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3 De rechtsgevolgen (sanctionering) van onrechtmatighe-
den in het opsporingsonderzoek

Mr. Y.G.M. Baaijens-van Geloven

1 Algemene inleiding

In dit deelrapport komen twee onderwerpen aan de orde. De sanctionering van
onrechtmatigheden in het opsporingsonderzoek en in het verlengde daarvan, de
bruikbaa rheid van in het buitenland verzameld  onderzo eksmateria al. Gedurende
het vooronderzoek wordt informatie  verzameld  omtrent vermoede lijk gepleegde
of nog te plegen strafbare feiten. Die informatie  dient een verantwoorde vervol-
gingsbeslissing mogelijk te maken en wanneer de zaak door middel van een
dagvaarding aanhangig wordt gemaakt ter terechtzitting, vindt het eindonderzoek
plaats op basis van het materiaal dat in de voorbereidende fase aan het licht is
gebracht.  Het vooronderzoek staat dus ten dienste van de waarheidsvinding. De
uiteindelijke oordeelsvorming omtrent de materiële  waarheid  is voorbehouden
aan de rechter, maar het is van belang dat hij zijn oordeel kan vormen aan de hand
van betrouwbare informatie. Om die betrouwbaarheid zoveel mogelijk te garanderen
kan het vooronderzoek voorschriften bevatten die moeten worden nageleefd.
Daarnaast is het voorbereidende onderzoek de omgeving waar bij uitstek de
traditionele  spanning tussen waarheidsvinding enerzijds en bescherming van
persoonlijke vrijheidsrechten anderzijds in volle scherpte  aan het licht treedt. Het
verrichten van onderzoek door politiële en justitiële autoriteiten gaat veelvuldig
gepaard met inbreuken op grondrechten van burgers. Het vooronderzoek zal daarom
ook voorschriften moeten bevatten die aangeven hoever de overheid  in dit opzicht
mag gaan. In het tweede en derde jaar van het onderzoeksproject Strafvordering
2001 is studie verricht naar de inrichting van het voorbereidende onderzoek in
strafzaken. Daarbij  kwamen bovengenoemde aspecten aan de orde. Onder andere
werd nagegaan hoe vorm moet worden gegeven aan opsporingsonderzoek, wat
de grenzen zijn van het overheidsoptreden en op welke wijze die grenzen dienen
te worden afgebakend en vastgelegd. Het laatste onderzoeksthema in dat verband
betrof het toezicht over een en ander. Van de resultaten is verslag gedaan in het
tweede en derde interimrapp ort, respectievelijk, Het vooronderzoek in strafzaken,
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Deventer: Gouda Quint,  2001 en Dwang-
middelen en Rechtsmiddelen, M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Deventer:
Gouda Quint,  2002. Wij vewijzen naar die rapporten. 

Een zorgvuldige normering en verslagleggingsplicht moeten de rechter in
staat stellen de gang van zaken in het vooronderzoek te controleren. De vraag is
echter wat de strafrechtelijke zittingsrechter moet controleren en wat er moet
gebeuren wanneer een schending van de regels wordt vastgesteld. Kan worden
volstaan met die vaststelling, of moet er een sanctie volgen en zo ja, welke sanctie?
Wat zijn de rech tsgronden  die men kan duiden voor sanctionering van onrechtmatig-
heden? Is er een koppeling mog elijk tussen deze rechtsgronden en de verschillende
sancties? Wat is de betekenis die toekomt aan de ‘schutznorm’ (relativiteitsvereis-
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1 Vergelijk J. Koers, Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
(diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2001, met name p. 515-608. Dat er
verschillende richtingen in wordt gedacht, blijkt uit de uiteenlopende regelingen in de meer
recente rechtshulpverdragen  ( zie G. Vermeulen, Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de
Europese Unie: naar een volwaardige eigen rechtsruimte voor de Lid-Staten? (diss. Gent),
Antwerpen/Apeldoorn: Maklu 1999, met name p. 132-148) en uit de voorstellen omtrent het
Corpus Juris (zie voor een recente Nederlandse vertaling M. Luchtman en anderen, Corpus
juris 2000; strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese
Unie, Utrecht Centrum voor Rechtshandhaving en Europese Integratie, 2001). Zie ook het
Groenboek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie: Brussel, 11 ecember 2001,
COM (2001) 715 (definitief).

2 Het vertrouwensbeginsel  is bekend uit het uitleveringsrecht. De laatste jaren lijkt het echter
ook steeds meer een rol te gaan spelen bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Expliciet
bijvoorbeeld in de Warren-zaak; HR 16 november 1999, NJ 2000, 214, m.nt. J.R. Zie ook
HR 8 februari 2000, NJ 2000, 538, m.nt. Sch. (Duitse pseudokoop), EHRM 27 juni 2001,
NJ 2002, 102 , m.nt. Sch. (Rodriguez tegen Nederland) en EHRM 20 juli 2001, EHRC 2001/72,
m.nt. Rutten (Pellegrini tegen Italië). Meer recent HR 15 oktober 2002 NJ 2003, 85 (toetsing
optreden buitenlandse autoriteiten in voortraject) en HR 4 februari 2003, nr. 00511/02, met
name de conclusie van advocaat-generaal Machielse.
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te)? In het tweede en derde interimrapp ort is geen aandacht besteed aan de schen-
ding van voorschriften die een rol spelen in het voorbereidende onderzoek en de
mogelijke rechtsgevolgen daarvan. Dit onderw erp staat cen traal in het onderhavige
deelrappo rt. Met het oog op de san ctionering van onrechtmatigheden in het opspo-
ringsonderzoek zal een herbezinning plaatsvinden op het palet van mogelijkheden
genoemd in art. 359a Sv. Aan de orde komt ook de wijze waarop de verdachte
daarover kan klagen. Hierbij wordt aandacht besteed aan art. 13 EVRM; verdrags-
schendingen moeten aan een nationale  instantie kunnen worden voorgelegd. Het
is echter geen noodzaak dat die rechter de strafrechtelijke zittingsrechter is. Ver-
dragsrech telijk is slechts vereist dat er een ‘remed y’ is. Bovendien moet er een
‘remed y’ zijn, in situaties waarin na het omstreden overheidsoptreden geen straf-
rechtelijke procedure volgt. Op dit punt is dus nader onderzoek geboden.

In het verlengde van de algemene vraag naar onrechtmatigheden in het
opsporingsonderzoek en langs welke weg daarover te oordelen, ligt de vraag naar
de bruikbaarheid van in het buitenland vergaard onderzoeksmateriaal. Grensover-
schrijdend onderzoek maakt steeds vaker op enigerlei wijze deel uit van de reguliere
opsporing. Dit grensoverschrijdende onderzoek is eveneens gebonden aan regels
die geschonden kunnen worden en die schendingen kunnen de bruikbaa rheid van
het vergaarde materiaal beïnvloeden. Een extra complicatie  is dat niet vaststaat
welke regels van toepassing zijn, die van de staat waar wordt opgetreden (locus
regit actum), die van de staat van berechting (forum regit actum), of die van beide
staten.1 Bovendien, wie toetst de naleving van die regels en welke sanctionering
moet volgen? Rechters (met name strafrechters) zijn bij uitstek nationaal georiën-
teerd. Zij geven niet graag een normatief oordeel over handelingen die buiten de
landsgrenzen zijn verricht,  zo zij daar al zicht op kunnen krijgen. In het rech tshulp-
recht wordt met het oog op deze terughoudendheid verwezen naar de zogenaamde
‘rule of non inquiry’  en het ‘vertrouwensbeginse l’.2 Het is echter de vraag of die
benadering bij een toenemende internationa le samenwerking in strafzaken nog
valt te rechtvaardigen, althans geen nieuwe overwegingen behoeft.  Naarmate  de
samenwerking nauwer wordt,  is er – zoals Reijntjes stelt in zijn noot onder de
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3 Zie vorige noot. Zie ook de annotaties van Schalken onder de in de vorige noot aangehaalde
jurisprudentie. In de Belgische jurisprudentie is een beroep op dit beginsel uitdrukkelijk
afgewezen. Daar wordt getoetst aan het buitenlandse recht en aan de Belgische openbare orde
waaronder  de bepalingen van het EVRM. Zie par. 10.2.

4 Enquêtecommissie opsporingsmethoden, Inzake opsporing, ’s Gravenhage,  SDU Uitgevers,
1996, p. 302.

5 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen: 1999, deelrapport 9, Bewijsrecht en
bewijsmotivering (J.B.H.M. Simmelink), p. 434 e.v.

6 De internationale rechtspraktijk laat ook op dit terrein belangrijke verschillen zien. Met name
de bewijsstelsels van de Angelsaksische en continentale landen zijn zeer afwijkend. Zie
bijvoorbeeld B. De Smet, Internationale samenwerking tussen Angelsaksische en continentale
landen, Antwerpen/Groningen, 1 999; en F.H. Brü ner en W. Hetzer, ‘Nationale Strafverfolgung
und Europäische Beweisführung?’, Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2003, p. 113-118. Zie
ook de literatuur vermeld in de eerste noot.
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Warren-zaak – steeds minder ruimte voor ‘non-interventie’.3 In dit verband wijzen
wij ook op de opmerking van de Commissie van Traa: ‘De commissie is van oordeel
dat er nauwelijks controle is op de rechtmatigh eid van de uit het buitenland
verkregen informatie. Bij het omgaan met uit het buitenland a fkomstige in formatie
wordt gehandeld naar het vertrouwensbeginsel. Controle is derhalve niet gebruike-
lijk. De commissie acht dit een onwenselijke situatie omdat de informatie ook door
uitlokking kan zijn verkregen. Een gezond wantrouwen is hier naar het oordeel
van de commissie  op zijn plaats.’4

Voor de vraag naar de bruikbaarheid  van in het buitenland vergaard bewijsmateriaal
is mede van belang de wijze waarop onderzoeksresultaten uit het buitenland in
het strafrecht kunnen worden gepresenteerd. In het eerste jaar van het onderzoeks-
project Strafvordering 2001 is onderzoek gedaan naar het bewijsrecht en de
bewijsmotivering. In het betreffende deelrapport is gekozen voor een vrij bewijs-
stelsel.5 De essentie  van een vrij bewijsstelsel is dat wordt afgezien van een wette-
lijke definiëring van de toegelaten bewijsmiddelen en dat geen enkele  bron voor
de verzameling van kennis  van de rechterlijke oordeelsvorming wordt uitgesloten.
De enige voorwaarde voor het gebruik  van een informatiebron als bewijsmiddel
is dat de bron inhoudelijk betrouwbare feitelijke kennis verschaft en die vraag  wordt
niet in het algemeen door de wetgever, maar in het concrete  geval door de rechter
beantwoord. Het bewijsstelsel dat de onderzoeksgroep als uitgangspunt heeft
genomen schept veel ruimte voor de presentatie  van in het buitenland verzamelde
onderzoeksresultaten.6

De keuze voor een vrij bewijsstelsel betekent niet dat er binnen dat stelsel
geen beperkingen kunnen bestaan, noch dat de wettelijke regeling  geen voorschrif-
ten omtrent de bewijskracht van bewijsmiddelen zou kunnen bevatten. Uitsluiting
van onrechtmatig verkregen bewijs, een variant van de sancties op vormverzuimen,
is zo’n beperking. In het onderhavige deelrapport wordt nagegaan in hoeverre de
in het gekozen bewijsstelsel aangebrachte  beperking en op het gebruik van  bepaalde
kenbronnen en de voorschriften omtrent de bewijskracht van bepaalde bewijsmidde-
len, ook van toepassing zijn op materiaal uit het buitenland. Het onderzoek naar
de sanctionering van onregelmatigheden bij de opsporing en bewijsvergaring maakt
daar deel van uit. Daarnaast kan bijvoorbee ld worden gedacht aan de bewijskracht
van buitenlandse stukken  betreffende ambthandelingen. Vergelijk naar huidig recht
in dit verband het bepaalde in art. 552gg, eerste lid Sv.
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7 Zie in dit verband EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 851 m.nt. EAA. (het Schenk-arrst) en recent
EHRM 12 mei 2000, NJ 2002, 180 m.nt. Sch. (de zaak Khan). Overigens spreekt het Hof wel
degelijk, maar dan aan de hand van de voorliggende casus een oordeel uit over de vraag of
het gebruik van het omstreden bewijsmateriaal in strijd is met de r equirments van art. 6 EVRM.
In bovengenoemde zaken kwam het Hof tot een negatief oordeel. Het oordeel was positief
in EHRM 9 juni 1998, NJ 2001, 471 m.nt. Kn (Teixeira de Castro). Straatsburg laat de
consequentie van de onrechtmatige bewijsverkrijging dus niet altijd aan de nationale rechter
over. Meer daarover in par. 2.4.

8 In het rapport ‘Recht in vorm’ geeft de Commissie herijking Wetboek  van Strafvordering een
vergelijkbare definitie van het begrip vormverzuim: ‘Onder vormverzuim wordt verstaan het
niet naleven van strafprocesrechtelijke geschreven en ongeschreven vormvoorschriften’ . G.J.M.
Corstens(red.), Rapporten herijking strafvordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 54.
Onderhavige commissie,  naar haar voorzitter ook wel de commissie Moons genoemd, werd
ingesteld bij besluit van 13 september  1988.Stcr. 1988, nr. 199 en Stcr. 1990, nr. 109. Zij
heeft in verschillende rapporten  de kwestie van vormfouten en de sanctionering ervan
aangesneden. In het rapport ‘Recht in vorm’, heeft de commissie de kwestie van vormfouten
ten principale ter hand genomen.

9 In zoverre volgen wij de uitleg van de Hoge Raad in NJ 1999, 565 m.nt. Sch. en NJ 2001,
327. Op de door de Hoge Raad in NJ 2001, 587 geformuleerde uitzondering op het begrip
‘vormverzuim’ in art. 359a Sv (zie par. 2.3) komen wij terug in het hoofdstuk over de
uitgangspunten voor een nieuwe regeling.
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De vaststelling van regels omtrent de toelaatbaa rheid en bewijskracht van
bewijsmateriaal is, ook waar het buitenlands materiaal betreft, primair een zaak
van nationaal recht. Zelfs het EVRM bevat geen regeling over de toelaatbaa rheid
van bewijsmate riaal, althans het doet daarover geen principiële  en abstracte
uitspraken.7 Dit neemt niet weg dat internationa le afspraken en verplichtingen
hierbij van betekenis  kunnen zijn. Met name binnen de Europese Unie, maar ook
daarbuiten, zijn initiatieven ontwikkeld en afspraken gemaakt die de bruikbaarheid
en bewijskracht van onderzoeksmateriaal dat in het buitenland is verzameld,
betreffen. Aan deze internationale ontwikkelingen zal in het onderhavige
deelrapport aandacht worden besteed. 

Deel I: De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in de nationa le opspo-
ring

2 Geldend recht

2.1 Vormv erzuim

De sanctionering van onrechtmatigheden in het opsporingsonderzoek maakt deel
uit van het vraagstuk omtrent de vormverzuimen. Alle voorschriften die het onder-
zoek in strafzaken raken, geschreven of ongeschreven, zijn vormvoorschriften.8

Bij ongeschreven voorschriften kan men denken aan regels die voortvloeien uit
de beginselen van behoorlijk  procesrec ht, waartoe behoren de redelijke termijn
en andere rechtsbeginselen neergelegd in de mensenrechtenverdragen. Geschreven
vormvoorschriften zijn met name te vinden in het Wetboek van Strafvordering
en in bijzondere wetgeving. H et begrip ‘vormverzuim’ omvat zowel de schending
van voorschriften betreffende de formele inrichting van het onderzoek in strafzaken
als onrechtm atigheden bij de opsporing.9 Van belang zijn dus eveneens de
voorschriften voor het onderzoek ter terechtzitting. Ook in die fase kan er sprake
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10 Denk bijvoorbeeld aan het nalaten de cautie te geven op de terechtzitting.
11 Om dezelfde reden heeft de wetgever in afwijking van de voorstellen van de commissie-Moons

de werkingssfeer  van art. 359a Sv beperkt tot vormverz uimen begaan tijdens het voorbereidend
onderzoek. Behalve  dat dit systematisch juister is, is er – aldus – de memorie van toelichting
ook geen behoefte aan de mogelijkheid dat de zittingsrechter  zijn eigen handelen of nalaten
met één van de voorgestelde sancties sanctioneert. ‘Indien hij een verzuim begaat, en hij zich
dit realiseert, bijvoorbeeld indien hij vergeet een getuige te beëdigen, dan zal hij dit verzuim
herstellen.’ Zie memorie van toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3 p. 24. Deze
beperking bleef destijds niet zonder kritiek. De legitimatie voor het schrappen  van veel formele
nietigheden ter terechtzitting viel daardoor weg. Zie onder andere G. Van Leijen, ‘Herstel
of vernietiging van een wetsvoorstel?’ in: NJB 1994, p. 1371-1375. Een voorziening in hoger
beroep kan hier oplossing bieden. Een voorstander van het niet van toepassing zijn van art.
359a Sv op verzuimen ter terechtzitting is J.W. Fokkens, ‘Recht in vorm’, D&D , 1993, p.
904-915, met name p. 908.
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zijn van onrechtmatige bewijsvergaring.10 In het onderhavige deelrapport zijn de
overwegingen met name toegespitst tot de onrechtmatigheden die plaatsvinden
tijdens het opsporingsond erzoek. Sanctionering van de schending van zittingsvoor-
schriften komt in het strafproces pas aan de orde als een rechtsmidde l is ingediend.
Zolang het onderzoek ter terechtzitting nog niet is gesloten, is de schending van
zittingsvoorschriften reparabel en blijft een sanctionering achterwegen.11

Vormvoorschriften zijn uiteenlopend van aard en betekenis. De grondslag
voor vormvoorschriften tijdens het voorbereidend onderzoek is gelegen in: de zorg
voor de kwaliteit  van de waarheidsvinding; de bescherming van de rechten van
de verdachte  en derden; en de toedeling van rollen en posities in het strafproces.
Niet al deze vormen hebben een even krachtige materiële  betekenis. Het zijn ook
geen pure formalismen. Procesdeelnem ers moeten er op kunnen rekenen dat de
ander bepaalde in de wet voorgeschreven termijnen respecteer t. De samenleving
als zodanig  heeft belang bij naleving van de vormvoorschriften. Het behoort tot
het wezen van de rechtsstaat.  

2.2 Wettelijke regeling

Vormvoorschriften zijn in principe lastig voor politie en justitie. Wanneer er geen
dwingende processu ele redenen zijn om deze voorschriften na te leven, bestaat
het gevaar dat de macht van het overheidsapparaat op een ongecontroleerde wijze
wordt ingezet tegen alle burgers. De kans dat rechtsbeschermende bepalingen hun
doel bereiken is dan niet groot meer. In een rechtsstaat is dat niet te tolereren. Een
scherpe sanctie op vormverzuimen lijkt de beste prikkel om missers te vermijden.
Het Wetboek van Strafvordering bevat velerlei vormvoorschriften. Slechts  een
zeer beperkt aantal daarvan is met nietigheid  bedreigd, de zogenaamde formele
nietigheden. In andere gevallen is het aan de rechter om tot een concrete  afweging
van de in het geding zijnde belangen te komen. Art. 359a Sv biedt hiervoor het
wettelijk kader. 

Aanvan kelijk waren er meer vormvoorschriften met nietigheid  bedreigd. De
wetgever van 1926 ging uit van een statisch procesbeeld. De verdeling van
bevoegdheden en rechten is echter niet statisch van aard, doch wordt bepaald  door
een rechtsstrijd die steeds opnieuw wordt gevoerd. De formele nietigheden bleken
daartegen niet bestand. Het oorspronkelijke wettelijk stelsel van nietigheden werd
in de rechtspraak in drie opzichten gerelativeerd. In de eerste plaats breidde de
rechtspraak het aantal formele nietigheden uit met de zogenaamde essentiële  of
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12 G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993,
p. 17.

13 Vrij recent is hier aan toegevoegd de enkele vaststelling dat een onrechtmatigheid heeft
plaatsgevonden. Meer daarover in par. 2.3.

14 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 16-18.
15 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 15.
16 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 18.
17 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 23-24. 
18 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p.24-26 en p. 55.
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substantiële  nietigheden. In de tweede plaats werden reeds kort na het in werking
treden van het huidige Wetboek van Strafvordering de gevolgen van formele
nietigheden verzacht of tenietgedaan. In de derde plaats zijn de verdragsbepalingen
op het gebied van de rechten van de mens en de beginsele n van een goede
procesorde een belangrijke rol gaan spelen. Zij hebben de wettelijke vormvoor-
schriften ingevuld  en aangevu ld waardoor deze in een ander licht zijn geplaatst.
Wettelijke automatismen werden vervangen door een ruimere vrijheid voor de
rechter om de in het geding zijnde belangen af te wegen. In de literatuur wordt
deze ontwikkeling aangeduid als een ontwikkeling waarin de ‘belangenjurisdictie’
een voorname plaats is gaan innemen naast en in aanvulling op de ‘toepassingsjuris-
dictie’.12 Door de rechter werd tevens een buitenwettelijk  sanctiearsenaal
ontwikkeld. Te noemen zijn: niet ontvankelijk heid van het OM, bewijsuitsluiting
en strafverlaging.13 Uit bovengenoemde ontwikkelingen trok de Commiss ie
Herijking Wetboek van Strafvordering de conclusie  dat de mogelijkheden van de
wetgever om de sancties op vormvoorschriften te bepalen, beperkt zijn: ‘Er valt
een verschuiving waar te nemen in de weging van processu ele belangen van de
wetgever naar de rechter: met andere woorden, van een beoordeling in abstracto
naar een concrete  weging.’14 Bij het doen van voorstellen kiest de commissie  voor
twee vormen van regelgeving: ‘De rechtsbescherming van procesdeelnemers  of
autonome belangen van de strafrechtspleging kunnen vereisen dat de wetgever
op absolute  wijze optreedt door dwingend bepaalde vormen voor te schrijven en
de sanctie op overtreding daarvan te bepalen. Ook kan het voldoende zijn dat de
wetgever het kader geeft waar binnen de rechter tot een concrete  afweging van
de in het geding zijnde belangen dient te komen. Hierbij  dient hij de positie die
procesdeelnemers hebben ingenomen  te betrekken  zonder hie raan evenwel absolute
betekenis  toe te kennen.’15 Het ordenend beginsel dat de commissie  vervolgens
hanteert,  is dat slechts  die vormvoorschriften door de wetgever met nietigheid
moeten worden bedreigd, waarvan verlangd mag worden dat deze door de
rechtspraak ook in absolute  zin gehandhaafd  worden.16 Daarnaast concludeert  de
commissie  dat de sancties op schending van strafprocesrechtelijke voorschriften
die in de rechtspraak tot ontwikkeling zijn gekomen, zoals strafvermindering,
bewijsuitsluiting en de niet ontvanke lijkheid van het openbaar ministerie, moeten
worden gecodificeerd. Het legaliteitsbeginsel vergt – aldus de commissie  – dat
deze in de rechtspraak gebruikte sancties van een wettelijke basis worden voorzien.
Daarnaast verschaft een wettelijke basis de rechter een onbetwiste  legitimatie.17

Andere denkbare opties zoals nietigheid, schadevergoeding, een aparte bezwaar-
schriftprocedure  voor onrechtm atig verkregen bewijs en het sanctioneren van
onrechtm atig overheidsoptreden via het tuchtrecht worden door de Commiss ie
Moons verworpen.18
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19 Zie onder andere Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 2-3 en p. 24-25 en Kamerstukken
II 1994/95, nr. 6, p. 8 en 10.

20 In zijn kritische noot onder het arrest (de beslissing van de Hoge Raad past slecht binnen het
wettelijk systeem, zoals dat er na de invoering van art. 359a uitziet) merkt Reijntjes op dat
in zekere zin de art. 199 en 256 Sv in ere worden hersteld. Daarmee lijkt tevens een beperking
te zijn gegeven: heeft het vormverzuim invloed op de bruikbaarheid van het bewijs, dan wordt
de discussie daarover niet van de terechtzitting gebannen.

