt uit het arrest Timerga
liyev tegen Rusland dat een verdach
te waarvan duidelijk is dat hij een
gehoorbeperking heeft, van de no
dige hulpmiddelen moet worden

) voorzien om het proces goed te
kunnen volgen. In deze zaak lijkt
doorslaggevend dat de verdachte in
hoger beroep zonder bijstand van
een advocaat (die door een fout de
zitting mist). zijn eigen verdediging

voert en zowel op juridische als op
feitelijke aspecten van de zaak moet
ingaan. Het vermogen om de proce
dure goed te kunnen volgen is dan
een absolute voorwaarde. In de ge
geven omstandigheden (er lag een
verklaring in het dossier waaruit
bleek dat de verdachte een gehoor-
beperking had) had de rechter, die —

zo bevestigt het ERHM andermaal
— toch de ultieme hoeder is van het
eerlijk proces, de verdachte moeten
voorzien van een gehoorapparaat of
iets dergelijks. Nu hij dat niet ge
daan heeft, is artikel 6 EVRM ge
schonden.
Het arrest is ook gepubliceerd in
EHRC 2008, 142

ii.

EHRM 20 januari
Ehawaja and Tahery
nigd Koninkrijk

Feiten: Twee volstrekt los van elkaar
staande zaken. die gezamenlijk door
het EHRM worden behandeld.
Centraal staat dc afwezige getuige’.
In de zaak van A1.Khaivaja is het
slachtoffer/de getuige van het eerste
van twee ten laste gelegde zedende
licten overleden (doodsoorzaak niet
aan het delict gerelateerd). De ver
klaring wordt na discussie door de
zittingsrechter toegeten als bewijs
(die daarvoor had gezegd: ‘geen
verklaring; geen zaak i’) en wordt
ter zitting aan de jury voorgelezen;
de verdediging wordt in de gelegen
heid gesteld om de verklaring legen
te spreken door middel van onder
vraging van andere getuigen en door
zelf inconsistenties in de verklaring
naar voren te brengen.
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in de zaak van Tahen is de enige
getuige die daadwerkelijk heeft ge
zien dat Tahery met een mes op

slachtoffer S. instak. zo bang om ter
terechtzitting te getuigen (vanwege
de dreiging vanuit de Iraanse ge
meenschap. waartoe zowel de ver
dachte als het slachtoffer en de
getuige behoren) dat goed wordt
gevonden dal zijn getuigenverkla
ring, die buiten tegenwoordigheid
van de jury en de procespartijen is
afgelegd ten overstaan van de zit
tingsrechter. ter terechtzitting wordt
voorgelezen. In beide zaken wordt
de jury door de zittingsrechter geïn
strueerd over de betekenis van deze
gang van zaken. Beide verdachten
worden door de jury schuldig be
vonden en dientengevolge veroor
deeld.
Zij klagen over schending van arti
kel 6 EVRM.

Oordeel EHRM: Het EHRM legt
uit dat in dit soort zaken de afwezige
en de anonieme getuige kunnen
worden onderscheiden, waarbij een
getuige soms afwezig én anoniem
kan zijn. Het onderscheid is overi
gens niet erg belangrijk: het oordeel
of er een schending is van artikel 6
lid 1 en lid 3. onder d, EVRM hangt
af van het feit of de veroordeling is
based solely or to a decisive degree
on depositions that have been made
hy a person whorn the accused bas
had no opportunity to examine or to
have examined, whether during the
investigation or at the trial’. Als
daarvan sprake is zijn de verdedi
gingsrechten dusdanig geschonden
dat er geen overeenstemming meer
is met de waarborgen van artikel 6
EVRM (Lucd tegen Italië, EHRM

