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721 Afl. 9 -november 2018EditorialM.S. Groenhuijsen1

Perikelen rond het doen van aangifte van misdrijf bij de 
Nederlandse politie2

DD 2018/58

1. Ik begin met een verhaal, dat helaas vrij alledaags moet worden genoemd. Iemand 
met een migratieachtergrond krijgt een serieus strafrechtelijk probleem. Dat zit zo. Haar 
ouders komen uit Turkije. Zij is hier geboren en getogen en volledig ingeburgerd. Ze doet het 
goed. Maar vanaf een zeker moment verandert haar leven. De relatie met haar echtgenoot 
blijkt niet zo hecht als beide partners geruime tijd hebben gedacht. Er treden problemen 
aan het licht die in snel tempo aan gewicht winnen. Het stel koerst op deze wijze recht-
streeks af op een scheiding. De man, ook een Nederlander met allochtone wortels, kan het 
niet verkroppen. Hij beschuldigt zijn vrouw van ontrouw. Hij begint de partner hinderlijk 
te volgen en in de gaten te houden. Hij start een grote reeks e-mail berichten, waarin de 
verwijten steeds scherper worden en gaandeweg overgaan in bedreigingen. Hij trekt zich 
terug in het waardepatroon van zijn voorouders waarin het ondenkbaar is dat zijn vrouw 
hem de rug zou kunnen toekeren. De echtscheiding wordt een vechtscheiding. En wel een 
van de somberste soort. Waar de Engelsen het woord ugly voor hebben bedacht. De inti-
midatie van de vrouw wordt steeds erger. De stroom e-mails steeds harder van toon. Het 
is nauwelijks nog mogelijk om ongewenst persoonlijk contact te vermijden, omdat de man 
zich steeds vaker in de buurt van de woonruimte van de vrouw vertoont. De vrouw ervaart 
dit na verloop van tijd als regelrechte terreur. Zij is slim. Ze houdt nauwkeurig een logboek 
bij van alle ongewenste contacten. Iedere confrontatie, ieder bericht op de computer wordt 
gedocumenteerd. Na vele maanden van ellende en oplopende emotionele spanning gaat de 
vrouw naar de politie. Ze doet aangifte van belaging en van bedreiging. Ten minste, dat was 
haar bedoeling. Op het politiebureau wordt ze prettig ontvangen en te woord gestaan. Ze 
doet haar verhaal en maakt haar wensen kenbaar. De dienstdoende agent zegt dan dat het 
niet zo makkelijk ligt. Belaging is moeilijk te bewijzen, legt hij uit. Dus een aangifte kan niet 
zomaar worden opgenomen. De vrouw begrijpt dit niet, want ze heeft een hele ordner vol 
met bewijsstukken bij zich. Het mag niet baten. Ze wordt onverrichterzake weggestuurd.3 
Kennissen van haar kunnen het verhaal nauwelijks geloven. Daar zijn mensen bij die uitleg-
gen dat er hier wel degelijk heel veel bewijs voor belaging (‘stelselmatig opzettelijk inbreuk 
maken op de persoonlijke levenssfeer van een ander’ – zie de bijkomende voorwaarden 
in artikel 285b Sr) is en dat de politie verplicht is de aangifte op te nemen. Bij een tweede 
poging wordt de vrouw vergezeld door een vertrouwenspersoon die goed thuis is op dit 
terrein. Na een lang gesprek op het bureau blijkt wederom een formele aangifte te worden 
geweigerd. Inmiddels is de situatie in zoverre nog verder verslechterd, dat de bedreigingen 
acuter worden en het gevaar concreter wordt. Pas na een volgend verzoek tot vastleggen 
van de aangifte en tot het nemen van vervolgstappen teneinde het fysieke gevaar voor de 
betrokkene te verminderen, polst de politie het gevoelen van het openbaar ministerie. Na 

1 Prof. mr. M.S. Groenhuijsen is hoogleraar straf(proces)recht en victimologie aan Tilburg University.
2 Citeerwijze: M.S. Groenhuijsen, ‘Perikelen rond het doen van aangifte van misdrijf bij de Nederlandse politie’, 

DD 2018/58.
3 Ik startte met de mededeling dat dit een nogal alledaagse situatie betreft. Zie over de niet op het geldende recht 

gebaseerde (dus ontbrekende) kennis van de politie omtrent bewijskwesties in belagingszaken: Suzan van der 
Aa, Stalking in The Netherlands. Nature and prevalence of the problem and the effectiveness of anti-stalking mea-
sures (diss. Tilburg), Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu 2010.
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nog enkele vertragende tussenstappen wordt uiteindelijk – we spreken dan over maanden 
na het eerste contact met de politie – de aangifte opgenomen.