21 Reijntjes vraagt zich af of de opvatting van de Hoge Raad niet meebrengt dat over verzuimen
slechts in één forum kan worden gestreden en dat dit tot gevolg heeft dat art. 359a Sv in beginsel
ook niet van toepassing is op aanhouding en voorlopige hechtenis en op bijvoorbeeld een in
het kader van de aanhouding begane schending van het huisrecht.

22 Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25.
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De Wet van 14 september 1995 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering
(Stb. 1995, 441) is gebaseerd op het rapport ‘Recht in vorm’ van de commissie
Moons. Op 2 november is de Wet in werking getreden. Vanaf dat moment is het
aantal formele nietigheden sterk gereduceerd  en is met art. 359a Sv aan de in de
jurisprude ntie ontwikkelde sancties op schending van vormvoorschriften een
wettelijke basis gegeven. De bepaling houdt kort samengevat in dat indien blijkt
dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen
worden hersteld en de rechtsgevolgen daarvan niet uit de wet blijken, de rechter
afhankelijk  van de omstandigheden van het geval daaraan een niet ontvanke lijk
verklaring van het OM, bewijsuitsluiting, of strafvermindering als sanctie kan
verbinden. Onrech tmatig optreden zoals met name bedoeld  in de Zwolsman-zaak
HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 wordt nu dus door art. 359a Sv bestreken.
Hiermee is niet gezegd dat alle onrechtmatige bewijsvergaring onder de werkings-
sfeer van art. 359a Sv valt. In par. 2.1 is er op gewezen dat bewijsvergaring ook
kan plaatsvinden buiten het voorbereidend onderzoek, bijvoorbee ld tijdens het
onderzoek ter terechtzitting. Voor die situatie biedt art. 359a Sv geen rechtsgrond
tot sanctionering. Daarnaast kan worden gewezen op de bewijsvergaring die in
het buitenland plaatsvindt, al dan niet in het kader van een rechtshulpverzoek. Het
is de vraag of en zo ja, in hoeverre het bepaalde in art. 359a Sv daarop van
toepassing is.

2.3 Jurisprud entiële ontwikkelingen

Uit de parlementaire geschied enis van art. 359a Sv is af te leiden dat de wetgever
een ruim begrip ‘vormverzuim’ voor ogen had.19 Dit is ook de opvatting van de
Hoge Raad. Het begrip vormverzuimen omvat zowel het politieoptreden (HR 23
januari 2001, NJ 2001, 327) als het optreden van het openbaar ministerie  (HR 6
april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch). In HR 8 mei 2001, NJ 2001, 587 m.nt. JR
wordt wel een aanzienli jke beperking op de toepasselijk heid van art. 359a Sv
aangebra cht. De Hoge Raad formuleert in dat arrest de algemene regel dat een
beroep ter zitting op verzu imen in het voorbereiden d onderzoek alleen  dan moge lijk
is, wanneer daartegen niet eerder in die fase van het strafproces (bij een bevoegde
autoriteit,  zoals de RC) bezwaar kan worden gemaakt.  Het gesloten stelsel van
rechtsmiddelen in strafzaken zou anders op onaanvaardbare wijze worden
doorkruis t.20 Twee dwangmiddelen – de aanhouding en de inverzekeringstelling
– worden daarmee van het begrip vormverzuim  uitgezonderd.21

De strekking van art. 359a Sv was het door de rechter ontwikkelde
buitenwettelijke sanctiearsenaal van een wettelijke grondslag te voorzien.22 Intussen
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is de Hoge Raad verder gegaan met het opbouwen van jurisprudentie rond de
kwestie van de vormverzuimen. De wettelijke regeling is o p belangrijk e onderdelen
nader gepreciseerd. De jurisprude ntiële aanvullingen – die soms een uitbreiding
en soms een beperking inhouden – worden door Schalken in zijn noot onder HR
3 juli 2001, NJ 2002, 8 als volgt samengev at:
‘a. De Hoge Raad heeft een rangorde in de sanctionering aangebra cht. Daarover
zegt art. 359a Sv niets. Als de geconstateerde onregelm atigheid  – bij een ernstig
en niet-reparabel vormverzu im en na afweging van het algemene en individuele
belang – leidt tot sanctionering, dan komt eerst bewijsuitsluiting aan de orde, pas
daarna de niet ontvanke lijkheid van het openbaar ministerie  (Zwolsman). Verder
kan ook strafvermindering een geëigende sanctie zijn. In de onredelijke termijn-
jurisprudentie wordt een  andere hoofdregel gehanteerd: in  gewone  strafzaken  geldt
strafreductie  als uitgangspunt (HR 3 oktober 2000, NJ 2000, 721 m.nt. JdH), in
ontnemingszaken verlaging van het ontnemingsbedrag (HR 9 januari 2001, NJ
2001, 307 m.nt. JdH).
b. De moge lijkheid tot bewijsuitslu iting wordt door de Hoge Raad aan beperkingen
gebonden. De (toch al beperkende) Schutznorm, zoals die besloten ligt in lid 2
van art. 359a, wordt verder ingeperkt op grond van de eis dat de verdachte  door
het vormverzuim ook daadwe rkelijk moet zijn getroffen in een belang dat de
overtreden norm beoogt te beschermen (Zwolsman). Daarnaast kan de bewijsuitslui-
tingsregel buiten toepassing blijven als de opsporingsambtenaar verontschuldigbaar
dwaalde (NJ 2001, 574).
c. De Hoge Raad heeft de gronden voor niet ontvanke lijkheid geconcretiseerd.
In de eerste plaats beperkt Zwolsman de niet-ontvank elijkheid  tot schending van
het (verdragsrechtelijke) recht op een eerlijk proces, terwijl art. 359a spreekt over
strijdigheid  met de “beginselen van een behoorlijke procesorde”. De wettelijke
regeling is derhalve ruimer, omdat de (nationale) procesorde-beginselen – zoals
standaard uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt – mede de EVRM-garanties
omvatten. In de tweede plaats moet er volgens de Hoge Raad sprake zijn van een
verwijtbare (grove en doelbewuste) schending van het recht op een eerlijk proces.
Niet alles komt voor rekening van het OM. In de derde plaats kan schending van
fundame ntele (de grondslagen van het strafproces rakende) beginselen eveneens
tot niet-ontvank elijkheid  leiden, zelfs als het openbaar ministerie  niet verwijtbaar
heeft gehandeld en zelfs als de verdachte niet concreet in zijn belangen is geschaad
(Karman).
d. De Hog e Raad heeft aan de  reeks sanc ties van art. 359a Sv een nieuwe modaliteit
toegevoegd; de enkele  vaststelling da t een onrechtmatigheid  heeft plaatsgevonden.
Die vaststelling wordt ook door Straatsburg regelmatig  als een adequate  genoeg-
doening gezien. De Hoge Raad paste deze vorm van “vereffening” eerder toe in
onder meer de zaak van de Zaanse verhoormethode (de ongeoorloofde pressie
tijdens het verhoor had immers geen voor het bewijs bruikbare verklaring
opgeleverd; HR 13 mei 1997, NJ 1998, 152 m.nt. Sch) en bij overschrijding van
de redelijke termijn; in bepaalde gevallen ach t de Hoge Raa d de enkele vaststelling
van de overschrijding voldoende compens atie voor de geconstateerde verdrags-
schending (r.o. 4 sub b in NJ 2000, 721; zie voor een concrete  toepassing HR 30
januari 2001, NJ 2001, 243; na opneming verstekvon nis in opsporingsregister
onvoldoende activiteit ondernomen om vonnis te betekenen)’.
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23 Zie Y. Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’, D&D  2002, p. 198-208 en de annotaties van
Buruma en Schalken bij de arresten aangehaald in de twee onderstaande noten. Naast de
jurisprudentie van de Hoge Raad, aangehaald in de onderstaande noten kan ook worden gewezen
op recente arresten van Hof Leeuwarden 4 februari 2003 nr. 24-000807-02 (achterhouden
informatie/ niet ontvankelijkheid) en Hof Amsterdam 14 februari 2003 nr. 23-002915-01
(misleidende informatie in rechtshulpverzoek/ niet ontvankelijkheid). In deze beide arresten
worden de klachten van de verdediging wel gehonoreerd.

24 HR 5 februari 2002 nr. 00507/00 (doorlaten bij mensensmokkel), HR 28 mei 2002, NJ 2002,
601 en 2 juli 2002, NJ 2002, 602 m.nt. YB (schending 126ff Sv / geen rechtsbelang verdachte);
HR 25 juni 2002, NJ 2002, 518 m.nt. Sch. (weigering oproepen informant).

25 Zie bijvoorbeeld HR 2 juli 2002, NJ 2002, 624 m.nt. Sch (spoedhuiszoeking) en HR 25 juni
2002, NJ 2002, 625 m.nt. Sch. (onrechtmatige fouillering / strafvermindering).

26 ‘Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring’, in: Met hoofd en hart.
Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.C.M. Leijten, Zwolle: 1994.

27 EHRM 12 juni 2000, NJ 2002, 180, m.nt. Sch. (Khan). Zie ook par. 2.4.
28 Misschien  zou in dit voorbeeld de ‘salamitechniek’ ook uitkomst kunnen bieden.
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In latere jurisprude ntie zet de hoge Raad  zijn terughoudende o pstelling ten  aanzien
van onrechtmatigheden in het opsporingsonderzoek voort.23 Er wordt ste rk gerela-
tiveerd, waardoor sanctionering achterwege blijft.24 Daarnaast hanteert de Hoge
Raad het uitgangspunt dat bij keuzemo gelijkheid  de minst zware sanctie moet
worden toegepas t. Zo krijgt strafvermindering de voorkeur boven bewijsuitslu i-
ting.25 De causale  relatie tussen het mankement in de bevoegdheidsuitoefening
enerzijds en het langs de weg van de  onrechtmatigheid aangetroffen bewijsmateriaal
anderzijds wordt losgekoppeld in die zin dat uitsluiting van dat materiaal niet meer
een logisch gevolg is, doch dat kan worden volstaan met strafvermindering. Volgens
Schalken in zijn noot onder aangehaalde jurisprudentie, is deze constructie, die
eerder werd bepleit  door Fokkens26 en die ook door het Europese Hof niet wordt
uitgesloten27, in bepaalde gevallen maatschap pelijk aanvaardbaar.  ‘(...) niet valt
uit te leggen waarom bijvoorbee ld een lijk, dat onverwacht tijdens een (achteraf
onterechte) huiszoeking naar drugs werd gevonden, processueel als non-existent
zou moeten worden beschouwd.’ 28 Het lijkt juridisch aanvaardbaar – aldus Schalken
in zijn noot mits: er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid, want dan komt
niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in beeld; en de betrouwb aarheid
mag niet beïnvloed zijn door de onrechtmatigheid, want dan is bewijsuitsluiting
de meest adequate  reactie. Hierbij gaat het niet alleen om beïnvloeding van de
betrouwbaarheid, maar ook om het beletten van de controleer baarheid  van de
betrouwbaarheid. Wanneer door de  onregelma tigheid fundamentele  verdedigings-
rechten, gericht op het toetsen van het bewijsmateriaal, ontoelaatbaar worden
beperkt,  is strafvermindering geen gerede reactie meer.

2.4 Invloed van het EVRM

Het buitenwe ttelijk sanctiearsenaal is mede ontwikkeld onder invloed van de
mensenrechtenverdragen. Zo is er een omvangrijke jurisprude ntie ontstaan naar
aanleiding van het feit dat een strafzaak niet met de door deze verdragen vereiste
voortvarendheid werd berecht. In navolging van van de uitspraken van het Europese
Hof voor de rechten van de mens introduceerde de Hoge Raad naast de niet
ontvanke lijkheid van het OM , als nieuwe  sanctie op overschrijding van de red elijke
termijn de strafverlag ing. Een min of meer vergelijkbare ontwikkeling kan worden
vastgesteld  ten aanzien van de controle  op opsporingsmethoden en het horen van
getuigen. Vrij recent heeft de Hoge Raad de enkele  vaststelling dat een onrechtma-
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29 Een recent voorbeeld biedt EHRM 5 november 2002, (Application no. 48539/99) Allan v.
UK. ‘It is not the role of the Court to determine, as a matter of principle,  whether particular
types of evidence – for example, unlawfully obtained evidence – may be admissible or, indeed,
whether the applicant was guilty or not. The question which must be answered is whether the
proceedings as a whole, including the way in which the evidence was obtained, were fair.’(§
42).

30 Sterk op de Khan-zaak lijkt de overweging in HR 30 januari 2001, NJ 2001, 281. Volgens
dat arrest was het beroep op niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wegens
disproportioneel  geweld bij de aanhouding terecht verworpen nu onregelmatigheden in de
wijze waarop de verdachte was aangehouden in de regel niet meebrengen dat aan het recht
van de verdachte op een eerlijke behandeling van zijn zaak te kort wordt gedaan. Of het
geschaad zijn in de eerlijkheid van het proces voortaan in Nederland niet alleen voor de niet
ontvankelijkheid van het OM, maar ook – zoals in Khan –  voor de bewijsuitsluiting en eventueel
andere in art. 359a Sv genoemde sancties van belang moet worden geacht, moet worden
afgewacht. Het arrest in de zaak Khan schept in elk geval wel de ruimte om ter discussie te
stellen of de zittingsrechter zich wel over alle onrechtmatigheden in de opsporing moet buigen.
Zie Y. Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’, D&D  2002, p. 198-208, met name p. 202.

31 Zie het EHRM in de zaak Khan, rechtsoverweging 37.
32 Deze benadering zou passen in de door Schalken en Rozemond verdedigde opvatting dat

bewijsuitsluiting niet altijd een logische reactie is op onrechtmatigheden bij de vergaring van
het bewijs. T.M. Schalken en K. Rozemond, ‘Nieuwe opsporingsmethoden: dient elke
onrechtmatigheid te worden gesanctioneerd?’, NJB 1997, p. 1365-1371.
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tigheid heeft plaatsgevonden aan de sancties genoemd in art. 359a Sv toegevoegd
(zie par. 2.3). Dit is een modaliteit  die door het Straatsburgse Hof regelmatig  als
adequate  genoegdoening wordt aangeme rkt.

Sedert het Schenk-arrest EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 851, herhaalt  het Hof
in vrijwel gelijke bewoordingen dat het niet tot zijn taak rekent om de toelaatbaar-
heid van bijzondere bewijsvarianten te beoordelen. Dat is een zaak van nationaal
recht.29 De vraag die beantwoord  moet worden is of de procedure in haar geheel,
inclusief de wijze waarop het bewijs is verkregen, fair was. De wijze van bewijsver-
krijging mag de verdac hte in het concrete  geval, aldus het Europees Hof in de zaak
Khan 12 mei 2000, NJ 2002, 180 m.nt. Sch, niet afhouden van een eerlijk proces.30

In de zaken Schenk en Khan en in PG en JH tegen UK EHRM 25 september 2001,
NJB 2002, p. 82, leidde die individuele  beoordeling niet tot de conclusie  dat de
totale procedure unfair was geweest;  in de zaken Teixera de Castro, EHRM 9 juni
1998, NJ 2001, 471 (uitlokken drugsd eal) en Allan tegen UK EHRM 5 november
2002 (App. No. 48539/99) wel. Het Europees Hof laat de consequentie van onrecht-
matige bewijsverkrijging dus niet altijd aan de nationale  rechter over. Het recht
op een eerlijk proces mag daardoor niet worden aangetast.  Het lijkt daarbij  veel
gewicht toe te kennen aan de betrouwbaarheid van het bewijsmate riaal.31 Schalken
stelt in zijn noot onder Kahn en HR 3 juli 2001, NJ 2002, 8 dat de wijze waarop
het Europees hof de ‘exclusionary rule’ toepast,  kan leiden tot de conclusie  dat
het Hof de uitsluiting van bewijs niet ziet als sanctie op onrechtmatige bewijsverga-
ring, maar als onderdeel van een betrouwbare rechterlijke oordeelsvorming in  relatie
tot bewijs. Dit zou een nieuwe benadering kunnen zijn van de ‘exclusionary rule’.32

In de zaak Allan tegen UK herhaalt  het Europese Hof de overwegingen uit het
Khan arrest met betrekking tot de eerste klacht (het plaatsen van een videocamera
in de cel). Bij de tweede klacht (het inzetten van een informant in de cel) gaat het
Hof echter uit van bewijsuitsluiting zonder daarbij  rekenschap te geven van de
betrouwb aarheid  van het betreffende bewijsmate riaal. In dat geval werd een
schending van het zwijgrecht van de verdach te vastgesteld en dat recht wordt door
het Hof aangemerkt als ‘ the heart of notion of a fair procedure’ (§ 50). Uit dit
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33 Zie EHRM 12 mei 2000, NJ 2002, 180 (Khan).
34 Zie Y.Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’,  D&D  2002, p. 198-208, met name p. 202.
35 Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3 p. 5 en Kamerstukken II 1994/95, 23 705, nr. 6 p.

9-10.
36 Zie bijvoorbeeld S.A.M. Stolwijk, ‘Recht in vorm; de vorm uit het recht?’, D&D  1993, p 868-

880; J.W.Fokkens, ‘R echt in vorm?’, D&D 1993, p. 904-915; P.A.M. Mevis ‘De rechtsgevolgen
van onrechtmatigheden in het vooronderzoek’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Dynamisch
strafrecht, Opstellen ter gelegenheid  van het afscheid van Prof. Mr. G.J.M. Corstens, p. 251-
261; G. van Leijen, ‘Herstel of vernietiging van een wetsvoorstel?’, NJB 1994, p. 1371-1375,
en van dezelfde , ‘Sanctionering van vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschriften
in het strafproces’, Recht en Kritiek 1994, p. 227-247; G. Knigge, ‘De strafvordering in het
geding’, in: Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering
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arrest kan dus worden afgeleid  dat het Europese Hof bij schending van zeer
fundame ntele rechten van de verdachte  het gebruik  van het daardoor verzamelde
bewijsmateriaal in strijd acht met art 6 EVRM, los van de vraag naar betrouwbaar-
heid.

Het Europese Hof ziet bij het beoordelen van het vereiste niveau van
rechtsbescherming voor de burger de verschillende fasen van het geding in
onderling verband. Dit blijkt uit de hierboven genoemde jurisprude ntie en eerder
al uit het arrest in de zaak Kostovski EHRM 20 november 1989, NJ 1990, 245
m.nt. EAA en AA 1990, p. 315 m.nt. A.H.J. Swart.  Art. 13 EVRM vereist wel dat
iedere schending van het verdrag aan een nationale  instantie kan worden
voorgelegd. Ook in situaties waarin na het omstreden overheidsoptreden helemaal
geen strafrechtelijke procedure volgt, moet er een ‘remed y’ zijn. Het is echter geen
noodzaak dat de toetsende rechter steeds de strafrechtelijke zittingsrechter is. De
plicht om zich over onrechtmatigheden in de opsporing te buigen lijkt voor de
strafrechteli jke zittingsrechter alleen te bestaan voor zover die onrechtmatigheden
een fair trial aantasten.33 Dit neemt niet weg da t een toetsing  door die zittingsrechter
wel de meest efficiënte  oplossing kan lijken.34

3 Voorlopige conclusie  en vraagstelling

In het verleden zijn de mogelijkheden van de wetgever om in abstracto  een
belangenafweging te maken en sancties op vormvoorschriften te bepalen, dus
beperkt gebleken. Mede onder invloed van de mensenrechtenverdragen zijn
wettelijke automatismen vervangen door een ruimere vrijheid voor de rechter om
de in het geding zijnde belangen af te wegen en tot een vaststelling van de
rechtsgevolgen te komen. Na de wetswijzigin g in 1995 wordt de sanctionering
ook formeel gezien aan de rechter overgelaten. Wel geeft de wetgever criteria aan
die de rechter moet hanteren en zijn in de wet de sanctiemodaliteiten genoemd.
De rechter heeft echter een grote vrijheid bij de afdoening van vormfouten in het
voorbereidend onderzoek. De wettelijke regeling  is noch imperatief, noch  limitatief
bedoeld. Sanctionering kan achterwege blijven en de redactie  van het artikel sluit
nieuwe sancties op vormverzuimen niet uit.35

Op het uitgangspunt van de commissie  Moons, dat de wetgever de vormen
bepaalt  en de rechter de sanctionering, is veel kritiek gekomen. Vormvoorschrift
en sanctione ring zouden niet uit elkaar moeten worden getrokken. Het zou
rechtsong elijkheid  in de hand werken en op gespannen voet staan met het
legaliteitsbeginsel. 36 In het voorstel van de commissie Moons werd bovendien geen
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(Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging1994 II), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994,
p. 37-116, met name p. 93-94.

37 G. Knigge, ‘De strafvordering in het geding’, in: Herbezinning op (de grondslagen van) het
Wetboek van Strafvordering (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging1994 II), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 37-116, met name p. 93-94. Zie ook J.W.Fokkens, ‘Recht
in vorm?’, D&D  1993, p. 904-915, met name p. 908-909.

38 Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 15. De wetgever heeft
in afwijking van de voorstellen van de commissie-Moons wel de werkingssfeer  van art. 359a
Sv beperkt tot vormverzuimen begaan tijdens het vooronderzoek. Memorie van toelichting,
Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 24. Zie ook noot 15 van het onderhavige deelrapport.

39 Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 3.
40 T.M. Schalken en K. Rozemond, ‘Nieuwe opsporingsmethoden: dient elke onrechtmatigheid

te worden gesanctioneerd?’, NJB 1997, p. 1365-1371.
41 Met name zijn noten onder de in hoofdstuk 2 aangehaalde jurisprudentie.
42 Zie Y.Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’, D&D 2002, p. 198-208; en Y. Buruma ‘Strafrecht

in de Unie’, D&D  2002, p. 796-812.
43 J.W. Fokkens: ‘Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring.’  in Met hoofd

en hart. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.C.M. Leijten, Zwolle: 1994.
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onderscheid gemaakt naar de soort vormfout en naar de p rocessuele context waarin
de vraag naar de sanctionering speelt.37 De geopperde kritiek werd niet gedeeld
door de regering.38 In haar toelichting op het wetsvoorstel overwoog zij dat de
mogelijkheden van de wetgever om in concreto  de sancties op vormverzuimen
te bepalen, beperkt zijn en dat er sprake is van een verschuiving in de weging van
processu ele belangen van de wetgever naar de rechter, met andere woorden van
een beoordeling in abstracto  naar een beoordeling in concreto.39 Zij volgde daarin
geheel de opvatting van de commissie  Moons.

In het onderhavige deelrapport gaan wij de geopperde kritiek niet op alle
punten bespreken. Zo wordt geen algemeen oordeel gegeven over het door de
wetgever, in navolging van de commissie Moons, gehanteerde ‘ordenend beginsel’.
Dit vraagstuk hoort thuis bij het leerstuk over het legaliteitsbeginsel en komt aan
de orde in het Algemeen deel. In dit deelrapport staat centraal het onderzoek naar
onrechtmatigheden in de opsporing en d e bewijsvergaring. In dat verband bekijken
wij de taak van de rechter en welke ruimte hij moet hebben bij het verbinden van
rechtsgevolgen aan die onrechtmatigheden. Een ijkpunt daarbij  is dat naar het
oordeel van de onderzoeksgroep de rechter rechtsvormend kan optreden. Het
legaliteitsbeginsel sluit dit niet uit. Het palet van bestaande reacties wordt getoetst
aan rechtvaard igheid en functiona liteit. Het is de vraag of het oorspronkelijke
uitgangspunt – bij onrechtmatige bewijsvergaring in beginsel bewijsuitsluiting
en alleen bij zeer ernstige schendingen niet ontvankelijk verklaring – nog onverkort
geldt. De denkbeelden in kritische beschouwingen van onder andere Schalken
en Rozemond40, maar ook die van bijvoorbeeld Reijntjes41, Buruma42 en Fokkens43,
verdienen een nadere overweging, mede gezien de recente  jurisprude ntie van de
Hoge Raad en het Europees Hof.

4 Nadere beschouwing geldend recht

4.1 Het sanctiearsenaal

Strafverlaging, bewijsuitsluiting en niet ontvanke lijkheid van het openbaar
ministerie  zijn de in art. 359a Sv genoemde sancties. Andere denkbare opties zoals
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44 G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993,
p.24-25 en p. 55.

