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1 Inleiding
Op 1 januari 1926 trad het Wetboek van 
Strafvordering in werking.1 De doelstelling 
die de wetgever indertijd met dit wetboek voor 
ogen had, was ‘zoveel mogelijk bevorderen de 
toepassing van de strafwet op den werkelijk 
schuldige en tevens de veroordeling, kan het 
zijn, de vervolging van den niet-schuldige naar 
vermogen verhinderen’.2 In meer eigentijdse 
bewoordingen gaat het er om dat de toepas-
sing van het materiële strafrecht op daders 
wordt mogelijk gemaakt.3 Die toepassing 
wordt van oudsher aan de strafrechter over-
gelaten, hoewel hier sinds de (gedeeltelijke) 
inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening 
op 1 februari 2008 geen sprake meer is van 
een exclusieve bevoegdheid van de straf-
rechter.4 In deze bijdrage blijft de Wet OM-
afdoening verder buiten beschouwing en staat 
de toepassing door de strafrechter centraal.5 
In aanmerking genomen dat de toepassing 
van het materiële strafrecht kan neerkomen 
op het opleggen van straffen en het strafrecht 
de strafrechter aldus instrumenten verschaft 
waarmee zeer diep kan worden ingegrepen in 
de persoonlijke levenssfeer of de vermogens-
positie van de verdachte, is ter legitimatie van 
dergelijk ingrijpen vereist dat die straftoeme-
ting berust op de waarheid omtrent hetgeen 
ter beoordeling aan de rechter is voorgelegd: 
een gedraging waarvan door het Openbaar 
Ministerie wordt aangenomen dat deze een 
strafbaar feit oplevert. Een fundamentele 
schakel tussen die gedraging en het opleggen 
van straf wordt gevormd door het bewijs dat 
die gedraging zich daadwerkelijk heeft voorge-
daan en dat het de verdachte was die deze ge-
draging verrichtte. Bewijzen in het strafrecht 
wordt wel omschreven als het aantonen dat in 
redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de 
juistheid van het verwijt dat aan de verdachte 
wordt gemaakt.6

 Zo bezien, drukt ‘bewijzen’ door de strafrech-
ter een activiteit uit – het betreft het nemen 

van een specifieke beslissing – welke activiteit 
samenhangt met en het gevolg is van een door 
hem, de strafrechter, verricht onderzoek. De 
ingang voor en grondslag van dat onderzoek 
is de door de officier van justitie opgestelde 
tenlastelegging. Op laatstgenoemde rust de 
bewijslast: het ligt op zijn weg om de feiten 
en omstandigheden aan te dragen om de door 
hem opgestelde tenlastelegging ‘waar te ma-
ken’ en daartoe het bewijs bij te brengen.7 

Bewijzen in het strafrecht 
wordt wel omschreven als het 
aantonen dat in redelijkheid 
niet kan worden getwijfeld  
aan de juistheid van het  
verwijt dat aan de verdachte 
wordt gemaakt

Dat neemt niet weg dat de rechter, gelet op 
diens eigen verantwoordelijkheid voor de 
uitkomst van het strafproces, zelfstandig 
onderzoek kan (doen) verrichten teneinde de 
materiële waarheid boven water te krijgen en 
na afloop van het onderzoek ter terechtzitting 
een evenwichtige bewijsbeslissing te kun-
nen nemen.8 Dat betekent dat op de rechter 
de verplichting rust om zijn onderzoek ter 
terechtzitting een zodanig tegensprekelijk 
karakter te geven dat zowel belastende als 
ontlastende feiten en omstandigheden zich 
kunnen aandienen. Zodra dergelijke feiten en 
omstandigheden zich aandienen, ligt het op 
de weg van de rechter om te onderzoeken of 
deze zich daadwerkelijk hebben voorgedaan.9 
Dat doet hij met het oog op de door hem te 
nemen bewijsbeslissing.10 Buruma noemt in 
dit verband als ‘gedachtemodel’ dat de rechter 
de hypothese (de waarheidsaanspraak) van 
de officier van justitie toetst aan de hand van 
het door de officier aangedragen en het overi-
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ge ter terechtzitting gebleken bewijsmate riaal 
en aan de hand van de door de verdediging 
gevoerde verweren. Zo wordt volgens deze 
auteur met behulp van de voorhanden bewijs-
middelen de tenlastelegging geverifieerd.11

 Voor zover het bewijzen (als activiteit) kan 
leiden tot de gevolgtrekking dat de tenlaste-
legging ‘klopt’ en daarmee de weg in begin-
sel12 openligt voor het opleggen van straf,13 is 
vereist dat de rechter zeker is van zijn zaak. 
Anders geformuleerd, de strafoplegging mag 
alleen berusten op een oordeel omtrent de 
materiële waarheid dat conform de tenlaste-
legging is en om te bewerkstelligen dat die 
materiële waarheid wordt gevonden dienen 
zware eisen aan het bewijs dienaangaande 
te worden gesteld. Bij redelijke twijfel of de 
verdachte het hem ten laste gelegde feit heeft 
begaan, mag de rechter bij deze stand van 
zaken niet tot bewezenverklaring van dat feit 
overgaan.14 Het Wetboek van Strafvordering 
normeert in artikel 338 een en ander aldus 
dat het bewijs dat de verdachte het ten laste 
gelegde feit heeft begaan, door de rechter 
slechts kan worden aangenomen, indien hij 
daarvan uit het onderzoek ter terechtzitting 
door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de 
overtuiging heeft bekomen. Hier spelen twee 
cumulatieve eisen een rol. Ten eerste kan een 
bewezenverklaring slechts worden gebaseerd 
op wettige bewijsmiddelen en ten tweede 
moeten die bewijsmiddelen de rechter tot de 
overtuiging hebben gebracht dat zich heeft 
afgespeeld hetgeen door de officier van justitie 
is ten laste gelegd. Het wettelijk stelsel waarin 
deze beide eisen zijn vervat, wordt aangeduid 
als een negatief-wettelijk bewijsstelsel.15

 In deze bijdrage wordt ingegaan op de 
problemen die zich kunnen voordoen bij het 
waarderen door de rechter van bewijs in 
het strafrecht. Daartoe wordt hierna ie-
der van beide genoemde cumulatieve eisen 
verder uitgediept aan de hand van de vraag 
welke beperkingen deze eisen stellen aan de 
oordeelsvorming door de rechter. Ten eerste 
wordt ingegaan op de eigen waarneming van 
de rechter als wettig bewijsmiddel tegen de 
achtergrond van het tegensprekelijke ka-
rakter van het onderzoek ter terechtzitting 
(paragraaf 2). Vervolgens komt de vraag aan 
de orde in hoeverre de doelstelling van de in 
het Wetboek van Strafvordering vervatte zo-
genoemde bewijsminima wordt verwezenlijkt 
(paragraaf 3). Daarna wordt ingegaan op de 
beoordeling van forensische kwesties en in het 
bijzonder op de rol die deskundigen daarbij 
kunnen spelen (paragraaf 4). Ten slotte volgen 
enkele conclusies (paragraaf 5).

Voor zover het bewijzen (als 
activiteit) kan leiden tot 
de gevolgtrekking dat de 
tenlastelegging ‘klopt’ en 
daarmee de weg in beginsel 
openligt voor het opleggen van 
straf, is vereist dat de rechter 
zeker is van zijn zaak

2 Wettige bewijsmiddelen: de eigen waar-
neming als oplossing of als probleem?
De strafrechter mag een bewezenverklaring 
alleen funderen op de door de wet als zodanig 
benoemde bewijsmiddelen. Artikel 339 lid 1 
Sv somt als wettige bewijsmiddelen op de 
eigen waarneming van de rechter, de verkla-
ring van de verdachte, de verklaring van een 
getuige, de verklaring van een deskundige en 
schriftelijke bescheiden. Andere ‘dingen’ die 
niet onder deze limitatieve opsomming vallen, 
kunnen niet als wettig bewijsmiddel worden 
aangemerkt. Een gegevensdrager zoals een 
dvd of een videoband is als zodanig dan ook 
geen wettig bewijsmiddel.16 De gegevens die 
zich op de dvd bevinden kunnen echter wel 
tot het bewijs worden gebezigd via de band 
van de eigen waarneming van de rechter. 
Hoewel het samenstel van artikel 338 en 339 
derhalve een beperking in de aard van be-
wijsmiddelen suggereert, wordt die beperking 
aanzienlijk gerelativeerd door mogelijkheden 
die de eigen waarneming de rechter biedt.17 
Omdat het hier gaat om een relativering 
van een beperking die in het systeem van 
het bewijsrecht besloten ligt, is een nauw-
gezette normering van de eigen waarneming 
aangewezen. Hoe kan die normering worden 
vormgegeven?