2. Een tweede, in essentie soortgelijke casus is nodig om het probleem duidelijk te ma-
ken dat ik hier wil bespreken. Een weggebruiker wordt getroffen door een ernstig motor-
ongeluk. Hij maakt met een groepje gelijkgestemden een toertocht. Het gezelschap van 
zeven motoren moet op een gegeven moment stoppen vanwege een obstakel op de weg. Als 
hij nog maar net stilstaat, wordt hij van achteren aangereden door een metgezel. En niet zo 
zachtjes. Hij komt los van de motor, ‘vliegt’ door de lucht en komt met een smak op het as-
falt terecht. De fysieke gevolgen zijn ingrijpend. Naast het bekende kleine werk is er sprake 
van een gecompliceerde tweevoudige bekkenbreuk. Betrokkene wordt opgenomen in het 
ziekenhuis. Met zeer ernstige pijnklachten, waardoor hoge doses morfine noodzakelijk zijn. 
Na ontslag uit het hospitaal volgt verdere verpleging thuis: fysiotherapie en voortdurende 
pijnstilling met morfine. Meer dan zes weken verstrijken voordat de fase van acute zorg 
voorbij is en er in een meer praktische omgeving verder kan worden gerevalideerd. De ge-
dupeerde heeft op zijn ziekbed tijd genoeg om over de juridische duiding van het voorval 
na te denken en wint daarover advies in. Het lijkt evident dat de veroorzaker van het onge-
val grove verkeersfouten heeft gemaakt waardoor zwaar lichamelijk letsel is veroorzaakt. 
Het gaat niet zomaar om een moment van onoplettendheid door op iemand in te rijden die 
aan het remmen is. Nee, de achteropkomende bestuurder heeft – zo blijkt uit diverse ge-
tuigenverklaringen die na het incident zijn afgelegd – helemaal niet op de weg gelet en was 
voorafgaand aan de aanrijding aan het rondkijken in de richting van een weiland. Hier is 
sprake van feiten en omstandigheden die leiden tot verdenking van overtreding van artikel 
6 WVW. In de week na het ongeval heeft de benadeelde het politie proces-verbaal opge-
vraagd bij de Stichting processen-verbaal. Daarin las hij dat het om een ongeval ging met 
uitsluitend materiële schade. Dat was dus evident onjuist. Ook omtrent de toedracht van 
het gebeuren wilde hij een en ander aanvullen c.q. rechtzetten. Daartoe nam hij contact 
op met de politie. Hij gaf daarbij aan het proces-verbaal aangevuld te willen zien met het 
veroorzaakte lichamelijk letsel en hij drong aan op een beter feitenonderzoek in verband 
met een voorgenomen aangifte wegens zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer. 
Hierop antwoordde de politie dat aangifte van zwaar lichamelijk letsel door schuld alleen 
mogelijk is als er opzet in het spel is, of alcohol dan wel doorrijden na ongeval.4 Hoewel je 
zoiets niet verwacht van de politie, heeft navraag mij geleerd dat dergelijke misinformatie 
regelmatig wordt verstrekt. De verbouwereerde gedupeerde werd betrokken in een lange 
discussie. Resultaat was dat artikel 6 WVW volgens de politie wellicht wel in aanmerking 
zou kunnen komen, maar dat hij daarvan geen aangifte kon doen. De agent wilde later wel 
een vervolgverklaring opnemen. Toen dat was gebeurd werd het slachtoffer enkele dagen 
later door de politie gebeld met de hernieuwde mededeling dat het veroorzaken van zwaar 
lichamelijk letsel door schuld niet iets is waarvan hij aangifte kan doen. Dat is volgens de 
zegsman pas mogelijk in geval van ‘roekeloosheid op opzet’ (jawel!) en daar was geen sprake 
van. Na protesten van de gewonde motorrijder meldde de politieman dat hij getuigen zou 
laten horen en dat één en ander dan met de officier van justitie zou worden besproken.

3. De wet is op het onderhavige punt nogal duidelijk. Artikel 161 Sv bepaalt dat ieder die 
kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd is daarvan aangifte te doen. Krachtens 
artikel 163 lid 2 Sv wordt de mondelinge aangifte door de ambtenaar die haar ontvangt, 
dat is dus veelal de dienstdoende politiefunctionaris, op schrift gesteld en na voorlezing 

4 Ik heb de stukken van de zaak ingezien en deze formuleringen zijn daadwerkelijk gebezigd.
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door hem met de aangever of diens gemachtigde ondertekend. De aangever ontvangt dan 
een kopie van de aangifte dan wel een kopie van het proces-verbaal van aangifte, aldus het 
vijfde lid van dit artikel. Om iedere onduidelijkheid omtrent de status van deze verrichtin-
gen uit te sluiten meldt lid 9 van artikel 163 Sv nog dat de opsporingsambtenaren verplicht 
zijn tot het ontvangen van aangiften. Ook over de vervolgstappen laat het wetboek geen 
enkel misverstand toe. Opsporingsambtenaren zijn wettelijk verplicht bij hen binnengeko-
men aangiften onverwijld te doen toekomen aan de hulpofficier van justitie (artikel 156 Sv, 
voor de zekerheid van toepassing verklaard in artikel 163 lid 10 Sv). De hulpofficier doet 
de aangifte dan – wederom onverwijld – toekomen aan de officier van justitie (artikel 156 
lid 2 Sv). Ook de handboeken hebben voor deze kwestie weinig ruimte nodig. Borgers en 
Kooijmans schrijven in de jongste druk van Corstens over ‘de verplichting van opsporings-
ambtenaren de aangifte in ontvangst te nemen’. Hun commentaar luidt: 

“Indien niettegenstaande deze verplichtingen een opsporingsambtenaar weigert de aangifte te 

ontvangen, kan de aangever zich tot diens meerdere of de officier van justitie wenden. Deze laat-

ste is immers ook opsporingsambtenaar. Bovendien kan hij ter zake de opsporing bevelen aan 

andere opsporingsambtenaren geven (art. 148 lid 2). Eventueel kan de weigering tot een klacht op 

voet van art. 12 of bij de Nationale Ombudsman leiden.”5

4. Zelfs de meest duidelijke en ongeclausuleerde bepalingen kunnen uitzonderingen 
hebben. Dit kan bijvoorbeeld voortvloeien uit voorschriften die door andere regelgevers 
zijn uitgevaardigd. Het kan ook berusten op een soort intrinsieke discretionaire bevoegd-
heid van degenen tot wie de gedragsnorm is gericht.6