45 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 55-56.
46 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 55. In de literatuur is schadevergoeding als sanctie bepleit

door Th.W. van Veen, ‘Over misslagen, vormverzuimen en nietigheden van het strafproces’,
R.M. Themis 1991, p. 219. In de rechtspraak is schadevergoeding als reactie op vormverzuim
een paar maal voorgekomen. De commissie wijst op HR 8 september  1087, NJ 1988, 453 en
HR 29 november 1988, NJ 1989, 598. Van Dorst merkt op dat te verdedigen valt dat
strafvermindering een soort schadevergoeding in natura is. A.J.A. van Dorst, ‘Een via della
Conciliazione in het strafproces? Iets over strafvermindering als sanctie op vormverzuimen’,
in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht (Meijers-bundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 265-275, met name p. 273.

47 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 55. Ook Van Dorst wijst op het gevaar dat het geding zal
verzanden in een debat over bijzaken, in die zin dat kwesties  centraal komen te staan die voor
de beoordeling van de tenlastelegging en de strafwaardigheid niet van belang zijn. Zie A.J.A.
van Dorst, a.w., p. 273. In het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen
en Aruba is schadevergoeding wel als sanctie op vormverzuimen opgenomen (art. 413, zesde
lid). De verhouding tussen schadevergoeding bij de toepassing van dwangmiddelen  (art. 178-
182) en vorderingen uit het burgerlijk recht is geregeld door in art. 413, zesde lid de art. 181-
182 van toepassing te verklaren en de weg naar de civiele rechter af te sluiten (art. 182). 

48 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p. 25-26. Als overige argumenten contra werden genoemd; het
feit dat de bezwaarschrift procedure niet dwingend kan worden voorgeschreven en alleen een
oplossing biedt voor het geval de verdachte de onrechtmatigheid zelf constateert of meent
te constateren. De rechter kan en moet echter ook ambtsha lve de rechtmatigheid van het bewijs
toetsen en daarvoor biedt de bezwaarschriftprocedure als zodanig geen kader. Tenslotte leidt
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nietigheid, schadevergoeding, een aparte bezwaarschriftprocedure voor onrechtma-
tig verkregen bewijs en het sanctioneren van onrechtm atig overheidsoptreden via
het tuchtrecht werden door de Commissie  Moons en de wetgever verworpen.44

Met uitzondering van nietigheid  van de dagvaarding, beschouwde de commissie
nietigheid  niet als een sanctie die de rechter ter beschikking staat, maar als een
grond voor de toepassing van één van de voorgestelde sancties, zoals bijvoorbee ld
bewijsuitsluiting. Indien de rechtshandeling waaraan een verzuim kleeft kan worden
hersteld, achtte de commissie het niet nodig dat eerst de niet rechtsgeld ige hande ling
zou worden vernietigd.45 Van de opname van schadevergoeding als sanctie is
afgezien, omdat de sanctie wezenlijke verschillen vertoont met de andere sancties.46

Bij schadevergoeding vindt geen verrekening plaats met de beslissingen over de
strafzaak, hetgeen bij de andere sancties wel het geval is. Bovendien is onduidelijk
– aldus de commissie  hoe deze sanctie zich verhoudt tot in de eerste plaats het
recht van de verdachte  op schadevergoeding als het verzuim jegens hem een
onrechtmatige daad oplevert en in de tweede plaats het recht van de verdachte  op
schadevergoeding wegens bijvoorbee ld het ondergaan van voorlopige hechtenis
(art. 89 Sv) of het ondergaan van andere dwangmiddelen. Daarna ast, zo merkte
de commissie op, is een bezwaar van deze sanctie dat de  rollen worden omged raaid.
De verdachte kan ter terechtz itting de hoedanig heid aannemen van een slachtoffer
van onrechtm atig overheidsoptreden dat zich beroept op schadevergoeding. Het
gevolg is dat in plaats van zijn gedrag, dat van de overheid  centraal komt te staan.47

Van een aparte bezwaarschriftproce dure inzake onrechtm atig verkregen bewijs,
onderkende de Commiss ie Moons de voordelen. Doch zij vond de argumenten
contra zo zwaar wegen – in het bijzonder het feit dat deze procedure niet past in
het systeem van stra fvordering  (het is de taak van de zittingsrechter om de waarheid
te vinden en daarmee verdraagt zich niet dat hem stukken worden onthouden) en
het bovendien geen garantie  biedt dat de zittingsrechter niet met deze verweren
wordt geconfronteerd – dat zij de procedure afwees.48 Ten aanzien van disciplinaire
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deze procedure tot vertraging van de behandeling van de strafzaak en wordt de openbare
behandeling van een onrechtmatigheidsverweer  vervangen door de beslotenheid van de
raadkamer. In de literatuur werd een dergelijke procedure verdedigd, onder andere door: A.L.
Melai, ‘Fouillering en onrechtmatig verkregen bewijs’, in: Praesidium libertatis. Opstellen
over het thema vrijheid en recht. Deventer: Kluwer  1975, p. 161 e.v.; A. Krikke,  ‘De
rechtsgrond van de bewijsuitsluiting in strafzaken’ in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij
deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 273-294; en Th.W. van
Veen, ‘Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal’, R.M. Themis 1988, p. 456-466. Zie ook
Y. Buruma, De aandacht van de strafrechter (oratie KUN), Deventer: 1996, p. 42-47. Hij
ziet hier een taak weggelegd voor de rechter-commissaris.

49 G.J.M. Corstens (red.), a.w., p.24. Zie ook Th. W. Van Veen, ‘Over misslagen, vormverzuimen
en nietigheden in het strafprocesrecht’, R.M. Themis 1991, p. 212-219, met name p. 217.

50 Slechts in twee opzichten wijkt het bepaalde in art. 359a Sv af van het voorstel van de
commissie.  Een daarvan betreft de beperking van art. 359a Sv tot vormverzuimen tijdens het
voorbereidend onderzoek begaan (zie hieromtrent ook par. 2.1). De ander hangt samen met
de motiveringseisen. Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p.
24.

51 Let wel, de rechter kan pas consequenties  aan vormverzuimen verbinden als herstel niet meer
mogelijk is. De wetgever heeft uitdrukkelijk het herstel van vormverzuimen vooropgesteld.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II, 23 705, nr. 3, p. 25. Zie ook M.C.D. Embregts
in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000), art. 359a, aant. 6.5.

52 Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 705, nr. 3, p. 25-26.
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straffen of maatregelen overwoog de Commissie  Moons tenslotte dat het niet de
taak van de strafrechter is dergelijke straffen of maatregelen te treffen. Als hij
fouten van de officier van justitie of een politieambtenaar in zijn oordeel betrekt,
doet hij dit altijd met het oog op de berechting van de verdachte.49

In grote lijnen heeft de wetgever de voorstellen van de Commiss ie Moons
inzake art. 359a Sv gevolgd.50 De sancties in deze bepaling zijn daarmee beperkt
gebleven tot strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet ontvankelijkheid van het
OM. De volgorde waarin de sancties zijn opgesomd, geeft hun relatieve zwaarte
aan.51 Bij de keuze van de wetgever voor de betreffende sancties speelde zijn visie
op het strafgeding en de taak van de zittingsrechter een belangrijke rol. In het
strafgeding staan centraal het strafbare feit en het gedrag van de verdachte. Het
onderzoek van de rechter moet zich vooral daar op richten. Het is niet de bedoeling
dat het gedrag van de overheid  centraal komt te staan. Voor de wetgever was dit
een reden om met de sancties aansluiting te zoeken bij het beslissingsschema van
de strafrechter in de art. 348-350 Sv en heeft hij andere denkbare sancties, zoals
schadevergoeding en disciplinaire maatregelen, afgewezen.52

In de jurisprude ntie is aan de reeks van sancties één nieuwe modaliteit
toegevoegd namelijk  de enkele vaststelling dat een onrechtm atigheid  heeft
plaatsgevonden. Die vaststelling wordt ook door Straatsburg regelmatig  als een
adequate  genoegdoening gezien (zie par. 2.3 en 2.4). 

4.2 Rechtsgrond en rechtsdoelen

Om te beoorde len of de door de wetgever aangewezen sancties een adequate reactie
kunnen zijn bij onrechtmatige opsporing en bewijsvergaring gaan wij na wat de
rechtsgrond is van deze sancties en wat met de toepassing daarvan wordt beoogd.

In de rechtsstaatg edachte  is een fundamen tele rechtsgrond gelegen voor het
reageren op vormverzuimen. Het behoort tot het wezen van de rechtsstaat dat
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53 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e druk) Deventer: Kluwer 2002, p. 655;
en M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000),
art. 359a, aant. 5.

54 Zie bijvoorbeeld A. Krikke,  ‘De rechtsgrond van de bewijsuitsluiting in strafzaken’ in: Bij
deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 273-294; D.H. de Jong,
‘Bewijsuitsluiting kent meer dan één rechtsgrond’, in: Liber amicorum Th.W. van Veen,
Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 97-111; M.S. Groenhuijsen, ‘Het niet realiseren van gegronde
materieelrechtelijke aanspraken in het strafproces’, in: E.S.G.N.A .I. van de Griend en B.W.N.
de Waard (red.), Rechtsvinding. Gedachtewisseling over het nieuwe Algemeen Deel** van
de Asser-serie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 9-20; A.M. Berkhout-van Poelgeest,
‘Enkele vragen over de legaliteit in het strafproces  (artikel 1 Sv)’, in: C.H Brants, P.A.M.
Mevis en E. Prakken  (red.), Legitieme strafvordering, Antwerpen-Groningen: Intersentia
Rechtswetenschappen, 2001, p. 23-36; en P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjens en J. Wöretshofer,
‘Rechtmatigheidstoetsing in het nieuwe millennium’, in: C.H Brants, P.A.M. Mevis en E.
Prakken (red.), Legitieme strafvordering, Antwerpen-Groningen: Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2001, p. 37-55. T. Blom, ‘De meest passende sanctie: de Hoge Raad en onrechtmatig
verkregen bewijs’, D&D , 2002, p. 1049-1055.

55 N. Jörg, ‘De exclusionary rule als drijfveer achter normering van bevoegdheden’, D&D  1989,
p. 654-670, met name p. 658-659. Jörg onderscheidt naast rechtsgrond en -doelen ook nog
de functie van bewijsuitsluiting. Dit is het normeren van bevoegdheden ofwel het ophelderen
van de grenzen van overheidsbevoegdheden. A.w., p. 659-660. In dit kader past ook de enkele
vaststelling dat een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden (zie par. 4.1). Naast genoegdoening
voor de verdachte is de normhandhaving in de toekomst met een dergelijke vaststelling gediend.
In het onderhavige deelrapport maken wij geen onderscheid tussen doel en functie en
rangschikken  wij normering van de grenzen van de opsporing bij de rechtsdoelen.

56 Jörg spreekt in dit laatste geval dus van de functie van bewijsuitsluiting. Zie vorige noot.
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vormvoorschriften worden nageleefd, ook door de overheid.53 In de literatuur
worden meerdere rechtsgronden aangedragen zoals de wet en het systeem van de
wet (legaliteitsbeg insel), ongeschreven rechtsbeginselen en internationale verdra-
gen.54 Deze gronden zijn een nadere uitwerking van die rechtsstaatgedachte.

Voor de sanctionering van vormverzuimen worden naast gronden ook
argumenten aangevoerd. Die argumenten worden aangeduid als rechtsdoelen. Met
name Jörg maakt het ondersch eid tussen rechtsgrond en rechtsdoe l. Hij doet dit
met betrekking tot de bewijsuitslu itingsregel.  Volgens Jörg is de grondslag voor
uitsluiting gelegen in de beginselen van de rechtsstaat,  namelijk  de legaliteit van
de gevallen waarin de overheid  mag optreden en van de bevoegdheden die daarbij
mogen worden uitgeoefend, alsmede de behoorlijkheid van de uitoefening daarvan.
Het doel is voor zover mogelijk  herstel van de oude toestand bewerkstelligen en
normconform gedrag van functionarissen bevorderen.55 In de literatuur en jurispru-
dentie treft men – naast het reparatiedoel; met de sanctie moet zoveel mogelijk
herstel in oude toestand worden bewerkstelligd (betrokken overheidsfunctionarissen
mogen niet profiteren van de eigen onrechtmatigheid; het aan de verdachte  toege-
brachte onrecht mo et zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt) en het preventie -
doel; met de sanctie wordt beoogd normconform gedrag van  overheidsfunctionar is-
sen voor de toekomst te bevorderen (in dit geval wordt ook wel gesproken van
het effectiviteitsargument; het is effectief met een directe sanctie te reageren; de
band tussen het gepleegde onrecht en de sanctie is dan duidelijk) – ook aan het
demonstratiedoel; met de sanctie wordt aan de burgers getoond dat onrechtm atig
overheidsoptreden niet ongestraft blijft; en het doel normering van de grenzen
van opsporingsbevoegdheden; een uitspraak van de rechter kan klaarheid verschaf-
fen over hetgeen wat wel en niet is toegelaten in het kader van de opsporing.56



Rechtsgvolgen van onrechtmatigheden Bijzonder deel

57 Zie naast Jörg onder andere G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht (4e druk),
Deventer: Kluwer 2002, p. 655-656; M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering,
Suppl. 119 (december 2000), art. 359a, aant.5; en van dezelfde, Uitsluitsel over de
bewijsuitsluiting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2003, p 104  e.v. Zie ook A.M. van Woensel ,
‘Sanctionering van onrechtmatig verkregen  bewijsmateriaal. Preadvies voor de Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland’, november 2003, DD
2004, 10, p. 119-171, met name p. 148-149.

58 Zie zijn noot onder HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625 en T.M. Schalken, Zelfkant van de
rechtshandhaving, Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 79.

59 Zie P.A.M. Mevis, ‘De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzoek’, in: J.P.
Balkema e.a. (red.), Dynamisch strafrecht,  Opstellen ter gelegenheid  van het afscheid van
Prof. Mr. G.J.M. Corstens, Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 251-261; M.C.D. Embregts in:
Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000), de aantekeningen op art.
539a; en G. van Leijen, ‘Sanctionering van vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschrif-
ten in het strafproces’, Recht en Kritiek 1994, p. 227-247; Zie verder par 4.3 en de ter plaatse
aangehaalde literatuur.

60 J.W. Fokkens, ‘Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring’, in: Met
hoofd en hart. Opstellen aangeboden aan  prof. Mr. J.C.M. Leijten, Zwolle: 1994, p. 227-234;
en G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e Druk) Deventer: Kluwer 2002, p.
655-658.

61 Zie ook J.W.Fokkens, a.w., p. 232. Anders M .C.D. Embregts, Uitsluitsel over de bewijsuitslui-
ting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2003, p. 106-107. ‘Het begrip reparatie dient niet te
worden verward met compensatie.’  Herstel  in de oude toestand ziet volgens haar vooral op
herstel in de oude procestoestand. De overheid moet worden gebracht in de positie waarin
hij zou verkeren z onder onrech tmatig optr eden; de verdachte moet zoveel mogelijk processueel
in de situatie worden gebracht als waren zijn rechten niet geschaad.
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Deze rechtsdoelen worden veelal genoemd in het kad er van de bewijsuitsluiting.57

In meer of mindere mate zijn zij ook van toepassing op andere rechtsgevolgen
die de rechter aan onrechtmatigheden tijdens de opsporing kan verbinden. In dat
kader voegt Schalken er nog aan  toe het ‘integriteitsargument’; door de onrechtma-
tigheid wordt,  ook los van de verwijtbaarh eid en concrete  belangen de integriteit
van het strafrechtelijk  systeem zodan ig geschaad dat berechting binnen dat
gemaltraiteerde systeem niet meer passend zou zijn.58

Aanvankelijk werd compensatie van geschonden rechtsbelangen niet genoemd,
waarschijn lijk omdat het niet paste in de oorspronkelijke benadering van sanctione-
ring van onrechtmatige opsporing en bewijsvergaring. In die benadering werd uitge-
gaan van een van de omstandigheden van het geval indifferente  reactie, bestaande
uit de uitsluiting van verkregen resultaten.59 Auteurs, waaronder Fokkens en Cor-
stens, wijzen er op dat naast bewijsuitsluiting en niet ontvanke lijkheid van het
openbaar ministerie  ook andere sancties denkbaar zijn, waaronder strafverminde-
ring.60 Compen satie van de geschonden rechtsbelangen van de verdachte  is dan
de rechtvaardiging.61 Recente  jurispruden tie geeft inmiddels  ook blijk van meer
differentiatie en aandacht voor compensatie (zie par. 2.3). Het compensatieargument
is aan te merken als een aparte categorie, maar laat zich, zij het misschien met enige
moeite, ook rangschikken onder het reparatiedo el. Bijvoorbeeld  het aan de
verdachte  toegebrac hte onrecht moet ongedaan worden gemaakt.  Dit kan door
de verdachte  zoveel mogelijk  processueel in de situatie te brengen, als waren zijn
rechten niet geschaad. Het kan ook door compens atie te geven in de strafmaat.
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62 J.I.M.G. Jahae, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y. Taekema, ‘Criminal Evidence Obtained
Abroad – how to assess the Legality of obtaining it’, in: C.M. Breur, M.M. Kommer, J.F.
Nijboer & J.M. Reijntjes (eds.), New Trends in Criminal Investigation an Evidence – Volume
II, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia, 2000, p. 351-365, met name p. 356: ‘In our
opinion, however, the exclusion of evidence which has been illegally obtained abroad should
have quite another rationale: the prevention of inequality!’

63 Zie omtrent de tegenargumenten G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e druk),
Deventer: Kluwer 2002, p. 656 en M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting (diss.
Tilburg), Deventer: Kluwer 2003, p. 109-115.

64 Zie bijvoorbeeld Reijntjes in zijn annotatie bij HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574.
65 Recent T.Blom, ‘De meest passende sanctie: de Hoge Raad en onrechtmatig verkregen bewijs’,

D&D  2002, p. 1049-1055, met name p. 1054-1055 en M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over
bewijsuitsluiting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2003, p. 183-184. Zie ook G. van Leijen,
‘Sanctionering van vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschriften in het strafproces-
recht’, Recht en Kritiek 1994, p. 227-247; P.A.M. M evis, ‘De rechtsgevolgen van onrechtmatig-
heden in het vooronderzoek’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Dynamisch strafrecht, Opstellen
ter gelegenheid  van het afscheid van Prof. Mr. G.J.M. Corstens, Arnhem: Gouda Quint 1995,
p. 251-261; en P.P.M. Cleiren en P.A.M. Mevis, ‘Het dubbelzijdig karakter  van onrechtmatig
strafvorderlijk optreden’, in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Voor risico van de overheid , Arnhem:
Gouda Quint 1996, p. 187-205.
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In verband met internationale bewijsvergaring wordt naast bovengenoemde
rechtsdoelen ook verwezen naar het gelijkheidsbeginsel.62 Wij komen hier op  terug
in het tweede deel van het onderhavige deelrappo rt.

4.3 Geopperde bezwaren tegen het sanctiearsenaal

Naast argumenten vóór zijn er ook argumenten tegen de sanctionering van
onrechtmatigheden in het strafproces geformuleerd. De aangedragen bezwaren
zijn verschillend van aard en veelal gekoppe ld aan bepaalde sancties. Tegen
bewijsuitslu iting en niet ontvanke lijkheid van het openbaar ministerie  zijn de
volgende bezwaren geopperd: in het strafproces komt veel gewicht toe aan het
belang van de materiële  waarheid. De waarheidsvinding is meestal niet gediend
met een niet ontvanke lijkheid of bewijsuitsluiting (wel natuurlijk  waar het
onrechtm atig optreden afbreuk doet aan de betrouwb aarheid  van het materiaal).
Daarnaast kan een niet ontvanke lijkheid van het openbaar ministerie of bewijsuit-
sluiting maatschap pelijk moeilijk verteerbaar zijn. Dit geldt met name wanneer
de ernst van het verzuim gering is en de ernst van het strafbare feit groot.  Het komt
ook voor dat juist het effect van bewijsuitsluiting niet noemens waardig  is omdat
de strafrechter al kennis heeft genomen van het materiaal of omdat voldoende ander
bewijsmateriaal voor handen is om tot een bewezenverklaring te kunnen komen.
Heeft het onrech tmatig optreden geen bewijs opgeleverd, dan behoort bewijsuitslui-
ting niet eens tot de mogelijkheden.63

Tegen strafvermindering als alternatieve sanctie voor bewijsuitsluiting zijn
eveneens bezwaren aangevoerd: het biedt, aldus de tegenstanders, geen rechtshe rstel
maar compensatie. Als complicatie wordt daarbij gewezen op de vraag welk nadeel
voor compensatie in aanmerking komt en wat de maatstaf bij berekening moet
zijn.64 Van strafvermindering gaat een verkeerd signaal uit. De indruk kan ontstaan
dat elke wijze van bewijsvergaring mag, althans dat onrechtmatigheden bij de
opsporing afkoopbaar zijn met strafvermindering.65 In die gevallen waarin
strafvermindering de voorkeur zou verdienen omdat met bewijsuitsluiting
onvoldoende effect zou worden gesorteerd, of sterker nog, het enige alternatief
zou zijn omdat het onrechtm atig optreden geen bewijs heeft opgeleverd, is het
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66 Zie bijvoorbeeld M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119
(december 2000), art. 359a, aant. 7.9. Alleen in het laatste geval, wanneer bewijsuitsluiting
niet mogelijk is omdat het onrechtmatig optreden geen bewijs heeft opgeleverd, acht zij
strafvermindering een goede zaak omdat anders het verzuim zonder consequentie zou blijven.
M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2003,
p. 184. De Hoge Raad is een voorstander van strafvermindering, ook in deze situatie. In HR
7 april 1998, NJ 1998, 559 en HR 22 september 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH heeft de Hoge
Raad op strafvermindering aangedro ngen. In HR 9 mei 2000 , NJ 2000, 521 m.nt Buruma keurde
hij de door het hof gegeven strafvermindering goed.

67 Zie De Hullu in zijn noot onder HR 22 september 1998, NJ 1999, 104. Anders Schalken in
zijn noot onder HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625. ‘Als er van werkelijk nadeel geen sprake
is, ligt een rechterlijk declaratoir inzake de onrechtmatigheid meer voor de hand.’

68 In het verleden kwam het wel voor dat een met een norm strijdig gedrag in het kader van een
onderzoek slechts dan als onrechtmatig werd aangemerkt, wanneer het ook een schending
inhield van een norm die zag op de bescherming van bepaalde belangen van de verdachte,
zodat bewijsuitsluiting aan de orde was. Zie M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van
Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000), art. 359a, aant. 5.1 en de ter plaatse aangehaalde
literatuur. Zie ook par. 6.3.

69 Idem De Hullu in zijn noot onder HR 22 september 1998, NJ 1999, 104.
70 Zie zijn noot onder HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625. Idem, M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over

bewijsuitsluiting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2003, p. 176.
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bezwaar geopperd dat de verdachte geen voordeel hoeft te hebben van de vaststel-
ling dat onrechtm atig is opgespoord.66

Tot slot wordt tegen de modaliteit  dat de onrechtm atigheid  bij de opsporing
wordt aangenomen, zonder dat daar rechtsgevolgen aan worden gekoppeld, het
bezwaar geopperd dat een dergelijke uitspraak weliswaar niet zonder betekenis
is, doch weinig rechtsherstel of reparatie  biedt.67

4.4 Factoren bij afweging

4.4.1 Algemeen

In art. 359a Sv wordt een  strikte scheid ing gemaakt tussen de rechtmatigheidsvraag
en de sanctionering. Bij schending van vormen is er sprake van onrechtmatigheid,
ongeacht het daaraan te koppelen rechtsgevolg. Het begrip onrechtmatig zegt niets
over de aard en de ernst van de schending, of het belang van de geschonden  regel.68

Vormvoorschriften zijn uiteenlopend van aard en betekenis  (zie par. 2.1). De aard
en de ernst van schendingen van vormvoorschriften kunnen eveneens sterk uiteen-
lopen. In het tweede lid van art. 359a Sv staan factoren waarmee de  rechter rekening
moet houden bij zijn oordeel.  Genoemd zijn: het belang dat het geschonden
voorschrift dient; de ernst van het verzuim; en het nadeel dat daardoor wordt
veroorzaa kt. Deze factoren zijn, in samenhang met de beoogde rechtsdoelen, van
betekenis  voor het oordeel van de rechter en daarbij  gaat het niet om de vaststelling
of er onrechtm atig is opgetreden, maar om de vraag of een negatieve reactie moet
volgen op het optreden en zo ja welke reactie.

