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Ondervraagd of niet, 
that’s the question

Prof.mr. T. Kooijmans

EHRM 10 juli 2012, appl.nr. 29353/06 (Vidgen v. the Netherlands), NJ 2012/649 
m.nt. T.M. Schalken1

1 Inleiding: gelijkheid van wapenen en getuigen
verzoeken
Het strafprocesrecht beoogt een juiste toepassing van het 
materiële strafrecht te waarborgen. In de bewoordingen 
van de wetgever van 1926 gaat het om het ‘zoveel mogelijk 
bevorderen de toepassing van de strafwet op den werkelijk 
schuldige en tevens de veroordeling, kan het zijn, de ver-
volging van den niet-schuldige naar vermogen verhinde-
ren’. Waarheidsvinding staat bij deze juiste toepassing van 
het materiële strafrecht voorop. Dat vergt instrumenten: 
bevoegdheden die de overheid in staat stellen de waarheid 
boven tafel te krijgen. Die instrumenten mogen niet naar 
willekeur worden ingezet. Hun toepassing is gebonden 
aan rechtsregels en rechtsbeginselen die daarmee niet 
louter een instrumentele werking kennen maar ook een 
rechtsbeschermende. De rechtsbeschermende werking van 
rechtsregels en rechtsbeginselen houdt onder meer in dat 
de verdachte zich door het recht beschermd moet weten 
tegen al te ingrijpende handelingen van de almachtige 
overheid.

Het strafprocesrecht kent daarmee een systeeminherente 
spanningsverhouding tussen instrumentele bevoegd heden 
en rechtsbeschermende waarborgen. De vraag hoe een 
optimale balans kan worden bewerkstelligd tussen deze 
beide grootheden, werd bijna honderd jaar geleden door 
minister van Justitie Ort in de Memorie van Toelichting op 
het oorspronkelijk regeringsontwerp tot vaststelling van 
een Wetboek van Strafvordering als volgt beantwoord:

‘Bij elke regeling van het strafproces vertoont zich een zoodanig 
conflict en moet dus naar eene verzoening tusschen tegenstrijdige 
belangen worden gestreefd. Die verzoening kan op tweeërlei wijze 
worden verkregen. Men kan aan de vervolgende Overheid hare rech-
ten zoo zuinig mogelijk toebedeelen, haar niet meer macht toekennen 
dan streng noodzakelijk, ten einde op die wijze de belangen van de 
individuen zoo min mogelijk te treffen, en dan daartegenover ook de 
rechten van het individu bij het optreden van die Overheid aan zeer 
beperkende maatregelen binden, d.w.z. men kan uit wantrouwen 
tegenover beide partijen, aan beide niet meer bevoegdheden toeken-
nen dan even noodzakelijk is. Of wel men kan, vertrouwende op het 
beleid der personen, die met de vervolgingstaak zijn belast, hun 
ook tegenover de bijzondere personen alle bevoegdheden verleenen, 
welke zij naar de omstandigheden kunnen behoeven, doch dan tevens 
aan alle bij het onderzoek betrokkenen zooveel rechten verlenen als 
met het belang van het onderzoek even bestaanbaar is. (…) [Bij] de 
samenstelling van het Ontwerp is er (…) naar gestreefd, de weder-
zijdsche bevoegdheden te omschrijven naar het in de tweede plaats 
aangegeven beginsel.’2

En zo geschiedde: de strafvorderlijke overheid kreeg een 
groot – en in de decennia volgend op de inwerkingtreding 
van het Wetboek van Strafvordering almaar uitdijend – 
aantal bevoegdheden om de toepassing van het materiële 
strafrecht te verwezenlijken, terwijl aan die bevoegdhe-
den intrinsieke rechtsbeschermende waarborgen waren 
verbonden. Waar in het zo-even weergegeven citaat al 
een zekere equality of arms-gedachte valt te ontwaren, 
heeft de gelijkheid van wapenen door artikel 6 EVRM een 
extra dimensie gekregen. Niet alleen moet de inrichting 
van een concrete strafzaak geschieden overeenkomstig de 

1 Zie ook EHRC 2012/179 m.nt. T.N.B.M. Spronken 
onder EHRC 2012/182, alsmede (met uitvoerige 
verwijzingen naar rechtspraak en literatuur) B. 
de Wilde, ‘Het recht op antwoord’, te verschijnen 
in NTM/NJCM-bulletin (De Wilde 2012a) en 
de noot van M.J.A. Duker in Strafblad 2012, 

p.  329-334. Zie voorts M.I. Fedorova, ‘EHRM-
eisen aan het getuigenverhoor’, Strafblad 2012, 
p.  337-348.

2 Bijl. Hand. II 1913/14, 286, nr. 3, p. 55. Vgl. M.S. 
Groenhuijsen & G. Knigge, ‘Algemeen deel’, in: 
M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onder-

zoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeks-
project Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 
2001, p. 30 die de in de Memorie van Toelichting 
gewekte suggestie dat de beide partijen op voet 
van gelijkheid tot elkaar staan, relativeren.
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eisen die het Wetboek van Strafvordering en de begin-
selen van een goede procesorde daaraan stellen, maar 
ook moeten de uit artikel 6 EVRM voortvloeiende waar-
borgen voor het recht op een eerlijk proces in acht worden 
genomen.

De aldus in abstracte bewoordingen geschetste com-
binatie van het nationaalrechtelijke gezichtspunt met 
het mensenrechtelijke gezichtspunt doet zich in concreto 
onder meer voor ten aanzien van de wens van de verde-
diging om getuigen te ondervragen. Als de verdediging 
tijdig voorafgaand aan de terechtzitting in eerste aanleg 
volgens de regels van het Wetboek van Strafvordering 
kenbaar maakt een bepaalde persoon als getuige te wil-
len (doen) horen en daartoe diens oproeping wenst te 
laten plaatsvinden, moet de strafvorderlijke overheid als 
uitgangspunt aan die wensen gehoor geven.3 Dat laat zich 
verklaren door de omstandigheid dat de overheid geacht 
wordt eenvoudiger dan de verdachte in staat te zijn om 
getuigen te achterhalen, op te roepen, daad werkelijk 
ter terechtzitting te doen verschijnen en te horen. Eisen 
van equality of arms brengen met zich dat de aldus in 
abstracto bestaande ongelijkheid door de overheid zoveel 
mogelijk wordt gereduceerd.4 Enige activiteit van de ver-
dediging mag in dit verband wel worden verlangd. Komt 
de verdediging eerst ter terechtzitting met een getuigen-
verzoek op de proppen, dan is het uitgangspunt bij beoor-
deling van dat verzoek niet meer ‘ja, tenzij’, doch (slechts) 
‘oproepen indien zulks noodzakelijk is’ met het oog op de 
eigen verantwoordelijkheid van de zittings rechter voor de 
door hem te beantwoorden vraagpunten van artikel 348 
en 350 Sv.5