In relatie tot de verplichting een aangifte op te nemen is een voorbeeld van de eerste soort 
gelegen in de normering ten aanzien van slachtoffers van een aantal zedendelicten. Het 
is al langere tijd onderkend dat in deze sector bijzondere belangen aan de orde zijn, zo-
wel voor slachtoffers als voor een betrouwbaar verloop van de strafrechtelijke procedu-
re (dat wil zeggen: goede waarheidsvinding). Zo zijn al in 1986 richtlijnen ingevoerd die 
door politie en justitie in acht moeten worden genomen om een begripvolle en adequate 
opvang van slachtoffers van zedenmisdrijven binnen het strafrechtelijk systeem te ver-
zekeren (de richtlijnen-De Beaufort).7 Dat werd destijds voor de fase van de aangifte ver-
taald in een kernbegrip als klantvriendelijkheid. In 1999 werd dit beeld genuanceerd.8 De 
richtlijnen werden vervangen door de ‘Aanwijzing bejegening slachtoffers zedendelicten’ 
en de ‘Aanwijzing opsporing seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties’.9 Het College 
van Procureurs-Generaal sprak – vooral in het verband van afhankelijkheidsrelaties – over 
een te veelvuldige ‘emotionele benadering die de professionaliteit soms in de weg stond’. 
Men wilde, kortom, af van een gepercipieerde knuffelcultuur door meer nadruk te leggen 
op objectieve waarheidsvinding. Daartoe werd een voorfase voorafgaand aan de formele 
aangifte ingevoerd, het zogenoemde informatieve gesprek. De aangifte zelf, die pas wordt 
opgenomen na ‘een periode van overweging’, moet op band worden opgenomen en vindt 
plaats door ‘verhoorkoppels’. Tijdens de aangifte stelt de politie zich ‘kritisch en neutraal’ 
op en waarschuwt de melder tegen de consequenties van een valse aangifte. Dat klinkt 

5 G.J.M. Corstens, M.J. Borgers en T. Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, 
p. 77.

6 Vgl. HR 5 oktober 2010, NJ 2011/169, r.o. 7.2.2.
7 Richtlijnen-De Beaufort van 16 januari 1986, Stcrt. 1986, 33.
8 Zie voor een overzicht van de opeenvolgende richtlijnen tot 2011 S. van der Aa & P. Okur, “Slachtoffer” of “aan-

gever” van seksueel misbruik: Nomen est omen?’, DD 2011/63 (p. 909-927).
9 Beide van 1 oktober 1999, Stcrt. 1999, 174.
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al een stuk minder klantgericht. De tendens werd verder versterkt in 2005, toen de beide 
genoemde documenten werden geïntegreerd in de nieuwe ‘Aanwijzing opsporing en ver-
volging inzake seksueel misbruik’.10 Daardoor vindt een verdere versobering plaats. Er moet 
voortaan een schriftelijk verslag van het informatieve gesprek worden opgesteld en de ver-
trouwenspersoon van het slachtoffer zal bij voorkeur niet langer aanwezig mogen zijn bij 
de eigenlijke aangifte. Op 1 januari 2011 wordt weer een nieuwe Aanwijzing ingevoerd.11 
Van der Aa en Okur tekenen hierbij aan:

“Waar tot dan toe iedere aanwijzing nog begon met een verwijzing naar de moeilijke positie van 

zedenslachtoffers en het feit dat zij bijzondere aandacht verdienen, opent deze Aanwijzing met 

de mededeling dat ze de nadruk legt ‘op waarheidsvinding en een professionele bejegening van 

aangevers en andere betrokkenen bij zedenzaken’. (…) Maar liefst twee grote passages worden aan 

valse aangiften gewijd, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan het gevaar van ‘een te gro-

te betrokkenheid en tunnelvisie’ bij het OM en de politie en de negatieve gevolgen van dergelijke 

aangiften op de onterecht beschuldigden.”12

De regels worden dan ook nogmaals verscherpt. Ook het informatieve gesprek wordt voort-
aan door twee agenten gevoerd, het wordt op band opgenomen en er wordt een proces-ver-
baal van opgemaakt. De vertrouwenspersoon van het slachtoffer zal alleen nog in uitzon-
derlijke gevallen en met toestemming van de officier van justitie bij het inhoudelijke deel 
van het informatieve gesprek en bij de aangifte aanwezig mogen zijn.
Het is duidelijk dat de regelgever, dat wil zeggen het College van PG’s als hoogste baas van 
alle officieren van justitie, hier uitgaat van een reëel risico op valse aangiften. De vraag of 
deze kwade kans groter is dan bij andere delicten is in de literatuur verschillend beant-
woord.13 Uiteraard is dit niet de plaats voor een poging om hier nader licht op te werpen. 
Waar het om gaat, en dat is de gedachte die we meenemen naar de volgende aantekenin-
gen, is dat in de afweging van in aanmerking komende belangen in ieder geval ruimte 
moet zijn voor het weigeren van een aangifte van een strafbaar feit indien de opsporings-
ambtenaar zwaarwegende redenen heeft om wezenlijk te twijfelen aan de gegrondheid van 
strafrechtelijk belastende informatie tegen de beschuldigde.