In zijn arrest HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625, stelt de Hoge Raad dat uit de
wetsgeschiedenis is af te leiden dat de rechter ook rekening mag houden met andere
factoren dan in de wet genoemd, waaronder de ‘ernst van het strafbare feit.’69

Schalken vindt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de wetgever de ernst
van het delict met opzet niet tot zelfstandige wegingsgrond heeft opgewaardeerd,
al geeft hij toe dat de parlementaire stukken op dit punt niet erg duidelijk  zijn.70

Zelf is hij van mening dat de ernst van het feit geen wegingsfactor mag zijn. ‘De
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71 Zie zijn annotatie bij het in de vorige noot aangehaalde arrest.
72 Idem De Hullu in zijn noot onder HR 22 september 1998, NJ 1999, 104. Hij onderschrijft

hiermee de conclusie van advocaat-generaal Van Dorst bij het betreffende arrest, voorzover
hij stelt dat de ernst van het vormverzuim mede wordt bepaald door beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit en dus ook door de zwaarte van het tenlastegelegde feit.
Zie ook J.W. Fokkens: ‘Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring.’
in Met hoofd en hart. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.C.M. Leijten, Zwolle 1994, p.
232.

73 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e druk) Deventer: Kluwer 2002, p. 657.
74 Zie vorige noot. Zie ook M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl.

119 (december 2000), art. 359a, aant. 5.8. Zij spreekt in dit verband over alternatieve causaliteit.
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in acht te nemen proportion aliteit zit niet in de evenredig heid tussen de ernst van
het delict en de zwaarte  van de sanctie, maar in de evenredige verhouding tussen
de zwaarte  van de sanctie en de ernst van de onrechtm atigheid  waarop de sanctie
immers een reactie is.’ Hij houdt dit echter niet vol waar hij overweeg t: ‘Dat de
ernst van het feit in de rechtspraak ook bij vormverzuimen een grotere rol gaat
spelen, is in een tijd van hoge criminaliteit  niet vreemd. Dat de overheid meer
ruimte moet krijgen om die te bestrijden en te bestraffen, wordt vrij algemeen
gevoeld. Het is een zaak van maatschappelijke responsivite it dat de rechter met
die gevoelens rekening houdt,  maar hij mag er zich niet uitsluitend door laten
leiden.’ Hij kent blijkbaar toch enige invloed toe aan de ernst van het feit. Dit is
ook af te leiden uit het voorbeeld  dat hij geeft met betrekking tot het loskoppelen
door de Hoge Raad van de causale  relatie  tussen het mankement in de bevoegd-
heidsuitoefening enerzijds en het langs de weg van de onrechtmatigheid aangetrof-
fen bewijsmateriaal anderzijds, in die zin dat uitsluiting van het materiaal niet meer
het logische gevolg is, doch dat kan worden volstaan met strafvermindering.
Volgens Schalken is deze constructie  in bepaalde gevallen maatschap pelijk aan-
vaardbaar, omdat niet valt uit te leggen waarom bijvoorbee ld een lijk, dat onver-
wacht tijdens een (achteraf onterechte) huiszoeking naar drugs werd gevonden,
processueel als non-existent zou moeten worden beschouwd.71

Zolang de ernst van het feit als een wegingsfactor wordt aangeme rkt, die pas
een rol speelt bij het bepalen van he t rechtsgevolg (sanctie) nadat de onrechtmatig-
heid is vastgesteld, zijn er naar onze mening  geen principiële bezwaren tegen deze
uitbreiding door de Hoge Raad. Er moet ruimte zijn voor belangenafweging en
daarbij  moeten allerlei factoren een rol kunnen spelen, waaronder de ernst van
het feit.72 Het mag echter geen factor zijn die onrechtm atigheid  zelf bepaalt.  Een
uitzondering hierop vormt de situatie waarin de beginselen van proportion aliteit
en subsidiariteit  een directe rol spelen bij de vraag naar de rechtmatigheid  van
een bevoegdheidsuitoefening. In dat geval kan de zwaarte  van het tenlastegelegde
feit ook van betekenis  zijn voor vaststelling van onrechtmatigheid. 

Corstens noemt naast de ernst van het delict nog andere wegingsgronden die
volgens hem betrokken kunnen worden bij de keuze van de sanctie, onder andere
het belang van de waarheid, de verwijtbaarh eid van de betrokken opsporings-
ambtenaren en de mate van schending van grondrechten van de verdachte.73 De
kwestie  of het materiaal ook rechtmatig  vergaard had kunnen zijn, mag daarbij
wel meewegen maar geen allesbepalende rol spelen.74
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75 Uitgebreid hierover Y. Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’, D&D  2002, p. 198-208.
76 In de jurisprudentie wordt dit laatste strikt uitgelegd. Zie bijvoorbeeld HR 26 maart 2002 NJ

2002, 343, waarin de verdachte geen beroep kon doen op de onrechtmatigheid van de
doorzoeking omdat de zolderkamer  niet aan hem maar aan een ander toebehoorde. Zie
hieromtrent ook M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119
(december 2000), art. 359a, aant. 5.7. De beslissing van het Europese Hof in de zaak Kruslin
(EHRM 24 april 1990, NJ 1991, 523), dat het privacyrecht van Kruslin was geschonden, ook
al was niet zijn telefoon maar de telefoon van een derde onrechtmatig afgeluisterd, geeft blijk
van een ruimere opvatting.

77 Zie M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000),
art. 359a, aant. 5.9.

78 Zie zijn noot onder HR 28 mei 2002, NJ 2002, 601 en HR 2 juli 2002, NJ 2002, 602; en Y.
Buruma, ‘Onrechtmatige opsporing’, D&D 2002, p. 198-208.

79 Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e druk) Deventer: Kluwer 2002,
p. 661-662.

80 Zie G.J.M. Corstens (Het Nederlands strafprocesrecht), a.w., p. 661.
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4.4.2 Relativeringen

Naast bovengenoemde factoren die een rol spelen bij het bepalen van de reactie
op onrechtmatigheden zijn er de in de literatuur en jurisprude ntie aangebra chte
relativeringen. Relativeringen zijn omstandigheden die er toe leiden dat de sanctie s
genoemd in art. 359a Sv niet worden toegepast.  Dit betekent niet dat er geen
vormschending heeft plaatsgehad. Het kan wel tot gevolg hebben dat de controle
daarop door de strafrechter op de tocht komt te staan.75

De meest in het oog springende relativering is de Schutznorm. In dit verband
wordt ook wel gesproken van het relativiteitsvereiste. De Schutznorm houdt in
dat de geschonden norm het belang van de verdachte  beoogt te beschermen. De
schending moet dus betrekking hebben op een rechtens te beschermen belang van
de verdachte.76 Bovendien is in de jurispruden tie uitgemaakt dat het belang van
de verdachte in concreto moet zijn geschaad.77 Buruma noemt naast de Schutznorm
als relativiteitsvereiste de meer proces-gerichte relativiteitseis, welke door de Hoge
Raad met het zogenaamde ‘Zwolsmancriterium’ is gegeven voor de niet ontvank-
elijkheid  van het OM. Het gaat hierbij niet om de vraag of de geschonden norm
een rechtens te beschermen belang van de verdachte  bevat, maar om de vraag of
ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke procesorde zijn gemaakt,
waardoor doelbewust of met grove verontachtzaming van de belangen van de
verdachte  aan diens recht op eerlijke behandeling van zijn zaak is te kort gedaan.’78

Andere relativeringen zijn de causaliteit  (sedert HR 7 april 1981, NJ 1981,
443; recent HR 16 april 2002, NJ 359) en de verwijtbaarh eid (HR 19 juni 2001,
NJ 2001, 574 m.nt. JR).79 Wanneer opsporingsambtenaren in redelijkheid  ervan
mochten uitgaan dat zij rechtmatig  handelden en hen ter zake geen enkel verwijt
kan worden gemaakt,  dan is er – aldus Corstens – nog wel grond voor reparatie,
maar gelden het demonstra tie – en het preventieargument niet.80 De Hoge Raad
oordeelde in het aangehaalde arrest (NJ 2001, 574) dat er bij goede trouw geen
plaats is voor bewijsuitsluiting. Daarmee lijkt de Hoge Raad ook het reparatie
argument af te wijzen, althans voor zover dat inhoudt het terzijde stellen van de
verkregen resultaten. De uitspraak van de Hoge Raad biedt wel ruimte voor
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81 Zie r.o. 3.7: ‘Indien het Hof tot het oordeel komt dat er sprake is geweest van binnentreden
van een woning zonder toestemming van de bewoner en zonder dat de daarvoor bij de A lgemene
Wet op het binnentreden gestelde voorschriften zijn nageleefd, zal het, gelet op het bepaalde
in art. 359a Sv, onder ogen dienen te zien of aan dat verzuim enig gevolg moet worden
verbonden.’

82 M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000), art.
359a, aant. 5.8.

83 Y. Buruma ‘Onrechtmatige opsporing’, D&D 2002, p. 198-208. Knigge in zijn noot onder
het arrest Mink. K. (HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625) verbaast de uitspraak van de Hoge Raad
niet. ‘De door het hof geconstateerde onzorgvuldigheden hebben met de strafzaak weinig van
doen. Mij lijkt vooral van belang dat de verdachte door de gang van zaken niet in zijn
verdediging is geschaad.’
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strafvermindering, hetgeen als een vorm van compens atie is aan te merken (zie
par. 4.2).81

Causaliteit  is niet alleen een voorwaarde om tot uitsluiting van het rechtstreeks
onrechtm atig verkregen bewijs te komen, doch speelt ook een belangrijke rol bij
de verboden vruchten. Volgens Embre gts is er een viertal mogelijkheden waarbij
niet (langer) sprake is van causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en
het gevonden bewijsmate riaal. In de eerste plaats kan het oorzakelijk  verband
ontbreken. Er behoeft bijvoorbee ld geen causaal verband te zijn tussen een
onrechtm atige detentie en de tijdens die deten tie afgelegde verklaring. Ten tweede
kan het causale  verband onderbroken of afgezwakt zijn. De vraag is daarbij  wel
wanneer dit laatste wordt verondersteld. Ten derde wijst zij op de alternatieve
causaliteit,  dat wil zeggen de situatie dat het gevonden bewijsmateriaal niet alleen
is voortgesproten uit de onrechtmatige gedraging, maar ook uit een daarvan
onafhankelijke bron. De vierde en laatste  beperking die zij noemt is een variant
op de alternatieve causalite it, bekend o nder de uit het Amerikaanse recht stammende
benaming ‘inevitable discovery exception’. Van een inevitable  discovery is sprake
als het gevonden bewijsmateriaal ook op rechtmatige wijze had kunnen worden
verkregen. Deze laatste beperking van de causaliteit  is volgens Embregts  in de
literatuur wel bepleit,  maar keert niet terug in de jurisprudentie.82

Schalken wijst nog op de specialiteit,  dat wil zeggen de koppeling aan het
te laste gelegde feit in verband waarmee het onrechtm atig optreden plaatsvond
(HR 13 februari 2001, NJ 2001, 365 en HR 2 juli 2002, NJ 2003, 2 m.nt. Kn).
Buruma spreekt hier van salami-norm of salami-techniek.83

Dat bepaalde relativeringen zijn aangebracht is te verklaren uit enerzijds het
streven naar maatschappelijke aanvaardbaarheid en anderzijds de aard en de functie
van het strafproces. Wat het eerste betreft; met name bij een zeer ernstig misdrijf
zal bijvoorbeeld een vrijspraak ten gevolge van bewijsuitsluiting, zeker onder
bepaalde omstandigheden zoals geringe ernst van het vormverzuim en goede trouw
bij de opsporingsambtenaren, verontrustend kunnen werken. Wat het laatste betreft;
in het strafproces staat niet het optreden van de overheid  centraal doch de positie
van de verdachte  en zijn betrokke nheid bij het ten laste gelegde feit. Deze vragen
maken een belangrijk  onderdeel uit van het beslissingsschema zoals dat is
neergelegd in de art. 348-350 Sv. Dit leidt welhaast automatisch tot toepassing
van specialiteit  en het relativiteitsvereiste.

De aangehaalde relativeringen zijn omstandigheden die bij de sanctionering
een rol spelen. In zoverre wijken zij niet af van de hiervoor genoemde  wegingsfacto-
ren. Dit geldt temeer wanneer men beziet dat een relativering ten opzichte  van
de ene sanctie, de toepassing van een andere sanctie niet in de weg hoeft te staan,
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84 Zie bijvoorbeeld HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574.
85 Anders M.C.D. Embregts ‘Similarities and Differences: the Operation of the Exclusionary

Rule in the US, Germany and the Netherlands’ in: C.M. Breur, M.M. Kommer, J.F. Nijboer,
J.M. Reijntjes (eds.) New Trends in Criminal Investigation and Evidence – Volume II,
Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 219-224. Zij is van mening dat alle
rechtsdoelen gelijk gewicht toekomt.

86 Geraadpleegd zijn onder andere M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting (diss.
Tilburg), Deventer: Kluwer 2003; J. Koers, Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2001, met name
p. 563-604; M. Delmas-Marty and J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus
Juris in the Member States, Volume I-IV, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000.
Op de valreep is ook nog het een en ander ontleend aan het Belgische preadvies van S. Berneman
voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,
Sanctionering van onrechtmatig  verkregen bewijsmateriaal (officiële publicatiegegevens
zijn bij sluiting van het onderzoek nog onbekend; en aan het recente dissertatieonderzoek  van
I. Onsea, De bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het Belgische strafrecht: de
subtiele grens tussen waarheidsvinding en grondrechten, Antwerpen-Groningen: Intersentia
2003.
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hetgeen ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad is aangetoond.84 De rechtsdoe-
len, argumenten voor sanctionering zijn hierbij van betekenis. Sommige relative-
ringen passen minder goed bij bepaalde rechtsdoelen. Bijvoorbe eld het concrete
belang van de verdachte  lijkt niet goed te plaatsen bij het demonstratieargument
en het preventiear gument,  maar wel bij het reparatiedo el, mits dat ruim wordt
opgevat (zie par. 4.2). Ontbreekt de verwijtbaarheid bij opsporingsambtenaren
dan is demonstra tie en preventie  minder aangewezen. Voor reparatie  in de zin van
compens atie kan er alle reden zijn. Dat bepaalde relativeringen worden toegepast
ook al strijden zij met de in aanmerking komende rechtsdoelen voor sanctionering
is, zoals gezegd, te verklaren uit enerzijds het streven naar maatschappelijke
aanvaard baarheid  en anderzijds de aard en de functie van het strafproces. Boven-
dien, al zijn de verschillende rechtsdoelen naast elkaar van toepassing, onder om-
standigheden kan aan het ene doel meer gewicht toekomen of meer recht worden
gedaan dan aan de andere doelen.85

5 Rechtsvergelijking

5.1 Inleiding

De toetsing en sanctionering van onrechtmatigheden in het opsporingsonderzoek
en de betekenis daarvan voor de bruikbaarheid  van het daarbij verzamelde materiaal
is, naast de regeling van vormverzuimen, (mede) afhankelijk  van het geldende
bewijsrecht en het karakte r van het strafproces. Het is daarom niet eenvoud ig
uitspraken te doen over de situatie in andere landen, zonder de complete
rechtssystemen met elkaar te vergelijken. Voor dat laatste is in  dit onderzo ek echter
geen ruimte en tijd. Niettemin willen wij toch enige woorden wijden aan die toetsing
elders en de daaraan te verbinden rechtsgevolgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt
van recent gepubliceerd  onderzoek.86 Er is gekozen voor de landen België,
Duitsland en het Engeland en Wales omdat zij in andere deelrapporten ook vaak
onderwerp  zijn van rechtsvergelijking en omdat zij een aardige dwarsdoorsnede
bieden van de verschillende Europese rechtssystemen. Voorafgaand aan de
bespreking van de situatie in de betreffende landen besteden we vanwege de
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87 Zie G.J.M. Corstens, ‘Het nieuwe Wetboek  van strafvordering en het ongeschreven recht’,
in: E. Duijneveld en M.R.S. Hardoar (red.), Het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de
Nederlandse Antillen en Aruba. Commentaar en beschouwingen, Den Haag: Sdu Uitgevers,
Juridisch en Fiscaal 1997, p. 19. Zie ook par. 2.2 van het onderhavige deelrapport.
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historische verweven heid aandacht aan de regeling van vormverzuimen in het
nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba en
gaan we kort in op de ‘exclusionary rule’ in de Verenigde Staten.

5.2.1 De regeling van vormverzuimen (art. 413) in het nieuwe Wetboek van
Strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba (1997)

Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse
Antillen en Aruba is het stelsel van het Nederlandse wetboek tot uitgangspunt
genomen. Het nieuwe wetboek bevat derhalve veel bepalingen die vrijwel gelijk
zijn aan de bepalingen in het Nederlandse wetboek. Afwijkingen houden verband
met het streven normen te codificeren, zoals die in de Nederlandse en Verdragsrech-
telijke jurisprude ntie tot ontwikkeling zijn gekomen. 

Voor de regeling van bewijs in de art. 381-387 Sv NA/A is aansluiting gezocht
bij de art. 338-344 Sv. Een codificatie  van ongeschreven recht is te vinden in art.
413 Sv NA/A. Daarin  is bepaald  wat er kan gebeuren als tijdens het voorbereidend
onderzoek of het onderzoek ter terechtzitting fouten zijn gemaakt.  De kern van
deze bepaling is overgenomen door de Nederlandse Commissie herijking Wetboek
van Strafvordering  en de voorstellen van deze commiss ie hebben  uiteindelijk geleid
tot art. 359a Sv.87 De betreffende bepalingen lijken daardoor op elkaar, al zijn er
wel punten van verschil aan te wijzen. Zo heeft art. 413 Sv NA/A  ook betrekking
op normschendingen tijdens het onderzoek ter terechtzitting gepleegd (lid 1) en
op de verlenging van voorlopige hechtenis bij termijnschending (lid 3). De bepaling
is gedetailleerder dan art. 359a Sv, met name waar het de mogelijkheid van herstel
betreft (leden 2 en 4). Daarnaast is schadevergoeding een van de rechtsgevolgen
waartoe de rechter kan besluiten, naast of in plaats van andere in het artikel
genoemde rechtsgevolgen (lid 6). De bepaling luidt, voor zover hier van belang:

‘1. Indien normen, daaronder begrepen zowel wettelijk omschreven voorschriften
als regels van ongeschreven recht, tijdens het voorbereidend onderzoek (...) zijn
geschonden, kan de rechter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie  of het verzoek van de verdachte  of diens raadsman, de normschending
herstellen, overeenk omstig de aard en de strekking van de geschonden norm, dan
wel bevelen, dat dit zal geschieden. Hij kan daartoe de nodige aanwijzingen geven.
2. Herstel blijft achterwege, indien de normstelling niet meer kan worden hersteld
en de rechtsgevolgen daarvan reeds uit enige wettelijke regeling voortvloeien.
3. (...)
4. Kan herstel als bedoeld  in het eerste en tweede lid niet meer plaatsvinden, dan
blijft de normschending, behoudens in geval van het vijfde lid zonder gevolgen.
5. De rechter kan in zijn eindvonnis, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van
het openbaar ministerie  of op het verzoek van de verdachte  of diens raadsman,
bij schending van voor de procesvoering wezenlijke normen, na een redelijke
afweging van alle in het geding zijnde belangen, beslissen, voor zover een
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88 Zie G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering1993, Arnhem: Gouda Quint
1993, p. 56 e.v.

89 De Commissie Moons (zie G.J.M. Corstens (red), a.w., p. 54-55) wees op de in de literatuur
voor bewijsuitsluiting genoemde argumenten, onderscheiden in rechtsgrond en rechtsdoelen,
maar achtte het niet de taak van de wetgever om aan te geven welk principe of doel voorop
diende te staan. Zij achtte het de taak van de rechter de in aanmerking komende sancties binnen
de wet gestelde grenzen naar eigen inzicht toe te passen. Dit kan een verklaring zijn waarom
in art. 359a Sv, tweede lid, in tegenstelling tot art. 413 Sv NA/A, zevende lid, niet wordt
gesproken over de mate van verwijtbaarheid van degene die de norm schond. Deze
omstandigheid speelt immers alleen een rol bij demonstratie en preventie.
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bijzondere wettelijke bepaling niet reeds in de gevolgen van de normschending
voorziet:
a. dat de hoogte  van de straf, in verhouding tot de ernst van de normschending,
zal worden verlaagd, indien het door de schending veroorzaa kte nadeel langs die
weg redelijkerwijze kan worden gecompenseerd;
b. dat de resultaten van het onderzoek, voor zover zij rechtstreeks door middel
van de normschending zijn verkregen, niet tot het bewijs van het strafbare feit
worden toegelaten, indien redelijkerwijze aanneme lijk is, dat de verdachte  door
het gebruik  van de onderzoeksresultaten ernstig in zijn verdediging is geschaad;
c. dat het openbaar ministerie  niet-ontvank elijk wordt verklaard, indien door
toedoen van de normschending er geen sprake kan zijn van een behandeling van
de zaak, die aan de eisen van een eerlijk proces voldoet.
6. (...)
7. Bij de beoordeling van de normschending en de daaraan te verbinden gevolgen,
alsmede bij de afweging van de in het geding zijnde belangen houdt de rechter
in het bijzonder rekening met het karakter, het gewicht en  de strekking van de no rm,
de ernst van de normschending, het nadeel dat daardoor werd veroorzaa kt, en de
mate van verwijtbaarh eid van degene die de norm schond.’

De argumenten voor een beperking van de wettelijke regeling tot vormverzuimen
tijdens het vooronderzoek  zijn hiervoor al besproken (z ie par. 2.1). Hetzelfde geldt
voor het afwijzen van schadevergoeding als sanctiemo gelijkheid  (zie de par. 2.2
en 4.1). De commissie  Moons was van mening dat vormvoorschriften inzake de
voorlopige hechtenis  een aparte plaats innemen in het stelsel van vormvoorschrif-
ten.88 De wetgever is de commissie  daarin gevolgd.

Ondanks de gedetaillee rdheid van de bepaling blijkt uit de regeling dat ook
hier de wetgever het aan de rechter heeft overgelaten een oordeel te vormen omtrent
de rechtsgevo lgen die aan het vormverzuim in concreto verbonden moeten worden.
De rechter moet, zo blijkt uit lid 5 aanhef, een belangenafweging maken en daarbij
in het bijzonder rekening houden met de in lid 7 genoemde omstandigheden. Er
wordt daarbij gesproken over een ‘redelijke afweging van alle in het geding zijnde
belangen’.  Art. 359a Sv lijkt op dit punt minder ruimte te bieden aan de rechter.
Die bepaling wijst slechts op de mogelijke beslissingen als gevolg van vormverzui-
men en stelt verder dat de rechtbank bij zijn beslissing rekening moet houden met
belang dat het geschonden  voorschrift d ient, de ernst van het verzuim en het nadeel
dat daardoor wordt veroorzaak t.89 Een afweging van alle in het geding zijnde
belangen zit echter altijd al opgesloten in de beslissing van de rechter. Bovendien
oordeelt  de Hoge Raad in zijn arrest HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625, dat uit de
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90 Wij gaan er hierbij van uit dat met de verwijzing naar de beginselen van een behoorlijke
procesorde in art. 359a Sv lid 1 onder c hetzelfde wordt bedoeld als met de verwijzing naar
een eerlijk proces in art. 413 Sv NA/A lid 5 onder c.

91 Zie G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering1993, Arnhem: Gouda Quint
1993, p.55.

92 Zie bijvoorbeeld M.C.D. Embregts, (Uitsluitsel over bewijsuitsluiting) a.w., p. 11-12.
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wetsgeschiedenis  is af te leiden dat de rechter ook rekening mag houden met andere
factoren dan in de wet genoemd (zie par. 4.4.1).

