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       Jaloud t. Nederland, 
20 november 2014, appl.no. 
47708/08 (Grote Kamer)   

 De feiten in deze zaak hebben zich afge-
speeld buiten Nederlands grondgebied, na-
melijk in Irak, en de klager is een Irakees. 
Deze (in termen van het EVRM) uitzonder-
lijke omstandigheden en de complexe inter-
nationaalrechtelijke kaders die deze zaak 
regeren, hebben geleid tot een omvangrijk 
arrest dat omwille van de leesbaarheid hier 
niet in al zijn finesses kan worden bespro-
ken. Het onderstaande is een bespreking 
van de argumentatie van het EHRM op de 
twee essentiële vraagpunten die in deze 
zaak aan de orde zijn.    

    Feiten   
 De zaak betreft een schietincident op 
21 april 2004 ’s nachts bij een checkpoint 
langs de weg ten noorden van de stad Ar 
Rumaytah (in zuidoost Irak), waarbij een 
inzittende van een auto (de zoon van kla-
ger) is overleden door schoten afgevuurd 
door een Nederlandse militair (luitenant A.) 
en/of leden van de  Iraqi Civil Defence Corps  
(ICDC), dat opereerde onder gezag van en 
in samenwerking met de Nederlandse mi-
litairen. Het checkpoint bevond zich in de 
provincie Al-Muthanna, waar Nederlandse 
militaire eenheden waren gestationeerd 
op grondslag en ter uitvoering van Resolu-
tie 1483 van de VN Veiligheidsraad, dat wil 
zeggen om bij te dragen aan de opbouw van 
Irak en de veiligheid en stabiliteit te verze-
keren. De buitenlandse militaire aanwezig-
heid in Irak op grondslag van deze Resolu-
tie kreeg de naam SFIR ( Stabilization Force ), 
en Nederland participeerde daarin van juli 
2003 tot maart 2005. De Nederlandse SFIR-
militairen stonden onder gezag van de Brit-
se krijgsmacht, die (tezamen met de Ver-
enigde Staten in de Resolutie als ‘occupying 

power’ aangemerkt) het gezag uitoefende 
over het zuidoosten van Irak. 
 Het checkpoint was bemand door leden 
van de ICDC. De Nederlandse luitenant A. 
was verantwoordelijk voor verschillende 
checkpoints en was naar het betreffende 
checkpoint toegekomen na een melding 
dat er die nacht vanuit een auto, nadat deze 
het checkpoint was genaderd, het vuur op 
de bemanning van het checkpoint was ge-
opend. De aanwezige Irakezen hadden te-
ruggeschoten en de auto was weggereden. 
Luitenant A. kwam met een aantal anderen 
(waaronder sergeant Teunissen en een tolk) 
ter plaatse en vervolgens ging hij met een 
drietal anderen de weg afzoeken om de ver-
spreid liggende patroonhulzen te verzame-
len. Terwijl zowel links als rechts de weg 
werd afgespeurd, kwam er een auto met 
hoge snelheid richting het checkpoint rij-
den. Ondanks het feit dat de bestuurder van 
verschillende kanten werd toegeroepen te 
stoppen, reed de auto door, ramde daarbij 
de op de weg geplaatste blokkade en reed 
nog altijd door. Luitenant A. heeft daarop 
vele malen in de richting van de auto ge-
schoten. Het lijkt erop dat er ook door ande-
ren is geschoten op de auto, maar het wie, 
hoe of wat daarvan is niet tot klaarheid ge-
bracht (het onderzoek aan de auto bracht 
naar voren dat er van links en rechts op de 
auto is geschoten met twee verschillende 
soorten wapens, en verschillende aanwezi-
gen hebben verklaard dat er ook uit een an-
dere richting is geschoten: luitenant A. zegt 
dat hij schoten hoorde uit de richting van 
de auto; de Nederlandse sergeant beweert 
dat er uit de richting van het wachtershuis-
je is geschoten; wachtmeester Quist hoorde 
schoten uit een automatisch wapen van de 
kant waar de ICDC-mannen stonden). Toen 
de auto daarop tot stilstand was gekomen, 
bleek dat de bijrijder zo ernstig gewond was 
geraakt door de schoten dat hij onder de 
reanimerende handen van de Nederlandse 
militairen overleed. Beide passagiers riek-
ten naar alcohol en er werd in de auto al-
coholhoudende drank, maar geen wapens, 
aangetroffen. 
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 De Koninklijke Marechaussee (in de vorm 
van het ter plaatse gestationeerde detach-
ment) werd ingeseind en kwam ter plaatse 
voor sporenonderzoek. Vervolgens werd 
het Openbaar Ministerie in Nederland 
(parket Arnhem) op de hoogte gesteld. 
Verschillende getuigen zijn door de Ko-
ninklijke Marechaussee gehoord (de tolk, 
sergeant Teunissen, soldaat Finkelnberg, 
wachtmeester Quist en leden van de ICDC). 
Luitenant A. werd onder cautie gehoord. De 
auto en het lichaam zijn onderzocht. 
 Op 8 januari 2007 diende de raadsvrouw 
van klager (vader van de overleden pas-
sagier) een verzoek in bij het Arnhemse 
parket om informatie over de uitkomst 
van het onderzoek en een eventuele be-
slissing omtrent vervolging, met het oog 
op het starten van een  artikel 12  Sv pro-
cedure. Daarop werd haar medegedeeld 
dat het opsporingsonderzoek in juni 2004 
is afgerond, dat het slachtoffer vermoede-
lijk door een Irakese kogel was gedood en 
dat de Nederlandse militair die eveneens 
op de auto had geschoten een beroep op 
zelfverdediging toekwam. Op basis hiervan 
was besloten om niet tot vervolging over te 
gaan. De raadsvrouwe verzocht vervolgens 
om een exemplaar van de  Rules of Engage-
ment  en eventuele rapporten opgemaakt 
door de Iraakse autoriteiten in deze kwes-
tie. De officier van justitie gaf aan niet aan 
dit verzoek te voldoen: zoals het EHRM in 
 Ramsahai e.a. t. Nederland  (10 november 
2005, appl.no. 52391/99) had bepaald, be-
treft de artikel 12 Sv procedure geen ‘deter-
mination of a criminal charge’ in de zin van 
 artikel 6  EVRM, en daarom is de toegang tot 
processtukken niet dezelfde als in gewone 
strafzaken. 
 Op 2 oktober 2007 diende klager een klaag-
schrift ex  artikel 12  Sv in bij het Gerechts-
hof in Arnhem met betrekking tot de beslis-
sing om luitenant A. niet te vervolgen. De 
advocaat-generaal oordeelde op basis van 
het ambtsbericht van de officier van justitie 
dat de beslissing niet te vervolgen terecht 
was genomen – luitenant A. kon zich be-
roepen op zelfverdediging – en adviseerde 