5. Ook op grond van een intrinsieke discretionaire bevoegdheid van de politie kunnen 
sommige aangiften worden geweigerd. Voor een belangrijk deel is ook die bevoegdheid een 
afgeleide van de mogelijkheden die het OM heeft om van strafvervolging af te zien. Glo-
baal genomen kan worden gezegd dat het OM in het kader van een vervolgingsbeslissing 
eerst – dus voorafgaand aan een oordeel omtrent de opportuniteit – zal moeten nagaan of 
een vervolging strafrechtelijk haalbaar is. Wordt niet aan deze ondergrens voldaan, dan 
màg de rechter zelfs niet voor dergelijke gevallen worden geädieerd. Vanuit dit gezichts-

10 Deze beleidsregel trad in werking op 15 februari 2005; zie Stcrt. 2005, 17.
11 ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’ van 1 januari 2011, Stcrt. 2010, 19123. Tussen 

15 februari 2009 en 1 januari 2011 is nog een andere Aanwijzing van kracht geweest, maar die kan hier verder 
onvermeld blijven.

12 Van der Aa & Okur, a.w. p. 913.
13 Van der Aa & Okur, a.w. p. 924/925 noemen bronnen waarin dit wordt ontkend (L. Kelly c.s., A gap of a chasm? 

Attrition in reported rape cases, Home Office Research Study 293, London: Home Office 2005; A. van Wijk & A. 
Nieuwenhuis, Lastige verhalen. Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes 
van 12-18 jaar, Bureau Beke 2011 en C. de Waard, ‘Politie: Aantal valse aangiften groot probleem’, Sleutelstad 
5 april 2011, www.sleutelstad.nl). Ik vermeld daarnaast Chris Veraart, Valse zeden. Voor de schuur, in de schuur, 
na de schuur, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012, die op tendentieuze wijze – zonder betrouwbaar empirisch on-
derzoek – poneert dat er in deze sector wel degelijk veel valse aangiften zijn.
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punt kan dus een ruimere categorie van situaties worden omlijnd dan alleen die waarin de 
aangever kennelijk onwaarheid spreekt. Ook wanneer het bij de politie gerapporteerde ge-
drag evident geen strafbaar feit inhoudt zal het opnemen van aangifte achterwege mogen 
(= moeten) blijven. Of indien op voorhand vast lijkt te staan dat er geen sprake is van straf-
rechtelijk relevant daderschap van degene tegen wie de aangever zich keert. Misschien ook 
wel als het opsporingsapparaat opzichtig wordt lastig gevallen met een bagatel – of raken 
we dan al aan inhoudelijke overwegingen omtrent de opportuniteit van strafrechtelijke 
interventies? En hoe te denken over situaties waarin de aangifte helemaal niet is gericht op 
het bewerkstelligen van een strafrechtelijk vervolg, maar men uiteindelijk andere (politieke 
of maatschappelijke) effecten wil bereiken?14 Wordt er een zekere mate van rechtstreekse 
betrokkenheid bij het feit verlangd om aangifte te kunnen doen?
Op deze plaats in het betoog is het zinvol om kort in te gaan op de visie van de Nationale 
ombudsman. Deze instantie heeft zich diverse keren uitgesproken over de onderhavige 
situaties. Daarbij wordt het volgende criterium aangelegd, dat met nadruk aan het ‘fair 
playbeginsel’ wordt gekoppeld:

“De Nationale ombudsman acht in beginsel weinig ruimte aanwezig voor een uitzondering op 

de verplichting om aangifte op te nemen omdat daarmee aan het Openbaar Ministerie, de voor 

opsporing verantwoordelijke instantie, de gelegenheid wordt ontnomen te beoordelen of er ter 

zake strafvervolging moet worden ingesteld. Een uitzondering kan alleen worden gemaakt in het 

geval dat al op voorhand, zonder enig verder onderzoek, en zonder de minste twijfel, kan worden 

vastgesteld dat de gedraging of gebeurtenis die ter kennis van de politie wordt gebracht niet te 

kwalificeren is als een strafbaar feit.”

Daarbij moet worden opgemerkt dat de Nationale ombudsman het ‘kwalificeren als een 
strafbaar feit’ veel breder opvat dan alleen de kwalificatievraag van artikel 350 Sv en daar 
onder andere ook het waarheidsgehalte en strafrechtelijk relevante omstandigheden als 
daderschap onder begrijpt.15

Er rijzen dus nogal wat verschillende vragen. Teneinde enig licht over deze kwesties te laten 
schijnen noem ik een aantal zaken die het afgelopen jaar concreet hebben gespeeld.
Op 20 november 2017 doet de advocaat Zegveld namens nabestaanden van twee dood-
geschoten Molukse treinkapers aangifte tegen de Nederlandse Staat wegens beïnvloeding 
van getuigen in de civiele zaak die tegen de Staat liep.16 In dit verband is op 16 januari 2018 
ook aangifte gedaan tegen een hoge defensieambtenaar. Duidelijk geen bagatel. Het betreft 
hier overtreding van artikel 285a Sr, een feit waar voorlopige hechtenis voor mogelijk is. 
Zou het gestelde vergrijp zich in een strafzaak hebben voorgedaan, dan rijst de vraag of 
beschikbare remedies tegen overheidsfalen binnen het strafrechtelijk systeem (artikel 359a 
Sv) een meer voor de hand liggend rechtsinstrument zouden zijn geweest. Maar zelfs als 
dat het geval is, blijft de bevoegdheid om aangifte te doen intact.
Op 30 november 2017 doet Geert Wilders aangifte tegen premier Rutte vanwege ‘discri-
minatie van de gewone Nederlander’. Via een website17 heeft Wilders 36.000 steunbetui-

14 Denk ook aan het belang van civielrechtelijke of buitengerechtelijke schadevergoeding; naar verluidt een veel 
voorkomende reden voor artikel 12-procedures.