Maar ook als de verdediging tijdig een getuigenverzoek 
heeft gedaan, laten zich situaties denken waarin het niet 
wenselijk6 of mogelijk7 is om een getuige ter terechtzitting 
(nogmaals) te ondervragen.8 Als een dergelijke situatie 
zich voordoet, rijst de vraag of de rechter desalniettemin 
voor het bewijs gebruik mag maken van de eerder door de 
betreffende getuige tegenover de politie afgelegde verkla-
ring. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat in 
gevallen waarin de verdediging niet in enig stadium van 
het geding de gelegenheid heeft gehad de persoon die een 
verklaring tegenover de politie heeft afgelegd te (doen) 
ondervragen, artikel 6 EVRM aan het gebruik tot het 
bewijs van het proces-verbaal van politie met een derge-
lijke verklaring niet in de weg staat, als de betrokkenheid 

van de verdachte bij het hem ten laste gelegde feit in 
voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen. 
Dat steunbewijs zal dan betrekking moeten hebben op 
die onderdelen van de hem belastende verklaring die hij 
betwist.9

Het steunbewijs in evengenoemde zin wordt aldus 
verlangd in zaken waarin de uitoefening van het on-
dervragingsrecht met belemmeringen heeft te kampen. 
De door de verdachte betwiste onderdelen van de hem 
belastende verklaring zullen daarbij doorgaans betrek-
king hebben op ‘de kern van het tenlastegelegde’.10 Zo 
zal in een zedenzaak het door de verdediging betwiste 
deel van de verklaring van de aangeefster vaak zien op 
het seksuele contact en niet zozeer op de daaraan voor-
afgaande ontmoeting. Deze op de uitoefening van het 
ondervragingsrecht betrekking hebbende kwestie moet 
worden onderscheiden van de vraag of er naar nationaal 
Nederlands bewijsrecht wel voldoende bewijs is – naast 
de tegenover de politie afgelegde verklaring van de 
aangeefster – om tot een bewezenverklaring te kunnen 
komen. Artikel 342 lid 2 Sv bepaalt dat het bewijs dat 
de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, niet 
uitsluitend kan worden aangenomen op de verklaring 
van één getuige. Dit artikellid 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.11 Volgens vaste 
rechtspraak betreft deze wettelijke eis van voldoende 
steunbewijs de tenlastelegging in haar geheel en niet 
een onderdeel daarvan.12

De consequentie van dit een en ander is dat, omdat 
naast het proces-verbaal van aangifte (dat doorgaans 
de gehele tenlastelegging ‘dekt’) steunbewijs voor een 
– ogenschijnlijk – minder relevant onderdeel van de 
tenlastelegging (zoals de aan het beweerde seksuele 
contact voorafgaande ontmoeting) wel voldoende kan zijn 
om te kunnen komen tot een bewezenverklaring terwijl 
de verdediging die niet in enig stadium van het geding de 
gelegenheid heeft gehad de aangeefster te ondervragen 
nu juist het seksuele contact betwist, in de praktijk een 
‘ronde’ bewezenverklaring gepaard kan gaan met een 
schending van het ondervragingsrecht omdat sprake is 
van twee verschillende regimes van steunbewijs.

3 Zie art. 263, 264, 287 en 288 Sv.
4 Vgl. art. 6 lid 3, aanhef en sub d EVRM: ‘Een 

ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, 
heeft in het bijzonder de volgende rechten: (…) 
de getuigen à charge te ondervragen of te doen 
ondervragen en het oproepen en de ondervraging 
van getuigen à décharge te doen geschieden onder 
dezelfde voorwaarden als het geval is met de 
getuigen à charge’.

5 Zie art. 315 Sv.
6 Bijvoorbeeld in een zedenzaak met een minder-

jarig slachtoffer dat al in een zogenoemd studio-
verhoor door een gespecialiseerde rechercheur is 
gehoord. Vgl. o.a. HR 20 mei 2003, NJ 2003/672 
m.nt. Sch; HR 6 juli 2010, NJ 2010/509 en HR 6 

juli 2010, NJ 2010/510.
7 Bijvoorbeeld in een mensenhandelzaak waarin 

het slachtoffer inmiddels is teruggekeerd naar 
het land van herkomst en niet meer te traceren 
is.

8 Ook kan worden gedacht aan de situatie waarin 
redelijkerwijs valt aan te nemen dat door het 
niet-oproepen van de betreffende getuige het 
Openbaar Ministerie niet in zijn vervolging of de 
verdachte in zijn verdediging wordt geschaad. 
Die situatie blijft in deze bijdrage verder buiten 
beschouwing.

9 Zie o.a. HR 14 april 1998, NJ 1999/73 en 
HR 12 oktober 1999, NJ 1999/827.

10 Vgl. punt 3.8 van de conclusie van advocaat-

generaal Machielse bij HR 5 oktober 2010, 
NJ 2010/612 m.nt. M.J. Borgers.