 

De strafrechter mag een 
bewezenverklaring alleen 
funderen op de door de 
wet als zodanig benoemde 
bewijsmiddelen: de eigen 
waarneming van de rechter,  
de verklaring van de verdachte, 
de verklaring van een 
getuige, de verklaring van een 
deskundige en schriftelijke 
bescheiden

11 Y. Buruma, ‘Betrouwbaar 
bewijs’, DD 2009, 23, 
p. 303-324, i.h.b. p. 306.

12 Het (bewijs van het) zich 
voordoen van strafuitslui-
tingsgronden blijft in deze 
bijdrage buiten beschou-
wing.

13 Ch.J. Enschedé, ‘Bewijzen 
in het strafrecht’, RM The-
mis 1966, p. 488-518, i.h.b. 
p. 488-489 verstaat onder 
bewijzen in het strafrecht 
het vaststellen van feiten 
met het oog op strafrechte-
lijke sancties.

14 Vgl. E. van Sliedregt, Tien 
tegen één, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2009, 
p. 7: ‘Beter tien schuldigen 
vrijuit dan één onschuldige 
veroordeeld’.

15 Nijboer 2008, p. 37-38. 
J.B.H.M. Simmelink, ‘Be-
wijsrecht en bewijsmotive-
ring’, in: M.S. Groenhuijsen 
& G. Knigge (red.), Het 
onderzoek ter zitting. Eerste 
interimrapport onderzoeks-
project Strafvordering 
2001, Deventer: Kluwer 
2001, p. 397-454, i.h.b. 
p. 437 doet voorstellen tot 
wijziging van dit stelsel. 
Zie ook M.S. Groenhuijsen, 
‘Bewijsrecht als toetssteen 
voor de systematiek van 
een Wetboek van Straf-
vordering. Pleidooi voor 
een vrij bewijsstelsel’, in: 
A.H. Klip & A.L. Smeulers 
(red.), KriTies (Prakken-
bundel), Deventer: Kluwer 
2004, p. 147-158.

16 Ook de verklaringen en 
mededelingen van de 
raadsman die ter terecht-
zitting, al dan niet uitdruk-
kelijk gemachtigd door 
de verdachte, als zodanig 
optreedt, kunnen niet als 
wettige bewijsmiddelen 
gelden: HR 15 september 
1980, NJ 1981, 13; HR 8 
januari 2002, NJ 2002, 340 
m.nt. Sch; HR 31 oktober 
2006, LJN: AX9179 en 
HR 15 december 2009, 
NJ 2010, 26.

17 Nijboer 2008, p. 213-214 
duidt het bewijsmiddel 
van de eigen waarneming 
van de rechter aan als een 
restcategorie.
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Onder de eigen waarneming van de rechter 
wordt blijkens artikel 340 Sv de waarneming 
verstaan die bij het onderzoek ter terechtzit-
ting door de rechter persoonlijk is geschied. 
Daardoor is als bewijsmiddel uitgesloten de 
eigen waarneming van de rechter die buiten 
het verband van de terechtzitting, dus bijvoor-
beeld na de sluiting van het onderzoek ter 
terechtzitting of elders18 is geschied. Aan deze 
regel ligt ten grondslag, zo oordeelde de Hoge 
Raad in 2006, dat de rechter een eigen waar-
neming of constatering eerst dan aan zijn 
beslissing kan doen meewerken indien ook 
zowel de vertegenwoordiger van het Openbaar 
Ministerie als de verdachte en de raadsman 
die waarneming hebben kunnen doen en de 
gelegenheid hebben gehad zich daaromtrent 
bij de behandeling van de zaak uit te laten.19

 Omdat ‘de gelegenheid hebben om zich 
over een specifieke waarneming uit te laten’ 
suggereert dat het Openbaar Ministerie 
en de verdediging ook weet hebben van die 
waarneming, rijst de vraag of de rechter 
ter terechtzitting – dus vooruitlopend op de 
beraadslaging na afloop van het onderzoek 
ter terechtzitting en op de uitspraak – ook 
expliciet dient mede te delen dat hij een 
bepaalde waarneming doet.20 Die vraag liet 
de Hoge Raad in 2006 nog onbeantwoord. 
Aanknopingspunten voor een bevestigende 
beantwoording van deze vraag kunnen 
worden gevonden in het tegensprekelijke 
karakter dat kenmerkend behoort te zijn voor 
het onderzoek ter terechtzitting, alsmede (en 
in verband daarmee) in de aan artikel 301 
lid 4 Sv ten grondslag liggende gedachte dat 
belastend materiaal niet voor het bewijs mag 
worden gebezigd als de inhoud ervan niet ter 
terechtzitting kenbaar is gemaakt.21

 Toch heeft de Hoge Raad zich hier recent 
enigszins terughoudend opgesteld. Eind 2009 
overwoog ons hoogste rechtscollege namelijk 
dat het in zijn algemeenheid niet is vereist 
dat de rechter zijn eigen, bij gelegenheid van 
het onderzoek ter terechtzitting gedane waar-
neming aldaar ter sprake brengt. Niettemin 
is de rechter volgens de Hoge Raad gehouden 
dat wel te doen, indien de procespartijen 
door het gebruik van die waarneming voor 
het bewijs zouden worden verrast omdat zij 
daarmee geen rekening behoefden te houden. 
Of daarvan sprake is, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval, zoals het 
procesverloop, de aard van de waarneming 
en het verband van die waarneming met het 
voorhanden bewijsmateriaal.22

 De vraag rijst in welke gevallen de pro-
cespartijen en in het bijzonder de verdachte 

zich verrast mogen weten door de voor het 
bewijs gebezigde eigen waarneming van 
de rechter. Als de rechter ter terechtzitting 
videobeelden doet afspelen, kan de verdachte 
erop bedacht zijn dat hetgeen de rechter 
waarneemt, voor het bewijs zal worden gebe-
zigd, ook als de rechter niet expliciet melding 
maakt van hetgeen hij nu precies waarneemt. 
Dat geldt ook als ter terechtzitting foto’s wor-
den getoond of voorgehouden.
 

De vraag rijst in welke gevallen 
de procespartijen en in het 
bijzonder de verdachte zich 
verrast mogen weten door de 
voor het bewijs gebezigde eigen 
waarneming van de rechter

Onder ogen moet worden gezien dat dat onder 
omstandigheden problematisch kan zijn. In 
de zaak die leidde tot HR 17 november 2009, 
LJN: BI231523 – het betrof een zaak waarin 
in hoger beroep de moord op een kind in een 
klaslokaal bewezen was verklaard – had het 
hof blijkens het proces-verbaal van de terecht-
zitting ‘kennis genomen’ van een fotomap. 
Die fotomap bevatte foto’s van het klaslokaal 
waar het delict zich had afgespeeld. De vol-
gende overweging maakte uiteindelijk onder-
deel van de bewijsconstructie (in het bijzon-
der ten aanzien van de bewezen verklaarde 
voorbedachte raad) uit:

‘Het hof neemt op deze foto’s een opstelling van meubilair waar, 
bestaande uit onder andere lessenaartjes en stoeltjes, kastjes en 
een tafel met daarop een geknutselde stoomboot, zichtbaar is, 
welke opstelling niet is verstoord.’

Hoewel het er voor moet worden gehouden 
dat de foto’s ter terechtzitting aan de verdach-
te zijn voorgehouden en hij derhalve in de 
gelegenheid was om zich over de foto’s uit te 
laten, wijst advocaat-generaal Jörg er in zijn 
conclusie evenwel terecht op dat het bijzon-
dere hier is dat

‘wat het hof aan het bewijsmiddel toevoegt niet een zuivere 
waarneming is (in de trant van: wij zien op de foto een mans-
persoon afgebeeld met in zijn hand een op een vuistvuurwapen 
gelijkend voorwerp). Het hof geeft een oordeel over de situatie 
die het hof ziet op de foto’s: een niet verstoorde opstelling.’