27 februari 2001, NJ 2002. 101 m.nt.
Schalken).
De Engelse regering beriep zich op
nationale jurisprudentie waaruit
blijkt dat tounterbalancing factors
in bijzondere gevallen het gebrek
van de verdediging kunnen repare
ren. in die zaak (R. v. Sellick and
Sellick) mochten de getuigenverkla
ringen worden voorgelezen omdat
was vastgesteld dat de getuigen niet
durfden te verklaren op zitting om
dat ze door de verdachten werden
geïntimideerd. Het EHRM stelt dat
die bijzondere omstandigheden nu
niet spelen en dat het in casu betwij
felt of een vorm van reparatie moge
lijk is die zou rechtvaardigen dat een
‘untested statement’ gebruikt zou
worden als enig of doorslaggevend
bewijsmiddel ten behoeve van de
veroordeling van de klagers. Het
EHRM geeft daarbij aan dat het in
zaken als Doorson tegen Nederland
(EHRM 26 maart, NJ ‘996, 741

m.nt. Knigge) weliswaar ook repara
tie van het geconstateerde tekort op
het gebied van het ondervragings
recht heeft toegestaan, maar dat het
daar getuigen betrof die anoniem
waren (en een getuige die zich op
het laatst had teruggetrokken),
waarbij de anonieme getuigen in
hoger beroep nog zijn ondervraagd
in bijzijn van de advocaat van de
verdachte. Bovendien benadrukt het
EHRM dat ook in dat arrest werd
benadrukt dat de veroordeling niet
volledig of in doorslaggevende mate
mag berusten op anonieme getui
genverklaringen.
Ook het beroep van de Britse rege
ring op S.N. tegen Zweden (EHRM
2juli 2002, NJ 2003, &p m.nt. Schal
ken onder NJ 2003. 672) faalt; on
derhavige zaak is wezenlijk verschil-

lend van de situatie van een to-jarig
slachtoffer van een zedendelict, dat
tweemaal door de politie is gehoord,
welke verhoren zijn opgenomen op
video (eerste) en op band (tweede)
en waarbij het tweede verhoor
plaatsvond op verzoek van de advo
caat en onder omstandigheden die
ook door de advocaat waren goed
gekeurd. Door die speciale omstan
digheden kan die zaak nooit als
algemene jurisprudentie worden
aangehaald om het standpunt te on
derbouwen dat ‘untested state
ments’ kunnen worden gebruikt als
enig of doorslaggevend bewijsmid
del in een strafzaak.
Het EHRM stelt vervolgens dat in
beide zaken door de zittingsrechters
nadrukkelijk is vastgesteld dat de
gewraakte getuigenverklaringen
zeer belangrijk waren in de bewijs
voering en dat eventueel ander be
wijs lang zo sterk niet was als de
Britse regering wilde doen voorko
men. Het argument dat in een sys
teem van jui-yrechtspraak nu een
maal onmogelijk is vast te stellen
welk(e) bewijsmiddel(en) nu door
slaggevend waren wordt gelaten
voor wat het is: het EHRM stelt, ge
zien de nadrukkelijke vaststellingen
van de zittingsrechters, vast dat in
beide zaken de getuigenverklarin
gen de enige of in ieder geval de
doorslaggevende bewijsmiddelen
waren. De steffing dat de zorgvuldi
ge beoordeling van de zittingsrech
Iers en van het Court of Appeal
gezien konden worden als ‘counter
balancing measures’ wordt terzijde
geschoven: de essentie van wat de
rechter behoort te doen is immers,
door toepassing van de EHRM
jurisprudentie, het vaststellen of de
rechten van artikel 6 voLdoende ge-

eerbiedigd zijn. wat juist de vraag is
die nu bij het EHRM voorligt.
In de zaak Al-Khawaja stelt het
EHRM vervolgens vast dat er on
voldoende ‘counterbalancing fac
tors’ aanwezig zijn geweest: als de
verklaring van het slachtoffer niet
was toegelaten als bewijs. was Al
Khawaja waarschijnlijk alJeen voor
het tweede zedendelict was berecht.
De inconsistenties in de verklaring
van de getuige waren minimaal, dus
ook aan de hand daarvan kon de
verdediging niet echt een punt ma
ken. Verder was de betrouwbaar
heid van de getuige ook moeilijk aan
te vechten omdat er veel overeen
komsten waren tussen haar verkla
ring en die van het slachtoffer van
het tweede ten laste gelegde delict.
terwijl door de zittingsrechter was
vastgesteld dat er geen risico was dat
de getuigen elkaar in het verleden
zouden hebben beïnvloed. Er was
dus in feite geen enkel punt waarop
Al-Khawaja de verklaring van de
overleden getuige effectief kon aan
vechten. Door de verklaring dan
toch te gebruiken is er volgens het
EHRM schending van artikel 6
EVRÊVI, de duidelijke instructies aan
de juni ten spijt.
Ook in het geval van Tahery wordt
schending aangenomen. Het feit dat
door de rechter tevergeefs is gepro
beerd om op andere manieren het
ondervragingsrecht teoen uitoefe
nen, wil niet zeggen dat er sprake is
van een counterbalancing measure’.
Wederom is de mogelijkheid om
aan de hand van andere getuigen
verklaringen de verklaring van de
getuige te bestrijden illusoir: er wa
ren geen andere getuigen die ‘able
or willing’ waren om te vertellen wat
ze hadden gezien. Ook de stelling
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in de zaak van Tahen is de enige
getuige die daadwerkelijk heeft ge
zien dat Tahery met een mes op