het Gerechtshof derhalve om de klacht af te 
wijzen. Op de zitting van 18 maart 2008 van 
de Militaire Kamer vroeg de raadsvrouw 
om toevoeging aan het dossier van een aan-
tal stukken (de  Rules of Engagement  en de 
daarop gebaseerde geweldsinstructies; het 
Irakese autopsierapport; de verklaring van 
de bestuurder van de auto) en om het horen 
van de tolk met betrekking tot de bewering 
van de bestuurder dat de tolk hem zou heb-
ben aangemaand te verklaren dat de Irake-
zen hadden geschoten. De raadsvrouw be-
toogde verder dat luitenant A. de grenzen 
van legitieme zelfverdediging had over-
schreden. Het Hof weigerde aan het verzoek 
tot nader onderzoek te voldoen, aangezien 
dit door het tijdsverloop zinloos zou zijn 
geworden. Aan het verzoek tot beschikbaar 
maken van de  Rules of Engagement  kon niet 
worden voldaan, nu het Gerechtshof noch 
de advocaat-generaal deze in bezit had. Het 
Gerechtshof oordeelde vervolgens in zijn 
beschikking dat de beslissing luitenant A. 
niet te vervolgen terecht was genomen. De 
SFIR-geweldsinstructie (een aan de militai-
ren verschafte vereenvoudigde afgeleide 
van de  Rules of Engagement , die zelf niet 
openbaar gemaakt worden) bepaalde dat 
aanwending van geweld was toegestaan ter 
zelfverdediging of verdediging van de troe-
pen en bepaalde dat gericht mocht worden 
geschoten indien geweld dreigde dat dood 
of zwaar letsel kan veroorzaken. Het Ge-
rechtshof vatte de situatie waarin luitenant 
A. zich bevond, als volgt samen. Hij onder-
zocht ter plaatse de sporen van een inci-
dent dat kort tevoren had plaatsgevonden 
en waarbij vanuit een auto was geschoten. 
Hij werd daarbij vervolgens geconfronteerd 
met een auto die het checkpoint negeerde 
en op hoge snelheid op hem afkwam, hij 
hoorde schoten en nam aan dat de schoten 
vanuit de auto kwamen. Die veronderstel-
ling achtte het Hof begrijpelijk, ongeacht 
het feit dat andere aanwezigen – die aan 
de andere kant van de weg stonden en een 
‘image intensifier’ gebruikten – de situ-
atie anders beoordeelden. Nu de luitenant 
in redelijkheid kon menen dat hij en zijn 

T3d_DD_1503_bw_V04.indd   189T3d_DD_1503_bw_V04.indd   189 3/12/2015   4:15:52 PM3/12/2015   4:15:52 PM



190 Afl. 3 - maart 2015 DD  2015/20

Stylesheet: T3d V1 2

RubriekenRECHTSPRAAK EHRM 

troepen onder vuur genomen werden, heeft 
hij gehandeld binnen de grenzen van de ge-
weldsinstructie.     

    Beoordeling door het EHRM   
 De ontvankelijkheid: ‘Jurisdiction’ in de zin 
van  artikel 1  EVRM. 
 Bij het EHRM legt de klager op grond van 
 artikel 2  EVRM een aantal verschillende 
klachten voor over de onafhankelijkheid en 
de effectiviteit van het onderzoek naar het 
schietincident. De Nederlandse regering 
betwist de ontvankelijkheid van de klacht, 
zeggende dat een en ander niet heeft plaats-
gevonden onder Nederlandse ‘jurisdiction’ 
in de zin van  artikel 1  EVRM. Het EHRM 
behandelt deze kwestie tezamen met de 
zaak ten gronde, en put daarvoor voor een 
belangrijk deel uit zijn oordeel in de Grote 
Kamer uitspraak in de zaak  Al-Skeini en an-
deren t. het Verenigd Koninkrijk  (7 juli 2011, 
appl.no. 55721/07), waarin het de principes 
omtrent uitoefening van rechtsmacht in de 
zin van artikel 1 EVRM buiten het grondge-
bied van de Lidstaat heeft samengevat. In 
het algemeen geldt dat een Lidstaat slechts 
in uitzonderlijke omstandigheden geacht 
kan worden deze rechtsmacht uit te oefenen 
buiten het eigen grondgebied. De specifieke 
omstandigheden van het geval bepalen of 
zulks het geval is. In de jurisprudentie van 
het EHRM is uitgemaakt dat het uitoefenen 
van bevoegdheden die gewoonlijk door de 
overheid worden uitgeoefend (uitvoerende 
of gerechtelijke bevoegdheden bijvoor-
beeld) kunnen meebrengen dat er sprake is 
van rechtsmacht. Ook het gebruik van ge-
weld door functionarissen van de Lidstaat 
kan betekenen dat degenen jegens wie dat 
geweld wordt uitgeoefend daardoor binnen 
de rechtsmacht van de Lidstaat vallen (bij-
voorbeeld het in detentie nemen van een 
persoon). Een andere situatie waarin spra-
ke is van rechtsmacht in de zin van artikel 
1 EVRM betreft de omstandigheid dat een 
Lidstaat ‘effective control’ uitoefent in een 
gebied buiten het eigen grondgebied. Als dit 
gezag eenmaal is vastgesteld, behoeft niet 
te worden vastgesteld of de Lidstaat gede-