Dat brengt de advocaat-generaal tot het vol-
gende oordeel:

‘Het komt mij voor dat indien voor het bewijs van voorbedachte 
raad cruciaal is of er sporen zijn die duiden op een vechtpartij 
o.i.d., of juist niet – en waaromtrent fotomateriaal beschikbaar 
is, aan de verdachte moet worden voorgehouden hoe de rechter 

18 Een tijdens een ‘descente’ 
gedane waarneming heeft 
in het licht van art. 318 
Sv wel te gelden als eigen 
waarneming als bedoeld 
in art. 339 lid 1 sub 1 Sv. 
Bovendien staat op zichzelf 
geen rechtsregel eraan 
in de weg dat de rechter 
buiten het verband van de 
terechtzitting, bijvoorbeeld 
bij de aan de behandeling 
van de zaak voorafgaande 
bestudering van het dos-
sier een videoband bekijkt, 
welke aan het dossier 
is toegevoegd. Daarbij 
verdient opmerking dat 
de verdediging (en het 
Openbaar Ministerie) dan 
wel de gelegenheid moet 
worden geboden de video-
opnamen ter terechtzitting 
te bekijken. Zie HR 8 mei 
2001, NJ 2001, 457.

19 HR 29 augustus 2006, NJ 
2007, 134 m.nt. J.M. Reijn-
tjes. Vgl. HR 9 januari 
2001, NJ 2001, 125.

20 In de zaak die leidde tot 
HR 3 juli 2007, NJ 2007, 
412 gebeurde dat wel 
in hoger beroep: bij het 
afspelen van een cd-rom 
gaf het hof te kennen wat 
het precies waarnam. Vgl. 
D. Emmelkamp & G.H. 
Meijer, ‘De nuances tussen 
zwart en wit’, NJB 2010, 
p. 407-412, i.h.b. p. 410: 
‘De rechter dient deze 
waarneming ook tijdens de 
terechtzitting te uiten’.

21 Vgl. A.J. Blok & L.Ch. 
Besier, Het Nederlandsche 
Strafproces II, Haarlem: 
H.D. Tjeenk Willink 1925, 
p. 65 en A.L. Melai, ‘Aant. 
1 bij art. 297 (oud)’, in: A.L. 
Melai & M.S. Groenhuijsen 
e.a. (red.), Het Wetboek van 
Strafvordering, Deventer: 
Kluwer z.j. (suppl. 22, 
november 1977).

22 HR 15 december 2009, 
LJN: BJ2831.

23 Ten dele gepubliceerd 
in NJ 2010, 143 m.nt. 
T.M. Schalken.
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naar de afgebeelde situatie op de foto’s kijkt, “waar het (volgens 
de foto’s) op lijkt”, zodat dit kan worden tegengesproken – ook 
door het OM trouwens – en de rechter later geen conclusie trekt 
over iets waar “partijen” zich niet over hebben uitgelaten. Dat 
de conclusie uit de eigen waarnemingen van de rechter uitein-
delijk in raadkamer wordt getrokken, staat er niet aan in de 
weg dat tevoren gelegenheid wordt geboden tot discussie over 
een rechterlijke hypothese.’ 24

Dat lijkt mij de spijker op zijn kop. Problemen 
en discussie achteraf laten zich hier betrek-
kelijk eenvoudig vermijden door het – ook al 
eist de Hoge Raad dat niet in zijn algemeen-
heid – expliciet ter terechtzitting melding 
maken door de rechter van de specifieke eigen 
waarnemingen die hij aldaar doet.

Problemen en discussie 
achteraf laten zich betrekkelijk 
eenvoudig vermijden door het 
expliciet ter terechtzitting 
melding maken door de 
rechter van de specifieke 
eigen waarnemingen die hij 
aldaar doet

3 Bewijsminima
Zoals hierboven aan de orde kwam, mag een 
bewezenverklaring slechts worden gefun-
deerd op wettige bewijsmiddelen. In het ver-
lengde daarvan stipuleert de bewijsregeling 
in het Wetboek van Strafvordering min of 
meer als uitgangspunt dat de bewezenverkla-
ring niet mag berusten op één enkel bewijs-
middel. Anders geformuleerd, het Neder-
landse strafprocesrecht kent bewijsminima. 
Zo kan de bewezenverklaring niet louter 
worden gebaseerd op de verklaringen van de 
verdachte.25 Ook de enkele verklaring(en) van 
één getuige vormt op zichzelf onvoldoende be-
wijs om tot een bewezenverklaring te komen: 
unus testis, nullus testis.26 Er moeten dus in 
veel gevallen méér bewijsmiddelen zijn en 
door de rechter tot het bewijs worden gebe-
zigd.27 Dit wordt ook wel aangeduid als de eis 
van dubbele bevestiging.28 De ratio van deze 
eis is gelegen in het streven om te voorkomen 
dat onschuldige personen worden veroor-
deeld.29 Daarbij rijst de vraag in hoeverre 
dat streven kan worden waargemaakt en wat 
derhalve precies dubbel bevestigd moet wor-
den door bewijsmiddelen: elk onderdeel van 
de (tenlaste legging en) bewezenverklaring 
afzonderlijk, of de (tenlastelegging en) bewe-
zenverklaring als geheel? De rechtspraak is 
op dit punt duidelijk: de bewijsminimumvoor-

schriften betreffen de (tenlastelegging en) 
bewezenverklaring in haar geheel en niet elk 
onderdeel daarvan.30

 

Het Nederlandse strafproces-
recht kent bewijsminima. 
Er moeten in veel gevallen 
méér bewijsmiddelen zijn en 
door de rechter tot het bewijs 
worden gebezigd

Deze uitleg brengt met zich dat wanneer er 
één verklaring van een getuige is die het 
‘kernpunt’ van de tenlastelegging – de ver-
krachting, mishandeling of diefstal bijvoor-
beeld – bevestigt en één ander bewijsmiddel 
(niet zijnde een verklaring van dezelfde getui-
ge) voorhanden is waardoor een ander, ‘minder 
vooraanstaand’ punt uit de tenlastelegging 
wordt bevestigd en beide bewijsmiddelen teza-
men de tenlastelegging als geheel ‘beleggen’, 
het genoemde streven om onterechte veroor-
delingen te voorkomen op de tocht kan komen 
te staan. De verklaring van de verdachte A 
dat hij op het ten laste gelegde tijdstip X in 
de ten laste gelegde plaats Y heeft verkeerd 
in aanwezigheid van de in de tenlastelegging 
genoemde persoon B (maar haar niet heeft 
verkracht31), levert, tezamen met het proces-
verbaal van aangifte van B inhoudende dat A 
haar op X in Y heeft verkracht, in deze uitleg 
reeds voldoende wettig bewijs op om een bewe-
zenverklaring van verkrachting te schragen. 
Voor het ‘kernpunt’ van de tenlastelegging 
– de verkrachting – is op de keper beschouwd 
maar één bewijsmiddel voorhanden: de aan-
gifte van B. Is dat nu bezwaarlijk? Advocaat-
generaal Knigge heeft in dit verband in 2009 
het volgende standpunt ingenomen:

‘15. Bij de bespreking van deze klacht stel ik voorop dat art. 342 
lid 2 Sv door de wetgever is bedoeld als waarborg tegen gerech-
telijke dwalingen. Dat waarborgkarakter heeft het artikellid als 
gevolg van de daaraan door de Hoge Raad in vaste jurispruden-
tie gegeven uitleg grotendeels verloren. Die uitleg berust op een 
belangenafweging die ik nog steeds zou willen onderschrijven. 
De regel is – als het vereiste steunbewijs per se betrekking 
moet hebben op de kern van de tenlastelegging – te star, met als 
gevolg dat het strafrecht onvoldoende bescherming kan bieden 
aan slachtoffers van onder meer verkrachting. Dat neemt niet 
weg dat het grote vertrouwen dat met deze wetsuitleg is gesteld 
in het vermogen van de rechter om het bewijs op waarde te 
schatten, niet blind mag zijn. De ratio van art. 342 lid 2 Sv 
brengt mijns inziens mee dat de rechter in gevallen waarin het 
bewijs praktisch gesproken uitsluitend berust op de verklaring 
van het slachtoffer, in zijn vonnis of arrest motiveert waarom 
het verantwoord moet worden geacht de bewezenverklaring op 
die ene verklaring te baseren.
16. Ik heb met opzet niet geschreven: dat de rechter uitlegt 
waarom hij die verklaring betrouwbaar acht. Daarmee zou het 
accent te veel worden gelegd op de wijze waarop de rechter 

24 De Hoge Raad is niet aan 
beoordeling van het op 
deze eigen waarneming 
betrekking hebbende cas-
satiemiddel toegekomen.