De Arubaanse regeling stelt wel minimum voorwaarden aan de toepassing
van de verschillende sancties. Strafvermindering is alleen mogelijk  indien nadeel
wordt vastgesteld; bewijsuitsluiting komt alleen in aanmerking wanneer het
resultaten betreft die rechtstreeks door middel van de normschending zijn verkregen
en indien redelijkerwijze aanneme lijk is, dat de verdachte  door het gebruik  van
de onderzoeksresultaten ernstig in zijn verdediging zou worden geschaad; niet
ontvanke lijk verklaring is slechts aan de orde indien door toedoen van de
normschending geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces. Deze voorwaarden
zijn overigens ook terug te vinden in art. 539a lid 1 Sv, met uitzondering van de
voorwaarde dat de verdachte  door het gebruik  van de onderzoeksresultaten ernstig
in zijn belangen is geschaad.90 Deze laatste voorwaarde wordt in de literatuur wel
vereenzelvigd met de ‘Schutznorm’.  De Commissie  Moons achtte de tijd nog niet
rijp voor een verdergaande codificatie van het leerstuk dan zij voorstelde en merkte
in dat verband op: ‘Zo zijn het begrip “Schutznorm” en de daaraan te stellen eisen
nog onvoldoende uitgekristalliseerd om deze wettelijk vast te leggen.’91

5.2.2 De ‘exclusionary rule’ in de VS

Het Amerikaanse leerstuk van de ‘exclusionary rule’ heeft model gestaan voor
de ontwikkelingen in het Nederlandse recht omtrent de uitsluiting van bewijs.
Uitsluiting van bewijs op basis van de exclusionary rule is in de Amerikaanse
rechtspraak aan de orde, wanneer het bewijs is verzameld  in strijd met grondwette-
lijk beschermde rechten. De uitsluitingsregels zijn veelal gekopp eld aan Amende-
menten bij de Constititutie. Bekend is vooral de uitsluitingsregel gekopp eld aan
het ‘Fourth Amendement dat betrekking heeft op ‘search and seizure’ Het is met
name deze uitsluitingsregel die model staat wanneer in de literatuur de ‘exclusionary
rule’ in het Amerikaanse recht aan de orde is. Het vijfde en zesde amendement
gaan over zelfincriminatie en verdedigingsrechten en hebben elk hun eigen
exclusionary rule. Dat b esprekingen in de literatuur veelal beperkt zijn tot het vierde
amendement is mogelijk  te verklaren uit het feit dat in dat geval niet de betrouw-
baarheid  van het bewijs in het geding is, doch zuiver de onrechtmatigheid. Bij
het vijfde en zesde amendement is niet uit te sluiten dat ook de betrouwb aarheid
van het materiaal een belangrijke rol speelt bij de overweging tot uitsluiting.92

Om er voor te zorgen dat het Vierde Amendement geen holle frase zou
worden, introduceerde het Amerikaanse hooggerechtshof de exclusionary rule.
Hoewel in beginsel al het overheidsoptreden binnen het bereik van de uitsluitingsre-
gel valt, wordt zij niet altijd toegepast. Ten eerste moet de geschonden norm dienen
ter bescherming van een belang van de verdachte. In het Amerikaanse recht spreekt
men van ‘standing’. Ten tweede moet er sprake zijn van causaliteit  tussen de
onrechtmatige gedraging en het gevonden bewijsmate riaal. Een beperking van
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93 Zie M.C.D. Embregts, (Uitsluitsel over bewijsuitsluiting) a.w., p. 157 en de ter plaatse
aangehaalde literatuur.

94 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen: 1999, deelrapport 9, Bewijsrecht en
bewijsmotivering (J.B.H.M. Simmelink). Zie met name p. 423 e.v.

95 Door de afwezigheid van een systematische wettelijke regeling bestaat er in de praktijk – aldus
Van den Wyngaert – een grote onzekerheid met betrekking tot de toelaatbaarheid van bepaalde
politionele opsporingsmethoden. De normerende functie van de bewijsuitsluitingsreg el schiet
hier te kort. Een wettelijke regeling voor de bijzondere opsporingsmethoden  is noodzakelijk.
C. Van den Wyngaert, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apel doorn:
Maklu 1998, p. 698-699. Recentelijk is deze discussie uitgemond in de Wet van 6 januari
2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden  en enige andere onderzoeksmethoden,
B.S. 12 mei 2003.

96 Zie bijvoorbeeld Cass. 13 mei 1986, Pas. 1986, I, nr. 558.
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de causale  keten wordt gevormd door de ‘attenuation of the taint’; de ‘alternatieve
causaliteit, in Amerika bekend onder de naam ‘Independent Source’ en ‘inevitable
discouvery’. Ten derde kent het Amerikaanse recht de ‘Good faith exception,
hegeen wil zeggen  dat het bewijs niet wordt uitgesloten als de opsporingsambtenaar
te goeder trouw heeft gehandeld. Deze laatste exceptie  knoopt vooral aan bij het
preventiedoel vanuit een individueel perspectief. In dat laatste schuilt ook een
belangrijk  argument voor kritiek. Het doel wordt op deze wijze vanuit tweeërlei
gezichtspunt te eng gedefinieerd. Ten eerste wo rdt met uitsluiting meerdere doelen
gediend, namelijk  ook demonstra tie en reparatie. Ten tweede geldt preventie  niet
alleen het individuele geval, maar moeten opsporingsambtenaren in het algemeen
ontmoedigd worden dergelijke handelingen te verrichten.

De relativeringen in het Amerikaanse recht komen sterk overeen met de
relativeringen in het Nederlandse recht. Dit is niet toevallig, maar heeft alles te
maken met het feit dat het Amerikaanse leerstuk van de exclusionary rule model
heeft gestaan voor de ontwikkeling in Nederland van dat leerstuk. Omgekeerd,
is het niet-ontvank elijk verklaren van het openbaar ministerie  voor onrechtmatige
opsporing in de Verenigde Staten vrijwel ondenkbaar.  Zelfs een zeer grove
schending van grondrechten zal niet uitmonden in een ‘dismissal of the case’. Dat
gevolg treedt evenmin in als grondrechten van derden doelbewust zijn geschonden
met het oog op het verkrijgen van bewijs  tegen een verdachte.93

5.3 Sanctionering van onrechtmatigheden in de opsporing in België, Duits-
land en Engeland en Wales

5.3.1 België

Sanctionering onrechtmatigheden
In principe geldt in België  een vrij bewijsstelse l: de rechter mag bij de vorming
van zijn oordeel gebruik  maken van alle bewijsmidd elen, wanneer geen bijzonder
bewijsmiddel is voorgeschreven. Het bewijsmateriaal moet wel ‘op eerlijke wijze
en zonder slinkse middelen’ zijn vergaard.94 In de wet is niet geregeld  wat als
onrechtm atig verkregen bewijs moet worden aangeme rkt.95 Volgens het Hof van
Cassatie  moet de rechter elk bewijs uit de debatten weren dat een schending
uitmaakt van een wet of van essentiële  principes van het strafproces, zoals de
rechten van de verdediging.96 Schending van art. 6 of art. 8 EVRM kan leiden tot
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97 Uitgebreid hierover F. Goossens, Het onrechtmatig  verkregen bewijs in strafzaken: begrip
en gevolgen, Advocatenpraktijk, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, 1999.

98 Cass. 23 januari 1990, J.T. 1991, 395.
99 C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 928-932.
100 Zie I. Onsea, De bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het Belgische strafrecht:

de subtiele grens tussen waarheidsvinding en grondrechten, Intersentia 2003, p. 241 e.v;
en vooral ook het verderop nog te bespreken preadvies van de Belgische sectie, opgesteld door
S. Berneman voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en
Nederland. In het arrest van 14 oktober 2003 (nr. P.03.0762.N) neemt het Hof van Cassatie
van België met zoveel woorden afstand van de strenge traditionele visie betreffende de
sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijs.

101 Ph. Traest, Het bewijs in strafzaken, Gent: Mys & Breesch 1992, 285 e.v; en C. Van den
Wyngaert (1998), a.w., p. 924 e.v.

102 Een ander voorbeeld biedt het Transnuclear-arrest (Cass. 6 mei 1993, R.W . 1993-94, 382,
met noot A. De Nauw). Daarin aanvaardde het Hof van Cassatie dat de rechter de strafvordering
niet ontvankelijk kan verklaren wegens een ernstige schending van het zwijgrecht.

103 I. Onsea, a.w., p. 236 e.v en de ter plaatse aangehaalde literatuur.
104 In tegenstelling tot de procedure voor de onderzoeksgerechten  met betrekking tot de zuivering

van nietigheden (zie hieronder) worden de ‘nietig verklaarde’ stukken niet uit het dossier
verwijderd, maar enkel uit de debatten gew eerd. De rechter mag met deze stukken geen rekening
houden, maar hoeft ook niet expliciet te vermelden dat hij bewijsmateriaal heeft uitgesloten.
Er kan dus twijfel bestaan over het feit of de rechter zijn beslissing heeft gegrond op
onrechtmatig bewijs of niet.I. Onsea, a.w., p. 238.
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onrechtmatigheid van het bew ijs.97 Uit art. 6 EVRM kunnen echter geen algemene
regels worden geput om te stellen dat onregelmatig verkregen bewijs niet voor
de beoordeling van de  rechter in aanmerking mag komen. Artikel 6 EVRM spreekt
immers niet over de gevolgen. Het Europees Hof voor de rechten van de mens
neemt als uitgangspunt dat de lidstaten zelf het bewijs en de toelaatbaa rheid ervan
moeten regelen. Het Hof van Cassatie heeft zich bij deze rechtspraak aangesloten.98

De rechtspraak over de toelaatbaa rheid van het bewijs is de laatste jaren sterk
geëvolueerd. De categorie  van bewijzen die als onrechtm atig worden aangemerkt,
is in de loop de jaren sterk uitgebreid. Onderscheiden worden: nietige bewijzen
(voortkomend uit de schending van op straffe van nietigheid  voorgeschreven
vormvoorschriften);  bewijzen verkregen door een misdrijf; bewijzen verkregen
door schending van het recht op privacy;  bewijzen verkregen met miskenning van
de rechten van de verdediging; en bewijzen verkregen met miskenning van de
menselijke waardigheid.99

De Belgische rechtspraak is in het algemeen streng ten aanzien van onrecht-
matig verkregen bewijs, al is de laatste jaren een voorzichtige tendens tot versoe-
peling van de strenge bewijsuitsluitingsregel waarneembaar. 100 De preventiegedach-
te speelt een belangrijke rol.101 De meest vergaande reactie op een fout in de
opsporing is, net als in Nederland, de niet-ontvankelijkverklaring. Deze sanctie
wordt wel toegepast bij politionele  provocatie.102 In het algemeen kan men stellen
dat de strafvervolging onmogelijk wordt wanneer de overheid  bedriegelijke
middelen aanwendt bij de opsporing en vervolging.103 Meestal volstaat de rechter
echter met uitsluiting van het bewijs dat onrechtma tig is verkregen en de eventuele
vruchten daarvan.104 Zo oordeelde het Hof van Cassatie  dat de onwettigh eid of
de onregelmatigheid van de tot staving van de strafvordering aange brachte bewijzen
niet kunnen leiden tot de  niet-ontvankelijkheid ervan, maar we l de grondslag ervan
kunnen aantasten. De regels met betrekking tot de bewijsvoering vereisen dat de
onregelm atig bevonden bewijzen uit de debatten worden geweerd samen met de
elementen die er het gevolg van zijn, maar verhinderen niet dat de rechter uitspraak
doet op grond van andere bewijselementen die, zonder aangetast te zijn door een
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105 (Cass. 23 december 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 534). Zie omtrent ‘fruits of the poisonous tree’
C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 925 e.v.

106 I. Onsea, a.w., p. 239, onder noot 1111.
107 Zie I. Onsea, a.w., p. 238 e.v. en C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 926. Zij wijzen op

de rechtspraak in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
108 Aldus ook Onsea. Zie vorige noot.
109 B. De Smet, ‘De omkadering van het gerechtelijk onderzoek na de Wet Franchimont’, in: Het

vernieuwde strafprocesrecht.  Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, CBR
Antwerpen: Maklu 1998, p. 55-92.

110 C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 926. Van betekenis zijn hier onder andere het arrest
van het Hof van Cassatie van 17 januari 1990, R.W. 1990-91, 463-464 met kritische noot
van L. Huybrechts (onrechtmatige aangifte van een particulier) en het arrest van het Hof van
Cassatie van 30 mei 1995, Rec. Cass. 1996, p. 150 (de zaak Guy Georges; onrechtmatige
aangifte buitenlandse opsporingsdienst), met noot van Ph. Traest die kritische kanttekeningen
maakt bij dit onderscheid. Van den Wyngaert deelt deze kritiek. Zie ook par. 10.2.

111 I. Onsea, a.w., p. 243. Zij deelt de kritiek van onder andere van Van den Wyngaert (1998)
a.w., p. 927 en van Traest a.w., p. 146-147 op het onderscheid tussen de aangifte en het bewijs
niet: ‘Deze auteu rs vrezen dat ontoelaatbare opsporingsmethoden  door opsporingsautoriteiten
aan particuliere en buitenlandse collega’s zouden worden uitbesteed om onrechtmatige
bewijsve rkrijging op die manier ‘wit te wassen’. Dit lijkt ons te ver gezocht. Dergelijke
opvatting komt o.i. overeen met het uitbrengen van een ‘motie van wantrouwen’ tegenover
het openbaar ministerie, dat bij de bewijsverzameling zelf gehouden is door het loyaliteitsbegin-
sel’. Zie ook par. 10.2

112 Formele publicatiegegevens zijn de afronding van dit rapport nog niet bekend.
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gebrek, aan het vrije debat tussen partijen onderworpen zijn. De onwettigh eid van
een bewijsmiddel tast slechts dan het recht op verdediging en op een eerlijk proces
onherstelbaar aan, wanneer alle onderzoeksdaden door hun verstrengeling met
het onwettig bewijs met dezelfde onwettigheid zijn behep t en zowel het gerechtelijk
onderzoek als de strafvordering er volledig op steunen. Een onwettig bewijsmiddel
heeft dus niet noodzak elijk tot gevolg dat alle latere onderzoeksdaden daardoor
nietig zijn.105 Strafvermind ering is in België alleen aan de orde  bij het overschrijden
van de redelijke termijn.106

In vergelijking met de omringende landen, wordt in België  het onrechtm atig
verkregen bewijs streng gesanctioneerd. In de literatuur rijst daarom de vraag of
de ‘uitsluitingsregel’ niet moet worden versoepeld.107 Een automatische toepassing
van de uitsluitingsregel gaat verder dan hetgeen het Europees Hof als kwaliteitseisen
voor het bewijs vooropste lt.108 Met andere woorden, de rechtspraak van het
Europees Hof biedt de ruimte voor relativering. De Smet wijst op een relativering
die in de Belgische rechtspraak al wordt toegepas t, namelijk  de versoepeling van
het causaal verband tussen primaire en secundaire bewijsgegevens.109 Van den
Wyngaert noemt het ondersch eid dat de rechtspraak heeft gemaakt tussen de
‘aangifte’ en het ‘bewijs’.110 Deze voorzichtige evolutie in de rechtspraak wordt
in het algemeen toegejuicht door Onsea: ‘Er moet inderdaad meer vrijheid aan
de rechter worden overgelaten om op basis van zijn deskund igheid en ervaring
een evenwichtige belangenafweging te garanderen. Men stelt namelijk  vast dat
naarmate  de sociale onrust over criminaliteit  stijgt of daalt, de druk op het loslaten
van de uitsluitingsregel ook toe- of afneemt De rechter dient derhalve het juiste
evenwicht te bewaren in deze communicerende vaten.’111 Bijzondere aandacht
in dit verband verdient het zeer recente  preadvies van de Belgische sectie voor
de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België  en Nederland,
opgesteld  door S. Berneman onder de titel, Sanctionering van onrechtm atig
verkregen bewijsmateriaal.112 Zijn betoog knoopt aan bij het arrest van het Hof
van Cassatie van België van 14 oktober 2003 (nr. P.03.0762.N) en de daarbij
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113 Hij wijst er verder op dat het strafproces  ertoe moet leiden de waarheid te ontdekken: ‘Dit
houdt in dat een onschuldige niet mag worden veroordeeld. Het Hof heeft reeds verscheidene
malen beslist dat het recht van verdediging kan vereisen dat de feitenrechter toch acht slaat
op de inhoud van nietig verklaarde, maar voor de beklaagde voordelige stukken.’  Tenslotte
overweegt hij: ‘De hierbij door het bestreden  arrest ingeslagen weg is in andere landen, zoals
Frankrijk en zeker in Nederland reeds geruime tijd g angbaar. Een tussen de ver schillende landen
meer uniforme bewijsregeling in strafzak en is ongetwijfeld bevorderlijk voor het tot stand
komen van de Europese gerechtelijke ruimte, te meer nu het EVRM evenmin in alle gevallen
tot uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs dwingt.’ Ter vergelijking wijst hij ook nog
op het Statuut van Rome van het ICC dat er in art. 69 van uit gaat dat het Hof overeenkomstig
het Reglement voor de proces- en bewijsvoering beslist of het bewijs relevant of ontvankelijk
is, waarbij het onder meer rekening houdt met de bewijskracht ervan en met de afbreuk die
dit bewijs kan doen aan een eerlijk proces of aan een eerlijke afweging van de verklaring van
een getuige en dat bewijsmateriaal verkregen door schending van het Statuut of van
internationaal erkende mensenrechten slechts niet-ontvankelijk is indien de schending ernstige
twijfel doet rijzen ten aanzien van de betrouwbaarheid van het bewijs of de toelating van het
bewijs in strijd zou zijn met de integriteit van de rechtspleging en deze ernstig zou schaden.
Wanneer  het Hof beslist over de relevantie of de ontvankelijkheid van het bewijs dat door
een Staat is vergaard, doet het geen uitspraak over de toepassing van het nationale recht van
die Staat.
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behorende conclusie van A–G  De Swaef. In zijn conc lusie neemt De Swaef afstand
van de strenge traditionele  visie betreffende de sanctionering van onrechtm atig
verkregen bewijs. De rechter moet ruimte hebben om zich te buigen over de vraag
welke gevolgen in het concrete  geval aan onrechtm atig politieoptreden moeten
worden verbonden. Hij overweegt ondermeer: ‘Als bewijsuitsluiting geen
automatische sanctie is op onrechtmatigheden zal de rechter het belang van
bescherming tegen onrechtmatig  politieoptreden kunnen afwegen tegen het belang
van bescherming tegen misdrijven. Bewijsuitsluiting die tot vrijspraak leidt is
daarbij  een sanctie die best slechts te rechtvaardigen is bij doelbewuste  wetsschen-
nis, grove onachtzaamheden of miskenning van beginselen van een behoorlijke
procesorde. Bewijsuitsluiting zal daarenboven eveneens toegepast worden wanneer
de begane onrechtm atigheid  de betrouwb aarheid  van het bewijs heeft aangetast.
Is het onrechtm atig verkregen bewijs evenwel zow el betrouwbaar als overtuigend,
dan hoeft het niet buiten de rechterlijke oordeelsvorming te worden gehouden,
op voorwaarde dat het gebruik van dit bewijs niet in strijd is met het recht van
de beklaagde op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd. (...) De toekenning
aan de rechter van een ruimere appreciatie bevoegd heid bij de sanctionering van
onrechtm atig verkregen bewijs houdt bovendien de mogelijkheid in bij de
strafoplegging rekening te houden met het geschonden belang’113 Met het oog op
de toekomst en het bestaande Voorontwerp  van het Wetboek van Strafprocesrecht,
met name Hoofdstuk 4 dat handelt  over de nietigheidsgronden en waarin
nietigheidsgronden van openbare orde zijn opgesomd die niet langer aan de
beoordeling van de rechter zouden zijn overgelaten en waarbij het dan onder andere
gaat om bepalingen betreffende huisvredebreuk, huiszoeking, afluisteren en
onderzoeksmaatregelen die een schending van de lichamelijke integriteit
meebrengen, merkt De Swaef tenslotte op: ‘Het zal de Belgische Wetgever b ehoren
zich te beraden of het toch niet verkieslijk  is dat de rechter armslag behoudt bij
het beoordelen van de gevolgen van onrechtmatigheden in het strafgebeuren, nu
deze het best geplaatst is om tot een concrete  afweging van de in het geding zijnde
belangen te komen. Een algemeen en voldoende speelruimte latende wettelijk kader,
gekopp eld aan de bestaande rechtsmiddelen zowel tijdens het vooronderzoek als
bij de feitenrechter, moeten de rechtsbescherming afdoende kunnen waarborgen.’
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114 De overweging van het Hof van Beroep van Antwerpen voor bewijsuitsluiting komt – voor zover
niet de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal betreffende – overeen met het Zwolsman-
criterium voor niet ontvankelijkheid van het OM.

115 Uitgebreid over dit toezicht C. Van den Wyngaert (1998), p. 836 e.v. Zij wijst er op dat met
de nieuwe regeling wel een systeem van zuivering van het strafdossier  werd ingevoerd, maar
dat nergens inhoudelijke criteria werden bepaald om uit te maken wat het gevolg is dat moet
worden vastgeknoopt aan procedurevoorschriften. A.w., p. 842-843.

116 C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 698.
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Het Hof van Cassatie  volgt de visie uiteengezet in de conclusie  en verwerpt het
cassatieberoep tegen de het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, dat voor
het bewijs gebruik  had gemaakt van de resultaten van een onrechtmatige
doorzoeking van het voertuig van de verdachte. De eiser in cassatie  was schuldig
verklaart uitsluitend op basis van die onrechtmatige doorzoeking en de bewijzen
die naar aanleiding daarvan waren verzameld. Het Hof van Cassatie  overweegt
dat uitsluiting van op onrechtmatige wijze verkregen bewijsmateriaal slechts aan
de orde is: wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt voorgeschre-
ven op straffe van nietigheid; ofwel de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid
van het bewijs heeft aangetast;  dan wel het gebruik  van het bewijs in strijd is met
het recht op een eerlijk proces. Het oordeel van de appelrechters dat de sanctie
van de bewijsuitsluiting moet worden gereserveerd voor de gevallen waarin door
onrechtmatige opsporing de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal is aangetast
en voor de gevallen waarin het optreden van de politie is aan te merken als een
‘ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor
doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van eiser (verdachte)
aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan’,  is –
aldus het Hof van Cassatie  – in overeenstemming met het recht.114

Kamer van Inbeschuldigingstelling
Vroeger bestond geen ambtshalve toezicht op de regelmatigh eid van de rechtsple-
ging in de loop van het gerechtelijk  onderzoek. Onregelmatigheden in verband
met de bewijsverkrijging, procesverzuimen of nietigheden werden samen met de
beoordeling van de zaak zelf aan de ‘vonnisrechter‘ voorgelegd. Sinds de Wet
van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk  onderzoek (B.S. 2 april 1998), is de
controle  over het verloop van de gerechtelijke onderzoeken en de regelmatigh eid
van de onderzoeksve rrichtingen toegewezen aan de kamer van inbeschuldigingstel-
ling. Deze kamer houdt ambtsha lve toezicht (art. 136 Sv) en heeft de mogelijkheid
ambtshalve dan wel op vordering van het openbaar ministerie  of verzoek van de
partijen het strafdossier te zuiveren en de ‘besmette  stukken’ uit het dossier te
verwijderen (art. 235bis  Sv).115 Dit betekent dat bewijsuitsluiting dus niet langer
is voorbehouden aan de ‘vonnisrechter’ doch ook kan plaatshebben tijdens het
vooronderzoek, mits dit bij wijze van gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd,
hetgeen overigens lang niet altijd het geval is.116 

Het wordt als een voordeel van de (nieuwe) regeling gezien dat de zaak
‘gezuiverd’ op de terechtzitting komt en de ‘vonnisrechter’ zich kan concentreren
op de grond van de zaak. Zou hij een dossier met ‘besmette’ bewijzen krijgen
voorgelegd, dan kan hij deze niet meer goed wegdenken en is het niet uitgesloten
dat hij zich toch door die ‘besmette’ bewijzen laat beïnvloeden. Bovendien,
procesverzuimen die in een vroeg stadium van de procedure worden ontdekt,
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117 C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 841. Zie ook de ter plaatse aangehaalde literatuur.
118 C. Van den Wyngaert en B. De Smet, ‘De sanctionering van vormverzuimen: een dissenting

opinion bij het voorstel van de Commissie Strafprocesrecht’, in: Het tweede voorontwerp
van de Commissie Strafprocesrecht, Gent: Mys & Brees 1997, p. 59-84.