slachtoffer S. instak. zo bang om ter
terechtzitting te getuigen (vanwege
de dreiging vanuit de Iraanse ge
meenschap. waartoe zowel de ver
dachte als het slachtoffer en de
getuige behoren) dat goed wordt
gevonden dal zijn getuigenverkla
ring, die buiten tegenwoordigheid
van de jury en de procespartijen is
afgelegd ten overstaan van de zit
tingsrechter. ter terechtzitting wordt
voorgelezen. In beide zaken wordt
de jury door de zittingsrechter geïn
strueerd over de betekenis van deze
gang van zaken. Beide verdachten
worden door de jury schuldig be
vonden en dientengevolge veroor
deeld.
Zij klagen over schending van arti
kel 6 EVRM.

Oordeel EHRM: Het EHRM legt
uit dat in dit soort zaken de afwezige
en de anonieme getuige kunnen
worden onderscheiden, waarbij een
getuige soms afwezig én anoniem
kan zijn. Het onderscheid is overi
gens niet erg belangrijk: het oordeel
of er een schending is van artikel 6
lid 1 en lid 3. onder d, EVRM hangt
af van het feit of de veroordeling is
based solely or to a decisive degree
on depositions that have been made
hy a person whorn the accused bas
had no opportunity to examine or to
have examined, whether during the
investigation or at the trial’. Als
daarvan sprake is zijn de verdedi
gingsrechten dusdanig geschonden
dat er geen overeenstemming meer
is met de waarborgen van artikel 6
EVRM (Lucd tegen Italië, EHRM

27 februari 2001, NJ 2002. 101 m.nt.
Schalken).
De Engelse regering beriep zich op
nationale jurisprudentie waaruit
blijkt dat tounterbalancing factors
in bijzondere gevallen het gebrek
van de verdediging kunnen repare
ren. in die zaak (R. v. Sellick and
Sellick) mochten de getuigenverkla
ringen worden voorgelezen omdat
was vastgesteld dat de getuigen niet
durfden te verklaren op zitting om
dat ze door de verdachten werden
geïntimideerd. Het EHRM stelt dat
die bijzondere omstandigheden nu
niet spelen en dat het in casu betwij
felt of een vorm van reparatie moge
lijk is die zou rechtvaardigen dat een
‘untested statement’ gebruikt zou
worden als enig of doorslaggevend
bewijsmiddel ten behoeve van de
veroordeling van de klagers. Het
EHRM geeft daarbij aan dat het in
zaken als Doorson tegen Nederland
(EHRM 26 maart, NJ ‘996, 741

m.nt. Knigge) weliswaar ook repara
tie van het geconstateerde tekort op
het gebied van het ondervragings
recht heeft toegestaan, maar dat het
daar getuigen betrof die anoniem
waren (en een getuige die zich op
het laatst had teruggetrokken),
waarbij de anonieme getuigen in
hoger beroep nog zijn ondervraagd
in bijzijn van de advocaat van de
verdachte. Bovendien benadrukt het
EHRM dat ook in dat arrest werd
benadrukt dat de veroordeling niet
volledig of in doorslaggevende mate
mag berusten op anonieme getui
genverklaringen.
Ook het beroep van de Britse rege
ring op S.N. tegen Zweden (EHRM
2juli 2002, NJ 2003, &p m.nt. Schal
ken onder NJ 2003. 672) faalt; on
derhavige zaak is wezenlijk verschil-