25 Art. 341 lid 4 Sv. Zie HR 2 
maart 2010, LJN: BK6349 
ten aanzien van een door 
de verdachte elders dan 
ter terechtzitting afgelegde 
verklaring.

26 Art. 342 lid 2 Sv.
27 Een uitzondering is vervat 

in art. 344 lid 2 Sv: het 
bewijs dat de verdachte 
het tenlastegelegde heeft 
gepleegd, kan worden 
gebaseerd op (louter) het 
proces-verbaal van een 
opsporingsambtenaar. Zie 
bijv. HR 9 maart 2010, 
LJN: BK9236.

28 Zie o.a. Nijboer 2008, p. 82 
e.v.

29 B. de Wilde, ‘Bewijsmini-
mumregels als waarborgen 
voor de waarheidsvinding 
in strafzaken?’, in: J.H. 
Crijns, P.P.J. van der Meij 
& J.M. ten Voorde (red.), 
De waarde van waar-
heid, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2008, 
p. 269-294, i.h.b. p. 269. 
Vgl. J.D. den Hartog, ‘De 
selectie en waardering 
van bewijsmateriaal’, in: 
A. Harteveld, D.H. de 
Jong & E. Stamhuis (red.), 
Systeem in ontwikkeling 
(Knigge-bundel), Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers 
2005, p. 217-230, i.h.b. 
p. 219. Zie ook Blok & 
Besier II 1925, p. 151: ‘De 
reden moet gelegen zijn in 
de vrees, dat een getuige óf 
opzettelijk onwaarheid zal 
spreken, óf zich te goeder 
trouw zal vergissen.’

30 Zie o.a. HR 17 januari 
1927, NJ 1927, p. 189-192; 
HR 19 oktober 1954, NJ 
1955, 2 m.nt. WP; HR 15 
oktober 1974, NJ 1975, 
189; HR 15 juni 1976, NJ 
1976, 551 m.nt. ThWvV; 
HR 22 juli 1976, NJ 1977, 
154; HR 7 april 1981, NJ 
1981, 399 m.nt. ThWvV 
en HR 26 januari 2010, 
LJN: BK2094. Zie ook 
A.J.A. van Dorst, Cassatie 
in strafzaken, Deventer: 
Kluwer 2009, p. 238-240 en 
Corstens 2008, p. 695.

31 Dit tussen haakjes 
geplaatste onderdeel van 
zijn, bijvoorbeeld tegenover 
de politie of ter terechtzit-
ting afgelegde, verklaring 
zal niet voor het bewijs 
worden gebezigd.
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subjectief overtuigd is geraakt van de betrouwbaarheid van de 
verklaring van het slachtoffer. Het accent zou moeten liggen op 
de vraag of er, bij gebreke aan direct steunbewijs, vervangende 
waarborgen zijn die maken dat de kans dat de rechter zich – in 
al zijn subjectieve overtuigdheid – vergist, tot aanvaardbare 
proporties is teruggebracht. Dat vraagt om een meer objectieve 
benadering. Van de rechter mag worden gevergd dat hij zijn 
oordeel dat de verklaring van het slachtoffer betrouwbaar is 
met objectieve gegevens onderbouwt. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan medische verklaringen over eventuele ver-
wondingen of andere sporen van het delict en aan verklaringen 
van getuigen over het gedrag en de emoties van het slachtoffer 
direct na het gebeuren.’ 32

Voor het ‘kernpunt’ van de 
tenlastelegging is op de 
keper beschouwd maar één 
bewijsmiddel voorhanden. Is 
dat nu bezwaarlijk?

Deze benadering spreekt (mij) aan. Enerzijds 
wordt in deze benadering recht gedaan aan de 
omstandigheid dat nogal wat strafbare feiten 
– bijvoorbeeld en met name zedendelicten 
– zich afspelen in een intieme sfeer waar-
over slechts het (beweerde) slachtoffer en de 
verdachte kunnen verklaren en het derhalve 
vaak ‘zijn woord tegenover het hare’ is. Zou 
het zedendelict als zodanig door meer bewijs-
middelen moeten worden geschraagd dan de 
verklaring van het slachtoffer, dan zouden 
veel zedendelicten schier onbewijsbaar kun-
nen worden. Anderzijds wordt in deze benade-
ring benadrukt dat de beperking van de waar-
borg die het vereiste van dubbele bevestiging 
beoogt te bieden, moet worden gecompenseerd 
door bij voorkeur zoveel mogelijk objectieve 
gegevens die de juistheid van de bewering van 
het slachtoffer ondersteunen. De resultaten 
van het gebruik van een zedenkit – die be-
doeld is om sporen zoals sperma, bloed, haren 
en kledingvezels af te nemen en veilig te 
stellen – kunnen goede diensten bewijzen in 
bijvoorbeeld gevallen waarin de van verkrach-
ting verdachte persoon ontkent fysiek contact 
met het slachtoffer te hebben gehad.
 Knigge noemt in dit verband ook verkla-
ringen van getuigen over het gedrag en de 
emoties van het slachtoffer direct na het 
gebeuren. Het is echter de vraag of uitslui-
tend dergelijke verklaringen tezamen met 
de verklaring van het slachtoffer voldoende 
bewijs opleveren. In zijn algemeenheid ligt 
dat niet voor de hand. In de zaak die leidde 
tot HR 13 september 2005, LJN: AT5721 had 
het hof voor het bewijs van een poging tot 
afpersing de verklaring van het slachtoffer 
over het voorval gebezigd alsmede de verkla-
ring van het slachtoffer dat zij de verdachte 

bij een fotoconfrontatie herkende als de 
dader. Laatstgenoemde verklaring was in een 
proces-verbaal van politie vervat en in dat 
proces-verbaal was opgenomen de volgende 
opmerking van de verbalisant: ‘Aangeefster 
reageerde zeer emotioneel bij het zien van de 
verdachte.’ Met deze bewijsconstructie nam 
de Hoge Raad geen genoegen: de bewezenver-
klaring was door het hof onvoldoende gemoti-
veerd. Dat laat zich verklaren door de omstan-
digheid dat de beide gebezigde bewijsmiddelen 
– ook voor wat betreft de door de verbalisant 
gedane waarneming – op één en dezelfde bron 
berusten, zijnde de aangeefster.33

 Evengenoemde formulering (‘de bewezen-
verklaring is onvoldoende gemotiveerd’) werd 
door de Hoge Raad min of meer standaard ge-
hanteerd indien de bewijsconstructie tekort-
schoot op het punt van dubbele bevestiging.34 
Daaraan voegde het rechtscollege veelal als 
redengeving toe dat de bewezenverklaring 
slechts kan volgen uit de verklaringen van 
één met name genoemde getuige.35 Vorig jaar 
hebben zich twee zaken voorgedaan waarin 
de Hoge Raad daarmee niet volstond.36 In een 
van beide zaken was een bedreiging bewezen 
verklaard. Het hof had de verklaring van de 
aangeefster tot het bewijs gebezigd, welke 
verklaring inhield dat zij op 10 mei 2005 te 
Gouda de verdachte hoorde zeggen ‘Pas op, 
maak het af waarmee je bent begonnen met 
mijn oom, anders maak ik je dood. Dan ben 
je al gestorven’. Daarnaast gebruikte het hof 
verdachtes verklaring ‘Op 10 mei 2005 belde 
mijn vriend B. naar mijn oom, genaamd T., en 
zijn wij bij mijn oom in Gouda langsgegaan 
om hem te zien’ voor het bewijs. De Hoge 
Raad oordeelde dat de bewezenverklaring 
niet naar de eis der wet met redenen omkleed 
was, omdat de bewezenverklaring slechts kon 
volgen uit de verklaring van de aangeefster, 
nu verdachtes verklaring ‘onvoldoende steun’ 
gaf aan de verklaring van de aangeefster.37 De 
vraag rijst of de Hoge Raad zijn vaste recht-
spraak – het aanvullende bewijsmateriaal 
behoeft de verklaring van de getuige niet te 
bevestigen; het tenlastegelegde kan worden 
bewezen indien twee verschillende bewijsmid-
delen elkaar niet inhoudelijk bevestigen maar 
ieder op hun beurt kunnen dienen tot het 
bewijs van een onderdeel van de tenlasteleg-
ging – heeft verlaten en thans op het punt 
van de dubbele bevestiging strengere eisen 
stelt: moet de inhoud van het bewijsmateriaal 
dat naast de verklaring van de getuige (of van 
de verdachte) voor het bewijs wordt gebezigd, 
voldoende steun geven aan die verklaring van 
de getuige (onderscheidenlijk de verdachte)?38