tailleerd gezag uitoefende over beleid en ac-
ties van de locale overheid. Of sprake is van 
‘effective control’ wordt in de eerste plaats 
uitgemaakt op basis van de sterkte van de 
militaire aanwezigheid in het gebied, maar 
ook relevant is de vraag in hoeverre de on-
dersteuning van de ondergeschikte lokale 
overheid meebrengt dat de Lidstaat invloed 
en gezag uitoefent over het gebied in kwes-
tie. Het Nederlandse argument tegen ont-
vankelijkheid van de klacht is in belangrijke 
mate gebaseerd op het feit dat Nederland 
niet behoorde tot de ‘occupying powers’ 
in Irak en dat het Nederlandse SFIR-con-
tingent onder Brits commando stond. Ook 
de (‘intervening’) Britse regering geeft aan 
dat hierin het grote verschil ligt met de 
zaak  Al-Skeini e.a. t. het Verenigd Koninkrijk  
en merkt op dat het aannemen van rechts-
macht in deze zaak tot gevolg kan hebben 
dat lidstaten zullen worden weerhouden 
gevolg te geven aan oproepen van de Ver-
enigde Naties om troepen ter beschikking 
te stellen. Het EHRM geeft aan dat het feit 
dat Nederland geen ‘occupying power’ was 
en dat de Nederlandse eenheden onder ope-
rationeel commando van een Britse officier 
stonden, niet voldoende is om Nederlandse 
rechtsmacht uit te sluiten. Nederland had – 
met uitsluiting van de andere deelnemende 
naties – de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om de veiligheid in het betreffen-
de gebied te verzekeren. Nederland had het 
volledige commando over de eigen militai-
ren behouden, zo was door de Minister van 
Defensie in een brief aan de Tweede Kamer 
aangegeven. Uit de (door de Letse regering 
openbaar gemaakte)  Memorandum of Un-
derstanding  die gold in het centrale deel van 
zuidelijk Irak (de  Memorandum of Under-
standing  met afspraken tussen Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk over de verplich-
tingen en verantwoordelijkheden is een ge-
classificeerd document, maar volgens de 
vertegenwoordiger van de Nederlandse re-
gering geeft het wel beschikbare document 
een goed beeld) leidt het Hof voorts af dat 
het formuleren van het beleid op essentiële 
punten, waaronder het opstellen van regels 
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omtrent aanwending van geweld, voorbe-
houden bleef aan de uitzendende staten. 
Het checkpoint in kwestie was weliswaar 
bemand door ICDC-personeel, maar deze 
mensen stonden onder direct commando 
van Nederlandse militairen, niet van de 
Irakese autoriteiten. Binnen de grenzen 
van de SFIR-missie en met het oog op het 
uitoefenen van gezag over degenen die het 
checkpoint passeerden, oefende Nederland 
derhalve zijn ‘rechtsmacht’ uit. De dood 
van de zoon van klager is dus gebeurd on-
der de Nederlandse ‘jurisdiction’ in de zin 
van artikel 1 EVRM. Aangezien de klacht 
zich richt op handelingen en omissies van 
Nederlandse militairen, opsporingsambte-
naren en gerechtelijke autoriteiten, moet 
de Nederlandse aansprakelijkheid daarvoor 
onder het EVRM worden beoordeeld. 
 De klacht ten gronde: procedurele verplich-
tingen ex  artikel 2  EVRM. 
 Ook in de formulering van de algemene be-
ginselen omtrent de procedurele verplich-
tingen ex  artikel 2  EVRM leunt de Grote 
Kamer sterk op de uitspraak in  Al-Skeini 
en anderen t. het Verenigd Koninkrijk . De 
stelling van klager dat het onderzoek naar 
de dood van zijn zoon onvoldoende onaf-
hankelijkheid heeft gekend wordt in alle 
onderdelen verworpen. Het feit dat het de-
tachement van de Koninklijke Marechaus-
see ondergebracht was in hetzelfde hoofd-
kwartier als de Nederlandse militairen 
betekent nog niet dat het opsporingsonder-
zoek niet onafhankelijk is geweest en het 
feit dat het Arnhemse Openbaar Ministerie 
zich op verre afstand bevond rechtvaardigt 
niet de conclusie dat de Koninklijke Ma-
rechaussee  de facto  onder het commando 
van de Nederlandse militaire commandant 
stond. Ook de klacht dat het OM te zeer 
heeft geleund op de rapporten van de Ko-
ninklijke Marechaussee in zijn beslissing 
omtrent vervolging snijdt geen hout. Het is 
niet meer dan vanzelfsprekend dat het OM 
op politie rapporten leunt en het detache-
ment was nu juist aanwezig om ter plaatse 
opsporingsonderzoek te kunnen doen en 
daarover te rapporteren. Ook de klacht om-