119 Vgl. omtrent de normerende functie van bewijsuitsluiting ook N.Jörg, ‘De exclusionary rule
als drijfveer achter normering van bevoegdheden’, D&D  1989, p. 654-670.

120 C. Van den Wyngaert (1998), a.w., p. 841-843. Ter plaatste wijst zij op de Nederlandse
wetgever die, omwille van de talrijke bezwaren  tegen de behandeling van de ‘nietigheden’
in de fase van het vooronderzoek, resoluut heeft gekozen voor de behandeling op de
terechtzitting en die inhoudelijke criteria heeft vastgesteld om te bepalen hoe procedurefouten
tijdens het vooronderzoek moeten worden gesanctioneerd. Nietigheid is daarbij één, maar
niet de enige sanctie.
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kunnen mogelijk  nog kunnen worden hersteld. Gaat het om niet herstelbare
verzuimen, dan is het vanuit proceseconomisch standpunt beter de zaak vroegtijdig
stop te zetten en niet door te gaan tot op zitting, om dan vast te stellen dat de
strafvordering niet ontvanke lijk is of het bewijs ontoelaatbaar,  met als gevolg een
voor het publiek onverteerbare vrijspraak wegens procedurefouten. 117

In de Belgische literatuur is men toch niet onverdee ld gelukkig  met de keuze
van de wetgever.118 Er zijn belangrijke nadelen aan de nieuwe regeling. Van den
Wyngae rt, die niet bijzonder overtuigd is van de proceseconomische voordelen
en er op wijst dat het argument dat de vonnisrechter besmette  bewijzen niet kan
wegdenken misschien zou mogen meetellen voor lekenrechters, maar niet voor
beroepsrechters, noemt de volgende: Door over vormverzuimen en vraagstukken
van rechtmatigh eid niet meer op de openbare zitting te beslissen, gaat het
normerende effect van de controle  en sanctionering verloren.119 Ook de interne
openbaa rheid kan een probleem zijn als de rechter een ‘gezuiverd’ dossier in handen
krijgt. De rechter kan op kennisachterstand komen ten opzichte  van de andere
partijen.. Een belangrijk  punt van kritiek hangt samen met het ondersch eid tussen
bewijsverkrijging en bewijswaardering. Omdat de beslissing over de grond van
de zaak aan de ‘vonnisrechter’ moet blijven voorbehouden, bepaalt  art. 235bis
Sv dat de nietigheden die verband houden met de bewijswaardering nog voor het
vonnisgerecht kunnen worden ingeroepen. Enkel de nietigheden in verband met
de bewijsverkrijging kunnen in de onderzoeksfase worden gezuiverd. Hoe dit
ondersch eid in de praktijk moet worden gemaakt is echter bijzonder onduidelijk.
Daar komt bij dat de rechter, conform de rechtspraak van het Europees Hof, de
eerlijkheid  van de procedure in haar geheel moet beoordelen en dat is moeilijk,
indien een onderdeel van de procedure van de hoofdzaak is afgesplitst en naar
het vooronderzoek is overgebracht. Bovendien is het systeem – aldus Van den
Wyngaert – halfslachtig  omdat het anders dan in het Franse systeem dat als
voorbeeld  diende, geen definitieve zuivering van de nietigheden heeft ingevoerd.
Nietigheden kunnen, maar moeten niet worden ingeroepen voor het onderzoeksge-
recht. Partijen kunnen hun ‘joker’ bewaren voor de terechtzitting. Tot slot wijst
zij er op dat met de nieuwe regeling wel een systeem van zuivering van het
strafdossier werd ingevoerd, maar dat nergens inhoudelijke criteria werden bepaald
om uit te maken wat het gevolg is dat moet worden vastgeknoopt aan procedure-
voorschriften. ‘De term nietigheden is een zeer misleidende term, omdat hij
suggereert dat telkens de zwaarste sanctie, de nietigheidssanctie zou moeten worden
toegepast.’120
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121 Een uitzondering hierop vormen art. 136a III en art. 163a V StPO en art. 100b, V StPO. De
eerste twee bepalingen betreffen verklaringen van verdachte en getuigen en komen hieronder
nader aan bod. De laatste bepaling betreft ‘random finding’. Informatie verkregen door een
telefoontap, die andere feiten betreft dan waarvoor de tap was bevolen, mag alleen worden
gebruikt indien het feiten betreft die zelfstandig een tapbevel zouden kunnen rechtvaardigen.

122 Zie M.C.D. Embregts, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer
2003, p. 35 e.v. Zie ook K. Tiedemann en J. Vogel, ‘Rapport national allemand National report
of Germany’, in: M. Delmas-Marty and J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the
Corpus Juris in the Member States, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia

372

5.3.2 Duitsland

De StPO kent een limitatief aantal bewijsmiddelen: ‘Zeugen’, ‘Sachverständigen’,
‘Augenschein’, ‘Urkunden’ en andere ‘Schriftstücke’ en de verklaring van de
‘Beschuldigte’.  Politieverbalen van getuigenverklaringen worden niet toegelaten
tot het bewijs. De getuige moet in persoon verschijnen voor de rechter. Dit volgt
uit het onmidde llijkheidsbe ginsel.  De politieofficier die het verhoor heeft geleid,
kan wel zelf als getuige worden gehoord, mits de veroordeelde is gewezen op zijn
rechten. Hoewel de opsomming van de bewijsmiddelen uitputtend is, is het
bewijsstelsel in principe open. Het bewijsmiddel ‘Augenschein’ functioneert
namelijk, net als bij ons de ‘eigen waarneming’ van de rechter, als sluitpost.  De
plicht voor de rechter tot opheldering van de materiële  waarheid, wordt begrens
door de ‘Beweisverbote’.  Onderscheiden worden de ‘Beweiserhebungsverbote’
(de verkrijgingsverboden) en de ‘Beweisverwertungsverbote’ (de gebruiksverbo-
den). De verkrijgingsverboden vloeien rechtstreeks voort uit de wet en doen zich
voor in drie varianten: de ‘Beweisthemaverbote’, dat wil zeggen dat bepaalde feiten
niet tot onderwerp  van bewijsvoering mogen worden gemaakt,  bijvoorbee ld
staatsgeheimen en ambtsgeheimen; de ‘Beweismittelverbote’,  dat wil zeggen dat
materiaal onder bepaalde omstandigheden niet als bewijs mag worden aangewend,
bijvoorbeeld de verklaring van een verschoningsgerechtigde; en de ‘Beweismethoden-
verbote’, dat wil zeggen dat een bepaalde verkrijgingswijze niet is toegestaan,
bijvoorbee ld mishandeling of uitputting om een verklaring te krijgen. De
gebruiksverboden daarentegen kunnen in veruit de meeste gevallen niet direct op
een wettelijke basis worden gestoeld. Het zijn doorgaans ongeschreven normen
die aan het gebruik  van bewijsmateriaal in de weg staan.121

De wetgever heeft bij de meeste verkrijgingsverboden niet aangegeven of
bij de overtreding daarvan tot bewijsuitsluiting moet worden overgegaan. In die
gevallen staat dus niet vast dat ook een gebruiksverbod geldt. Gebruiksverboden
kunnen zich daarnaast ook voordoen, los van een verkrijgingsverbod. Met het oog
op dit laatste aspect worden gebruiksverboden weer onderscheiden in onzelfstandige
gebruiksverboden, dat wil zeggen, gekoppe ld aan een verkrijgingsverbod en
zelfstandige gebruiksverboden. In het laatste geval vindt de bewijsvergaring plaats
overeenk omstig bestaande bevoegdheden, maar wordt een inbreuk gemaakt op
individuele  grondrechten. Doorgaans betreft het een inbreuk op de artikelen 1
(Menschenwürde) en 2 (persoonlijkheidsrecht en andere individuele vrijheidsrech-
ten) van de Grondw et. Het kan bijvoorbee ld zo zijn dat volkomen legaal verkregen
bewijsmateriaal niet gebruikt mag worden om redenen van privacybescherming.
Hierbij kan men denken aan bepaalde passages uit een in beslaggenomen dagboek
of gesprekken die op (video)band zijn vastgelegd. Het is dan in het bijzonder de
inhoud van het bewijsmateriaal die aan het gebruik  in de weg staat.122 Evenmin
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2000, p. 349-415, met name p. 408-409.
123 In deze bepaling wordt een aantal beperkingen gesteld aan het verhoor van een verdachte.

Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van mishandeling, uitputting, foltering, misleiding
en hypnose. Op deze wijze verkregen verklaringen van de verdachte zijn onbruikbaar en het
maakt voor dit gebruiksverbod geen verschil of de verdachte al of niet heeft ingestemd met
de verhoormethode. Een vergelijkbaar verbod geldt in gevolge art. 163a StPO ook voor ook
voor verklaringen van getuigen.

124 Zie M.C.D. Embregts (Uitsluitsel over bewijsuitsluiting) a.w., p. 37-38 en K. Tiedemann en
J. Vogel, a.w., p. 408-409. De laatste twee wijzen er op dat niet iedere schending van wettelijke
regels tot bewijsuitsluiting leidt en geven als voorbeeld de ‘beroemde’ beslissing van het
Bundesgerichtshof naar aanleiding van een bloedafname die in strijd met art. 81a StPO niet
door een arts doch (te goeder trouw) door een eerste hulp assistent gedaan. Volgens het
Bundesgerichtshof was het resultaat van deze bloedafname bruikbaar als bewijs omdat de
bewijswaarde niet afhankelijk is van degene die de bloedproef  heeft uitgevoerd. Embregts
geeft op p. 37 onder noot 88 de volgende voorbeelden: Aan een bloedafname door een niet
arts wordt doorgaans geen gebruiksverbod verbonden, maar als bewust een niet arts wordt
ingeschakeld ligt dit anders. Ook het nalaten bij het eerste verhoor de cautie te geven is niet
fataal als de verdachte anderszins op de hoogte was van zijn zwijgrecht.

125 Tiedeman en Vogel wijzen in dit verband naar de meer algemene theorie ‘Schutzzweck der
Norm’. A.w., p. 409.

126 Tiedeman en Vogel spreken hier van de ‘Abwaegungslehre’. Volgens hen is deze theorie
dominant en de favoriet van het Bundesverfassungsgericht. A.w., p. 409.
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echter als een verkrijgingsverbod altijd een gebruiksverbod impliceert,  heeft een
inbreuk op een grondrecht altijd een bewijsuitsluiting tot gevolg.

Of een verkrijgingsverbod een gebruiksverbod impliceert wordt,  indien dit
niet uitdrukke lijk in de wet is geregeld  zoals in art. 136a StPO123, in hoge mate
bepaald  door de omstandigheden van het geval en in het bijzonder door de
omstandigheden van het verzuim. De rechter gaat casuïstisch te werk. Algemene
regels zijn moeilijk te geven en als de rechter al in staat is in het algemeen vast
te stellen of schending van een verkrijgingsverbod al dan niet tot een gebruiksver-
bod moet leiden, dan kan daar in het individuele  geval van worden afgeweken.124

Verschillende ijkpunten zijn van betekenis  bij de vaststelling of het handelen in
strijd met een verkrijgingsverbod ook moet leiden tot een gebruiksverbod. Zo ligt
een gebruiksverbod niet voor de hand als het geschonden procedurevoorsc hrift
niet of niet in de eerste plaats het belang van de verdachte  beoogt te beschermen.
Dit wordt wel de ‘Rechtskreisetheorie’ genoemd. Deze theorie lijkt sterk op onze
opvattingen omtrent de ‘Schutz-norm’.125 Andere ijkpunten zijn de ‘Justizförmigkeit
des Verfahrens’, de ernst van de inbreuk en het ‘fair trial’ beginsel.  Als met behulp
van deze ijkpunten niet direct uitsluitsel kan worden gegeven, dan kan een
belangenafweging nog soelaas bieden. Hierbij  moet men denken aan een afw eging
van het belang van de verdachte  dat door het verzuim is geschonden tegen het
algemeen belang dat is gediend met een effectieve strafrechtspleging.126

Aan de hand van de door het Bundesverfassungsgericht ontwikkelde ‘Drei-
Sphären Theorie  kan worden nagegaan, wanneer bewijsuitsluiting bij schending
van grondrechten aan de orde is. Deze theorie onderscheidt drie fasen op een
glijdende schaal van ontoelaatb aarheid  naar toelaatbaar heid van het materiaal.
Bewijs  is immer ontoelaatbaar als het ‘persönlicher Kernbereich’ is aangetast.  In
de fase van de ‘schlichte Privatsphäre’ vindt er een belangenafweging plaats tussen
de schending van de privésfeer en de doelen die met strafvervolging zijn gediend.
Een belangenafweging kan achterwege worden gelaten wanneer door de verkrijging
van het bewijs de privésfeer niet is geraakt (‘Bereich au$erhalb der Privatsphäre’).
Naarmate  men verder  afraakt van h et ‘Kernbere ich’, neemt de intimiteit af en neemt
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127 Uitgebreid hierover M.C.D. Embregts (Uitsluitsel over bewijsuitsluiting) a.w., p. 38-40. Naast
de beschreven methoden van toetsing noemt Embregts nog andere in de Duitse literatuur
aangedragen alternatieve  theorieën, waarvan wij hier de ‘Abwägungstheorie’ van Rogall willen
aanhalen. Volgens Rogall volgt uit de aard van het beslechten van geschillen dat de rechterlijke
beslissing een normatieve  beoordeling en waardering van de op het spel staande belangen
behelst. Het rechtspreken brengt met zich dat de rechter bij conflicterende belangen moet kiezen.
Hij zal daarbij het ene belang moeten laten prevaleren boven het andere belang. Bij de keuze
voor het al dan niet toelaten van bewijs zal hij eveneens de tegenstrijdige belangen moeten
waarderen en daarbij de bijzondere omstandigheden van het geval moeten laten meewegen.
K. Rogall, ‘Beweiseverbote im System des deutschen und des amerikanischen  Strafverfahrens-
rechts’, in: J. Wolter (red.), Zur Theorie und Systematik des Strafproze$rechts, Berlijn:
Luchterhand 1995, p. 113 -161. Deze theorie sluit op  dit punt aan op de bestaande rechtspraktijk.
Ook daar komt het doorgaans aan op een belangenafweging.

128 I. Roxin, Die Rechtsfolgen schwerwiegender Rechtsstaatsverstö$  in der Strafrechtspflege,
München: VVF 2000.

129 Zie hieromtrent M.C.D. Embregts (Uitsluitsel over bewijsuitsluiting) a.w., p. 157 en de ter
plaatse aangehaalde literatuur.

130 Zie S. Seabrooke en J. Sprack, Criminal evidence and procedure: The esential Framework,
Second Edition, London: Blackstone Press Limited 1999, p.1 e.v. en p. 116 e.v; en J. Spencer,
‘National report of England’ in: M. Delmas-Marty and J.A.E. Vervaele (eds.). The
implementation of the Corpus Juris in the Member States, volume III en IV, Antwerpen-
Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 857 e.v., met name p. 934 e.v respectievelijk p. 233-242;
en B. Huber, ‘Ermittlungsmethoden  und Beweiseverbote im englischen Strafproze$recht’ in:
F. Höpfel und B. Huber (Hrsg.), Beweiseverbote  in Ländern der EU und vergleichbaren
Rechtsordnungen, Freiburg im Breisgau:  Max-Planck-Institut für Ausländisches  und
Internationales Strafrecht 1999, p. 75-92, met name p. 79 e.v.

131 J. Spencer (volume IV), a.w., p. 237.
132 De regeling in art. 76 PACE is daarentegen vrij uitgebreid. Zij bevat zelfs voorschriften

aangaande ‘fruits of the poisonous tree’. De regeling geldt voor Engeland en Noord Ierland.
In Schotland is de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs in zijn totaliteit een kwestie
van ‘case-lawe’. In praktijk is  er echter weinig verschil met de andere jurisdic ties. Zie J. Spencer
(volume III), a.w., p. 939.
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de kans op toelaatbaa rheid van het met inbreuk op die privacy verkregen bewijs-
materiaal toe.127

In Duitsland kan on rechtmatig overheidsop treden niet a lleen bewijsuitsluiting
tot gevolg hebben. Bij schending van grondrechten zijn ook nog andere consequen-
ties mogelijk. Bij menson terende inb reuken ge ldt een grondw ettelijk vervolgings-
verbod.128 Bij minder ernstige schendingen, zoals een massaal gebruik  van agent-
provocateurs zal in de praktijk een strafuitsluitingsgrond of een rechtvaardigings-
grond worden aangenomen. Tot slot kan bij inbreuken op processuele grondrechten,
waaronder schending van de redelijke termijn, worden volstaan met strafverminde-
ring.129

5.3.3 Engeland en Wales

Uitgangspunt in het Engelse recht is dat alle bewijsmateriaal dat relevant is voor
de bewijsvraag en niet wordt uitgesloten door een bijzondere regeling, toelaatbaar
is.130 Een van de belangrijk ste en meest ingewikkelde regel van uitsluiting in het
Engelse recht is de ‘hearsay rule’. Deze regel werkt, net als vele andere ‘exclusiona-
ry rules’, onafhan kelijk van de vraag of het materiaal op legale dan wel illegale
wijze is verzameld.131 Afgezien van de regels over de toelaatbaa rheid van bekente-
nissen, opgenomen in art. 76 PACE (Police and Criminal Evidence Act 1984),
kent het Engelse recht geen bewijsrechtelijke bepalingen die inhouden dat
onrechtmatig verkregen  bewijsmateriaal moet worden uitgesloten.132 Aanvankelijk
bestond er zelfs twijfel of de rechter wel over de bevoegd heid beschikte  om
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133 Zie S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 154. Zie ook J. Spencer (volume IV) a.w., p. 236. 
134 In dit verband werd vaak geciteerd de opmerking van J. Crompton in R.v Leatham (1861) 8

Cox CC 498: ‘It matters not how you get it; if you steal it even, it would be admissible in
evidence.’ Zie onder andere P.J.P. Tak, ‘Engeland en Wales’ in: P.J.P. Tak (red.), Heimelijke
opsporing in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen: Intersentia Rechtswetenschappen,
2000, p. 251; I. Onsea, a.w., p. 240; en J.Spencer a.w., p. 233.

135 Art. 78 (1) PACE luidt: ‘In any proceedings the court may refuse to allow evidence on which
the prosecution proposes  to rely to be given if it appears to the court that, having regard to
all the circumstances, including the circumstances  in which the evidence was obtained, the
admission of the evidence would have such an adverse effect on the fairness of the proceedings
that the court ought not to admit it.’

136 Zie M. Zander, Police and Criminal Evidence Act 1984 (Third Edition), Butterworths: London
1995, p. 234 e.v; en J. Spencer (volume IV), a.w., p. 234. De laatste verwijst naar de vele
pagina’s rechtspraak in onder andere Blackstone’Criminal Practice (1999) en Archbold,
Criminal Pleading Evidence and Practice (1999).

137 Zie bijvoorbeeld Chalkley [1998] 2 Cr App R79.
138 Zie voor een samenvatting van de factoren die in de rechtspraak een rol spelen bij het al dan

niet uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, J.Spencer (volume III), a.w., p.
938-939 respectievelijk p. 234-235. Hij noemt: de ernst van de schending (good faith en bad
faith spelen hier een rol); de ernst van het strafbare feit; de aantasting van de betrouwbaarheid
van het materiaal; De Court of Appeal zal de toepassing van de uitsluitingsbevoegdheid slechts
marginaal toetsen.

139 Zo heeft de Court of Appeal meerdere malen gezegd dat wanneer een bekentenis is verkregen
in omstandigheden waarbij sprake was van een ‘deliberate and flagrant breach (flouting) of
the rules’ het gerecht niet moet aarzelen de bekentenis op grond van art. 78 PACE uit te sluiten.
Zie S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 143. Controversieel was volgens Seabrooke en Sprack
vooral de vraag of art. 78 PACE met betrekking tot bekentenissen moest worden toegepast
bij afwezigheid van ‘bad faith’, dus waar de regels zijn geschonden, maar niet opzettelijk.
Uit de door hen aangehaalde jurisprudentie (p. 143 e.v.) blijkt dat inmiddels wel vaststaat
dat ook in het laatste geval uitsluiting op grond van art. 78 PACE denkbaar is. Echter ‘fairness
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onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, niet zijnde bekentenissen, uit te sluiten.133

De wijze waarop het bewijs werd verzameld, is in het Engelse strafprocesrecht
heel lang irrelevant geweest. 134 Op basis van art. 78 PACE kan de zittingsrechter
het bewijs uitsluiten wanneer de eerlijkheid  van de procedure zich tegen gebruik
verzet.135 Ook deze bepaling werd tot voor kort echter alleen toegepast bij beken te-
nissen. Bovendien is de doorslaggevende overweging voor uitsluiting van het
bewijsmateriaal daar niet gelegen in de onrechtmatige wijze van verkrijging, doch
in het feit dat het gebruik  van dat bewijsmateriaal een zodanig  negatief effect op
de ‘fairness’ van de procedure zal hebben, dat de rechter het niet behoort toe te
laten. Deze ‘fairness’ komt in gevaar wanneer het bewijsmateriaal op  onrechtma tige
wijze is verzameld, maar ook wanneer het bewijsmateriaal misleidend of
onbetrouwbaar is. In theorie zijn dit verschillende argumenten, maar in praktijk
zijn er meerdere situaties denkbaar waarin  de argumenten convergeren. Dit is met
name het geval bij bewijs dat bestaat uit identificatie  van sporen en bekentenissen.
De wijze van verkrijging is daar vooral gereguleerd om de kwaliteit  van het
bewijsmateriaal te verzekeren. Beide aspecten vallen onder de werking van art.
78 PACE. 

Art. 78 PACE heeft aanleiding gegeven tot zeer veel rechtspraak.136 Uit deze
rechtspraak blijkt dat de bereidheid  tot uitsluiting gering is, zeker wanneer de
betrouwb aarheid  van het bewijsmateriaal buiten discussie  staat137 en het niet om
bekenten issen gaat die onder aanwending van valse voorwendselen, list of bedrog
door de politie zijn verkregen.138 Er is een onderscheid te maken tussen de gevallen
waarin de politie handelde in ‘good faith’ en waarin de politie een welbewu ste
inbreuk maakte  op de geldende regelingen, ‘bad faith’. In het laatste geval beslist
de rechter makkelijker tot bewijsuitsluiting.139 Dit is enigszins opmerkelijk omdat,
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to the accused’ bepaalt niet alleen of er sprake is van ‘fairness of the proceedings’; het gerecht
moet ook in overweging nemen ‘fairness to the public’. De term ‘such’ in de bepaling wijst
erop dat zelfs wanneer de schending een negatief effect heeft op de ‘fairness of the proceedings’,
uitsluiting van het bewijs niet noodzakelijk volgt. Zie met betrekking tot het onderscheid ‘good
faith’, ‘bad faith’ bij bekentenissen ook J. Spencer, a.w., p. 235.

140 Zie J.A. Andrews en M. Hirst, Andrews and Hirst on Criminal Evidence, Third edition, by
M. Hirst, 1997, nr. 14-023, p. 457. Zie ook R. Delaney [1989] 88 Cr. App. R. 338.

141 Onder andere de Police Act 1997 en de Regulation of Investigatory Powers Act van 2000.
Zie voor een meer uitgebreid overzicht, het derde interimrapport Dwangmiddelen en
rechtsmiddelen, deelrapport ‘Normering van de opsporing’, p. 525-531.

142 S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 5.
143 S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 3 en 5.
144 Zie voor voorbeelden S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 169-171. Zie ook J.Spencer (volume

IV), a.w., p. 236.
145 S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 5.
146 J. Spencer (volume IV), a.w., p.236. Naar de samenvatting van deze bevoegdheidsuitoefening

is hierboven al verwezen. Zoals gezegd spelen de ernst van de schending en het onderscheid
tussen goede trouw en kwade trouw bij de politie een belangrijke rol. De ernst van het delict
waarnaar de politie onderzoek doet is ook van betekenis en hetzelfde kan worden gezegd van
het causale verband. Zie J. Spencer, a.w., p. 235.