32 Conclusie bij HR 30 juni 
2009, NJ 2009, 496 m.nt. 
M.J. Borgers.

33 Vgl. (punt 4.6 van) de 
conclusie van waarnemend 
advocaat-generaal Bleich-
rodt bij HR 20 mei 2008, 
LJN: BC7413.

34 Zie bijv. HR 18 april 2006, 
LJN: AV2365.

35 Zie bijv. HR 26 januari 
2010, LJN: BK5597.

36 HR 30 juni 2009, NJ 2009, 
495 en HR 30 juni 2009, 
NJ 2009, 496 m.nt. M.J. 
Borgers.

37 HR 30 juni 2009, NJ 2009, 
495.

38 Zie ook de noot van 
Borgers onder HR 30 juni 
2009, NJ 2009, 496, alsme-
de W.H.B. Dreissen, ‘Eén 
getuige is geen getuige’, 
DD 2009, 57, p. 760-776, 
i.h.b. p. 773.
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Aan het begin van dit jaar waagde de Hoge 
Raad in een bedreigingszaak kennelijk een 
poging tot verduidelijking van deze mogelijke 
koerswijziging.39 De Hoge Raad overweegt:

‘3.3. Volgens het tweede lid van art. 342 Sv – dat de tenlaste-
legging in haar geheel betreft en niet een onderdeel daarvan 
– kan het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft 
begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen 
op de verklaring van één getuige. Deze bepaling strekt ter 
waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in 
die zin dat zij de rechter verbiedt tot een bewezenverklaring 
te komen ingeval de door één getuige gereleveerde feiten en 
omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden 
in ander bewijsmateriaal.
De vraag of aan het bewijsminimum van art. 342, tweede lid, Sv 
is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar 
vergt een beoordeling van het concrete geval. De Hoge Raad 
kan daarom geen algemene regels geven over de toepassing van 
art. 342, tweede lid, Sv, maar daaromtrent slechts tot op zekere 
hoogte duidelijkheid verschaffen door het beslissen van concrete 
gevallen. 
3.4. In het onderhavige geval kan niet worden gezegd dat de tot 
het bewijs gebezigde verklaring van de aangever onvoldoende 
steun vindt in het overige gebezigde bewijsmateriaal. Anders 
dan in het middel wordt betoogd, is dus van schending van art. 
342, tweede lid, Sv geen sprake. 
Hierbij verdient nog opmerking dat in de onderhavige zaak het 
verband tussen de verklaring van de aangever en het overige 
gebruikte bewijsmateriaal ook zonder nadere motivering 
duidelijk is. Anders dan in HR 30 juni 2009, LJN: BH3704, NJ 
2009, 495 en HR 30 juni 2009, LJN: BG7764, NJ 2009, 496 het 
geval was, is in deze zaak geen sprake van een te ver verwijderd 
verband tussen die ene getuigenverklaring en het overige gebe-
zigde bewijsmateriaal.’

Aldus lijkt de Hoge Raad enig inhoudelijk 
verband te eisen tussen de verklaring van 
de getuige en het aanvullende bewijsmate-
riaal.40 De overwegingen ‘onvoldoende steun 
vinden in ander bewijsmateriaal’ en ‘een te 
ver verwijderd verband’ wijzen daarop. Hoe 
stevig dient dat inhoudelijke verband te zijn? 
Is de verklaring van de verdachte dat hij ter 
plaatse was, niet meer voldoende naast de 
verklaring van het slachtoffer? Dat hangt af 
van de concrete omstandigheden van het ge-
val, maar anders dan vermoedelijk Dreissen 
ben ik van mening dat een enkele bevestiging 
van het feit dat de verdachte (op het bewezen 
verklaarde moment) ter plekke – ik bedoel 
daarmee: op de plaats waar zich het beweerde 
delict heeft voltrokken – is geweest, in zijn 
algemeenheid (nog steeds) voldoende kan zijn 
om het bewijs ‘rond te maken’.41

 Hoewel het niet te gewaagd is om te veron-
derstellen dat de Hoge Raad thans meer dan 
voorheen aandringt op een solide onderbou-
wing van de bewezenverklaring op het punt 
van de dubbele bevestiging, moet niet uit 
het oog worden verloren dat hij nauwelijks 
méér sturing kan geven dan hij hier deed. 
Als cassatierechter toetst de Hoge Raad 
feitelijke oordelen slechts op begrijpelijk-
heid. Als het gaat om de bewezenverklaring 

door de feitenrechter komt deze toets erop 
neer dat hij nagaat of de bewezenverklaring 
kan volgen uit de bewijsmiddelen. Dat is een 
marginale toets.42 De selectie en waardering 
van bewijsmateriaal zijn in principe voorbe-
houden aan de feitenrechter.43 Het door de 
feitenrechter geselecteerde bewijsmateriaal 
moet op zijn beurt wel voldoen aan de eis van 
dubbele bevestiging. Of die eis vervuld is, kan 
inderdaad slechts van geval tot geval worden 
beoordeeld.
 

Hoewel de Hoge Raad thans 
meer dan voorheen aandringt 
op een solide onderbouwing 
van de bewezenverklaring 
op het punt van de dubbele 
bevestiging, moet niet uit het 
oog worden verloren dat hij 
nauwelijks méér sturing kan 
geven dan hij hier deed

De door de rechter gehanteerde bewijscon-
structie dient de door de hem gevolgde rede-
nering zichtbaar te maken. De bewezenver-
klaring die op de bewijsconstructie is gestoeld 
moet, huiselijk gezegd, de vertaling van deze 
redenering zijn. De redenering vraagt om een 
zekere coherentie, een zeker verband tussen 
de gebezigde bewijsmiddelen. Die bewijsmid-
delen vormen – eventueel aangevuld met 
een door de rechter opgestelde bewijsoverwe-
ging – aldus de redenering die ‘het verhaal’ 
bewezenverklaring bevestigen. Zo bezien, is 
het creëren van een bewijsconstructie het 
inzichtelijk maken van de bewezenverklaring: 
het betreft het motiveren van de bewezen-
verklaring.44 De omvang en inhoud van die 
motivering hangen mede af van de (uitdruk-
kelijk onderbouwde) standpunten in de zin 
van artikel 359 lid 2, tweede volzin, Sv die het 
Openbaar Ministerie en de verdediging heb-
ben ingenomen. 

De door de rechter gehanteerde 
bewijsconstructie dient de door 
de hem gevolgde redenering 
zichtbaar te maken. De 
redenering vraagt om een 
zekere coherentie, een zeker 
verband tussen de gebezigde 
bewijsmiddelen

39 HR 26 januari 2010, LJN: 
BK2094.

40 Vgl. reeds De Wilde 2008. 
Vgl. voorts (punt 4.5 
van) de conclusie van 
advocaat-generaal Vegter 
bij HR 23 juni 2009, LJN: 
BI2248. In (punt 7 van) 
zijn conclusie bij HR 30 
maart 2010, LJN: BL7813 
brengt advocaat-generaal 
Machielse het voorschrift 
van art. 342 lid 2 Sv in 
verband met art. 6 EVRM.