15 Zie rapport Nationale ombudsman 20 augustus 2010, 2010/234; en rapportbrief Nationale ombudsman 16 au-
gustus 2016, dossiernummer 2016.23869.

16 Inmiddels is op 25 juli 2018 uitspraak gedaan door de rechtbank, waarbij de vorderingen van de nabestaanden 
zijn afgewezen. Pikant is nog dat op 21 juli 2018 een oud-marinier aangifte heeft gedaan tegen mw. Zegveld 
vanwege smaad en laster, omdat zij in het civiele geding een lastercampagne zou hebben gevoerd tegen de 
betrokken militairen, die werden weggezet als een soort doodseskader van de regering.

17 www.rutte3discrimineert.nl.
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gingen verzameld.18 Op 15 februari heeft het OM besloten om Rutte niet wegens dit feit te 
vervolgen. Wilders heeft zich vervolgens beraden op een artikel 12 Sv-procedure. Opnieuw 
rijst de vraag naar de verhouding met andere mogelijkheden om gelaakt gedrag (in dit ge-
val: uitingen) aan de kaak te stellen. Hier gaat het tamelijk evident om een politiek verschil 
van inzicht. De parlementaire controle lijkt een aangewezen correctiemechanisme. Mag 
dan direct worden gesproken over misbruik van strafprocesrecht?
De Utrechtse Ulu-moskee doet op 9 januari 2018 aangifte tegen de leider van de PVV in 
Utrecht, Henk te Deún, vanwege diens uitspraak dat hij er niet rouwig om zou zijn als de 
moskee afbrandt. De moskee roept anderen op eveneens aangifte te doen. Het OM heeft 
een maand later besloten om niet tot vervolging over te gaan. Niet bekend is of er een 
artikel 12 Sv-procedure is ingesteld. Hier zien we net als in de vorige genoemde zaak dat 
anderen nadrukkelijk wordt gevraagd om ook zelfstandig aangifte te doen. Daardoor opent 
zich het perspectief van zeer grote aantallen aangiften. Zoals ook in ander verband is ge-
bleken, is het zeer de vraag of ons strafvorderlijk systeem is berekend op interventies van 
massaal opkomende derden.19

Op 13 januari 2018 doen de huisartsenverenigingen en de tandartsenvereniging aangifte 
tegen vier grote tabaksproducenten en betuigen hun steun aan de oorspronkelijke aan-
giften van advocaat Ficq namens twee patiënten en een stichting. Een week later maakt 
de gemeente Amsterdam bekend ook aangifte te zullen doen. Deze zaak staat bol van bij-
zonderheden. Collectieve actie. Een gemeente die strafrechtelijk verwijt maakt aan civiel-
rechtelijke rechtspersonen. Multinationals die strafrechtelijk worden aangeklaagd door in-
dividuele burgers. De casus verdient uitvoeriger belichting aan het slot van dit overzichtje.
Thierry Baudet doet in februari 2018 aangifte tegen minister Kajsa Ollongren vanwege las-
terlijke uitspraken over Forum voor Democratie met betrekking tot racisme. Op 1 maart 
beslist het OM niet tot strafvervolging over te gaan. Baudet maakt direct bekend een artikel 
12 Sv-procedure te starten. Dit is wederom politiek gesteggel. Het is makkelijk om dit te ru-
briceren onder de frivole, nutteloze en andere lichtzinnige aangiften. Maar dan? Wanneer 
mag de politie, het OM of het gerechtshof gezien hun wettelijke taken een halt toeroepen 
aan dit soort dwarsbomerij? Dus: waar liggen de grenzen van gezond verstand?
In maart 2018 doen de Haagse politieke partijen Islam Democraten en de Partij voor de 
Eenheid aangifte tegen Geert Wilders vanwege diens reclamespot over de islam, die be-
kend is geworden door de bloedrode tekst ‘Islam is dodelijk’. Drie dagen later is door de 
Raad van Moskeeën opgeroepen om aangifte te doen tegen Wilders. Naar verluidt is dit 
door honderden mensen gedaan. Op 1 mei 2018 hebben nog eens vier moslimorganisaties 
en een antidiscriminatiebureau aangifte gedaan. Nog diezelfde dag heeft het OM laten we-
ten niets strafbaars in de reclamespot te zien. Opnieuw meningsverschil tussen politieke 
partijen. Ook nu grote aantallen mensen die zeggen gegriefd te zijn. Dit hangt natuurlijk 
nauw samen met het karakter van sommige uitingsdelicten.20 Welke invloed heeft dit op 
een ordentelijke inrichting van de strafrechtelijke procedure?
Vrijwel tegelijkertijd doet een Russische vrouw aangifte tegen Alexander Pechtold vanwege 
diens uitspraak dat hij ‘de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet’. 
Misschien een te boude generalisatie. Zeker een onaardige opmerking. Maar strafbaar? Het 
OM besloot in april niet tot vervolging over te gaan.