11 Zie o.a. HR 26 januari 2010, NJ 2010/512 en 
HR 15 juni 2010, NJ 2010/513.

12 Zie o.a. HR 13 juli 2010, NJ 2010/515 m.nt. 
M.J. Borgers en uitvoerig over deze recht-
spraak M.J. Borgers, ‘De toepassing van de 
bewijs minimumregel’, DD 2012, 82, p. 873-
893. Vgl. F.W. Bleichrodt, ‘Bewijsminima: een 
nieuwe invulling?’, in: P.H.P.H.M.C. van Kempen, 
A.J.  Machielse, H.J.B. Sackers & P.C. Vegter 
(red.), Levend strafrecht (Buruma-bundel), 
 Deventer: Kluwer 2011, p.  11-26.
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2 Vidgen in Nederland
De in deze bijdrage centraal staande zaak Vidgen 
moet mede worden bezien tegen de achtergrond van de 
voorgaande bemerkingen ten aanzien van het onder-
vragingsrecht. Vidgen moest zich voor de Nederlandse 
straf rechter verantwoorden op verdenking van het 
medeplegen van uitvoeren van drugs (MDMA: XTC-
pillen). De pillen waren vanuit Nederland getranspor-
teerd naar Duitsland om vervolgens vanuit Duitsland 
naar Australië te worden vervoerd in motorblokken. In 
Sydney had Vidgen een importbedrijf voor de distributie 
van auto-onderdelen opgezet. In zijn strafzaak betrok 
Vidgen de stelling dat hij wel op de hoogte was van de 
transporten van de motoren naar Australië, maar dat hij 
geen rol heeft gespeeld bij het verstoppen van drugs in 
die motoren en dat hij van de aanwezigheid van drugs 
niet op de hoogte was. Twee mede verdachten, A. en M., 
werden in Duitsland vervolgd en veroordeeld voor hun 
rol in de drugstransporten. Tegen over de Duitse politie 
heeft M. onder meer verklaard dat Vidgen wel wist wat 
er in de motoren zat. Deze verklaringen van M. worden 
in de Nederlandse strafzaak tegen Vidgen voor het bewijs 
gebruikt. Op het moment dat deze verklaringen in het 
vooronderzoek in Duitsland werden afgelegd, was Vidgen 
noch zijn advocaat daarbij aanwezig. Wel heeft nog een 
zogenoemde rogatoire commissie naar Duitsland plaats-
gevonden, maar daar werden de vragen gesteld door de 
rechter-commissaris en werd Vidgen niet in de gelegen-
heid gesteld om vragen aan de getuigen voor te leggen. 
Ook weigerde M. om een nieuwe verklaring af te leggen 
en waren er problemen met de tolk. Nadat Vidgen in 
eerste aanleg door de rechtbank was veroordeeld, ging hij 
in hoger beroep en verzocht hij het gerechtshof om de ge-
tuigen A. en M. ter terechtzitting op te roepen om gehoord 
te worden. Dit verzoek werd ingewilligd. A. en M. werden 
opgeroepen, maar ter terechtzitting beriepen zij zich over-
wegend op hun verschoningsrecht.13 Ook in hoger beroep 
werd Vidgen veroordeeld. Het gerechtshof overwoog dat 
de weigering van M. om ter terechtzitting te verklaren 
geen schending van het ondervragingsrecht opleverde. 
Daarnaast oordeelde het hof dat er voldoende steunbe-
wijs was om de eerder in het vooronderzoek afgelegde 
verklaring van M. te ondersteunen. In totaal bezigde het 
hof 21 bewijsmiddelen tot het bewijs, waarvan er vier op 
Vidgen betrekking hadden. Uit twee daarvan – de door 
M. tegen over de Duitse politie afgelegde verklaringen – 
zou Vidgens wetenschap ten aanzien van de inhoud van 
de motoren kunnen worden afgeleid.

Vidgen stelde tegen het arrest van het gerechtshof 
tevergeefs beroep in cassatie in. In het door zijn raadsman 
voorgestelde cassatiemiddel werd de klacht opgeworpen 
dat het gerechtshof ten onrechte de verklaringen van 
M. tot het bewijs heeft gebruikt, omdat die verklaringen 
geen steun vinden in ander bewijsmateriaal in die zin 
dat de betrokkenheid van Vidgen en zijn (voorwaardelijk) 
opzet op het uitvoeren van de XTC-pillen alleen uit die 

verklaringen van M. blijkt, terwijl de verdediging niet in 
de gelegenheid is geweest de getuige te ondervragen. De 
Hoge Raad overwoog, voor zover hier van belang:

‘4.6. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden 
vooropgesteld.
(i) In het licht van het EVRM is het gebruik voor het bewijs van een 
ambtsedig proces-verbaal voorzover inhoudende een niet ter terecht-
zitting afgelegde de verdachte belastende verklaring niet zonder meer 
ongeoorloofd en in het bijzonder niet onverenigbaar met art. 6, eerste 
lid en derde lid aanhef en onder d, EVRM.

(ii) Van onverenigbaarheid als onder (i) bedoeld is in ieder geval 
geen sprake indien de verdediging in enig stadium van het geding, 
hetzij op de terechtzitting hetzij daarvoor, de gelegenheid heeft gehad 
om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen 
en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd 
als getuige te (doen) ondervragen. De enkele omstandigheid dat een 
getuige die voor een rechter is opgeroepen en aldaar is verschenen, 
weigert een verklaring af te leggen, brengt niet mee dat inbreuk 
wordt gemaakt op het door art. 6, derde lid aanhef en onder d, EVRM 
gewaarborgde recht (vgl. HR 1 februari 1994, NJ 1994, 427). 

4.7. In aanmerking genomen dat [M.] als getuige is opgeroepen 
en is gehoord ter terechtzitting van het Hof en dat de verdediging 
gelegenheid heeft gehad om over die getuige, diens eerder afgelegde 
verklaringen en over hetgeen hij ter terechtzitting heeft verklaard 
naar voren te brengen wat zij noodzakelijk oordeelde, kon het Hof met 
inachtneming van hetgeen hierboven onder 4.6 is vooropgesteld, voor 
het bewijs gebruik maken van de verklaring van [M.], zoals tegenover 
de politie afgelegd. Dat het Hof verder heeft overwogen dat die ver-
klaring voldoende steun vindt in andere bewijsmiddelen, moet daarbij 
worden gezien als een overweging ten overvloede, waarmee het Hof 
kennelijk tevens heeft willen uitdrukken dat en waarom het de tot 
het bewijs gebezigde verklaringen van [M.] voldoende betrouwbaar 
achtte.’14

Twee zaken vragen hier nader de aandacht.
Ten eerste kan uit deel (ii) van rov. 4.6 worden afge-

leid dat de Hoge Raad van oordeel is dat door de straf-
vorderlijke overheid reeds aan de op haar rustende, in 
artikel 6 lid 3, aanhef en sub d EVRM vervatte verdrags-
verplichting is voldaan indien de verdediging de be-
treffende getuige in enig stadium van het geding heeft 
kunnen ondervragen. Dat de getuige vervolgens geen ant-
woord heeft gegeven op de hem gestelde vragen, kan de 
overheid niet worden tegengeworpen, zo lijkt de gedachte, 
zolang de verdediging maar de eerder door de getuige 
afgelegde verklaring heeft kunnen betwisten. In deze 
– formele – benadering ligt de nadruk op de vraag of de 
overheid zich voldoende inspanningen heeft getroost om 
optimaal invulling te geven aan de verdedigingsrechten. 
Als die vraag bevestigend wordt beantwoord, doet in deze 
benadering niet of nauwelijks nog ter zake dat de getuige 
de hem gestelde vragen niet heeft beantwoord. Dat doet 
niet of nauwelijks ter zake omdat deze opstelling van de 
getuige bezwaarlijk aan de strafvorderlijke overheid kan 
worden toegerekend.