41 Dreissen 2009, p. 774.
42 Van Dorst 2009, p. 240.
43 Zie o.a. HR 1 december 

2009, LJN: BJ8686. Zie 
voor een geval waarin de 
Hoge Raad desondanks (op 
het punt van de motivering 
van de bewezenverklaring) 
ingreep HR 2 februari 
2010, LJN: BJ7266 (betref-
fende een Antilliaanse 
zaak; het Antilliaanse 
recht kent niet een met 
art. 359 lid 2, tweede vol-
zin, Sv vergelijkbare voor-
ziening). Nader hierover 
J.B.H.M. Simmelink, ‘The 
law of evidence and sub-
stantiation of evidence’, in: 
Groenhuijsen & Kooijmans 
2010.

44 Vgl. art. 359 lid 1, eerste 
volzin, Sv.



deel I462  Ars Aequi juli/augustus 2010 arsaequi.nl/maandblad  AA20100456

Zo kan de verdediging, door te betogen dat 
een bepaald bewijsmiddel onvoldoende steun 
geeft aan de verklaring van de getuige (of de 
verdachte) en er overigens onvoldoende bewijs 
voorhanden is om tot een bewezenverklaring 
te komen, een gemotiveerd oordeel van de 
rechter dienaangaande uitlokken en aldus 
van geval tot geval bijdragen aan de rechts-
ontwikkeling op het punt van unus testis, 
nullus testis.
 In zijn conclusie bij het even weergegeven 
arrest van de Hoge Raad problematiseert 
advocaat-generaal Aben de objectieve be-
nadering van Knigge die hierboven werd 
vermeld.45 Volgens Aben kan aan een objectief 
gegeven alleen bewijswaarde worden toege-
kend tegen de achtergrond van de verschil-
lende lezingen, scenario’s, hypothesen of 
verhalen die door het Openbaar Ministerie 
respectievelijk de verdediging bij gelegenheid 
van het onderzoek ter terechtzitting worden 
gepresenteerd, dan wel uit de processtukken 
oprijzen. Ter illustratie wijst Aben op het aan-
treffen op de plaats delict van DNA-houdend 
celmateriaal waarvan het volledige SGM+-
profiel overeenkomt met dat van de verdachte. 
Dat heeft volgens deze advocaat-generaal 
alleen betekenis in het licht van de verklaring 
van de verdachte dat hij nimmer ter plaatse is 
geweest en evenmin in aanraking is gekomen 
met daar aanwezige voorwerpen. Indien de 
plaats delict echter de woning van de ver-
dachte betreft, laat diezelfde DNA-match 
zich in het algemeen gemakkelijk rijmen met 
zowel schuld als onschuld van de verdachte. 
Die DNA-match heeft dan weinig tot geen on-
derscheidend vermogen, aldus oordeelt Aben. 
Daarin heeft de advocaat-generaal ongetwij-
feld gelijk, maar het is de vraag of dit van 
wezenlijke invloed is op de bewijsminimumre-
gels zoals deze door de Hoge Raad zijn uitge-
legd. Ook in het voorbeeld van Aben kan het 
aantreffen van DNA-houdend celmateriaal in 
de woning van de verdachte voldoende steun 
bieden aan de belastende verklaring van 
een getuige, zelfs wanneer de verdachte het 
onschuldige karakter van het aangetroffen 
DNA zou bepleiten. Maar op dat laatste komt 
het tegen de achtergrond van het voorgaande 
dan ook wel aan: van de verdachte kan wor-
den gevergd dat hij het uitdrukkelijk onder-
bouwde standpunt inneemt dat het DNA past 
in een ontlastende lezing van de feiten. Het is 
vervolgens aan de rechter om te beoordelen of 
deze lezing aannemelijk is geworden, óf dat 
hij overtuigd is geraakt van de schuld van de 
verdachte. Het is bij deze stand van zaken 
dan ook de vraag of het objectieve gegeven 

– het aangetroffen DNA – krachtig genoeg is 
om de subjectieve rechterlijke overtuiging (die 
in het voorgaande nog goeddeels buiten beeld 
is gebleven) mee te vormen. Anders gezegd, de 
bewijsminima kunnen niet los worden gezien 
van de vraag naar de rechterlijke overtuiging.
 De overtuiging van de rechter dat de ver-
dachte het tenlastegelegde heeft begaan, moet 
zijn gefundeerd op wettige bewijsmiddelen, 
waarbij de eis van dubbele bevestiging in 
acht moet zijn genomen. Zoals de rechterlijke 
overtuiging – op te vatten als een aanduiding 
voor een zeer klemmende graad van waar-
schijnlijkheid:46 beyond reasonable doubt 
– in samenhang moet worden bezien met de 
bewijsminima, zo moet zij ook worden bezien 
in samenhang met de selectie en waardering 
door de rechter van het bewijsmateriaal. Of 
de rechter het tenlastegelegde overtuigend 
bewezen acht, hangt af van de waarde die hij 
toekent aan het belastende bewijsmateriaal 
dat hem is aangereikt en van de waarde van 
ontlastende gegevens. Terecht stelt Buruma 
dat de rechter de feiten verifieert (en falsi-
fieert) maar dat de rechter er ook betekenis 
aan verleent door hen in onderling verband 
te brengen, waardoor er een coherente schets 
van de gebeurtenissen ontstaat op grond 
waarvan de rechter de wet kan toepassen.47

Of de rechter het tenlaste-
gelegde overtuigend bewezen 
acht, hangt af van de waarde 
die hij toekent aan het 
belastende bewijsmateriaal 
dat hem is aangereikt en van 
de waarde van ontlastende 
gegevens

4 Beoordeling van forensische kwesties
Feitenverificatie in het genoemde onderling 
samenhangende perspectief kan onder meer 
bestaan uit een zoektocht naar objectieve 
gegevens die voldoende steun bieden aan 
een verklaring van de aangeefster van een 
delict. Een dergelijke bevestiging zou kunnen 
worden gevonden in bepaalde bijzonderheden 
die de rechter waarneemt op foto’s van de 
slaapkamer van de verdachte, welke bijzon-
derheden zijn genoemd door de aangeefster 
die de verdachte beschuldigt van verkrachting 
in zijn slaapkamer. Als de verdachte ontkent 
samen met de aangeefster zelfs maar in zijn 
woning te zijn geweest (laat staan haar te 

45 Conclusie bij HR 26 janua-
ri 2010, LJN: BK2094.

46 Nijboer 2008, p. 79.
47 Buruma 2009, p. 307.
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hebben verkracht) en niet aannemelijk is 
geworden dat de aangeefster op andere wijze 
dan door eigen aanwezigheid in die slaapka-
mer kennis kan hebben van dergelijke bijzon-
derheden – bestaande uit bijvoorbeeld een 
bepaalde klok, of een specifiek behangmotief – 
dan kan de rechter op deze feiten en omstan-
digheden, in onderlinge samenhang bezien, 
een bewezenverklaring funderen. Enerzijds is 
in dit voorbeeld sprake van voldoende wettig 
bewijs (een proces-verbaal van aangifte en 
de eigen waarneming van de rechter) dat ook 
voldoet aan de eis van dubbele bevestiging 
(de eigen waarneming van de rechter dat op 
de foto een bijzondere koekoeksklok is te zien 
in verdachtes slaapkamer biedt voldoende 
steun aan de verklaring van de aangeefster 
dat zij met de verdachte in die slaapkamer is 
geweest,48 daar een bijzondere koekoeksklok 
heeft gezien en is verkracht door de verdach-
te). Of de rechter bij deze stand van zaken ook 
de overtuiging heeft bekomen dat de ver-
dachte de aangeefster heeft verkracht, hangt 
vervolgens onder meer af van de waardering 
door de rechter van de betrouwbaarheid van 
de verklaring van de aangeefster. Voorts kan 
de rechter bij het ‘construeren’ van de overtui-
ging betekenis toekennen aan de omstandig-
heid dat de verdachte een niet-aannemelijke 
ontlastende verklaring heeft afgelegd: de 
verdachte stelt nimmer met de aangeefster 
in zijn woning te zijn geweest, terwijl zij nu 
juist gedetailleerd over de inrichting van 
die woning heeft verklaard en die verkla-
ring steun vindt in hetgeen de rechter op de 
foto’s waarneemt. Toch moet de rechter er op 
bedacht zijn dat een ander scenario – er heeft 
geen verkrachting plaatsgevonden – denkbaar 
is. In het gekozen voorbeeld zou de verdachte 
er om geheel andere redenen dan het verhul-
len van een verkrachting voor kunnen hebben 
gekozen te beweren dat de aangeefster nooit 
in zijn woning is geweest: de verdachte is 
misschien wel een getrouwd persoon die er om 
die reden belang bij heeft dat zijn echtgenote 
niet te weten komt dat hij met de aangeef-
ster in de slaapkamer heeft vertoefd (zonder 
dat daarbij sprake was van enige vorm van 
dwang van zijn kant). Of dat door de rechter 
een aannemelijk scenario wordt bevonden, ten 
gevolge waarvan vrijspraak zou volgen, hangt 
af van de vraag of de rechter kennis draagt 
van de feiten en omstandigheden die aan 
dat scenario ten grondslag liggen. Dat vergt 
enerzijds een actief doorvragen van de rechter 
bij het onderzoek ter terechtzitting, maar 
anderzijds ook – de rechter kan namelijk niet 
alle denkbare ontlastende scenario’s overzien 