18 Steunbetuigingen zijn geen afzonderlijke aangiften.
19 Zie bijvoorbeeld omtrent de voeging door extreem grote aantallen benadeelde partijen de annotatie onder HR 

18 april 2006, NJ 2007, 295.
20 Zie Marloes van Noorloos, Hate Speech Revisited. A comparative and historical perspective on hate speech law in 

the Netherlands and England & Wales, diss. Utrecht, Antwerpen/Cambridge: Intersentia 2011.
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Op 22 maart 2018 wordt bekend dat er na enkele oproepen op internet ruim 200 aangiften 
tegen Alexander Pechtold zijn gedaan vanwege de schenking van een flat in Scheveningen. 
De gift door een buitenlandse vriend zou ten onrechte niet in het daartoe bestemde re-
gister zijn gemeld. Hierin speelt mee dat Geert Wilders in het NOS-verkiezingsdebat op 
20 maart 2018, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, deze omstreden schenking aan 
de kaak heeft gesteld. In april maakt de procureur-generaal bij de Hoge Raad bekend hier 
onderzoek naar te gaan doen. Hij heeft vervolgens op 13 juli 2018 besloten dat er geen 
nader onderzoek in deze zaak zal plaatshebben.
Het is een bonte verzameling. Tot nu toe heeft geen van de genoemde aangiften tot ver-
volging geleid. Dat betekent niet dat ze allemaal over één kam mogen worden geschoren. 
Aangiften door of tegen politici voor kiezersgewin staan niet zomaar op dezelfde lijn als die 
waarmee andere doeleinden worden gediend, zoals een civiele rechtszaak. Ter adstructie 
enige nadere overwegingen omtrent de reeds genoemde campagne tegen de tabaksindus-
trie.
Op 29 september 2016 heeft de advocaat Ficq namens een longkankerpatiënt, een COPD-
patiënt en de Stichting Rookpreventie Jeugd aangifte gedaan tegen vier grote tabakspro-
ducenten, Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan To-
bacco International wegens poging tot moord, doodslag, zware mishandeling en valsheid 
in geschrifte. De aangifte strekte zich mede uit tot de feitelijk leidinggevers van de han-
delingen. De aangevers zijn in april 2016, dus kort voor de aangifte, de campagne ‘Sick 
of Smoking’ gestart om aandacht te krijgen voor hun zaak. Op hun website21 werven zij 
actievoerders en roepen mensen op om de zaak te ondersteunen en geld te doneren. Op 
22 februari 2018 heeft het OM besloten om niet tot vervolging over te gaan. Daarop heeft 
Ficq namens de aangevers een artikel 12 Sv-procedure aangespannen die momenteel nog 
loopt.22 De campagne is succesvol gebleken. De aangevers hebben veel media-aandacht ge-
kregen en zijn vaak verschenen in diverse talkshows. Ook zijn ze er in geslaagd om een 
groot aantal instellingen en zelfs overheidsinstanties te werven voor hun zaak en ze ook 
aangifte te laten doen. Ik noem het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, het UMCG, KWF 
Kankerbestrijding, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Ver-
eniging en de gemeenten Amsterdam en Utrecht. Uiteraard hebben deze afzonderlijke aan-
giften ook weer veel publiciteit opgeleverd. Naast het werven van organisaties heeft Sick 
of Smoking ook individuele burgers actief opgeroepen om aangifte te doen bij de politie. 
Op de website staat prominent een button ‘Doe aangifte’. Tot februari 2018 was daar een 
contactformulier opgenomen waar mensen zich konden inschrijven om aangifte te doen. 
Volgens de website zou Sick of Smoking vervolgens contact opnemen om de aangifte af te 
handelen. Daarbij werd de aangifte door Ficq als model gehanteerd, die ook online was 
gepubliceerd. Van deze ‘aangifteservice’ hebben meer dan 2000 mensengebruik gemaakt.
Een aantal punten zijn opvallend. In de eerste plaats wordt de aangifte ingezet als een druk-
middel om aandacht te genereren als onderdeel van een bredere campagne met politieke 
doeleinden. Het uiteindelijke oogmerk van Sick of Smoking is immers niet de bestraffing 
van tabaksproducenten, maar het uitbannen van roken. Ten tweede wordt het doen van 
aangifte gepromoot en gefaciliteerd door de initiatiefnemers. Het uitlokken van grote aan-
tallen aangiften is een vast patroon aan het worden, zoals we hebben gezien en bijvoor-

21 www.sickofsmoking.nl.
22 De behandeling van de zaak heeft vertraging opgelopen omdat de Kamervoorzitter van het gerechtshof zich 

moest terugtrekken nadat hij zich – naar verluidt – tijdens een privé-diner laatdunkend had uitgelaten over 
rokers die anderen de schuld geven van gezondheidsschade als gevolg van hun eigen riskante levensstijl. Zie 
hieromtrent Ybo Buruma, ‘Verschoning van een rechter’, NJB 2018/1758, met bedachtzame woorden, die even-
wel aan duidelijkheid niets te wensen over laten.
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beeld ook blijkt uit de zaak tegen Geert Wilders na zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraak. 
Toen lagen er zelfs voorgedrukte aangifteformulieren klaar op diverse politiebureaus om 
de grote stroom van aangiften te kunnen verwerken. Sick of Smoking gaat weer een stapje 
verder, omdat iedere nieuwe aangifte een steunbetuiging vormt voor hun campagne, die 
ongeveer dezelfde rol speelt als likes op Facebook. Op deze manier valt niet uit te sluiten dat 
er ooit honderdduizenden aangiften worden ingediend in één zaak. Het is evident dat dit, 
eufemistisch gezegd, grote risico’s met zich brengt voor de strafvordering.