lend van de situatie van een to-jarig
slachtoffer van een zedendelict, dat
tweemaal door de politie is gehoord,
welke verhoren zijn opgenomen op
video (eerste) en op band (tweede)
en waarbij het tweede verhoor
plaatsvond op verzoek van de advo
caat en onder omstandigheden die
ook door de advocaat waren goed
gekeurd. Door die speciale omstan
digheden kan die zaak nooit als
algemene jurisprudentie worden
aangehaald om het standpunt te on
derbouwen dat ‘untested state
ments’ kunnen worden gebruikt als
enig of doorslaggevend bewijsmid
del in een strafzaak.
Het EHRM stelt vervolgens dat in
beide zaken door de zittingsrechters
nadrukkelijk is vastgesteld dat de
gewraakte getuigenverklaringen
zeer belangrijk waren in de bewijs
voering en dat eventueel ander be
wijs lang zo sterk niet was als de
Britse regering wilde doen voorko
men. Het argument dat in een sys
teem van jui-yrechtspraak nu een
maal onmogelijk is vast te stellen
welk(e) bewijsmiddel(en) nu door
slaggevend waren wordt gelaten
voor wat het is: het EHRM stelt, ge
zien de nadrukkelijke vaststellingen
van de zittingsrechters, vast dat in
beide zaken de getuigenverklarin
gen de enige of in ieder geval de
doorslaggevende bewijsmiddelen
waren. De steffing dat de zorgvuldi
ge beoordeling van de zittingsrech
Iers en van het Court of Appeal
gezien konden worden als ‘counter
balancing measures’ wordt terzijde
geschoven: de essentie van wat de
rechter behoort te doen is immers,
door toepassing van de EHRM
jurisprudentie, het vaststellen of de
rechten van artikel 6 voLdoende ge-

eerbiedigd zijn. wat juist de vraag is
die nu bij het EHRM voorligt.
In de zaak Al-Khawaja stelt het
EHRM vervolgens vast dat er on
voldoende ‘counterbalancing fac
tors’ aanwezig zijn geweest: als de
verklaring van het slachtoffer niet
was toegelaten als bewijs. was Al
Khawaja waarschijnlijk alJeen voor
het tweede zedendelict was berecht.
De inconsistenties in de verklaring
van de getuige waren minimaal, dus
ook aan de hand daarvan kon de
verdediging niet echt een punt ma
ken. Verder was de betrouwbaar
heid van de getuige ook moeilijk aan
te vechten omdat er veel overeen
komsten waren tussen haar verkla
ring en die van het slachtoffer van
het tweede ten laste gelegde delict.
terwijl door de zittingsrechter was
vastgesteld dat er geen risico was dat
de getuigen elkaar in het verleden
zouden hebben beïnvloed. Er was
dus in feite geen enkel punt waarop
Al-Khawaja de verklaring van de
overleden getuige effectief kon aan
vechten. Door de verklaring dan
toch te gebruiken is er volgens het
EHRM schending van artikel 6
EVRÊVI, de duidelijke instructies aan
de juni ten spijt.
Ook in het geval van Tahery wordt
schending aangenomen. Het feit dat
door de rechter tevergeefs is gepro
beerd om op andere manieren het
ondervragingsrecht teoen uitoefe
nen, wil niet zeggen dat er sprake is
van een counterbalancing measure’.
Wederom is de mogelijkheid om
aan de hand van andere getuigen
verklaringen de verklaring van de
getuige te bestrijden illusoir: er wa
ren geen andere getuigen die ‘able
or willing’ waren om te vertellen wat
ze hadden gezien. Ook de stelling

254 DD 2009. afi. 3i20

al
DD 2009. all 320 ,ss

i
t,
fl

‘t
t

r

(,



dat het recht van de verdachte om in
een proces zelf niet bewijs te komen
kan gelden als tegenwicht voor het
verlies van het ondervragingsrecht
van de enige ooggetuige d charge
wordt verworpen. Ten slotte kunnen
ook de waarschuwing aan de jury
dat zeer omzichtig gebruik gemaakt
moest worden van de getuigenver
klaring en de opmerking dat het niet
aan de verdachte te wijten was dat
de getuige niet op zitting durfde te
verklaren niet gelden als counterba
lancing measure.