147 J. Spencer, a.w.,p. 236. Zie omtrent deze ontwikkelingen  ook S. Seabrooke en J. Sprack, a.w.,
p. 171.

148 S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 315-316.
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anders dan in bijvoorbee ld de Verenigde Staten van Amerika en ook wel in andere
landen waaronder Nederland, de reden tot uitsluiting niet wordt gezocht in een
generaal preventieve werking in de richting van de politie, doch in de plicht van
de rechters om de ‘fairness of the proceedings’ te waarborgen.140

Meer recente  ontwikkelingen in de rechtspraak en regelgeving141 lijken in
hetgeen hierboven is gesteld verandering te brengen. De wijze van bewijsvergaring
is niet langer irrelevant. 142 De incorpora tie van het EVRM in het Engelse recht
is hierbij een belangrijke drijfveer. 143 De vraagpunten gaan een uitgebreider terrein
van de bewijsvergaring beslaan. In beeld komt naast het verkrijgen van bekentenis-
sen bijvoorbee ld de ‘search and seizure’ en ‘intrusive surveillance’.144 Seabrooke
en Barrister merken in dit verband op: ‘It is no longer true to say that judges take
no account of the way evidence is obtained in deciding whether to exclude it: and
lawyers practicing in the criminal courts  ignore these rules at their peril.’145 In
hoeverre de rechter bereid zal zijn sneller consequenties te verbinden aan de
schending van die regels in de zin van uitsluiting, moet nog worden afgewac ht.
Spencer ziet enige overeenkomst in de bevoegdheidsuitoefening van de rechter
aangaande de discretionaire uitsluiting van bekentenissen en ander bewijsmate-
riaal.146 Hij wijst daarbij  wel op het feit dat een verplichte uitsluiting, voorgeschre-
ven in art. 76 PACE voor bekentenissen onder bepaalde omstandigheden verkregen,
bij ander bewijsmateriaal niet bestaat.  In potentie  is dat materiaal altijd bruikbaar,
ook wanneer het bijvoorbee ld door misdaad is verkregen en in de praktijk blijkt
dat rechter (nog steeds) zeer terughoudend is in de uitsluiting van ‘hard evidence’
alleen vanwege het feit dat het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen.147

In het Engelse recht is de verklaring van niet ontvanke lijkheid van het
openbaar ministerie zoals wij dat kennen onbekend. Is de vervolging in grove mate
unfair dan kan de verdediging aan de rechter vragen de beschuldiging aan te merken
als een ‘abuse of process’. Het gerecht heeft de macht zijn proces voor misbruik
te behoeden. De meeste zaken waarin dit aan de orde werd gesteld, hadden
betrekking op de vraag naar vertragingen tussen het moment van het plegen van
het feit en de terechtzitting.148 In Latif [1996] 1 ALL ER 353 ging het er om of



Bijzonder deel Rechtsgevolgen van onrechtmatigheden

149 Zie hieromtrent ook S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 169. Ter plaatse wijzen zij er op dat
in Chalkley [1998] 2 Cr App R 79, Auld LJ stelde dat de vraag naar uitsluiting van bewijs
op grond van art. 78 PACE volstrekt te onderscheiden is van de vraag of de vervolging gestaakt
moet worden vanwege ‘abuse of process’. Seabrooke en Sprack hebben hierbij hun twijfels.
‘If a prosecution is allowed to proceed where it should have been stayed for abuse of process
(applying the Latif test), why should the trial judge be denied the power to set this matter right
at the trail stage by excluding the illegally obtained evidence under s. 78 (again applying the
Latif test)?’.

150 S. Seabrooke en J. Sprack, a.w., p. 316.
151 Voor een meer algemeen overzicht, zie de bijdragen in F. Höpfel  und B. Huber (Hrsg.),

Beweiseverbote  in Ländern der EU und vergleichbaren Rechtsordnungen, Freiburg im
Breisgau: Max-Planck-Institut für Ausländisches  und Internationales Strafrecht 1999; en de
landenrapporten  in M. Delmas-Marty and J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the
Corpus Juris in the Member States, volume III en IV, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia
2000. Uit dit overzicht blijkt dat een dwingende uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs
slechts bij uitzondering voor komt.

152 Tiedeman en Vogel wijzen er op in het landenrapport, dat door hen werd opgesteld naar
aanleiding van het vraagstuk van de implementatie van het Corpus Juris, dat het eerste lid
van art. 33 van het Corpus Juris, dat verondersteld dat iedere schending van het toepasselijke
nationale recht automatisch leidt tot uitsluiting van bewijs, structureel in strijd is met het Duitse
recht, en niet alleen met het Duitse recht, doch ook met het recht volgens het EHRM. ‘(…)
such a complex and delicate question like the inadmissibility of evidence cannot be dealt with
adequately in the black-and-white way which is suggested by Article 33 §1.’ K. Tiedemann
en J. Vogel, a.w., p. 409-410.
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onrechtmatigheden in het opsporingsonderzoek zouden kunnen leiden tot een ‘abuse
of due process’. De House of Lords bevestigde dat dit kon, maar merkte daarbij
wel op dat dit niet noodzak elijk altijd zo is. Lord Steyn zei het aldus: ‘the judge
must weigh in the balance of the public interest in ensuring that those that are
charged with grave crimes should  be tried and competing public interest in not
conveying the impression that the court will adop t the approach that the en d justifies
any means’ (‘the Latif test’).149 In het algemeen zijn de gerechten zeer terughouden
om een beroep op ‘abuse of process’ te honoreren en daarmee een berechting te
verhinderen.150

5.4 Wat kunnen we leren van vreemd recht?

De verschillende rechtsstelsels bieden – net als in Nederland –  ruimte aan de rechter
om in het concrete  geval een belangenafweging te maken. Het maakt daarbij  niet
uit of er sprake is van rechtersrecht zoals in België  (en de Verenigde Staten), dan
wel de wet (ten dele) de sanctionering van onrechtm atig optreden en daarbij
verkregen bewijs regelt zoals in Engeland en Wales en Duitsland.151 Het Engelse
systeem biedt naar het zich laat aanzien de meeste ruimte aan de rechterlijke macht
voor een afweging van (conflicterende) rechten en belangen. Ook het meer
dogmatische Duitse recht kent ruimte toe aan de rechter.152 In het Belgische recht
wordt de exclusionary rule veruit het strengst toegepas t, maar daar gaan stemmen
op die uitsluitingsregel te versoepelen en de rechter meer vrijheid te laten voor
een evenwichtige belangenafweging. In de Belgische rechtspraak is inmiddels uiting
gegeven aan deze wens tot relativering en zij wordt gesteund door het Hof van
Cassatie. 

Voor de sanctionering van onrechtmatigheden worden verschillende argumen-
ten aangedragen en meerdere rechtsgevolgen zijn mogelijk. De grens tot relativering
wordt in de aangehaalde rechtssystemen in ieder geval gesteld daar waar de
betrouwb aarheid  van het bewijsmate riaal is aangetast en waar van een eerlijke
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153 Uit de jurisprudentie van het EHRM is af te leiden dat onrechtmatige bewijsvergaring lang
niet altijd een schending van art. 6 impliceert. Zie par. 2.4.

154 In het verleden kwam het voor dat een met een norm strijdig gedrag in het kader van een
onderzoek slechts dan als onrechtmatig werd aangemerkt, wanneer het ook een schending
inhield van een norm die zag op de bescherming van bepaalde belangen van de verdachte,
zodat bewijsuitsluiting aan de orde was (zie M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van
Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000), art. 359a, aant. 5.1 en de ter plaatse aangehaalde
literatuur). Het onderscheid dat Embregts aanbrengt tussen onrechtmatige bewijsvergaring
en onregelmatige bewijsvergaring doet sterk denken aan deze redenering (Uitsluitsel over
bewijsuitsluiting, a.w., p. 177). De huidige regeling maakt dit onderscheid niet en de
onderzoeksgroep  wil ook op dit punt de huidige regeling volgen. Met andere woorden,
bewijsuitsluiting is aan te merken als een rechtsgevolg dat onder omstandigheden door de
rechter kan worden verbonden aan onrechtmatig optreden. Het bepaalt niet of dat optreden
onrechtmatig is. Zelfs een ‘luttele schending’ waarvoor bewijsuitsluiting niet in de rede ligt,
is een schending en in beginsel dus onrechtmatig.
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behandeling van de zaak (fair trial) geen sprake meer kan zijn. Die grens sluit aan
bij de opvatting van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zoals die in
de zaak Khan tot uitdrukking is gebracht.  In het betreffende arrest zijn de
betrouwb aarheid  van het bewijsmateriaal en het recht van de verdachte  op een
eerlijke behandeling van zijn zaak gekoppe ld en in die samenhang als criterium
voor de bruikbaa rheid van onderzoeksresultaten aangewezen.153

6 Uitgangspunten nieuwe regeling

6.1 Inleiding

Hiervoor is een overzicht gegeven van het geldende recht aangaande de sanctione-
ring van onrechtmatigheden in het opsporingsonderzoek. Daarbij  is aandacht
besteed aan de wetgesch iedenis van art. 359a Sv en de jurisprude ntiële ontwikke-
lingen op dit terrein. Wij hebben vastgesteld wat de strafrechter toets en met welke
omstandigheden hij rekening houdt bij het verbinden van rechtsgevolgen aan
onrechtmatigheden. Daarnaast hebbe n wij stilgestaan bij de verschillende sancties
die de zittingsrechter tot zijn beschikking heeft en de argumenten die voor of tegen
die sancties worden aangevoerd. Vervolgens hebben wij melding gemaakt van
rechtsvergelijkend onderzoek op dit terrein. Hieronder formuleren wij de
uitgangspunten van de onderzoeksgroep. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de
bestaande systematiek. Die biedt ruimte aan de rechter om rechtsvormend op te
treden en dat laatste is naar de opvatting van de onderzoeksgroep een wezenlijk
onderdeel van zijn taak. De rechter moet met een adequate  reactie kunnen komen.
In dit verband wijzen wij er vast op dat de term sanctie verwarrend is. In onze visie
gaat het niet om het bestraffen van vormverzuimen maar om het verbinden van
rechtsgevolgen aan vormverzuimen. Ook de term onrechtm atig zegt in onze visie
niet meer dan dat er sprake is van een schending. Het zegt niets over de aard en
de ernst van de schending, of het belang van de geschonden regel. Het zegt evenmin
iets over het toe te passen rechtsgevolg.154
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155 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen: 1999, Algemeen Deel (M.S. Groenhuijsen
en G. Knigge), p. 15 e.v.

156 Uitzonderingen op de Schutznorm zijn mogelijk bij schending van zeer fundamentele beginselen :
Denk bijvoorbeeld aan schending van het verschoningsrecht.

157 Zie met name de annotaties van Schalken  en Buruma onder de in par. 2.3 aangehaalde
jurisprudentie. Recent is hierop gewezen door A.M. van Woensel, ‘Sanctionering van
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en Nederland’, november 2003, DD 2004, 10, p. 119-171.
Zie in dit verband ook de zaak Lambert, EHRM, 24 augustus 1998, NJCM-bulletin  1999, p.
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6.2 Taak van de zittingsrechter

Wij zijn van mening dat de visie op het strafproces(recht)  bepalend is voor de
afbakening van de toetsende taak van de zittingsrechte r. In het eerste onderzoeksjaar
is die visie uiteengez et.155 Het strafprocesrecht moet in alle opzichten een adequate
reactie bieden op het strafbare feit. Hoofddoel van het strafproces is he t verzekeren
van een juiste toepassing van het abstracte  materiële  strafrecht.  Dat doel is
tweeledig. Enerzijds moet worden bewerkstelligd dat schuldigen worden gestraft.
Anderzijds moet worden voorkomen dat onschuldigen worden bestraft.  Het
onderzoek moet behoorlijk  zijn en gericht op (materiële)waarheidsvinding. De
grondslag van het onderzoek ter zitting wordt bepaald  door de tenlastelegging.
In de art. 348-350 Sv staan de vragen opgesomd die de rechter naar aanleiding
van dat onderzoek op de zitting moet beantwoorden. Schending van voorschriften
uit het opsporingsonderzoek kan van betekenis  zijn voor de beslissingen die de
rechter overeenk omstig het bepaalde in de art. 348-350 Sv moet nemen. Het kan
er bijvoorbee ld toe leiden dat van een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM
geen sprake meer kan zijn. In dat geval zal er een verklaring van niet ontvankelijk-
heid van het openbaar ministerie  moeten volgen. Met de schending van de
voorschriften uit het vooronderzoek kan ook de betrouwb aarheid  van het bewijs-
materiaal zijn aangetast. Hiermee wordt het onbruikbaar voor de bewijsvraag. Z ijn
de verdedigingsrechten geschonden, maar niet zodanig  dat van een eerlijk proces
geen sprake meer kan zijn, dan kan een compens atie in de strafmaat op zijn plaats
zijn. In al deze gevallen zal de rechter, indien daar aanleiding voor is, onderzoek
moeten doen naar desbetreffene schendingen. Centraal staat daarbij  ‘testing the
evidence’ en niet ‘polic ing the police’. Controle van het opsporingsonderzoek vormt
geen zelfstandig  doel in het strafproces. Het is verbonden met het onderzoek naar
het strafbare feit en het aandeel daarin van de verdachte. In deze gedachtegang
ligt de specialiteit  en toepassing van de schutznorm min of meer besloten. 156

De taak van zittingsrechter is in onze visie ruimer dan het EHRM voorschrijft,
maar is niet onbeper kt. De zittingsrechter oefent geen controle  uit indien de
uitkomsten van dat onderzoek op geen enkele manier kunnen doorwerken in het
beslissingsschema van de art. 348-350 Sv. Aangezien allerlei relativeringen
mogelijk  zijn, genoemd zijn reeds de specialiteit  en de Schutznorm, daarnaast kan
ook worden gewezen op omstandigheden die samenhang en met het causale verband,
roept dit laatste wel vragen op. Door het aanbrengen van relativeringen wordt de
controlerende taak van de zittingsrechter gereduceerd. In de literatuur is dit
probleem in verband met de terugtredende bewegingen van de Hoge Raad inmiddels
gesignaleerd en zijn verschillende varianten aangedragen om aan het ontstane
vacuüm met betrekking tot de controle  tegenwicht te bieden.157 Wij erkennen dit
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1058 en T. Prakken, ‘De Strafprocessuele Schutznormleer gerelativeerd’, NJB 1999, p. 246-248.
158 Zie de in par. 2.4 aangehaalde zaak Khan en de in de vorige noot vermelde zaak Lambert.
159 Uiteraard kan toetsing ook geschieden door de civiele rechter met het oog op schadevergoeding.

Het is bovendien denkbaar dat het onrechtmatige overheidsoptreden een strafbaar feit oplevert.
Via een andere ingang kan de zaak dan toch weer aan de strafrechter  worden voorgelegd.

160 Zie par. 4.1, onder noot 48. Ook in België is kritiek geuit op de Kamer van Inbeschuldigingstel-
ling door onder andere Chr. Van den Wyngaert. Zie par. 5.3.1

161 Zie par. 4.1.
162 Zie in dit verband ook de k ritiek van Ch r. Van den W yngaert op de Kamer van Inbeschuldiging-

stelling, aangehaald in par. 5.3.1
163 Idem A.M. van Woensel  a.w., p. 167 e.v.
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probleem, maar zijn van mening dat dit niet opgelost moet worden door de taak
van de zittingsrechter uit te breiden. De zittingsrechter is geen totaalbewaker van
de opsporing. Bovendien komt lang niet ieder onderzoek ter kennis  van de
strafrechter. Veel evenwichtiger is het een vaste controlerende instantie in het leven
te roepen, met een inspectie achtige taak. Op deze wijze is aan de controle  een meer
algemene aanpak te verzekeren. Naast de voorgestane instantie moet er wel een
‘effective remedy’  zijn in de zin van art. 13 EVRM. Een controlerende instantie
zoals hierboven is genoemd, is daarvoor naar alle waarschijn lijkheid niet
voldoende.158 In het Algemeen deel van het onderhavige rapport (hoofdstuk 4)
worden voorstellen gedaan voor een overkoepelende restvoorziening ten behoeve
van de rechtsbescherming in het kader van strafvorderlijk overheidsoptreden. Wij
verwijzen naar die voorstellen.159 Wij benadrukken daarbij wel dat wij niet kiezen
voor een aparte procedure waarin onregelmatigheden bij de bewijsvergaring,
voorafgaand aan de zitting, aan de orde kunnen worden gesteld met de bedoeling
de resultaten daarvan aan de zittingsrechter te onthouden. Van verschillende zijde
is dit bepleit,  doch nooit erg enthousiast ontvangen.160 Ook voor de Commiss ie
Moons wogen de nadelen zwaarder dan de voordelen.161 In grote lijnen  ondersch rij-
ven wij het betoog van de Commissie. De beoorde ling van de bewijsvergaring
staat in nauwe relatie met een van de belangrijks te beslispunten in de strafzaak,
namelijk de vraag of op grond van wettig en overtuigend bewijs tot een bewezenver-
klaring kan worden besloten. Het is de taak van de zittingsrechter de (materiële)
waarheid  te vinden en tot een besluit te komen waarin recht wordt gedaan aan alle
betrokken belangen . In de strafrech telijke procedure zijn belangenafwegingen een
belangrijk  onderdeel van de besluitvorming geworden. De  beoorde ling van de aan
vormverzuimen te verbinden rechtsgevolgen is daar een duidelijk  voorbeeld  van
en naar onze mening moet dat zo blijven. De zittingsrechter moet hiertoe wel alle
gelegenh eid krijgen. Daarmee verdraagt zich niet dat hem informatie  en stukken
worden onthouden.162 Verplaatsing van de beoordeling van de aan vormverzuimen
te verbinden rechtsgevolgen naar een voorafgaande procedure zal – met het oog
op de voorgestane belangenafweging – bovendien leiden tot een gebrekkige beoor-
deling, aangezien de raadkamer of rechter-com missaris zelden beschikken over
alle voor die belangenafweging relevan te informatie.163

6.3 Argumenten voor sanctionering

Naast reparatie, demonstratie, preventie en normering van de grenzen van opsporing
kennen wij met betrekking tot de sanctionering van onrechtmatigheden ook
betekenis  toe aan de compensatie van geschonden belangen. Het compensatieargu-
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164 Zie ook G.Knigge, ‘Het Zwolsman-criterium  op de helling’, RM Themis 2003/4, p. 193-195,
met name p. 194.

165 Dit neemt overigens niet weg dat in bepaalde gevallen de reactie wel als een bestraffing van
de overheid wordt ervaren.

166 Corstens bekijkt het preventiedoel, ofwel – zoals hij dat noemt – het effectiviteitsargument,
met enige scepsis omdat de reactie er ook toe kan leiden dat de politie in de toekomst zal
trachten de onrechtmatigheid te verdoezelen of het vuile werk door derden te laten opknappen.
Zonder empirische ondersteuning wil ook hij derhalve  aan het effectiviteitsargument niet te
veel gewicht toekennen. G.J.M . Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e Druk) Deventer:
Kluwer 2002, p. 656.

167 Anders M.C.D. Embregts ‘Similarities and Differences: the Operation of the Exclusionary
Rule in the US, Germany and the Netherlands’ in: C.M. Breur, M.M. Kommer, J.F. Nijboer,
J.M. Reijntjes (eds.) New Trends in Criminal Investigation and Evidence – Volume II,
Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 219-224. Zij is van mening dat aan alle
rechtsdoelen gelijk gewicht toekomt. Dit mag in abstracto zo zijn; in het strafproces  is dit
gezien de functie van het strafproces  en de taak daarin van de rechter moeilijk vol te houden.
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ment is aan te merken als een aparte categorie, maar laat zich in zekere zin ook
rangschikken onder het repara tiedoel.  Bijvoorbe eld het aan de verdachte
toegebrac hte onrecht moet zoveel mogelijk  ongedaan worden gemaakt.  Dit kan
door de verdachte  processueel in de situatie te brengen als waren zijn rechten niet
geschaad. Het kan ook door compe nsatie  te geven in de strafmaat.

De in de literatuur aangevoerde rechtsdoelen spelen een rol bij de  toekenning
van rechtsgevolgen, maar zijn niet altijd tezamen en met gelijke kracht van
toepassing. Waar gesproken wordt van sanctioneren, is bedoeld  het verbinden van
rechtsgevolgen aan vormverzuimen. De consequenties die de rechter verbindt aan
vormverzuimen, moeten worden beargumenteerd  vanuit de beslissingen die hem
zijn opgedragen. Niet de bestraffing van het verzuim staat voorop, maar de juistheid
van de te nemen beslissing. Dit betekent dat niet de ernst van het verzuim en de
schuld van de vormschender (in overwegende mate) de reactie bepalen. Afwezig-
heid van verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie voor de vormsch ending
hoeft dus niet automatisch te betekenen dat de rechter geen rechtsgevolgen verbindt
aan de schending. Het ‘Zwolsmancriterium’ is niet het enige criterium dat geldt
bij niet ontvanke lijk verklaring. In onze visie verdient daarom ook het oordeel
van de Hoge Raad in HR 23 januari 2001, NJ 2001, 218, dat er geen reden is om
het openbaar ministerie  niet-on tvanke lijk te verklaren indien de uitlokking het
werk is geweest van buitenlandse opsporingsambtenaren waarvoor het openbaar
ministerie  geen verantwoo rdelijkheid  droeg, geen navolging. Het Europese Hof
heeft in de zaak Teixeiro de Castro (zie par. 2.4) immers verklaard dat wanneer
sprake is van pure uitlokking door under cover opererende agenten, dan is de
betrokkene ‘right from the outset (…) definitively deprived of a fair trial.164 Het
gaat dus niet in de eerste plaats om het bestraffen van de vormschender,  maar om
afweging van de in het geding betrokken belangen.165 Aan de a rgumenten preventie
en demonstra tie komt in onze visie dan ook minder betekenis  toe. In elk geval zijn
zij niet de enige en ook niet de overheersende rechtsgrond voor een negatieve
reactie.166 Samenvattend kan men stellen dat de rechter met zijn beslissing recht
moet doen aan allerlei belangen waaronder het verdedigingsbelang, het belang
van het slachtoffer en het belang van de samenleving. Deze belangenafweging
is medebepalend voor de keuze en het gewicht dat wordt toegekend aan de
verschillende rechtsdoelen.167
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168 Onder andere verdedigd door Mevis en in mindere mate door Embregts. Zie P.A.M. Mevis,
‘De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzoek’, in: J.P. Balkema e.a. (red.),
Dynamisch strafrecht, Opstellen ter gelegenheid  van het afscheid van Prof. Mr. G.J.M.
Corstens, p. 251-261; M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119
(december 2000), de aantekeningen op art. 539a; en van dezelfde, Uitsluitsel over bewijsuitslui-
ting (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2003. Zie ook G. van Leijen, ‘Sanctionering van
vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschriften in het strafproces’, Recht en Kritiek
1994, p. 227-247.

169 Zie M.C.D. Embregts in: Melai, Wetboek van Strafvordering, Suppl. 119 (december 2000),
art. 359a, aant. 5.1. Zij verwijst daarvoor naar J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 145- 150 en aant. 19 op  art. 338 (suppl . 70). Met betrekking
tot de niet in de wet geregelde werkwijzen  (categorie II) stelt Nijboer centraal dat daarbij
inbreuk wordt gemaakt op rechten en vrijheden van de (verdachte) burger.

170 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (4e Druk) Devener: Kluwer 2002, p. 658-
659. T.M. Schalken, Zelfkant van de rechtshandhaving: over onrechtmatig  verkregen bewijs
in strafzaken, Arnhem: 1981, p. VII-IX en 5-52.

171 Zie J.W. Fokkens: ‘Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring.’  in Met
hoofd en hart. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.C.M. Leijten, Zwolle 1994, p. 227-234,
met name p. 233-234.