Ten tweede had het gerechtshof geoordeeld dat het 
 ondervragingsrecht niet was geschonden omdat de betwis-
te verklaringen van M. in voldoende mate bevestigd wor-
den door ander bewijsmateriaal. De Hoge Raad beoordeel-

13 Dat hing samen met een dreigende overlevering. 14 HR 6 juni 2006, NJ 2006/332.
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de dit standpunt van het gerechtshof als een overweging 
ten overvloede. Daarmee bedoelt de Hoge Raad te zeggen 
dat ’s hofs beslissing niet steunde op deze overweging. 
Door het arrest van het hof op deze wijze te lezen, laat de 
Hoge Raad in het midden of de tot het bewijs gebezigde 
verklaringen van M. inderdaad voldoende steun vinden in 
ander bewijs. Dat kon het rechtscollege, in het licht van 
zijn eerdere rechtspraak, ook doen omdat de kwestie of de 
gewraakte verklaringen in voldoende mate steun vinden 
in andere bewijsmiddelen eerst aan de orde is indien de 
verdediging het ondervragingsrecht niet heeft kunnen 
uitoefenen. Nu in de onderhavige zaak de verdediging in 
de optiek van de Hoge Raad het ondervragingsrecht wel 
heeft uitgeoefend – zie het hierboven weergegeven eerste 
aandachtspunt – hoeft het vraagpunt van de ‘voldoende 
steun’ niet meer te worden beantwoord.

3 Vidgen in Straatsburg
Na deze voor Vidgen teleurstellende afloop van het cas-
satieberoep wendde hij zich tot het EHRM en klaagde hij 
er bij deze instantie over dat zijn veroordeling uitsluitend 
of in beslissende mate was gebaseerd op de verklaringen 
van een getuige die hij niet had kunnen ondervragen. Het 
EHRM oordeelt als volgt, voor zover hier van belang:

‘2. Principles derived from the Court’s case-law

38. As the Court held in Al-Khawaja and Tahery v. the United King-
dom [GC], nos. 26766/05 and 22228/06, §§ 118-119, 15 December 2011, 
(case-law references omitted): 

“118. The Court recalls that the guarantees in paragraph 3(d) of 
Article 6 are specific aspects of the right to a fair hearing set forth 
in paragraph 1 of this provision which must be taken into account 
in any assessment of the fairness of proceedings. In addition, the 
Court’s primary concern under Article 6 § 1 is to evaluate the 
overall fairness of the criminal proceedings (...). In making this as-
sessment the Court will look at the proceedings as a whole having 
regard to the rights of the defence but also to the interests of the 
public and the victims that crime is properly prosecuted (...) and, 
where necessary, to the rights of witnesses (...). It is also recalled 
in this context that the admissibility of evidence is a matter for 
regulation by national law and the national courts and that the 
Court’s only concern is to examine whether the proceedings have 
been conducted fairly (...). 
Article 6 § 3(d) enshrines the principle that, before an accused can 
be convicted, all evidence against him must normally be produced 
in his presence at a public hearing with a view to adversarial 
argument. Exceptions to this principle are possible but must not 
infringe the rights of the defence, which, as a rule, require that 
the accused should be given an adequate and proper opportunity 
to challenge and question a witness against him, either when that 
witness makes his statement or at a later stage of proceedings (...).

119. Having regard to the Court’s case-law, there are two require-
ments which follow from the above general principle. First, there 
must be a good reason for the non-attendance of a witness. Second, 
when a conviction is based solely or to a decisive degree on deposi-
tions that have been made by a person whom the accused has had 
no opportunity to examine or to have examined, whether during 
the investigation or at the trial, the rights of the defence may be 
restricted to an extent that is incompatible with the guarantees 
provided by Article 6 (the so-called ‘sole or decisive rule’).” 

39. As the Court held in Lucà v. Italy, no. 33354/96, §§ 38-41, ECHR 
2001-II (case-law references omitted): 

“40. As the Court has stated on a number of occasions (...), it may 
prove necessary in certain circumstances to refer to depositions 
made during the investigative stage (in particular, where a witness 
refuses to repeat his deposition in public owing to fears for his 
safety, a not infrequent occurrence in trials concerning Mafia-type 
organisations). If the defendant has been given an adequate and 
proper opportunity to challenge the depositions, either when made 
or at a later stage, their admission in evidence will not in itself 
contravene Article 6 §§ 1 and 3 (d). The corollary of that, however, 
is that where a conviction is based solely or to a decisive degree on 
depositions that have been made by a person whom the accused 
has had no opportunity to examine or to have examined, whether 
during the investigation or at the trial, the rights of the defence are 
restricted to an extent that is incompatible with the guarantees 
provided by Article 6 (...). 

41. In that regard, the fact that the depositions were, as here, 
made by a co-accused rather than by a witness is of no relevance. 
In that connection, the Court reiterates that the term ‘witness’ 
has an ‘autonomous’ meaning in the Convention system (...). Thus, 
where a deposition may serve to a material degree as the basis for 
a conviction, then, irrespective of whether it was made by a witness 
in the strict sense or by a co-accused, it constitutes evidence for the 
prosecution to which the guarantees provided by Article 6 §§ 1 and 
3 (d) of the Convention apply (...).” 

40. In Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], cited 
above, § 131, the Court set out its understanding of the expression 
“decisive” as applied to evidence used to ground a conviction: 

“‘Decisive’ (or ‘déterminante’) in this context means more than 
‘probative’. It further means more than that, without the evidence, 
the chances of a conviction would recede and the chances of an 
acquittal advance, a test which ... would mean that virtually all evi-
dence would qualify. Instead, the word ‘decisive’ should be narrowly 
understood as indicating evidence of such significance or impor-
tance as is likely to be determinative of the outcome of the case. 
Where the untested evidence of a witness is supported by other 
corroborative evidence, the assessment of whether it is decisive will 
depend on the strength of the supportive evidence; the stronger 
the corroborative evidence, the less likely that the evidence of the 
absent witness will be treated as decisive.” 

41. In the same judgment (loc. cit.), § 147, the Court set out the 
consequences that should attach to any finding that a recorded state-
ment by an absent witness was indeed the “sole or decisive” evidence 
grounding a conviction: 

“The Court therefore concludes that, where a hearsay statement is 
the sole or decisive evidence against a defendant, its admission as 
evidence will not automatically result in a breach of Article 6 § 1. 
At the same time where a conviction is based solely or decisively 
on the evidence of absent witnesses, the Court must subject the 
proceedings to the most searching scrutiny. Because of the dangers 
of the admission of such evidence, it would constitute a very impor-
tant factor to balance in the scales ... and one which would require 
sufficient counterbalancing factors, including the existence of 
strong procedural safeguards. The question in each case is whether 
there are sufficient counterbalancing factors in place, including 
measures that permit a fair and proper assessment of the reliabil-
ity of that evidence to take place. This would permit a conviction to 
be based on such evidence only if it is sufficiently reliable given its 
importance in the case.”
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3. Application of these principles

‘42. The starting point for the Court is the judgment of the Court of 
Appeal, which survived the appeal on points of law lodged by the ap-
plicant. The evidence on which the applicant was convicted included 
statements made by M. to a German police officer. However, invoking 
his privilege against self-incrimination, M. refused to allow these 
statements to be tested or challenged by or on behalf of the applicant. 
The respondent Party cannot be criticised for allowing M. to make use 
of rights which, as a criminal suspect, he enjoyed under Article 6 of 
the Convention (compare, mutatis mutandis, Doorson v. the Nether-
lands, 26 March 1996, § 70, Reports of Judgments and Decisions 
1996-II. 