trent de Militaire Kamer van het Gerechts-
hof in Arnhem wordt verworpen; de daarin 
zitting hebbende militair is in zijn rechter-
lijke hoedanigheid niet onderworpen aan 
militair gezag of discipline en onderscheidt 
zich op het punt van onafhankelijkheid niet 
van de burgerrechters. 
 De klachten over de effectiviteit van het 
onderzoek worden echter grotendeels wel 
door het EHRM gehonoreerd. Zo beaamt 
het Hof dat de autopsie en het daarvan ge-
maakte rapport ernstige mankementen 
vertoonden: de autopsie is gedaan door een 
Iraakse patholoog, wiens kwalificaties on-
bekend zijn, buiten de aanwezigheid van 
een gekwalificeerde Nederlander. Het rap-
port was zeer beknopt, ongedetailleerd en 
behelsde geen foto’s. Er blijkt niet dat een 
ander onderzoek is overwogen, terwijl het 
goed mogelijk was dat een van de andere 
troepenmachten over daartoe gekwalifi-
ceerd personeel beschikte. Het onderzoek 
naar de fragmenten van de kogels uit het 
lichaam van klagers zoon rammelt even-
eens. Het is bekend dat fragmenten uit het 
lichaam zijn gehaald maar er is geen rap-
port van het onderzoek daarnaar en het is 
niet bekend waar deze fragmenten zijn en 
wat ermee is gebeurd. Op zijn minst hadden 
deze op een juiste manier moeten worden 
opgeslagen en onderzocht. Ook de klacht 
dat luitenant A. gedurende enkele uren na 
het incident nog niet was verhoord noch 
van de overige militairen was afgezonderd, 
zodat er een ruime mogelijkheid van col-
lusie bestond, wordt gehonoreerd. Zoals in 
 Ramsahai e.a. t. Nederland  al werd bepaald 
betekent de afwezigheid van maatregelen 
om het risico van collusie te beperken op 
zichzelf al dat het onderzoek niet adequaat 
is geweest. 
 De klacht dat de klager en andere naasten 
onvoldoende zijn betrokken bij het onder-
zoek faalt. Klager heeft desgevraagd toe-
gang gekregen tot het dossier en heeft het 
kunnen voorleggen aan het EHRM. Boven-
dien heeft hij voldoende toegang gehad tot 
de stukken om een procedure ex  artikel 12  
Sv aan te zwengelen, waarin hij volgens het 
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EHRM ‘a very effective challenge’ tegen de 
beslissing om luitenant A. niet te vervolgen 
heeft neergezet. 
 De (juridisch) belangrijkste schending van 
de procedurele verplichtingen ex  artikel 2  
EVRM betreft het ontbreken van relevante 
informatie in het ( artikel 12  Sv) dossier van 
het Arnhemse Gerechtshof. In het dossier 
bevonden zich niet de verklaringen van de 
ICDC-leden, alleen een verklaring van de 
Koninklijke Marechaussee stellende dat de 
gehoorde ICDC-leden geen relevante infor-
matie hebben verstrekt. Pas toen door het 
EHRM werd besloten de zaak aan de Grote 
Kamer over te dragen, werden de verslagen 
van de verhoren van de ICDC-leden door de 
Nederlandse regering aan het EHRM voor-
gelegd. Het lijkt erop, aldus het Hof, dat 
deze verklaringen voor de beoordeling door 
de Arnhemse beklagkamer relevant hadden 
kunnen zijn. De term ‘absolutely necessary’ 
zoals neergelegd in  artikel 2 lid 2  EVRM 
impliceert immers een striktere en veelei-
sender noodzakelijkheidstoets dan het be-
grip ‘necessary in a democratic society’: de 
geweldsaanwending moet strikt proporti-
oneel zijn voor het bereiken van de doelen 
genoemd in de onderdelen a, b en c van ar-
tikel 2 EVRM. Dat betekent dat een onder-
zoek niet aan de eisen van artikel 2 EVRM 
voldoet zolang daarin niet wordt vastge-
steld of het gebruik van dodelijk geweld 
door staatsfunctionarissen verder ging dan 
vereist in de omstandigheden. Het opspo-
ringsonderzoek moet niet alleen effectief 
zijn in die zin dat het moet kunnen leiden 
tot de identificatie en zo nodig bestraffing 
van de verantwoordelijke, maar eveneens 
geldt dat het onderzoek voldoende infor-
matie moet verschaffen voor een gerech-
telijke beslissing omtrent de vraag of het 
geweld gerechtvaardigd was onder de om-
standigheden; dit is cruciaal voor het uit-
oefenen van verdedigingsrechten door de 
staatsfunctionaris die strafrechtelijk wordt 
vervolgd. De Militaire Kamer van het Arn-
hemse Gerechtshof heeft zich beperkt tot 
de vaststelling dat luitenant A. reageerde 
op ‘friendly fire’ en dat hem derhalve een 

beroep op (putatieve) zelfverdediging toe-
kwam. Het Gerechtshof heeft evenwel niets 
vastgesteld omtrent de vraag of hij binnen 
de grenzen van zijn instructies heeft gehan-
deld op het punt van de proportionaliteit. 
De geweldsinstructie (de aan de militairen 
verschafte ‘kaart’) behelst de regels dat al-
leen gericht mag worden geschoten, niet 
meer schoten mogen worden afgevuurd dan 
noodzakelijk en dat moet worden gestopt 
met schieten zodra de situatie dat toestaat. 
Het Gerechtshof heeft zich niet uitgelaten 
over de vraag of er al dan niet meer schoten 
zijn gelost dan noodzakelijk en of gestopt 
is met schieten zodra de situatie dat toe-
liet. Het EHRM is van oordeel dat voor een 
goede beoordeling van deze proportionali-
teit het Arnhemse Gerechtshof de beschik-
king had moeten hebben over de verslagen 
van de verhoren van de ICDC-leden door de 
Koninklijke Marechaussee. De afwezigheid 
daarvan in het dossier heeft de effectiviteit 
van de beoordeling door het Gerechtshof 
ernstig gehinderd. 
 De klager beklaagt zich over het feit dat 
luitenant A. na het incident van de ICDC-
commandant een lijst heeft gevraagd en 
verkregen met de namen van de ICDC-leden 
die hadden geschoten en hoe vaak zij had-
den geschoten. Het EHRM ziet hier geen 
probleem in; het behoorde tot zijn taak om 
het onderzoek naar het schietincident te 
faciliteren. Het Hof vindt echter dat deze 
lijst vervolgens aan het dossier had moeten 
worden toegevoegd, omdat deze informatie 
nuttig had kunnen zijn, zeker in samenhang 
met de verklaringen van de ICDC-leden. 
 Het Hof concludeert dat het opsporingson-
derzoek inzake de dood van klagers zoon 
niet heeft voldaan aan eisen van  artikel 2  
EVRM.     