en dienaangaande de verdachte ondervra-
gen – dat de verdediging daartoe gegevens 
aandraagt.
 Kenmerkend voor het genoemde voorbeeld 
is dat de rechter zelf, aan de hand van het-
geen het Openbaar Ministerie en de verdedi-
ging hem aan gegevens hebben voorgelegd, 
zonder ‘hulp van buiten’ kan beredeneren dat 
en waarom het ten laste gelegde feit wettig en 
overtuigend bewezen moet worden geacht (of 
juist niet). Zijn kennis en kunde stellen hem 
daartoe in staat.
 Toch beschikt de rechter meer in het alge-
meen als jurist niet over de kennis die nodig 
is om allerlei forensische kwesties geheel 
zelfstandig – daarmee bedoel ik: zonder te zijn 
voorgelicht door een deskundige – te beoorde-
len.49 Met het oog op de voor de voorliggende 
strafzaak te vergaren relevante kennis kan 
de rechter zich bijvoorbeeld laten voorlichten 
omtrent de interpretatie van een DNA-data-
bankmatch,50 of – om een minder alledaags 
voorbeeld te noemen – omtrent de resultaten 
van een onderzoek naar een oorafdruk.51 Een 
voorvraag die een rol speelt als een deskundi-
ge wordt ingeschakeld, is of en hoe de rechter 
kan beoordelen of de deskundige wel over vol-
doende deskundigheid beschikt.52 Vervolgens 
rijst de vraag in hoeverre de rechter in staat 
is om enerzijds ‘de juiste vragen’ aan de des-
kundige te stellen en anderzijds de inhoude-
lijke kwaliteit van een deskundigenrapport op 
waarde te schatten.53 Dit zijn complexe vragen 
in een tijdperk waarin de technologie zich met 
grote snelheid op velerlei terrein ontwikkelt54 
en waarin rechters – ‘generalisten’ als zij 
veelal zijn – doorgaans niet hetzelfde kennis-
niveau kunnen bereiken als deskundigen.
 

De rechter beschikt als jurist 
niet over de kennis die nodig 
is om allerlei forensische 
kwesties geheel zelfstandig 
– daarmee bedoel ik: zonder 
te zijn voorgelicht door een 
deskundige – te beoordelen

Met de op 1 januari 2010 in werking getreden 
Wet deskundige in strafzaken heeft de wet-
gever getracht om de strafrechter een instru-
mentarium aan te reiken dat kan worden 
ingezet om een bevredigend antwoord op deze 
en dergelijke vragen te verkrijgen.55 Deze wet 
voorziet in de introductie van een landelijk 
openbaar register van gerechtelijk deskun-

48 In deze omstandigheid 
onderscheidt dit voorbeeld 
zich van de bewijsconstruc-
tie in de zaak die leidde tot 
HR 30 juni 2009, NJ 2009, 
496 m.nt. M.J. Borgers.

49 Dat geldt ook voor o.a. 
kwesties van gedrags-
kundige aard. Die blijven 
in deze bijdrage buiten 
beschouwing.

50 Zie M. Sjerps, A. Klooster-
man & K. van der Beek, 
‘De interpretatie van een 
DNA-databankmatch’, DD 
2010, 11, p. 138-155. Vgl. 
ook V.H. Toom, ‘De wereld 
achter het DNA-bewijs’, 
NJB 2009, p. 416-423.

51 HR 8 juli 2008, NJ 2008, 
427.

52 Vgl. P.J. van Koppen, 
Paradoxen van deskun-
digen, Deventer: Kluwer 
2004, p. 6; A. Italianer, 
‘Klaar voor deskundigheid 
in strafzaken’, Opportuun 
december 2009, p. 14-16 
en M. van Dongen, ‘Dna 
als splijtzwam in de 
rechtbank’, De Volkskrant 
4 januari 2010.

53 Vgl. M.J. Dubelaar & J.F. 
Nijboer, ‘De procespositie 
van deskundigen eindelijk 
wettelijk verankerd’, DD 
2008(a), 2, p. 15-40, i.h.b. 
p. 24-25.

54 Zie o.a. A.P.A. Broeders & 
E.R. Muller (red.), Forensi-
sche wetenschap, Deventer: 
Kluwer 2008.

55 Wet van 22 januari 2009, 
Stb. 33.
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digen: het Nederlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen (hierna verder: NRGD).56 Het 
eveneens op 1 januari 2010 in werking getre-
den Besluit register deskundige in strafzaken57 
– een algemene maatregel van bestuur ter 
uitwerking van de genoemde wet – vermeldt in 
artikel 12 een grote reeks met eisen waaraan 
een deskundige moet voldoen om in het NRGD 
te worden ingeschreven. Deze eisen dienen te 
worden bezien in samenhang met de in artikel 
51l Sv gestelde eisen aan een deskundigenver-
slag: het verslag behoort met redenen omkleed 
te zijn en door de deskundige dient zo mogelijk 
te worden aangegeven welke methode hij heeft 
toegepast, in welke mate deze methode en de 
resultaten daarvan betrouwbaar kunnen wor-
den geacht en welke bekwaamheid hij heeft bij 
de toepassing van de methode. Tot op zekere 
hoogte betreft het hier de codificatie van eisen 
die vóór inwerkingtreding van de genoemde 
wet in de rechtspraak van de Hoge Raad 
werden gesteld.58 Het gaat hier overwegend om 
inhoudelijke eisen die aan de deskundige en 
zijn werkzaamheden worden gesteld.
 

Met de op 1 januari 2010 
in werking getreden Wet 
deskundige in strafzaken 
heeft de wetgever getracht 
om de strafrechter een 
instrumentarium aan te reiken 
dat kan worden ingezet om 
een bevredigend antwoord 
op deze en dergelijke vragen 
te verkrijgen

Die inhoudelijke eisen kunnen niet los 
worden gezien van de procedurele context 
waarin zij compareren. Dubelaar en Nijboer 
hebben vermoedelijk het gelijk aan hun zijde 
waar zij stellen dat van de kwaliteitseisen 
aan deskundigen een impuls zal uitgaan 
voor de betrouwbaarheid van het voor het 
bewijs te bezigen (resultaat van een) des-
kundigenonderzoek.59 Die impuls wordt 
nog versterkt door de omstandigheid dat de 
wet in ruimere mate dan voorheen mogelijk 
maakt dat de verdediging invloed uitoefent 
op de totstandkoming en (in)richting van het 
deskundigenonderzoek.60 Of de verdachte 
zijn verdedigingsrechten in dit opzicht kan 
verwezenlijken, hangt af van de vraag of een 
bepaald onderzoek als deskundigenonderzoek 
kan worden aangemerkt. Uit de parlemen-
taire geschiedenis kan worden afgeleid dat 
technisch onderzoek dat binnen de politie-
organisatie kan worden verricht, niet als 
deskundigenonderzoek behoeft te worden 
aangemerkt.61 In de Aanwijzing technisch 
onderzoek/deskundigenonderzoek van het 
College van procureurs-generaal wordt de 
scheidslijn tussen een technisch onderzoek 
en deskundigenonderzoek enerzijds getrok-
ken aan de hand van de fase van het opspo-
ringsonderzoek: in de fase van het verzame-
len en veiligstellen van sporen is geen sprake 
van een deskundigenonderzoek. Anderzijds 
wordt de afbakening in de optiek van het 
College van procureurs-generaal bepaald 
door het zogenoemde onderzoeksgebied: in 
de fase van interpretatie en analyse van 
de veiliggestelde sporen en gegevens wordt 
onderzoek dienaangaande niet aangemerkt 
als deskundigenonderzoek (doch als tech-
nisch onderzoek) als het plaatsvindt op een 
onderzoeksgebied dat is vermeld op een als 
bijlage bij de Aanwijzing gevoegde lijst en het 
onderzoek wordt verricht door een opspo-
ringsinstantie.62