43. The Court must next determine whether the statements made by 
M. constituted, for present purposes, the “sole and decisive” evidence 
on which the applicant’s conviction was based. 

44. It was never in dispute that the applicant was planning to send 
motor car engines to his business in Australia – an act which, in itself, 
was not unlawful. It is the applicant’s case that he was unaware of the 
plans of those later found to have been his co-conspirators to use those 
engines to smuggle XTC, and that the only evidence of his criminal 
intent consisted of the statements of M. 

45. The items of evidence on which the Court of Appeal relied to 
ground the applicant’s conviction are set out in paragraph 20 above. 
Only four of these – items p), q), t) and u) – mention the applicant. Of 
these, the first two – the statements made by M. to a German police 
officer – connect the applicant to the attempt to smuggle the XTC. 
The other two are a statement taken from a witness in Australia 
describing the applicant’s business activities there and the applicant’s 
own statement in open court, from which it appears only that the ap-
plicant has met A. The remaining seventeen items implicate a variety 
of individuals, including A., M. and the applicant’s father K. Vidgen, in 
the use of the motor car engines for the purpose of smuggling XTC to 
Australia but not the applicant. 

46. The Court thus concludes that M.’s statements to the German 
police officer were the “sole” evidence of the applicant’s criminal intent 
and thus “decisive” for the applicant’s conviction. The present case is 
therefore to be likened to Lucà and to Tahery’s case in Al-Khawaja 
and Tahery. The earlier admissibility decision in the case of Peltonen, 
prayed in aid by the Government, does not alter this finding. It is 
important to note that in the latter case, the domestic court relied on 
corroborating evidence in the form of statements of other witnesses, 
telephone traffic records and the presence of a sum of money in cash 
that could only be accounted for as the proceeds of crime.

47. Although it must be accepted that, as the Government state, 
reasonable attempts were made to allow the applicant to obtain 
answers from M., his persistence to remain silent made such 
questioning futile. The handicaps under which the defence laboured 
were therefore not offset by effective counterbalancing procedural 
measures.’

Anders dan de Hoge Raad, oordeelt het EHRM dus dat er 
wel een schending heeft plaatsgevonden van het in artikel 
6 lid 1 en 3 sub d EVRM vervatte ondervragingsrecht.

4 Het ondervragingsrecht en de Straatsburgse 
belangenafweging
Om tot dit oordeel te komen, put het EHRM in de zaak 
Vidgen expliciet uit eerdere rechtspraak: de zaken Lucà 
en Al-Khawaja and Tahery.15 Bovendien wordt en passant 
ook de zaak Doorson vermeld. Uit onder meer die uit-
spraken kan worden afgeleid welke belangen volgens het 
EHRM op het spel staan in kwesties waarin het onder-
vragingsrecht aan de orde is. Het EHRM onderscheidt 
grosso modo drie categorieën belangen.

Ten eerste het belang van de verdediging om de betref-
fende getuigen te ondervragen. In de recente uitspraak 
in de zaak Pichugin overwoog het EHRM dienaangaande 
dat it is essential that the defence be able to demonstrate 
that the witness is prejudiced, hostile or unreliable omdat 
inculpatory evidence against the accused may well be 
‘designedly untruthful or simply erroneous’ en om die 
reden it is important that the defence should possess 
information permitting it, through cross-examination, to 
test the author’s reliability or cast doubt on his credibil-
ity.16 In § 38 van de hierboven weergegeven uitspraak in 
de zaak Vidgen citeert het EHRM § 38 van Al-Khawaja 
and  Tahery, waarin onder meer wordt overwogen dat de 
verdediging een adequate and proper opportunity moet 
hebben om de betreffende getuige in enig stadium van 
het geding te ondervragen. Deze adequate and proper 
opportun ity kan worden gezien als een op het ondervra-
gingsrecht toegespitste uitwerking van een van de voor-
naamste uitgangspunten van het EVRM, namelijk dat dit 
mensenrechtenverdrag is intended to guarantee not rights 
that are theoretical or illusory but rights that are practical 
and effective.17

Ten tweede het publieke belang en het belang van 
slachtoffers dat strafbaar gedrag op de juiste wijze en 
(dus) voortvarend18 wordt vervolgd. In het bijzonder heeft 
het EHRM begrip voor de daadkrachtige bestrijding door 
de lidstaten van drugscriminaliteit.19

Ten derde het belang van getuigen. Van getuigen – zij 
kunnen ook slachtoffer zijn – kunnen hun life, liberty or 
security of person of andere onder bijvoorbeeld artikel 
8 EVRM te scharen belangen op het spel staan bij een 
getuigenis.20 In de zaak Pichugin noemt het EHRM in 

15 EHRM 27 februari 2001, NJ 2002/101 m.nt. T.M. 
Schalken (Lucà v. Italy) en EHRM 15 december 
2011, NJ 2012/283 m.nt. T.M. Schalken & E.A. 
Alkema (Al-Khawaja and Tahery v. UK). Zie over 
de verhouding tussen die uitspraken B. de Wilde, 
‘Het arrest Al-Khawaja & Tahery: het ondervra-
gingsrecht uitgekleed?’, DD 2012, 26, p. 274-289 
(De Wilde 2012b).

16 EHRM 23 oktober 2012, appl.nr. 38623/03 
(Pichugin v. Russia), § 208. In § 195 overweegt het 
EHRM o.a.: ‘a defendant should know the identity 
of his accusers so that he is in a position to chal-
lenge their probity and credibility and should 

be able to test the truthfulness and reliability of 
their evidence, by having them orally examined in 
his presence’. Borgers 2012 haalt W. Modderman, 
De wettelijke bewijsleer in strafzaken, Utrecht: 
Van der Post 1867 aan, die zich op het standpunt 
stelde dat de rechter er in elk geval rekening mee 
dient te houden dat elke getuige – moedwillig of 
onbewust – in strijd met de materiële waarheid 
kan verklaren: wellicht koestert een getuige 
wrok jegens de verdachte, misschien heeft de 
getuige iets niet goed waargenomen of maakt hij 
anderszins een vergissing; de rechter dient steeds 
op dergelijke mogelijkheden bedacht te zijn. En, 

zo voeg ik daaraan toe, de verdediging moet hem 
op dat spoor kunnen zetten.