6. Waar liggen nu precies de grenzen? Hoewel de eerdergenoemde artikelen in het Wet-
boek van Strafvordering duidelijke normen lijken te stellen, blijkt de praktijk zelfs op dit 
punt weerbarstig te zijn. Hierboven heb ik betoogd dat de ogenschijnlijk ongeclausuleerde 
verplichting om iedere aangifte op te nemen – en daarvan een proces-verbaal op te maken 
en door te zenden – toch uitzonderingen kent. Men zou nog kunnen tegenwerpen dat alle 
aangiften wel degelijk moeten worden opgenomen, maar dat in kennelijk onredelijke of on-
gegronde gevallen vervolgens iedere vorm van opsporing achterwege kan blijven. Ik vind 
die redenering niet overtuigend. Naar mijn oordeel ligt een vergelijking met het politiese-
pot hier voor de hand. Iedere agent die met open ogen over straat loopt, zal zonder moeite 
vele tientallen wetsovertredingen kunnen vaststellen. Het is duidelijk dat het ondoenlijk 
is, en geen enkel doel dient, om tegen al deze vergrijpen op te treden. In de literatuur 
over het politiesepot is al vaak uitgelegd waarom er een intrinsieke beleidsvrijheid bestaat 
om onder omstandigheden van ingrijpen af te zien.23 Let wel: het gaat daarbij om méér 
bijzonderheden dan alleen de objectieve ernst van het feit. Ook sommige desgenaamde 
bagatellen kunnen een strafrechtelijke reactie opportuun maken, bijvoorbeeld in het geval 
van veelplegers. Dat rechtvaardigt onder omstandigheden het consequente aangiftebeleid 
van winkelbedrijven, die iedere vorm van diefstal officieel onder de aandacht van de politie 
brengen. Anderzijds is het strafrecht er niet voor flutzaken.24 Als de aanduiding van het 
strafrecht als een ‘ultimum remedium’ nog enige inhoudelijke betekenis heeft, moeten we 
echt af van situaties waarin burgers het strafvorderlijk apparaat gebruiken voor andere 
doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. 
Daarmee raken we waarschijnlijk aan de kern van de zaak. Eén: het strafrechtelijk systeem 
moet alleen worden ingezet als er geen andere mechanismen of procedures zijn waarin het 
betrokken onrecht adequaat kan worden geadresseerd. En twee: bij de beoordeling van de 
aannemelijkheid van een aangifte dient vooral te worden nagegaan of daarmee oogmerken 
worden nagestreefd die aansluiten bij het stelsel van materieel en formeel strafrecht.
Het eerstgenoemde gezichtspunt is binnen ons vakgebied niet zo welomlijnd te operatio-
naliseren als bijvoorbeeld binnen het civiele recht het geval is. Daar geldt sinds jaar en 
dag de norm dat de burgerlijke rechter een vordering niet-ontvankelijk zal verklaren als 
er een andere rechtsgang bestaat, die met adequate rechtswaarborgen is omgeven.25 Wij 
kennen geen soortgelijk criterium. Maar de ratio daarachter delen we. Val het strafrecht 
niet lastig als er een ander forum bestaat dat evident méér toegesneden is op het aan te 
vechten onrecht. Veel aangiften dóór (‘offensief’) en tégen (‘defensief’) politici zullen op 
deze basis terzijde mogen worden gelegd. Dat Wilders met harde middelen oppositie voert 
tegen het kabinet is zijn goed recht. Dat is democratie. Aangifte doen tegen de premier 
wegens belediging van de gewone Nederlander (‘offensief’) is een andere zaak, dat is een 
gotspe. Spreek in de Tweede Kamer, maar niet in het politiebureau. En als zo’n verwijt bij 

23 Zie het losbladige commentaar van A.L. Melai c.s., aant. 4 op art. 152 Sv, met nadere bronvermeldingen.
24 Buruma heeft hiervoor de fraaie term ‘miniaturisering van het strafrecht’ bedacht. Zie Y. Buruma, De dreigings-