    Commentaar   
 De beslissing omtrent de Nederlandse 
rechtsmacht komt inmiddels niet meer als 
verrassing. In het arrest staan vele rechts-
bronnen opgesomd, waaruit duidelijk naar 
voren komt dat er grote verantwoordelijk-
heden liggen voor uitzendende staten in 
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oorlogs- en missiegebied, ook al staan deze 
onder een centraal commando van een an-
dere krijgsmacht. Een onderscheid zoals 
dat in de betreffende VN Resolutie wordt 
gemaakt tussen de ‘occupying powers’ en 
de participerende staten, waarop de Mi-
nisters van Defensie en Buitenlandse Zaken 
zich anno 2003 in de discussie over de uit-
zending van Nederlandse militairen naar 
Irak tegenover de Kamer nog kon beroepen, 
heeft in dit opzicht belangrijk aan betekenis 
ingeboet. 
 In dezelfde periode als de onderhavige zaak 
speelde ook de bekende zaak van Erik O. An-
ders dan in het geval van luitenant A. werd 
besloten Erik O. te vervolgen, welke ver-
volging niet alleen tot vrijspraak maar ook 
tot grote commotie over de gang van zaken 
rondom de vervolging heeft geleid. Een en 
ander is aanleiding geweest tot een aantal 
wijzigingen in de procedures rondom on-
derzoek en vervolging, onder meer neerge-
legd in een Aanwijzing die in oktober 2004 
van kracht ging (en na het rapport van de 
Commissie-Borghouts van 2006 opnieuw 
werd aangepast). Deze procedure (waarin 
onder meer is bepaald dat de militair in 
kwestie niet direct als verdachte maar als 
getuige wordt gehoord) gold dus nog niet 
ten tijde van het schietincident in de onder-
havige zaak. In de uitspraak in de zaak Erik 
O. (4 mei 2005) oordeelde het Arnhemse 
Gerechtshof dat de geweldsaanwending 
weliswaar niet was voorzien in de aan de 
militairen verschafte  aide-mémoire  en ge-
weldsinstructie (kaart), maar wel viel bin-
nen de bevoegdheden gegeven in de  Rules 
of Engagement , het moederdocument van 
de aan de militairen verschafte geweldsin-
structies. Het mogelijk uiteenlopen van de 
dienstvoorschriften en de implicaties voor 
de beoordeling van de geweldsaanwending 
was dus bekend toen de Militaire Kamer 
in de onderhavige zaak een beslissing op 
grond van  artikel 12  Sv moest nemen. Het 
Gerechtshof gaf echter aan de  Rules of En-
gagement  (waarom de raadsvrouw vroeg) 
niet voorhanden te hebben en niet te kun-
nen verschaffen en het achtte dit kennelijk 

geen belemmering voor het vellen van een 
oordeel in deze zaak. 
 Dat brengt ons op het belang van de onder-
havige uitspraak voor het nationale recht, 
nu daarin implicaties voor het onderzoek 
in het kader van de  artikel 12  Sv procedu-
re besloten liggen. Hoewel de artikel 12 Sv 
procedure geen ‘determination of a crimi-
nal charge’ is en in zoverre niet aan de ei-
sen van  artikel 6  EVRM behoeft te voldoen, 
vloeien toch aanzienlijke procedurele eisen 
vanuit Straatsburg de artikel 12 Sv proce-
dure binnen in de vorm van de procedurele 
verplichtingen ex  artikel 2  EVRM. Hoewel 
de onderhavige zaak uitzonderlijk is in de 
extraterritoriale omstandigheden, zijn za-
ken over politiegeweld een geregeld terug-
kerend onderwerp in de artikel 12 Sv pro-
cedure. Het EHRM constateert dat aan het 
Arnhemse Gerechtshof niet de informatie 
was verschaft die het nodig had om een be-
slissing te nemen inzake de proportionali-
teit van de geweldsaanwending. Het dossier 
dat door het Arnhemse parket was aange-
leverd was dus onvolledig. Dat is niet een 
onbekend verschijnsel; de Gerechtshoven 
verzoeken dan ook wel om aanvulling van 
het dossier met schijnbaar relevante stuk-
ken die kennelijk bestaan, alvorens een be-
slissing te nemen over de klacht ex artikel 
12 Sv, hetgeen weer voor vertraging zorgt. 
In deze zaak lijkt het Hof geen behoefte te 
hebben gehad aan de verklaringen; de ver-
klaring door de Koninklijke Marechaussee 
dat deze niets relevants opleverden, geeft 
ook geen inzicht in wat er eventueel nog te 
halen zou zijn, maar is natuurlijk wel enigs-
zins opmerkelijk. Het weglaten van de ver-
klaringen van de ICDC-leden kan en moet 
als een omissie van het OM worden be-
schouwd, maar de strenge eisen die artikel 
2 EVRM blijkens deze zaak stelt in kwes-
ties als de onderhavige – de proportiona-
liteit van het geweld moet afzonderlijk en 
nadrukkelijk worden getoetst – impliceert 
dat het Gerechtshof zonder de ontbrekende 
informatie niet de op hem rustende taak 
had kunnen (en dus mogen) uitoefenen. Die 
norm impliceert dat de Gerechtshoven in 
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dit soort zaken niet vrij zijn in het vorm-
geven van hun artikel 12 Sv toetsing (vol of 
marginaal of iets daartussen).      

    Horncastle en anderen t. 
het Verenigd Koninkrijk, 
16 december 2014, appl.no. 
4184/10   

 In voorgaande rubrieken (zie de rubrieken 
in de afleveringen van maart 2012, novem-
ber 2012, maart 2013, november 2013 en 
november 2014) hebben wij meerdere ke-
ren stilgestaan bij de  Al Khawaja -jurispru-
dentie van het EHRM over het ondervra-
gingsrecht van getuigen ter zitting. Deze 
lijn van jurisprudentie is aangevangen met 
de  Al Khawaja  en  Tahery -uitspraak van de 
Grand Chamber van 15 december 2011 (be-
sproken in de rubriek van november 2012). 
In die uitspraak nuanceerde het Hof zijn 
‘sole or decisive’-regel. Het Hof kwam tot 
deze nuancering aangezien het Britse Su-
preme Court in een vergelijkbare zaak uit-
spraak deed na de Eerste (Kamer)uitspraak 
van het EHRM in de zaak  Al- Khawaja  en 
voor de uitspraak van de Grand Chamber in 
die zaak, en daarin forse kritiek had geuit 
op de ‘sole or decisive’-regel. Deze zaak is 
inmiddels bij het EHRM beland.    