17 EHRM 23 oktober 2012, appl.nr. 38623/03 
( Pichugin v. Russia), § 202.

18 EHRM 17 januari 2002, appl.nr. 32967/96 
(Calvelli and Ciglio v. Italy), § 62. Vgl. EHRM 
12 oktober 1992, appl.nr. 12919/87 (Boddaert v. 
Belgium), § 39.

19 Zie o.a. EHRM 5 juli 2007, NJ 2007/632 (Kanzi v. 
the Netherlands).

20 EHRM 26 maart 1996, NJ 1996/741 m.nt. Kn 
(Doorson v. the Netherlands), § 70.
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het bijzonder de fear for his safety, the painfulness for the 
victim of retelling the details of a sexual abuse or the right 
not to incriminate oneself.21 Deze belangen van  getuigen 
en slachtoffers vinden bescherming in verschillende 
bepalingen in het EVRM en om die reden zijn de lidstaten 
gehouden om het strafproces zodanig in te richten dat die 
belangen niet onnodig op het spel worden gezet (unjustifi-
ably imperilled).22

Meer in het algemeen moet het strafproces worden 
georganiseerd op een wijze waarin optimaal recht wordt 
gedaan aan alle op het spel staande belangen. Dit wordt 
door het EHRM ook wel geduid in termen van the issue 
of the overall fairness of the proceedings, hetgeen inhoudt 
to weigh in the balance the competing interests of the 
defence, the victim, and witnesses, and the public interest 
in the effective administration of justice.23 In een concrete 
strafzaak zou deze belangenafweging er bijvoorbeeld in 
kunnen resulteren dat een door de verdediging verzochte 
getuige niet wordt opgeroepen om ter terechtzitting te 
worden gehoord, of dat – zoals in de zaak Vidgen – de wel 
opgeroepen en verschenen getuige zich ter terechtzitting 
kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Daartegen verzet 
het EHRM zich niet.24

De vraag is wel wat de processuele consequenties 
van een dergelijke stand van zaken voor de verdediging 
zijn. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het 
gewicht van de door de betreffende getuige in een eerder 
stadium afgelegde verklaring voor het bewijs. Indien 
de veroordeling niet uitsluitend of in beslissende mate 
berust op de betreffende verklaring, zal zich niet snel een 
schending van het ondervragingsrecht voordoen.25 Als een 
veroordeling solely or to a decisive degree26 is gebaseerd op 
deze verklaring, kan dat in de optiek van het EHRM met 
zich brengen dat de verdedigingsrechten beperkt zijn op 
een wijze die niet verenigbaar is met artikel 6 EVRM.27 Of 
dat laatste daadwerkelijk het geval is, hangt op zijn beurt 
weer af, zo maakt het EHRM in (§ 147 van) Al-Khawaja 
and Tahery duidelijk, van de vraag of er sufficient counter-
balancing factors zijn: zijn de beperkingen waarmee de 
verdediging zich bij de uitoefening van het ondervragings-
recht geconfronteerd ziet voldoende gecompenseerd, 
bijvoorbeeld door het treffen van maatregelen die het 
mogelijk maken om een eerlijke en behoorlijke beoorde-

ling te doen plaatsvinden van de betrouwbaarheid van de 
door de betreffende getuige afgelegde verklaring?28 Als die 
beoordeling daadwerkelijk heeft kunnen geschieden, komt 
een veroordeling van de verdachte niet in strijd met het 
in artikel 6 EVRM vervatte ondervragingsrecht. Dat is 
anders indien de (eventueel) beproefde maatregelen onvol-
doende compensatie hebben gevormd voor de beperkingen 
die de verdediging heeft ondervonden bij de uitoefening 
van het ondervragingsrecht. In dat geval wordt een ver-
dragsschending aangenomen.29

Al met al lijkt de af en toe nog steeds gehoorde ver-
ontwaardigde (veronder)stelling dat het toekennen van 
meer rechten aan slachtoffers ten koste zou gaan van de 
rechten van de verdachte,30 meer te berusten op onder-
buikgevoelens dan op de Straatsburgse realiteit, althans 
voor zover deze (veronder)stelling betrekking zou hebben 
op het ondervragingsrecht. Het EHRM zal een dergelijke 
(veronder)stelling niet voor zijn rekening willen nemen: 
het recht doen aan de gerechtvaardigde belangen van 
het slachtoffer, mag in de Straatsburgse benadering niet 
leiden tot een oneerlijk proces voor de verdachte.

5 Tot besluit: moet de Hoge Raad om?
In het oordeel in de zaak Vidgen van enerzijds de Hoge 
Raad en anderzijds het EHRM komen twee verschillende 
perspectieven op het ondervragingsrecht naar voren. 
In de benadering van de Hoge Raad volstaan reeds de 
inspanning die de strafvorderlijke overheid zich heeft 
getroost om de getuige daadwerkelijk ter terechtzitting te 
doen verschijnen en de mogelijkheid die de verdediging 
is geboden om de getuige te ondervragen. Dit samenstel 
van factoren is in de benadering van het EHRM evenwel 
niet zonder meer voldoende om aan een schending van het 
ondervragingsrecht te ontkomen. Als het ondervragings-
recht niet adequate and proper kan worden uitgeoefend, 
dreigt een verdragsschending, tenzij er compenserende 
maatregelen worden beproefd die de handicaps ophef-
fen waarmee de verdediging te kampen heeft. Waar in de 
benadering van de Hoge Raad de inspanningen van de 
overheid domineren, ligt impliciet in de Straatsburgse 
benadering besloten31 dat het ondervragingsrecht moet 
worden beschouwd als een subjectief, te garanderen 

21 EHRM 23 oktober 2012, appl.nr. 38623/03 
( Pichugin v. Russia), § 203.

22 EHRM 26 maart 1996, NJ 1996/741 m.nt. Kn 
(Doorson v. the Netherlands), § 70.

23 EHRM 15 december 2011, NJ 2012/283 m.nt. T.M. 
Schalken & E.A. Alkema (Al-Khawaja and Tahery 
v. UK), § 146.

24 Zie de hierboven onder 3 geciteerde § 42 inzake 
Vidgen.

25 Vgl. EHRM 5 april 2005, NJ 2005/551 m.nt. Sch 
(Scheper v. the Netherlands).

26 Zie over de decisive degree de hierboven onder 3 
geciteerde § 40 inzake Vidgen.

27 Het EHRM spreekt in § 119 van Al-Khawaja and 
Tahery van ‘may be restricted’, terwijl het EHRM 
in Lucà (§ 40) nog uitging van – ogenschijnlijk 
niet voor relativering vatbaar – ‘are restricted’. 
Vgl. De Wilde 2012b, p. 277-278.