spiraal. Onbedoelde effecten van misdaadbestrijding, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 19 e.v.
25 Zie het zogenoemde Schellen en deuropenersarrest HR 22 februari 1957, ECLI:NL:HR:1957:163, NJ 1957/310.
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de politie terecht komt, moet dat zonder nader onderzoek terzijde kunnen worden gelegd. 
Politiesepot. Maar niet zonder de daarbij behorende waarborgen. Politiesepot vindt plaats 
onder de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. Zeker in maatschappelijke 
gevoelige situaties die het gedrag van politici raken, lijkt het altijd raadzaam om per geval 
te overleggen met het parket voordat een politieagent een aangifte weigert op te nemen. 
Ten aanzien van voorgenomen aangiften door politici in de rol van benadeelde (‘defensief’) 
geldt een vergelijkbare gedragslijn. Voelen zij zich door woorden van collega’s te hard ge-
raakt (voorbeeld Baudet), dan kunnen ze in beginsel verhaal halen in het parlement, maar 
niet de forumfunctie van het strafrecht inroepen. In beginsel, want ook in dat klimaat en in 
die omgeving zijn er grenzen aan de uitingsvrijheid die voor deze beroepsgroep onvermin-
derd gelden. Waar die grenzen een bepaalde grijstint aannemen, zal onmiddellijk overleg 
met het OM aangewezen zijn, dat dan spoorslags de verantwoordelijkheid van de politie 
overneemt. Los daarvan worden politici uiteraard net als andere burgers beschermd als zij 
worden bedreigd of op andere wederrechtelijke manieren in hun werk worden belemmerd. 
Daar ligt zelfs een specifieke taak van het strafrecht ten einde een evenwichtig functione-
ren van de samenleving te bevorderen.
Mag aangifte worden gedaan met de bedoeling een positie bij de burgerlijke rechter te 
versterken (vergelijk het voorbeeld van de Molukse treinkapers)? Mij lijkt van wel. Het is 
immers een binnen het geldend recht erkend belang dat een veroordelend vonnis van een 
strafrechter mag worden ingebracht als bewijsmiddel in een civiel proces omtrent dezelfde 
feiten (artikel 1955 BW oud; thans artikel 161 Rv).
Toepassing van artikel 161 Rv vereist een veroordelend vonnis van de strafrechter. Daarmee 
komen we toe aan het als tweede genoemde gezichtspunt: de aangifte dient aan te sluiten 
bij de doeleinden van het materiële en formele strafrecht. Het lijkt me redelijk het woord 
‘aansluiting’ in dit verband ruim te interpreteren. Formeel strafrecht, strafvordering in de 
brede zin van het woord, is er dan om het materiële strafrecht tot gelding te brengen.26 
Daartoe zijn bevoegdheden in de wet opgenomen; daartoe moeten door de bevoegde per-
sonen en organen handelingen worden verricht en beslissingen worden genomen. Afgezien 
van de ontdekking op heterdaad door een ambtenaar, zal de aangifte vaak de toegangs-
poort tot dit stelsel zijn. Daaropvolgend kan opsporing plaatshebben, en daarna wellicht 
vervolging en berechting. Als we het systeem zo als een trechter beschouwen, dient wel in 
gedachten te worden gehouden dat ‘opsporing’ in de wet is omschreven als een vorm van 
onderzoek door de bevoegde autoriteiten met als doel het nemen van strafvorderlijke beslis-
singen (artikel 132a Sv). Hoewel wellicht niet met dat oogmerk in het wetboek opgeschre-
ven, leid ik daaruit af dat een aangifte als geregeld in artikel 161 en 163 Sv ook materieel 
moet zijn gericht op het nemen van beslissingen die tot een strafrechtelijke veroordeling 
kunnen leiden. Hoewel de term ‘instrumenteel’ doorgaans nogal belast is en bijna altijd 
een soort pejoratieve connotatie heeft, lijkt zij mij hier zeer van toepassing. Voor een puur 
expressieve functie is de aangifte niet het aangewezen middel. Dat is belangrijk. Dat is 
namelijk de grondslag om aangiften van de hand te wijzen waarmee evident geen enkel 
strafrechtelijk doel beter binnen bereik kan worden gebracht, omdat de aangever helemaal 
geen strafrechtelijke veroordeling nastreeft. Of dat wel zegt te doen, maar daar door de 
aangifte aantoonbaar geen enkele bijdrage aan kán leveren. Dat laatste is bijvoorbeeld het 
geval in situaties van de massale aangiften. De zaken van en tegen Wilders zijn genoemd, 
evenals die tegen de tabaksindustrie. Het voordeel van deze benadering is dat er een sys-
teem-intern aanknopingspunt wordt gevonden om binnen de tekst van het wetboek – en 

26 Dit is overigens nog steeds de algemeen aanvaarde hoofddoelstelling van strafprocesrecht. Zie Corstens/
Borgers & Kooijmans 2018, p. 12 met bronvermeldingen.
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met inachtneming van het opportuniteitsbeginsel – ruimte te rechtvaardigen om sommige 
aangiften niet op te nemen. En deze invalshoek maakt het mogelijk om de betreffende 
aangiften niet te weigeren op een nogal nare grond als ‘misbruik van procesrecht’. Nee, 
er is geen misbruik, maar na een aangifte als die van Ficq c.s. tegen de tabaksindustrie 
wordt er geen enkel door de strafvordering te beschermen belang mee gediend om nog 
vele duizenden aanvullende aangiften van dezelfde strekking op te nemen (point d’intéret, 
point d’action).

7. Ben ik inmiddels wat te ver afgedwaald van de situaties die de aanleiding vormden tot 
deze beschouwing? Ik denk het niet. De verzamelde informatie heeft als beeld opgeleverd 
dat het Wetboek van Strafvordering een ogenschijnlijk hermetische plicht voor de politie 
bevat om iedere aangifte op te nemen. De rechtspraktijk staat hiermee in schril contrast. 
Mensen die diep in de strafrechtelijk relevante ellende zitten worden met grote regelmaat 
aan hun lot overgelaten. Ik gaf voorbeelden van hooggeletterde medeburgers die er maan-
den over hebben gedaan om hun realistische aangifte door de politie erkend te krijgen. 
Hoeveel vervelender moet het dan zijn voor de grote meerderheid van burgers die minder 
bevoorrecht zijn, minder kennis en minder kennissen hebben, als zij zich tot het bevoegde 
gezag wenden en met een kluitje in het riet worden gestuurd. Aan de andere kant van 
het spectrum staan de grote monden, de publiciteitsjagers en politici die met kunstgrepen 
duizenden aangiften weten te mobiliseren. Zo goed als deze aangiften veelal niet méér zijn 
dan een stuk papier, zo zal ook het massaal opnemen en verwerken daarvan niet méér zijn 
dan een plichtmatige administratieve handeling zonder enige inhoudelijke meerwaarde. 
Tijdverspilling. Verwoesting van capaciteit die kennelijk zo broodnodig is in de zaken van 
vele gewone burgers bij wie is ingebroken, die slachtoffer van geweld zijn geworden, die 
belaging hebben ondergaan, of die zijn bestolen of bedreigd. Mijn korte relaas heeft opge-
leverd dat de politie zich in het kader van de opname van de aangifte in ieder geval niet 
mag opstellen als een soort voorpostrechter. De politie is er niet om uit te spreken dat er 
juridisch gezien te weinig bewijs is voor belaging of voor dood door schuld in het verkeer. 
Daartoe is de politie blijkens bestendige praktijk eenvoudigweg niet geëquipeerd. Die kern 
van de bepalingen in het wetboek van strafvordering blijft dus gewoon recht overeind. Een 
aangifte moet worden opgenomen. Tenzij…
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