    Feiten   
 Het draait in deze uitspraak om twee za-
ken en in totaal vier verdachten. In de eer-
ste zaak werden Horncastle en Blackmore 
beschuldigd van het mishandelen van het 
slachtoffer, P.R. Deze zou gestolen voorwer-
pen in zijn appartement hebben van M. die 
door hem en de twee verdachten werden 
teruggehaald. Tijdens het terughalen van 
de goederen werd P.R. mishandeld. Op ba-
sis van diens verklaring bij de politie zijn 
Horncastle en Blackmore aangehouden. Het 
vermeende slachtoffer was tijdens de ver-
meende mishandeling dronken. Voordat de 
zaak tegen Horncastle en Blackmore ter te-
rechtzitting wordt behandeld, kwam hij te 
overlijden ten gevolge van een alcohol-ge-
relateerde ziekte. De rechter stond toe dat 

een door hem bij de politie afgelegde ver-
klaring ter terechtzitting werd voorgelezen 
en als bewijs gebruikt. De verdediging had 
daartegen bezwaar gemaakt, nu zij niet de 
gelegenheid hadden om de getuige ter zit-
ting te ondervragen en de verklaring niet 
betrouwbaar zou zijn, aangezien het slacht-
offer had gedronken. Het toelaten van de 
verklaring was voornamelijk gebaseerd op 
het feit dat de verdachten hadden toege-
geven in het appartement aanwezig te zijn 
geweest. Daarnaast konden aan de jury in-
structies worden gegeven over de moeilijk-
heden voor de verdediging ten gevolge van 
het overlijden van het slachtoffer. Tijdens 
het proces is nog steunbewijs aangevoerd, 
maar de rechter gaf in de opsomming van 
het bewijs aan de jury aan dat de verklaring 
van het slachtoffer de basis was van de zaak 
van de aanklager. Tevens gaf hij aan de jury 
mee dat de voorgelezen verklaring van het 
slachtoffer minder gewicht toekomt dan 
een verklaring van iemand die ter zitting 
had kunnen worden ondervraagd. De jury 
achtte Horncastle en Blackmore uiteinde-
lijk schuldig aan de mishandeling van P.R. 
 De tweede zaak draait om een ontvoering 
van het slachtoffer, H.M., door verdachten 
Marquis en Graham. Het slachtoffer legde 
hierover een verklaring af, maar durfde niet 
op de zitting te verklaren. Ook hier liet de 
rechter de eerder afgelegde verklaring toe. 
Het proces verliep op een vergelijkbare wij-
ze als dat van Horncastle en Blackmore. Er 
werd steunbewijs aangevoerd, maar de ver-
klaring van het slachtoffer was erg belang-
rijk. Ook hier is een instructie van de rech-
ter aan de jury gevolgd bij de opsomming 
van het bewijs aangaande de moeilijkheden 
waaronder de verdediging moest werken 
door het feit dat de getuige niet ter zitting 
kon worden ondervraagd. 
 In hoger beroep oordeelde het  Court of Ap-
peal  dat verklaringen die ‘sole or decisive’ 
bewijs zijn en waarbij geen mogelijkheid 
tot ondervraging ter zitting is geweest en-
kel mogen worden gebruikt als de betrouw-
baarheid van de verklaringen kan worden 
getoetst en er sprake is van ‘counterbalan-
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cing measures’. Eén zo’n maatregel is de 
bevoegdheid van de rechter om een zaak te 
stoppen als de verklaring niet overtuigend 
is. Ook ging het  Court of Appeal  uitgebreid 
in op de vraag wanneer een verklaring kan 
worden toegelaten als de getuige claimt 
bang te zijn om een verklaring ter zitting af 
te leggen. Uiteindelijk oordeelde het  Court 
of Appeal  dat in beide zaken de verklaringen 
voldoende betrouwbaar waren en er der-
halve geen sprake was van een schending 
van  artikel 6  EVRM. 
 Uiteindelijk belandden beide zaken bij het 
Britse  Supreme Court . Het  Supreme Court  
greep deze zaken aan om aan het EHRM de 
Britse onvrede over de inflexibele ‘sole or 
decisive’-regel kenbaar te maken. Het  Su-
preme Court  voerde daartoe diverse argu-
menten aan ter staving van het oordeel dat 
deze regel niet hanteerbaar zou zijn binnen 
het Britse rechtssysteem. Daarbij werd in 
het bijzonder het standpunt bestreden dat 
het gebruik van een verklaring die ‘sole 
or decisive’ is per definitie tot een oneer-
lijk proces leidt. Daartoe worden diverse 
waarborgen uit het Britse rechtsstelsel naar 
voren gebracht. Het EHRM werd door de 
Britse hoogste rechter uitgenodigd om zijn 
vaste jurisprudentie aan te passen en te ko-
men tot een meer flexibele toepassing van 
de ‘sole or decisive’-regel.     

    Beoordeling door het EHRM   
 Het EHRM begint met te herhalen dat de 
toelaatbaarheid van bewijs in eerste instan-
tie een zaak van het nationale recht is en 
dat het Hof enkel kijkt naar de vraag of het 
proces in zijn geheel eerlijk is geweest. Het 
verwijst vervolgens naar zijn Al Khawaja-
uitspraak en noemt de twee voorwaarden 
waaraan moet worden getoetst. Ten eerste 
moet worden gekeken of er een goede re-
den is voor de afwezigheid van de getuige, 
ten tweede moet er sprake zijn van com-
penserende maatregelen als de verklaring 
‘sole or decisive’ is. Bij het overlijden van 
degene die de verklaring heeft afgelegd is 
het duidelijk dat er geen mogelijkheid meer 
is voor het ondervragen ter zitting. In het 