Beoordeling: Wie door de bomen
het bos nog kan zien mag het zeg
gen. De stoet van arresten waarin
vanuit weer een ander standpunt
naar deze problematiek wordt ge
keken Lijkt niet op te houden. De
nadrukkelijke constatering van het
Hof dat uitspraken als £ N. tegen
Zweden toch zeer specifieke situa
ties betreffen, zodat de daar toegela
ten uitzonderingen niet veralgeme
niseerd kunnen worden, geeft aan
dat het EHRM zelf ook wat piket
palen wil uitslaan op dit gebied.
De les die uit het geval Al-Khawaja
kan worden getrokken is volgens
ons dat strafzaken waarin de enige
getuige niet meer leeft, terwijl de
verdediging de getuige niet meer
heeft kunnen (doen) ondervragen,
tamelijk kansloos zijn.
Het geval van Taher is vanuit onze
procescultuur wat lastig te beoorde
len: immers zal aan een getuige zoals
daar bedoeld de status van anonie
me bedreigde getuige kunnen wor
den gegeven en hoewel ook onze
wet in artikel lid i Sv stelt dat
het bewijs dat de verdachte het ten
laste gelegde feit heeft begaan [...]
door de rechter niet uitsluitend of in

beslissende mate [kan) worden ge
grond op schriftelijke bescheiden
houdende verklaringen van perso
nen vier identiteit niet blijkt’. komt
het ons voor dat de mogelijkheden
om de bedoelde getuige te doen on
dervragen dusdanig zouden kunnen
zijn dat daarmee wel sprake is van
voldoende counterbalancing mea
sures.
Overigens is het in het arrest met
betrekking tot Al-Khawaja wat
merkwaardig dat het juist de onge
naakhaarheid van het bewijs lijkt te
zijn die maakt dat het vrijwel onmo
gelijk is dat counterha1ancing mea
sures’ genomen zouden kiLrinen

worden. Moeten we hieruit afleiden
dat aLs de verklaring evident onbe
trouwbaar was geweest en de verde
diging er dus makkelijk gaten in had
kunnen schieten, er geen schending
van artikel 6 EVRM was geweest?
Maar dan had de jury misschien ook
een ander oordeel geveld. Op die
manier dreigt het een cirkelredene
ring te worden en doet de construc
tie van counterbalancing measures’
gewrongen aan. Misschien dat het
EHRM dan toch gewoon beter
onomwonden als uitgangspunt kan
nemen dat in het geval dat het be
wijs alieen of voornamelijk bestaat
uit de verklaring van een overleden
of verdwenen getuige die alleen ten
overstaan van de poLitie heeft ver
kLaard, compensatie van de verdedi
gingshandicap in beginsel niet moge
lijk is.

JL 4

Artikel 8

Hoge Raad jo februari 2009. UN
8H24L3. Van Vondel

Dit is volgens ons pas het tweede ar
rest van de Hoge Raad naar aanlei
ding van een herzieningsverzoek na
een geconstateerde schending van

• het EVRM (artikel 457, eerste lid.
aanhef en onder 3. Sv: het eerste was
het arrest in de M.M.-zaak: zie hier
onder).
In een eerdere rubriek (DD 2008.

20) schreven we over de uitspraak
Van Vondel tegen Nederland
(EHRM 25 oktober 2007, EHRC
2007, ‘45, Nl 2008, 584), waarin
schending van artikel 8 EVRM werd
geconstateerd omdat de politie een
getuige voorzien van opnameappa
ratuur op Van Vondel had afge
stuurd, welke getuige ook daadwer
kelijk gesprekken met Van Vondel
had opgenomen. Een van die ge
sprekken was als bewijs gebruikt in
de strafzaak tegen Van Vondel (hij
werd veroordeeld wegens meineed,
gepleegd voor de commissie-Van
Traa). Van Vondel heeft in het ar
rest van het EHRM reden gezien
om een aanvrage tot herziening bij
de Hoge Raad te doen, welke 10 fe
bruari jI. uitspraak deed.
Een eerste interessant puiit betreft
de termijn die in acht moet worden
genomen bij het indienen van dit
soort herzieningsverzoeken: artikel
458 lid 2 eist dat de aanvraag wordt
ingediend binnen drie maanden na