 De betreffende lijst bestaat thans uit niet 
minder dan 36 onderzoeksgebieden, varië-
rend van accountancy tot zoölogie. Naarmate 
de lijst verder zou worden uitgebreid, zou 
daarmee meer onderzoek aan het bereik van 
de Wet deskundige in strafzaken worden ont-
trokken. Dit zou vanuit het perspectief van 
politie en justitie wellicht aantrekkelijk kun-
nen zijn, maar niet uit het oog moet worden 
verloren dat een belangrijke pijler onder deze 
wet – het vergroten van de sturende mogelijk-
heden van de verdediging in een vroegtijdig 
stadium van het strafrechtelijk onderzoek – 
op die manier dreigt te worden aangetast. Die 
procedurele consequentie zou op haar beurt 

56 Art. 51k Sv. Hoofdregel is 
dat slechts deskundigen 
die in het NRGD zijn gere-
gistreerd, worden ingezet 
om een deskundigenon-
derzoek te verrichten. 
Bij benoeming van een 
deskundige die niet is 
opgenomen in het register 
moet worden gemotiveerd 
op grond waarvan hij als 
deskundige wordt aange-
merkt.

57 Stb. 2009, 330.
58 HR 27 januari 1998, NJ 

1998, 404 m.nt. JR. Zie 
ook Dubelaar & Nijboer 
2008a, p. 20-21 en 28, 
alsmede M.S. Groenhuij-
sen, ‘Deskundigen in de 
aanval. Het strafrecht in 
de verdediging?’, DD 2008, 
65, p. 929-941, i.h.b. p. 937 
(voetnoot 34).

59 Dubelaar & Nijboer 2008a, 
p. 32.

60 Zie art. 150 lid 1, 150a lid 
3, 150b lid 2, 176, 227, 228 
lid 4, 230 lid 2, 231 lid 1 en 
232 Sv.

61 Kamerstukken II 2006/07, 
31 116, nr. 3, p. 10; Kamer-
stukken II 2007/08, 31 116, 
nr. 6, p. 10-11; Kamerstuk-
ken I 2007/08, 31 116, C, 
p. 2. Zie ook M.J. Dubelaar 
& J.F. Nijboer, ‘De deskun-
dige en de waarheid. Een 
nadere beschouwing over 
enkele aspecten van de toe-
komstige Wet deskundigen 
in strafzaken’, DD 2008(b), 
2, p. 966-983, i.h.b. p. 970-
972, alsmede Italianer 
2009, p. 16.

62 Stcrt. 2009, nr. 18632. 
Onderzoek wordt in 
de Aanwijzing wel als 
deskundigenonderzoek 
aangemerkt indien het 
niet wordt verricht door 
een opsporingsinstantie; 
een deskundige wordt be-
noemd die opdracht krijgt 
onderzoek te verrichten 
op een onderzoeksgebied 
dat niet is vermeld op 
de in de bijlage bij de 
Aanwijzing opgenomen 
lijst; een deskundige wordt 
benoemd voor een (nadere) 
analyse of beoordeling van 
de bevindingen van het 
technisch opsporingsonder-
zoek. Vermoedelijk bedoelt 
de Aanwijzing hier alterna-
tieve (en geen cumulatieve) 
voorwaarden te stellen.

Uit artikel 12 Besluit register deskundige in strafzaken 
volgt, zakelijk weergegeven, dat de deskundige moet 
beschikken over voldoende kennis van en ervaring binnen 
zijn deskundigheidsgebied en in het betreffende rechtsge-
bied alsmede over de positie en de rol van de deskundige 
daarin; hij moet in staat zijn inzicht te bieden in de vraag 
of en, zo ja, in hoeverre de vraagstelling van ‘de opdrachtge-
ver’ voldoende helder en onderzoekbaar is om deze vanuit 
zijn specifieke deskundigheid te kunnen beantwoorden; hij 
moet in staat zijn om op basis van de vraagstelling volgens 
de daarvoor geldende maatstaven een onderzoeksplan op 
te stellen en uit te voeren, om onderzoeksmaterialen en 
-gegevens in een forensische context te verzamelen en te 
analyseren en om de geldende onderzoeksmethoden in een 
forensische context toe te passen; hij moet in staat zijn 
schriftelijk en mondeling gemotiveerd, controleerbaar en 
begrijpelijk te rapporteren en de opdracht te voltooien bin-
nen de gestelde of afgesproken termijn en ten slotte moet 
hij in staat zijn om zijn werkzaamheden als deskundige 
onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vak bekwaam en 
integer te verrichten.’
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invloed kunnen hebben op de kwaliteit van 
het in de strafzaak te verrichten forensisch 
onderzoek nu de waarborgen waarmee de wet 
dat onderzoek beoogt te omkleden buitenspel 
dreigen te worden gezet. 

Het tegensprekelijke  
karakter van de zitting zou  
tot uitdrukking kunnen  
komen door hetgeen de  
rechter ter zitting waarneemt, 
als zodanig op de zitting ter 
discussie te stellen

5 Tot besluit
Bewijzen door de strafrechter als in raadka-
mer na afloop van het onderzoek ter te-
rechtzitting te verrichten activiteit kan niet 
los worden gezien van hetgeen zich op dat 
onderzoek ter terechtzitting heeft voorgedaan 
en daarmee evenmin van de houding die de 
rechter ter terechtzitting zou moeten inne-
men. Die houding dient actief onderzoekend 
te zijn en gericht op tegenspraak. Het tegen-
sprekelijke karakter van de zitting zou onder 
meer tot uitdrukking kunnen komen door 
hetgeen de rechter ter zitting waarneemt, als 
zodanig op de zitting ter discussie te stellen. 
Hoewel de Hoge Raad dat niet in zijn alge-
meenheid van de zittingsrechter eist, mag een 
dergelijke houding wel van laatstgenoemde 
worden verlangd.
 Van een dergelijke actieve zoektocht naar 
de materiële waarheid moet de zittingsrechter 
vooral ook blijk geven in zaken die bewijstech-
nisch ‘dun’ zijn, zoals bij zedendelicten veelal 

het geval is. Die zoektocht dient zich uitein-
delijk te vertalen in een bewijsredenering die 
een zeker verband tussen de gebezigde bewijs-
middelen inzichtelijk maakt.
 

Ten slotte gaat van de Wet 
deskundige in strafzaken 
een kwaliteitsimpuls op het 
deskundigenonderzoek in 
strafzaken uit. Verwacht mag 
worden dat dat het gezag van de 
strafrechtspraak ten goede komt

Ten slotte gaat van de Wet deskundige in 
strafzaken een kwaliteitsimpuls op het 
deskundigenonderzoek in strafzaken uit. 
Verwacht mag worden dat dat (ook) het gezag 
van de strafrechtspraak ten goede komt. 
Hoewel enerzijds begrip moet worden opge-
bracht voor de legitieme wens van politie en 
justitie om aan het begin van een opsporings-
onderzoek technisch onderzoek te verrichten 
en sporen en andere gegevens te verzamelen 
zonder dat zulks zou worden opgehouden door 
allerlei verzoeken van de verdediging, dient 
anderzijds onder ogen te worden gezien dat 
het wettelijk systeem er voor de opvolgende 
stadia in het voorbereidend onderzoek op is 
gericht om betrekkelijk ruim baan te geven 
aan de eveneens legitieme wens van de ver-
dediging om een deskundigenonderzoek mee 
vorm te geven. De wijze waarop in de Aanwij-
zing technisch onderzoek/deskundigenonder-
zoek van het College van procureurs-generaal 
met een en ander wordt omgesprongen, zet 
het jonge wettelijke systeem op dit punt in 
laatstgenoemd opzicht onder druk.