geval van angst dient er een strenge toets 
te worden uitgevoerd of de angst gerecht-
vaardigd is. Het Hof sluit de bespreking van 
de algemene principes af met de vaststel-
ling dat in eerdere zaken de waarborgen in 
het Britse recht om de eerlijkheid van de 
procedure te garanderen sterk genoeg zijn 
geoordeeld. 
 Bij de toepassing van de ‘Al Khawaja’-crite-
ria stelt het EHRM allereerst vast dat indien 
er sprake is van ‘sole or decisive’ bewijs er 
moet worden gekeken naar de aanwezig-
heid van compenserende maatregelen om 
de betrouwbaarheid te toetsen. Het is niet 
nodig (zoals de klagers stellen) dat de toets 
naar de betrouwbaarheid al wordt uitge-
voerd voordat het bewijs überhaupt kan 
worden toegelaten. Ten tweede oordeelt 
het Hof dat het feit dat het Britse  Supreme 
Court  heeft geweigerd om de ‘sole or deci-
sive’-regel strikt toe te passen (conform de 
lijn in de Straatsburgse jurisprudentie op 
het moment van de uitspraak van het  Su-
preme Court ) niet automatisch leidt tot een 
schending van  artikel 6  EVRM. De inhoude-
lijke beoordeling door het EHRM vindt ver-
volgens plaats op basis van de criteria zoals 
neergelegd in de  Al Khawaja -jurispruden-
tie. Toepassing daarvan leidt het EHRM tot 
de conclusie dat er in de zaak van Horncastle 
en Blackmore weliswaar sprake was van 
‘sole or decisive’ bewijs, maar dat er tevens 
voldoende compenserende maatregelen 
aanwezig waren. In de zaak van Marquis en 
Graham oordeelt het EHRM dat de verkla-
ring van het slachtoffer niet ‘sole or deci-
sive’ was en dat er om die reden geen spra-
ke is van een schending van artikel 6 EVRM. 
Er hoeft daarom niet gekeken te worden of 
er voldoende compenserende maatregelen 
genomen waren.     

    Commentaar   
 Het belang van deze uitspraak voor de 
rechtspraktijk ligt niet zozeer in de uit-
komst van de concrete zaken. Het Hof past 
hier de inmiddels bekende criteria toe die 
worden gebruikt bij de vraag of het gebruik 
van verklaringen van getuigen die niet ter 
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zitting (kunnen) worden gehoord, toelaat-
baar is. Het belang is gelegen in het feit dat 
de uitspraak het sluitstuk is van een dia-
loog die het Britse  Supreme Court  in gang 
heeft gezet door de toepassing van de ‘sole 
or decisive’-regel ter discussie te stellen in 
de procedure op nationaal niveau. De oor-
spronkelijke uitspraak in de Horncastle-
zaak vond plaats na de uitspraak in de zaak 
 Al- Khawaja & Tahery  door de Chamber en 
voor de uitspraak in die zaak door de  Grand 
Chamber . Door in de  Horncastle -zaak de 
bezwaren tegen de toepassing van de ‘sole 
or decisive’-regel naar voren te brengen, 
heeft het  Supreme Court  uitdrukkelijk een 
signaal afgegeven aan het EHRM dat en 
waarin deze regel aanpassing behoefde. In 
de  Grand Chamber -uitspraak gaf het EHRM 
vervolgens gehoor aan deze oproep door de 
inmiddels bekende nuancering van de ‘sole 
or decisive’-regel aan te brengen. Met de 
uitspraak in de onderhavige zaak is dit pro-
ces voltooid. 
 Deze gang van zaken kan als voorbeeld 
dienen voor rechters op nationaal niveau 
die problemen ondervinden bij de toepas-
sing van EHRM-jurisprudentie in concrete 
strafzaken. De hoogste Britse rechter heeft 
het initiatief genomen om een constructie-
ve dialoog met Straatsburg aan te gaan op 
basis van zijn oordeel dat de nationale pro-
cedure door Straatsburg onder druk kwam 
te staan. Het is duidelijk geworden dat het 
Straatsburgse Hof wel degelijk vatbaar is 
voor argumenten van rechters op nationaal 
niveau als blijkt dat bepaalde door Straats-
burg geformuleerde normen binnen de nati-
onale kaders niet goed uitwerken. Teneinde 
een degelijke succesvolle dialoog tot stand 
te brengen is het echter wel noodzakelijk 
dat de nationale rechter zich bewust is van 
de rol die hij kan spelen bij de ontwikke-
ling van de Straatsburgse jurisprudentie en 
bereid is die rol in voorkomende zaken op 
te pakken.      

    Geisterfer t. Nederland, 
9 december 2014, appl.no. 
15911/08    

    Feiten   
 De klager, Richard Geisterfer, stelt dat hij 
op basis van onvoldoende gronden heeft 
vastgezeten in voorlopige hechtenis, het-
geen een schending van  artikel 5  EVRM zou 
opleveren. In januari 2006 werd de klager 
aangehouden op basis van een verdenking 
van het deelnemen aan een criminele or-
ganisatie. In februari 2006 werd door de 
rechter-commissaris de bewaring bevolen 
op basis van de gronden ex  artikel 67a  Sv 
dat er sprake was van feit waarop een ge-
vangenisstraf van twaalf jaar of meer was 
gesteld en de rechtsorde ernstig was ge-
schokt, dat er ernstig rekening mee moest 
worden gehouden dat de verdachte een 
misdrijf zou plegen en dat de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk was voor het aan de 
dag brengen van de waarheid (collusiege-
vaar). Na afloop van de bewaring werd door 
de raadkamer van de Rechtbank Haarlem 
de gevangenhouding bevolen, deze werd op 
7 mei 2007 geschorst onder voorwaarden, 
aangezien de inhoudelijke behandeling van 
het strafproces vertraging opliep vanwege 
de ziekenhuisopname van een medever-
dachte. In augustus 2007 verzocht de klager 
om een algehele opheffing van de voorlo-
pige hechtenis aangezien niet gebleken was 
dat zijn vrijlating had geleid tot een ernstig 
geschokte rechtsorde. Dit verzoek werd 
door de rechtbank afgewezen. 
 Bij de hervatting van het strafproces in sep-
tember 2007 verzocht de klager primair 
wederom om de opheffing van de voorlopi-
ge hechtenis en subsidiair om handhaving 
van de schorsing. Zowel het primaire als 
het subsidiaire verzoek werd afgewezen, en 
de klager werd weer in hechtenis genomen. 
De rechtbank kwam tot dit oordeel omdat 
de schorsing enkel was bevolen vanwege 
de bijzondere medische situatie van de me-
deverdachte. De grond ‘ernstig geschokte 
rechtsorde’ was volgens de rechtbank nog 
steeds aanwezig, en aangezien het proces 
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spoedig zou beginnen kon naar het oordeel 
van de rechtbank de schorsing van de voor-
lopige hechtenis worden opgeheven. In de-
cember 2007 werd de voorlopige hechtenis 
opgeheven. De rechtbank was van mening 
dat er nog wel grond voor de voorlopige 
hechtenis was, maar dat het anticipatiege-
bod van  artikel 67a lid 3  Sv meebracht dat 
de klager op vrije voeten moest worden ge-
steld. 
 Op 21 december 2007 werd de klager ver-
oordeeld tot een gevangenisstrafstraf van 
achttien maanden. In hoger beroep werd op 
3 juli 2009 opnieuw achttien maanden ge-
vangenisstraf opgelegd, waarvan zes maan-
den voorwaardelijk. Het beroep in cassatie 
werd door de Hoge Raad op 12 oktober 2010 
verworpen.     