) dat zich een omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat
de uitspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens de
veroordeelde bekend is. Het EHRM
wees het arrest op 25 oktober 2007.

maar het arrest werd pas einduit
spraak’ in de zin van artikel lid 2

EVRM op 25 januari 2008. Uit het
arrest is af te leiden dat dan pas de
termijn van drie maanden begint te
lopen: het herzieningsverzoek werd
0 14 februari 2008 ter griffie ont
vangen en was daarmee ontvanke
lijk.
Inhoudelijk levert het arrest niet
veel nieuws op ten opzichte van een
eerder arrest inzake herziening na
EVRM-schending: de (vergelijkba
re) M.M.-zaak. In die zaak werd
door de Hoge Raad geconstateerd
dat ‘vel een schending van artikel 8.
maar geen schending van artikel 6
EVRM was aangenomen (het op de
gewraakte wijze vergaarde materiaaL
werd niet als bewijs gebruikt), dat
het alsnog uitspreken van de niet
ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie dientengevolge niet voor
de hand lag en dat strafvermindering
voldoende herstel zou bieden, hij
deed de zaak daarna zelf af en ver
laagde de onvoorwaardelijk opge
legde boete van fio.ooo naar
f 4000 (f8814,86) (HR 27 septem
ber 2005, NJ2007,453).
In de Van Vondel-zaak werd (in te
genstelling tot de M.M.-zaak) een
van de opgenomen gesprekken wel
gebruikt in de bewijsconstructie. In
de herzieningsaanvraag wordt nu
het standpunt ingenomen dat na de
geconstateerde scheiding de Hoge
Raad de zaak zelf moet afdoen, dat
bewijsuitsluitin moet volgen en dat
Van Vondel moet worden vrijge
sproken. In navolging van A-G
Knigge oordeelt de Hoge Raad ech
ter dat schending van artikel 8
EVRM niet zonder meer tot bewijs-
uitsluiting van de door middel van
de schending verkregen bewijsrnid
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delen hoeft te leiden. Daarbij komt
dat het bewijsmiddel slechts van on
dergeschikte betekenis is in de be

-4 wijsconstructie. De slotsom is dat
strafvermindering voldoende herstel
zal bieden: de opgelegde voonvaar
delijke gevangenisstraf van 3 maan
den wordt verlaagd naar 2 maanden.
En dat vinden wij (in vergelijking
met de compensatie die doorgaans
met toepassing van artikel 359 Sv
wordt gegeven) dan weer een rela
tief forse strafvermindering. Ook
M.M. moest het relatief gezien mei
aanzienlijk minder doen.

JL

EHRM 4 december 2008, S. en
Marper tegen Verenigd Koninkrijk

Feiten: Enkele korte opmerkingen
over dit lange arrest dat door de
Grote Kamer werd gewezen. Het
arrest is uitgebreid geannoteerd
door Koops in EHRC 2009, 13 en de
geïnteresseerde lezer wordt daar.
naar verwezen. Ter discussie stond
de vraag of in de DNA-daiabank
van de Engelsen. waarin van ieder
een die van een strafbaar feit wordt
verdacht DNA-materiaal mag wor
den opgenomen terwijl het materi
aal en het daarvan gemaakte profiel
vrijwel oneindig mag worden be
waard, ook materiaal en profielen
bewaard mogen worden van mensen
die uiteindelijk niet zijn veroordeeld
wegens een strafbaar feit. Dezelfde
vraag stond met betrekking tot de
vingerafdrukkendatabank ter discus
sie. In die zin is de zaak van weinig
waarde als het gaat om de vergelij
king met het Nederlandse recht.
waarin de DNA-databank wordt

gevuld met materiaal en profielen
van personen die zijn veroordeeld
wegens een strafbaar feit.