28 Het ‘beslissingsschema’ ziet er dus, in het kort, 
als volgt uit: 1) was er een goede reden voor het 
niet bieden van een effectieve ondervragings-
gelegenheid?, 2) berust de veroordeling uitslui-
tend of in beslissende mate op de betreffende 
getuigenverklaring?, en 3) is de nadelige positie 
voldoende gecompenseerd? Een vergelijkbaar 
‘beslissingsschema’ is door het EHRM ontwik-
keld voor zaken waarin een anonieme getuige een 
belastende verklaringen heeft afgelegd in EHRM 
10 april 2012, appl.nr. 46099/06 en 46699/06 (El-
lis, Simms and Martin v. UK). Zie daarover B. de 
Wilde, ‘Nieuwe kansen voor anonieme getuigen 
in strafzaken’, NJB 2012, p. 2332-2338 (De Wilde 
2012c). In EHRM 19 juli 2012, appl.nr. 29881/07 
(Sievert v. Germany) hanteerde het EHRM het 
beslissingsschema (om niet nader uiteengezette 
redenen) niet.

29 Vgl. EHRM 15 december 2011, NJ 2012/283 m.nt. 
T.M. Schalken & E.A. Alkema (Al-Khawaja and 
Tahery v. UK), § 159-165 alsmede EHRM 19 juli 
2012, appl.nr. 26171/07 (Hümmer v. Germany).

30 Zie bijv. T. Spronken, ‘Barmhartigheid’, NJB 2012, 
p. 2179.

31 Dat kan worden afgeleid uit het samenstel van 
de hierboven onder 3 geciteerde § 42 en 43 inzake 
Vidgen: omdat, anders dan in de formele benade-
ring van de Hoge Raad, het EHRM van oordeel 
is dat een inbreuk op het ondervragingsrecht als 
mensenrecht heeft plaatsgevonden, onderwerpt 
het EHRM, wederom anders dan de Hoge Raad 
(die zulks niet nodig vond omdat hij geen inbreuk 
op het ondervragingsrecht aanwezig achtte), 
de gebezigde bewijsconstructie aan de sole or 
decisive-test.
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mensenrecht waarvan de uitoefening moet leiden tot 
het verkrijgen van een antwoord op de gestelde vragen. 
Als dat antwoord niet kan worden verkregen, is dat in 
het licht van artikel 6 EVRM niet problematisch indien 
een bewezenverklaring niet uitsluitend of in beslissende 
mate op de gewraakte getuigenverklaring berust. Voor 
wat betreft dit laatste wijkt de Straatsburgse benadering 
– naar het zich laat aanzien – niet af van de benadering 
van de Hoge Raad. Dat geldt ook voor de volgende stap die 
de beide rechterlijke colleges zetten: als een (uit te spre-
ken) bewezenverklaring wel uitsluitend of in beslissende 
mate op de gewraakte getuigenverklaring berust, dienen 
compenserende maatregelen te worden getroffen waardoor 
een schending van het ondervragingsrecht kan worden 
voorkomen.

Het EHRM onderkent op zichzelf de verschillende 
belangen die op het spel staan bij het ondervragingsrecht. 
De navenante door de strafvorderlijke autoriteiten te ver-
richten belangenafweging kan meebrengen dat de getuige 
niet ‘levert’ wat er door de verdediging van hem verlangd 
wordt. Daarmee heeft het EHRM op zichzelf geen pro-
bleem en dat zal het EHRM de lidstaten dus ook niet 
aanrekenen.32 Maar bij deze stand van zaken zou bewijs-
uitsluiting van de eerder afgelegde verklaring – indien 
de veroordeling solely or to a decisive degree berust op die 
verklaring – dan wel in de rede kunnen liggen omdat per 
saldo aan het ondervragingsrecht als onderdeel van het 
recht op een eerlijk proces is tekortgedaan. Op dit punt zal 
de Hoge Raad zijn rechtspraak dus moeten bijbuigen. Hoe 
sterk de te nemen bocht is, hangt af van de vraag of er in 
de concrete strafzaak compenserende waarborgen in de 
hierboven omschreven zin kunnen worden gevonden.

Op dit laatste punt heeft de Hoge Raad reeds in 2003 
een schot voor de boeg gegeven in een zedenzaak met 
een minderjarig slachtoffer.33 In een dergelijk geval zal 
de rechter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer van het slachtoffer mogen doen prevaleren boven het 
ondervragingsrecht van de verdachte. Als dientengevolge 
voor de verdachte de gelegenheid heeft ontbroken het 
slachtoffer te (doen) ondervragen, staat artikel 6 EVRM er 
niet zonder meer aan in de weg dat de door het slachtof-
fer bij de politie afgelegde verklaring, indien voldoende 
steunbewijs ontbreekt,34 tot het bewijs wordt gebezigd. In 
een dergelijk geval dient aan de verdachte die die verkla-

ring op haar betrouwbaarheid wenst te toetsen, volgens 
de Hoge Raad een aan de eisen van een behoorlijke en 
effectieve verdediging beantwoordende compensatie te 
worden geboden voor het ontbreken van de mogelijkheid 
tot (rechtstreekse) ondervraging van het slachtoffer.35 
De wijze waarop een zodanige compensatie zal kunnen 
worden geëffectueerd zal afhangen van de omstandig-
heden van het geval. Daarbij valt volgens de Hoge Raad 
in zedenzaken met een minderjarig slachtoffer te denken 
aan het ter terechtzitting afspelen van de videoband of 
DVD die is gemaakt van het afleggen van de belastende 
verklaring van het slachtoffer tegenover de politie en zo 
nodig het gelasten van een onderzoek door een deskundige 
van het aldus vastgelegde verhoor.