    Beoordeling door het EHRM   
 De klacht bij het EHRM heeft betrekking 
op de tweede periode van detentie, van 
27 september 2007 tot en met 7 december 
2007. De klager stelt dat de beslissing van 
de rechtbank geen concrete onderbouwing 
geeft voor het oordeel dat er sprake zou zijn 
van een ernstig geschokte rechtsorde, nu op 
basis van de uitspraak van het EHRM in de 
zaak  Letellier t. Frankrijk  sprake moet zijn 
van feiten die erop wijzen dat de vrijlating 
van de verdachte zou leiden tot publieke 
onrust. Klager stelt dat niet is gebleken dat 
die onrust is ontstaan in de periode dat zijn 
voorlopige hechtenis was geschorst; de 
hernieuwde detentie zou daarom in strijd 
met  artikel 5  EVRM zijn. De Nederlandse 
regering voert aan dat de misdrijven waar-
van de klager wordt verdacht een ernstige 
inbreuk op de rechtsorde vormen en dat 
daarom de voorlopige hechtenis was ge-
rechtvaardigd. 
 Bij de beoordeling van deze zaak stelt het 
Hof allereerst dat het uitgangspunt moet 
zijn dat de voorlopige hechtenis moet wor-
den opgeheven als deze niet langer redelijk 
is. Verlenging of hervatting van de voorlo-
pige hechtenis kan derhalve enkel plaats-
vinden als er sprake is van specifieke re-
denen die de detentie vereisen. Het EHRM 

is van oordeel dat bepaalde strafbare fei-
ten gezien hun ernst en de publieke reac-
tie daarop kunnen leiden tot een mate van 
sociale onrust die de voorlopige hechtenis 
rechtvaardigt. Echter, dan moeten wel con-
crete feiten worden aangedragen die on-
derbouwen dat die sociale onrust er is, of 
zou ontstaan als de verdachte zou worden 
vrijgelaten. Het Hof verwijst hierbij naar de 
bestaande jurisprudentie op dit onderwerp. 
 Het Hof is betrekkelijk kort in zijn oordeel 
over de rechtmatigheid van de detentie. 
Naar het oordeel van het Hof blijkt uit de be-
slissing van 27 september 2007 niet dat de 
rechtbank heeft beoordeeld of er concrete 
feiten en omstandigheden aanwezig waren 
die duidden op sociale onrust na vrijlating 
van de verdachte. De rechtbank lijkt daar-
entegen veel waarde te hebben gehecht aan 
de ernst van het verwijt dat de klager werd 
gemaakt. Derhalve is er naar het oordeel 
van het Hof sprake van een schending van 
 artikel 5 lid 1  onder c en  lid 3  EVRM.     

    Commentaar   
 De grote aandacht voor deze uitspraak in 
Nederland komt voort uit het feit dat het 
EHRM een schending constateert door Ne-
derland van  artikel 5  EVRM bij de toepassing 
van de grond ‘ernstig geschokte rechtsor-
de’. Deze grond staat al langer ter discussie; 
deze zou te gemakkelijk worden toegepast, 
terwijl uit de Straatsburgse jurisprudentie 
zou blijken dat slechts een beperkte toepas-
sing van deze grond is toegestaan. De vraag 
is of de onderhavige uitspraak moet worden 
gezien als een aanscherping van de Straats-
burgse normen, dan wel als een toepassing 
van de bestaande jurisprudentie, waarbij 
de schending voortkomt uit de specifieke 
feiten van deze zaak. 
 De eerste indicatie voor de beantwoording 
van deze vraag is dat het EHRM de zaak zelf 
heeft aangemerkt als een categorie-3-zaak; 
deze categorisering is echter niet doorslag-
gevend. Belangrijker lijkt te zijn dat het Hof 
in zijn redenering en verwijzing naar oude 
jurisprudentie niet aangeeft dat er een 
nieuw oordeel wordt gegeven over de toe-
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passing van de grond in kwestie. De over-
wegingen lijken consistent met oordelen uit 
het verleden. De specifieke omstandighe-
den van deze zaak, in het bijzonder de her-
vatting van de voorlopige hechtenis na een 
eerdere schorsing – waardoor de hypothese 
van de geschokte rechtsorde in de praktijk 
toetsbaar werd – en de beknopte motive-
ring van de rechtbank die daarop volgde, 
lijken doorslaggevend te zijn geweest. 
 Naar ons oordeel kan derhalve niet worden 
geconcludeerd dat deze uitspraak betekent 
dat de grond van  artikel 67a lid 2  onder 1 
Sv veel minder vaak kan worden toegepast. 
Binnen de kaders die het EHRM heeft ge-
schetst lijkt toepassing van deze grond wel 
degelijk mogelijk in een groot deel van de 
zaken waarin deze op dit moment wordt 
toegepast. De uitspraak dient wel te wor-
den opgevat als een belangrijk signaal naar 
de rechterlijke macht dat de motivering van 
oordelen omtrent de voorlopige hechtenis 
nog altijd en wel degelijk aandacht en ver-
betering behoeft.   

  L. van Lent & B.J.G. Leeuw                      
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