Oordeel ERRM: Het Verenigd Ko
ninkrijk krijgt er term van langs van
het EHRM. Het Hof stelt (niet ver
rassend) vast dat het bewaren van
DNA-materiaal (waarvan we nog
niet eens weten wat er in de toe
komst uit te halen is) een inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer vormt.
Dat hetzelfde geldt voor de uit dat
DNA-materiaal af le leiden profie
len (die voor een snelle vergelijking
veel beter geschikt zijn) is ook niet
verbazingwekkend Dat ook het
bewaren van vingerafdrukken als
een inbreuk wordt gezien doet mis
schien wel wat wenkbrauwen fron
zen. Maar er is dus sprake van
schending van artikel 8.
Is deze schending gelegitimeerd?
Nee. Het EHRM staat versteld van
het algemene en willekeurige karak
ter van de bevoegdheid om de gege
vens op te slaan. Dit onbeperkte
karakter is zodanig. dat het EHRM
niet zozeer onder de noemer van de
quality of the law het gebrek in de
legitimatie vindt (zoals het in bij
voorbeeld Kruslin en Huvig tegen
Frankrijk deed; EHRM april
‘99°. NJ 1991,523 m.nt. EJD). maar
in de vraag of een dergelijk ingerich
te regeling noodzakelijk is in een
democratische samenleving. Kort
om: het gaat allemaal veel te ver,
terwijl het EHRM bepaald ‘under
whelmed’ is door de argumenten die
door de regering worden aange
voerd. De noodzaak van de data
bank in deze vorm is niet aanneme
lijk, terwijl de argumenten dat het
land met deze geavanceerde tech
nieken voorop loopt in de technolo

gische ontwikkelingen als het gaat
om adequate criminaliteitsbestrij
ding slechts de sneer oplevert dat
wie voorop wil lopen ook de ver
antwoordelijkheid heeft om de juiste
balans tussen instrurnentaljteit en
rechtsbescherming te vinden. Adel
verplicht.

4 Commentaar: Met Koops zijn wij
van mening dat er één aspect in de
zaak zit waar wij ons in Nederland
iets van aan zouden kunnen trekken.
Het EHRM signaleert dat voor niet-
veroordeelden een risico van stinma
tisering bestaat als zij toch voorko
men in de databank en dat uitein
delijk de onschuldpresumptie hier
door in het geding kan komen. Ook
benadrukt het EHRM dat het op
slaan van de gegevens in het geval
van jongeren bijzonder bezwarend
kan zijn, gezien hun bijzondere situ
atie en het belang van hun ontwik
keling en integratie in de samen
leving. Daarbij wordt ook artikel 40

van het VN-kinderrechtenverdrag
aangehaald. Het EHRM stelt dat er
bijzondere aandacht geschonken
moet worden aan de bescherming
van jeugdigen tegen enig nadeel dat
zou kunnen ontstaan door het op
slaan van de gegevens in een data
bank nadat ze zijn vrijgesproken van
een strafbaar feit. In deze specifieke
overwegingen kan misschien ook
iets gelezen worden over het afne
men en opslaan van DNA van een
jeugdige veroordeelde. In Neder
land is onlangs door de Hoge Raad

4 ( (in een cassatie in belang der wet-
procedure) vastgesteld dat de wet
gever (die nadrukkelijk geen uit
zondering heeft willen maken voor
jeugdige verdachten; ook hun gege
vens worden na veroordeling zonder

meer opgenomen in de DNA
databank) op dit punt klare wijn
heeft geschonken. terwijl van strijd
met het genoemde VN-verdrag geen
sprake is (HR 13 mei 2008. NJ 2008.

628 m.nt. Sch). Uit de (zeer kriti
sche) noot van Schalicen bij dit ar
rest blijkt dat men in Nederland
behoorlijk verdeeld is over de vraag
of er voor jeugdigen niet een omge
keerd stelsels zou moeten zijn (niet
opnemen, tenzij), dit alles vanuit de
alleszins aansprekende gedachten
dat de menselijke maat binnen het
strafrecht toch een constante waarde
moet blijven.

JL

J. Coster VUl? Voorhûut en J. Linde—
In”?

2 i Behandelen en straf-
fen

a. Vrijheidsstraf

A. KAMERSTIJKKEN

Kainerstukken II. 3T 110, ni. 8
Brief van de staatssecretaris aan de
Tweede Kamer inhoudende een
toelichting omtrent d uitgangspun
ten en maatregele inzake het
drugsbeleid in penitentiaire inrich
tingen.
In haar brief van 24 oktober 2008 in
formeert de staatssecretaris de
Tweede Kamer over de uitgangs
punten en maatregelen met betrek
king lot liet drugsbeleid in delentie.
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