Het is de vraag of dat voor het EHRM voldoende zou 
zijn. Een complicerende factor bij de beantwoording van 
deze vraag is dat het EHRM in zijn op het ondervragings-
recht betrekking hebbende rechtspraak in het midden 
laat wat de compenserende maatregelen in het algemeen 
zouden moeten behelzen. Het gaat het bestek van deze 
bijdrage te buiten om hier een gedetailleerde analyse te 
maken van de Straatsburgse rechtspraak ten aanzien 
van de vraag onder welke omstandigheden sprake is van 
toereikende compenserende maatregelen. Ik beperk me 
daarom tot het navolgende. In de specifieke omstandig-
heden van de zaak Al-Khawaja werden door het EHRM 
wel voldoende counterbalancing factors aanwezig geacht,36 
waarbij het EHRM onder meer betekenis toekende aan 
het feit dat het hier een zedenzaak betrof die zich in de 
anonimiteit van een dokterspraktijk had afgespeeld.37 
In de (gewelds)zaak Tahery werden de door de Engelse 
overheid aangedragen counterbalancing factors38 door het 
EHRM ondermaats bevonden, zonder dat het EHRM een 
indicatie gaf van welke compenserende maatregelen dan 
wel voldoende (geweest zouden kunnen) zijn.39 In de zaken 
Ellis, Simms and Martin (betreffende een meervoudige 
doodslag, met een anonieme getuige)40 en Sievert (betref-
fende het dodelijk verwonden door politieambtenaren van 
een arrestant, met politieambtenaren als getuigen) wer-
den door het EHRM weer wel voldoende counterbalancing 
factors aanwezig geacht,41 waarbij in laatstgenoemde zaak 
voor het EHRM een rol speelde – hetgeen ook in de zaak 
Al-Khawaja het geval lijkt – dat de betrouwbaarheid van 
de door de verdediging ter terechtzitting aangevochten 
getuigenverklaringen door andere bewijsmiddelen vol-

32 In de hierboven onder 3 geciteerde § 42 inzake 
Vidgen heet het: ‘the respondent Party cannot 
be criticised’. Vgl. ook EHRM 19 juli 2012, appl.
nr. 29881/07 (Sievert v. Germany), § 61.

33 HR 20 mei 2003, NJ 2003/672 m.nt. Sch. Zie 
ook HR 17 november 2009, NJ 2010/191 m.nt. 
J.M. Reijntjes.

34 Let wel: voldoende steunbewijs ‘in Straatsburgse 
zin’ (en dus betrekking hebbend op de situatie 
waarin het ondervragingsrecht niet adequaat kon 
worden uitgeoefend) en niet in de zin van art. 342 
lid 2 Sv.

35 Vgl. EHRM 20 december 2001, NJ 2002/435 
m.nt. Sch (P.S. v. Germany) en EHRM 2 juli 2002, 
NJ 2003/671 (S.N. v. Sweden).

36 Vrienden tegenover wie het inmiddels overle-

den slachtoffer een belastende verklaring had 
afgelegd, werden ter terechtzitting als getuige 
ondervraagd en de door het slachtoffer tegenover 
de politie afgelegde verklaring vertoonde sterke 
gelijkenissen met de door een ander slachtoffer 
afgelegde verklaringen.

37 EHRM 15 december 2011, NJ 2012/283 m.nt. T.M. 
Schalken & E.A. Alkema (Al-Khawaja and Tahery 
v. UK), § 153-158.

38 De verdachte was in de gelegenheid gesteld om 
de door de getuige tegenover de politie afgelegde 
verklaring te betwisten (door zelf een verklaring 
af te leggen of door wel verschenen getuigen 
op te roepen) en de zittingsrechter had de jury 
geïnstrueerd om de door de getuige afgelegde ver-
klaring met behoedzaamheid tegemoet te treden.

39 EHRM 15 december 2011, NJ 2012/283 m.nt. T.M. 
Schalken & E.A. Alkema (Al-Khawaja and Tahery 
v. UK), § 159-165.

40 De verdediging kon de anonieme getuige op zit-
ting waarnemen; de zittingsrechter trad zowel de 
anonimiteit van de getuige als diens verklaringen 
met grote omzichtigheid tegemoet; hij instrueerde 
de jury hoe deze met de betreffende verklaringen 
diende om te springen; er was veel achtergrond-
informatie over de getuige in het proces aan de 
orde gesteld en de verdediging heeft diens verkla-
ringen effectief kunnen betwisten.

41 EHRM 10 april 2012, appl.nr. 46099/06 and 
46699/06 (Ellis, Simms and Martin v. UK), § 82-89 
en EHRM 19 juli 2012, appl.nr. 29881/07 (Sievert 
v. Germany), § 82-89.
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doende kon worden onderbouwd. Onder meer het gebrek 
aan dit laatste bracht het EHRM in de zaak Hümmer tot 
de slotsom dat onvoldoende compenserende maatregelen 
waren getroffen.42

Deze casuïstische koers van het EHRM brengt voor de 
Nederlandse rechter met zich dat hij van geval tot geval 
mede aan de hand van een vergelijking met de door de 
lidstaten opgevoerde compenserende maatregelen in de 
genoemde Straatsburgse uitspraken zijn weg zal moeten 
zoeken om te bepalen of het ondervragingsrecht van de 
verdachte al dan niet is geschonden. Wellicht zou hij bij die 
zoektocht inspiratie kunnen putten uit de wijze waarop vol-
doende steunbewijs in de zin van artikel 342 lid 2 Sv kan 
worden ‘geconstrueerd’. Zoals hierboven aan de orde kwam, 
verzet dit artikellid zich ertegen dat de door één getuige 
gereleveerde feiten en omstandigheden op zichzelf staan 
en onvoldoende steun vinden in ander bewijs materiaal. 
 Borgers merkt terecht op dat daarmee nog niet is ge-
zegd wat de tweede ‘bewijsgrond’ moet behelzen, wil deze 
voldoende steun (kunnen) bieden.43 Wanneer de vereiste 
tweede bewijsgrond wordt beschouwd als controlemiddel, 

42 EHRM19 juli 2012, appl.nr. 26171/07 
( Hümmer v. Germany), § 45-52.

43 Borgers 2012, p. 878.

zouden er volgens deze auteur grosso modo twee wijzen 
van controleren van elkaar kunnen worden onderscheiden. 
Allereerst kan men de betrouwbaarheid van de getuigen-
verklaring onderzoeken door de bron – de getuige – zelf 
aan nader onderzoek te onderwerpen, bijvoorbeeld door het 
inschakelen van een deskundige. Dat is, zo zagen wij, een 
benaderingswijze die door de Hoge Raad is aangereikt in 
zedenzaken met een minderjarig slachtoffer. Ten tweede 
kan men de controle uitvoeren door te kijken of er een twee-
de, onafhankelijke kenbron voorhanden is, en vervolgens te 
onderzoeken in hoeverre er sprake is van overeenstemming 
tussen de uit de beide bronnen afkomstige informatie. Toe-
gespitst op het ondervragingsrecht zal deze tweede vorm 
van controle betrekking hebben (niet zozeer op de vraag in 
hoeverre de informatie uit de tweede kenbron inhoudelijk 
overeenstemt met de gewraakte getuigenverklaring maar) 
op de vraag of de informatie uit de tweede kenbron tot het 
oordeel kan leiden dat de gewraakte getuigenverklaring 
voldoende betrouwbaar kan worden geacht om – niettegen-
staande het ontbreken van een adequate ondervragings-
mogelijkheid – tot een bewezenverklaring te komen.