172 Anders M.C.D. Embregts (Uitsluitsel over bewijsuitsluiting), a.w., p. 320 e.v. Zij kreeg recent
bijval van A.M. van Woensel. In haar preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en Nederland omtrent ‘Sanctionering van onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal’, DD 2004, 10, p. 119-171, met name p. 156 overweegt zij dat uit de wettelijke
normering blijkt dat het de wetgever ernst is met de waarborgen  tegen inbreuken op
grondrechten en dat het complement daarvan is een serieus te nemen reactie van de kant van
de rechter bij de niet naleving van essentiële voorwaarden voor dergelijke inbreuken. ‘In het
licht van het voorgaande verdient het mijns inziens de voorkeur bij de beoordeling van
onrechtmatige bewijsvergaring een belangenafweging achterwege te laten ingeval niet voldaan
is aan de essentiële voorwaarden voor de toepassing van opsporingsmethoden  die inbreuk
maken op grondrechten.’

173 In dit verband valt op dat Van Woensel  (zie vorige noot) het accent legt op de schending van
grondrechten, doch daarbij wel steeds spreekt over inbreuken op essentiële voorwaarden voor
de toepassing van opsporingsmethoden  die inbreuk maken op grondrechten. Bovendien brengt
zij onderscheid aan tussen de toepassing van voorwaarden van in de wet geregelde dwangmidde-
len, zoals onderzoek aan lichaam en kleding, de afname van celmateriaal ten behoeve van
DNA-onderzoek  en huiszoeking waarbij een belangenafweging door de rechter niet op zijn
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6.4 Factoren die een rol spelen bij het bepalen van de reactie

De mogelijkheden voor de wetgever om in abstracto een belangenafweging te
maken en vaste sancties op vormvoorschriften te bepalen zijn in het verleden
beperkt gebleken. De rechter moet rechtsvormend kunnen optreden. Het
legaliteitsbeginsel biedt daartoe de ruimte. Het in de doctrine geformuleerde
standpunt dat er bij onrechtmatige bewijsvergaring in principe een van de
omstandigheden van het geval min of meer indifferente reactie moet volgen, wijzen
wij daarom af.168 Onrechtmatige bewijsvergaring wordt onderscheiden in
verschillende categorieën. Embregts  noemt er drie: Er is gehande ld in strijd met
een wettelijk voorschrift;  er is gebruik  gemaakt van niet in de wet geregelde
werkwijzen; er is gehande ld binnen het wettelijk kader, maar de beginselen van
goede procesorde zijn daarbij niet in acht genomen.169 Corstens en Schalken maken
een andere indeling.170 Voor het uitsluitingsvraagstuk zijn die onderscheidingen,
hoewel in de literatuur niet zonder betekenis  geoorde eld171, ook geen spijkerhard
criterium. Zelfs bij het schenden van grondrechten en rechten uit het EVRM blijft
er ruimte voor een belangenafweging door de rechter.172 Ook die schendingen
kunnen immers meer of minder verstrekkende gevolgen hebben bijvoorbeeld omdat
zij een meer of minder ernstig karakter hebben en de geschonden rechtsnorm meer
of minder fundamenteel van aard is.173
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plaats is en de toepassing van voorwaarden bij bijzondere opsporingsmethoden, die volgens
haar weliswaar in potentie een inbreuk maken op grondrechten, zoals stelselmatige observatie,
het inwinnen van informatie en pseudokoop, maar waarbij in concreto van zo’n inbreuk geen
sprake is geweest en waarbij wel plaats is voor een belangenafweging door de rechter. Aan
het onderscheid tussen dwangmiddelen  en bijzondere opsporingsmethoden  is eerder in de
literatuur betekenis gehecht in verband met de vraag naar de noodzaak van een wettelijke
grondslag van de betrokken activiteit. Voor dit onderscheid zou de door de uitoefening van
de betrokken activiteit veroorzaakte inbreuk op grondrechten essentieel zijn. In het derde
onderzoeksrapport, deelrapport 4, ‘Normering van de opsporing’, par. 2.4, hebben wij dit
onderscheid en het betreffende aanknopingspunt verworpen omdat het onhelder is en
begripssystematisch niet te hanteren. Verderop spreekt Van Woensel  in verband met het
achterwege laten van een belangenafweging door de rechter ook nog over opsporingsmethoden
die een aanmerkelijke inbreuk maken op grondrechten en waarvoor de wet in het geheel geen
grondslag biedt en over opsporingsmethoden  waarvan de wetgever duidelijk heeft gemaakt
die in beginsel ontoelaatbaar te achten, zoals het doorlaten van illegale goederen, waarop art.
126 ff betrekking heeft.. Uit een en ander is in ieder geval af te leiden dat ook in de opvatting
van Van Woensel  met de schending van grondrechten nog niet alles is gezegd over de
aanvaardbaarheid van een belangenafweging door de rechter.

174 In feite erkennen ook de tegenstanders van een gedifferentiërde aanpak dat er omstandigheden
zijn die een rol spelen bij de beslissing over bewijsuitsluiting. Zij spreken alleen niet van
wegingsfactoren, maar van relativeringen. Zie bijvoorbeeld M.C.D. Embregts, (Uitsluitsel
over bewijsuitsluiting,) a.w., p. 122 e.v. Naarmate men meer ruimte wil voor de rechter neemt
het aantal relativeringen toe. Zie in dit verband bijvoorbeeld de ontwikkelingen  in België
beschreven in par. 5.3.1.
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Er zijn allerlei factoren en omstandigheden die naast en in samenhang met de
verschillende rechtsdoelen de koppeling van bepaalde rechtsgevolgen aan het
onrechtmatige optreden in het concrete  geval rechtvaardigen.174 Van betekenis
zijn onder anderen:
S het vormvoorschrift zelf: het voorschrift kan bijvoorbeeld een meldingsplicht

inhouden, maar ook een bevoegd heid scheppen;
– het belang dat het voorschrift beoogt te dienen: het belang kan zijn het

bevorderen van de betrouwb aarheid van het onderzoek, de bescherming van
grondrechten van de verdachte  of derden en ook de bescherming van
bijvoorbee ld belangen van de volksgezondheid;

– het concrete  verdedigingsbelang van de verdachte;
– de aard en ernst van de schending welke niet alleen wordt bepaald  door de

aard van het vormvoorschrift, maar ook door de duur en de mate waarin met
de schending inbreuk wordt gemaakt op de beginselen van een behoorlijke
procesorde;

– de ernst van het strafbare feit, mede ook met het oog op de vaststelling van
de proportionaliteit en de subsidiariteit van het handelen van het opsporingsap-
paraat;

– de mate van verwijt dat de betrokken ambtenaren of instanties treft: werd
er doelbew ust, met grove verontachtzaming of juist te goeder trouw
gehandeld;

– het (causaal)  verband tussen de onrechtmatige gedraging en het resultaat:
hierbij is van betekenis  de mate waarin het (causale) verband is onderbroken
of afgezwa kt; daarbij  kan ook worden gewezen op de afstand tussen het
verzuim en het uiteindelijke onderzoe ksresultaat;

– de ‘alternatieve causaliteit’  dat wil zeggen: de situatie dat het gevonden
bewijsmate riaal niet alleen is voortgesproten uit de onrechtmatige gedraging,
maar ook uit een daarvan onafhankelijke bron; ofwel de situatie dat de
resultaten ook op rechtmatige wijze zouden zijn verkregen.
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175 In dit verband kan worden gewezen op art. 413 Sv NA/A, het vijfde lid. Daarin wordt gesproken
over een ‘redelijke afweging van alle in het geding zijnde belangen’. Zie par. 5.2.1. Overigens
een afweging van alle in het geding zijnde belangen zit altijd al opgesloten in de beslissing
van de rechter. Zie par. 4.4.1.

176 Alleen om die reden al is schadevergoeding geen rechtsgevolg dat door de zittingsrechter  kan
worden verbonden aan onrechtmatige opsporingshandelingen. Zie ook par. 4.1.

177 Door sommigen wordt die uitsluiting tevens als een sanctie op onrechtmatige bewijsvergaring
aangemerkt. Zie bijvoorbeeld Cleiren en Mevis in: Voor risico van de overheid. Deventer
1996, p. 187.

178 Op dit punt wijken wij dus af van de door Schalken en Rozemond verdedigde opvatting in:
Schalken en Rozemond, ‘Nieuwe opsporingsmethoden: dient elke onrechtmatigheid te worden
gesanctioneerd?’, NJB 1997, p. 1365 e.v.

179 Denk bijvoorbeeld aan schending van het nemo tenetur-beginsel  ofwel de verklaringsvrijheid
van de verdachte. zie Rechtbank Zwolle, 11 april 2003, NJ 2003, 238 en op de valreep HR
9 maart 2004, LJN-nummer: AN9195 Zaaknr: 02006/03.
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Na een afweging van ‘alle in het geding zijnde belangen’175 moet de rechter tot
een beslissing komen en in die beslissing zit zijn reactie op het vormverzu im
verdisconteerd. 

6.5 De rechtsgevolgen

Voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald  liggen, gezien onze visie op
het strafproces en de taak daarin van de rechter, de rechtsgevolgen die de
zittingsrechter kan verbinden aan de vastgestelde onrechtmatigheden – net als de
onderzoeksplicht zelf – besloten in het beslissingsschema van art. 348-350 Sv.176

Kan van een eerlijk proces geen sprake meer zijn, dan is niet ontvanke lijkheid
van het openbaar ministerie  de aangewezen sanctie. Dit is bijvoorbee ld het geval
wanneer de door het verzuim aan het verdedigingsbelang toegebrac hte schade zo
groot is, dat wat er ook gebeurt ter reparatie  of compensatie, het proces als geheel
niet meer fair genoemd kan worden. Een grondslag voor niet ontvanke lijkheid
van het openbaar ministerie  is ook gelegen in het beginsel van een zorgvuldige
belangenafweging. De onrechtm atigheid kan van zodanige aard zijn dat het OM,
na afweging van alle in aanmerking komende belangen, in redelijkheid  niet tot
vervolging had kunnen besluiten. Bewijsuitsluiting moet plaatsvinden wanneer
de onrechtm atigheid  van invloed is op de betrouwb aarheid  van het vergaarde
bewijsmateriaal of op de controle daarto e. In dat geval vo lgt de uitsluiting  overigens
al uit de bewijsrechtelijke overtuigingsregel van art. 338 Sv.177 Ook in andere
gevallen, waarin de betrouwb aarheid  niet is aangetast,  zien wij ruimte voor
bewijsuitslu iting.178 Vanuit de procesgerichte reparatiegedachte is bewijsuitsluiting
een logische reactie op onrechtmatige  bewijsverga ring. Het is min of meer inherent
aan het systeem van de wet dat resultaten die zijn verkregen bij overschrijding
van de regels, die juist voor het vergaren van die resultaten zijn opgesteld, kunnen
worden uitgesloten van het bewijs. Dit geldt temeer voor situaties waarin bij de
bewijsvergaring een (belangrijk) strafvorderlijk  voorschrift of beginsel is
geschonden.179 Het is echter aan de rechter om te oordelen of het in de gegeven
omstandigheden ook een adequate reactie is. Strafvermindering komt in aanmerking
als de rechter van oordeel is dat het verdedigingsrecht van de verdachte  door de
onrechtmatigheid is geschonden, maar niet in die mate of onder zodanige
omstandigheden dat een niet ontvanke lijk verklaring of bewijsuitsluiting moet
volgen. Dat rekening wordt gehouden met het nadeel dat de verdachte  ondervindt
door het onrechtm atig optreden van de overheid  past in het huidige rechtsdenken,
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180 De Hullu in zijn annotatie onder HR 22 september 1998, NJ 1999, 104, is van mening dat
de rechter bij onrechtmatigheden door de overheid daarom goed moeten nagaan of niet toch
voor consequenties  bij de strafoplegging ruimte is, zelfs wanneer de verdachte geen direct
nadeel heeft ondervonden.. Anders Schalken in zijn noot onder HR 25 juni 2002, NJ 2002,
625. ‘Als er van werkelijk nadeel geen sprake is, ligt een rechterlijk declaratoir inzake de
onrechtmatigheid meer voor de hand.’

181 Op dit laatste ziet onder andere het recente (voorstel voor een) Kaderbesluit betreffende het
Europees bewijsverkrijgingsbevel  ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens
voor gebruik in strafprocedures, Brussel  14 11.2003, COM (2003) 688 definitief, 2003/0270
(CNS). Dit kaderbesluit heeft betrekking op bewijsmateriaal dat reeds bestaat en direct
beschikbaar is. Het dient niet ter ondervraging van verdachten, het opnemen van verklaringen
van getuigen en slachtoffers, het zetten van taps en evenmin om bewijs te verkrijgen dat alleen
door nader onderzoek of analyse verkregen kan worden. Het omvat echter wel voorwerpen,
documenten en gegevens die tot de uitgesloten categorieën behoren voor zover die reeds vóór
de uitvaardiging van het bevel zijn bijeengebracht. In dergelijke gevallen zal het dus mogelijk
zijn bestaande neerslagen van afgetapte communicatie,  toezicht op bankrekeningen, verhoren
van verdachten, verklaringen van getuigen en resultaten van DNA-tests te verkrijgen. Zie de
toelichting op het kaderbesluit, par. 1.6, randnr. 32. Meer over dit voorstel-kaderbesluit in
par. 8.4.
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zowel op nationaal niveau (zie  uitspraken Hoge Raad) als op internationaal niveau
(zie uitspraken EHRM ). In sommige situaties is deze reactie te verkiezen boven
de andere varianten, bijvoorbee ld wanneer door opsporingsambtenaren te goeder
trouw is gehande ld en/of het verzuim gering is en/of de inbreuk daardoor op de
beginselen van een behoorlijke procesorde, mede gelet op de ernst van het feit,
niet zodanig  ernstig is te noemen dat een andere reactie moet volgen. In een aantal
gevallen zal het de enige reactie zijn die voor handen is, omdat het onrechtm atig
optreden geen bewijs heeft opgeleverd en niet ontvanke lijkheid van het openbaar
ministerie niet aan de orde is. Wordt geen nadeel vastgesteld  en zijn een niet
ontvankelijkverklaring of bewijsuitsluiting evenmin aangewezen, dan kan de rechter
kiezen voor de modaliteit  dat de onrechtma tigheid bij de opsporing wordt
aangenomen, zonder dat daar rechtsgevolgen aan worden gekoppeld. Een dergelijke
uitspraak is niet zonder betekenis, al biedt het weinig rechtsherstel of reparatie.180

Deel II: De bruikbaa rheid van in het buitenland verzameld onderzoeksmate-
riaal

7 Inleiding/probleemstelling

In het verlengde van de algemene vraag naar onrechtm atigheden in het opsporings-
onderzoek en langs welke weg daarover te oordelen, ligt de vraag naar de
bruikbaarheid van in het buitenland vergaard onderzoeksma teriaal. Hierbij  doelen
wij op bewijsmateriaal dat in het kader van rechtshulpverlening uit het buitenland
wordt verkregen. Het kan gaan om bewijsmateriaal dat naar aanleiding van dat
verzoek door de buitenlandse autoriteiten wordt verzameld. Het kan ook gaan om
bewijsmateriaal dat ten tijde van dat verzoek al is verzameld  in een ter plaatse nog
lopend of reeds verricht onderzoek.181 Daarnaast is het mogelijk dat nationale
opsporingsautoriteiten zelf in het buitenland gegevens verzamelen, eventueel in
samenwerking met of onder leiding van buitenlandse opsporingsautoriteiten, dan
wel dat materiaal afkomstig  is van supranatio nale autoriteiten, zoals bijvoorbee ld
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182 S. Gleß, ‘Die “Verkehrsfähigkeit von Beweisen” im Strafverfahren’, Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft (Sonderdruck), 2003, p. 131-151, met name p. 133, onderscheidt 3
varianten:
1. im Rahmen eines nationalen Verfahrens erhobene Beweise in anderen Mitgliedstaaten
(Beweisetransfer  im traditionellen Sinne)
2. in Zusammenhang mit (durch nationale Stellen durchgeführten) grenzüberschreitenden
Ermittlungsmaßnahmen  gewonnene Erkentnisse in den jeweiligen Mitgliedstaaten (‘transnationa-
le Beweissammlung’) 
3. Ergebnisse aus Untersuchungen  der EG-Organe in allen Mitgliedstaaten  (‘supranationale
Beweissammlung’).
De eerste variant is de klassieke vorm van rechtshulpverlening. De tweede variant omvat het
extraterritoriale optreden van opsporingsautoriteiten. De derde variant ziet dus op bewijsverza-
meling door OLAF of het Europees openbaar ministerie.

183 Tegenwoordig is bij rechtshulpverlening wel enige verschuiving zichtbaar van ‘locus regit
actum’ naar ‘forum regit actum’. Zie hoofdstuk 9.1 Zie ook het deelrapport ‘Strafvordering
en rechtshulp’ in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken,
Deventer: Gouda Quint, 2001.

184 Vergelijk voor Nederland het bepaalde in art. 539a Sv. Zi e ook het deelrapport ‘Strafvordering
en rechtshulp’, aangehaald in de vorige noot.

185 In art. 539a Sv is uitdrukkelijk bepaald dat strafvordering buiten het rechtsgebied van een
rechtbank alleen kan worden uitgeoefend voorzover het volkenrecht en het interregionale recht
dit toelaten. Voorbeelden van verdragsrechtelijke regelingen zijn de art. 26-28 van het Benelux
verdrag aangaande de uitlevering en rechtshulp in strafzaken, de art. 40 en 41 van de Schengen
uitvoeringsovereenkomst, en het optreden in gezamenlijke teams als bedoeld in art. 13 van
de EU-rechtshulpovereenkomst van 29 mei 2000 (C. 197). Zie omtrent grensoverschrijdend
optreden ook het ook A.H. Klip, ‘Extraterritoriale strafvordering’, D&D  1995, p. 1056-1078
en het deelrapport ‘Strafvordering en rechtshulp’ aangehaald in de vorige noten. Overigens,
niet iedereen geeft dezelfde invulling aan het begrip ‘uitoefenen van rechtsmacht op vreemd
grondgebied’ en de bijbehorende verbodsnorm. Zie hieromtrent T. Vander Bek en, Forumkeuze
in het internationaal strafrecht, Antwerpen  Apeldoorn: Maklu 1999, p. 235 e.v.

186 Zie hieromtrent I. Onsea, a.w., p. 377 e.v.
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OLAF of in de toekomst het Europees OM.182 Deze varianten van bewijsverkrijging
zijn van elkaar te onderscheiden, onder andere vanwege de gezagsre latie van de
betreffende opsporingsautoriteiten en  het kader waarin deze handelen. Onderzoek
dat in het buitenland door de plaatselijk  bevoegde autoriteiten wordt verricht zal
primair door het ter plaatse geldende recht worden beheerst tenzij – bijvoorbee ld
in een onderliggend rechtshulpverdrag – anders is bepaald, hetgeen overigens niet
gebruike lijk is.183 Grensoverschrijdend strafvorderlijk  optreden daarentegen vindt
veelal plaats in het kader van een eigen strafvorderlijk  onderzoek en zal vanwege
die achtergrond en de bestaande gezagsrela tie door de daarvoor geldende regels
worden beheerst. 184 De gezagsrelatie impliceert bovendien een zekere controlebe-
voegdhe id op de uitvoering. Hierbij moet wel worden aangetekend dat grensover-
schrijdend strafvorderlijk  optreden volkenrech telijk alleen is toegelaten met
toestemming van de staat op wiens grondgebied wordt opgetreden. Die toestemming
kan ad hoc of bij verdrag worden verleend en zal aan voorwaarden zijn verbonden
die weer mede bepalend kunnen zijn voor de geldende regeling bij uitvoering.185

Het optreden in gezamenlijke teams berust eveneens op internationale afspraken
en regelgeving waarbij  ook de gezagsrelaties en het toepasselijke uitvoeringsrecht
kunnen zijn bepaald. De normering van grensoverschrijdend strafvorderlijk  optreden
komt uitgebreid  aan de orde in het deelrapport van C. Fijnaut. Het vormt in het
onderhavige deelrapport geen zelfstan dig voorwerp van onderzoek. Wij wijzen
er nog wel op dat het ook voor komt dat opsporingsautoriteiten geheel zelfstandig
langs irreguliere weg en met miskenning van de soevereinite it van die staat en
van het netwerk van samenwerkingsverbanden in het buitenland onderzoek
verrichten en gegevens verzamelen.186 Bij dat grensoverschrijdend optreden
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187 Zie onder andere HR 18 mei 1982, NJ 1983, 49; HR 10 april 1984, NJ 1984, 768; HR 16 april
1985, NJ 1986, 769. Deze gedachtegang is ook af te leiden uit HR 18 mei 1999, NJ 2000,
107 voor zover de Hoge Raad de klacht dat het optreden van de Nederlandse opsporings-
ambtenaren in strijd is met het volkenrecht en tot bewijsuitsluiting moet leiden in cassatie
tardief oordeelde.

188 Zie A.H. Klip, ‘Extraterritoriale strafvordering’, a.w., p. 1074-1075.
189 Het betrof een achtervolging zonder toestemming op Belgisch grondgebied door Nederlandse

opsporingsambtenaren. De enige relativering waarvoor de hoge Raad op dat moment ruimte
leek te laten was te vinden in HR 7 juli 1988, NJ 1988, 987 m.nt. Sch. Hier hadden de Duitse
autoriteiten achteraf met de inbeslagneming ingestemd.

190 Advocaat-generaal Machielse benadrukt dat het in casu niet om een individueel doch om een
statelijk belang gaat. Het volkenrecht dicteert buiten die verhouding geen rechtsgevolgen.
Als in het nationale recht de onrechtmatigheid van bewijsvergaring wordt gerelativeerd met
een verwijzing naar de Schutznorm lijkt er geen reden te zijn om in gevallen waarin het
volkenrecht een rol speelt zwaardere eisen te stellen. In zijn noot onder het betreffende arrest
wijst ook Schalken er op dat art. 40 van de SUO dat geschonden was, primair strekt tot
bescherming van de soevereiniteit tussen staten en niet (in de eerste plaats) tot bescherming
van de aan de verdachte toekomende rechten. Die vaststelling laat voor hem echter onverlet
dat daarnaast een mogelijke schending van concrete, de verdachte rakende grond- en
verdragsrechten aan de orde wordt gesteld. Het specificeren  van de Schutznorm is volgens
hem daarom van belang.

191 Anders nog Hof Den Haag 3 maart 1998, NJ 1998, 923. Dat Hof oordeelde de infiltratieoperatie
van een burgerinfiltrant onder regie en verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie op
Columbiaans grondgebied zonder toestemming van de Columbiaanse autoriteiten flagrant in
strijd met het volkenrechtelijk territorialiteitsbeginsel  dat geldt tussen staten en overwoog
vervolgens: ‘De vraag of ook de verdachte getroffen is in een belang dat de overtreden norm
(respectering van de soevereiniteit van een andere staat) beoogt te beschermen speelt, gelet
op de (fundamentele) aard van de geschonden volkenrechtelijke norm, geen rol.’ Het
bewijsmateriaal dat door de infiltrant was verzameld werd bijgevolg niet gebruikt.

192 Idem I. Onsea, a.w., p. 380.
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overtreden de opsporingsambtenaren het volkenrecht en de vormvereisten van de
internationale samenwerking. Uit de jurispruden tie van de Hoge Raad met
betrekking tot art. 539a Sv valt af te leiden dat een schending van het volkenrecht
door de Nederlandse opsporingsambtenaren aan het gebruik van het bewijsmateriaal
niet in de weg hoeft te staan, met name niet wannee r daarover in feitelijke instantie
niets is aangevoerd.187 De beoordeling van een soevereiniteitsschending is daarmee
afhankelijk  gemaakt van he t verweer van  de verdedig ing.188 Niettemin  tilt de Hoge
Raad ‘zeer zwaar’ aan schendingen van het volkenrec ht, aldus Knigge in zijn noot
onder HR 25 mei 1993, NJ 1993, 784. Hij wijst daarbij  op HR 26 april 1988, NJ
1989, 168, waarin de Hoge Raad om die reden het door de Nederlandse opsporings-
ambtenaren in het buitenland verkregen bewijs niet toeliet, zonder dat het Schutz-
normvereis te (de verdachte  moet zijn getroffen in een belang dat de overtreden
norm beoogt te beschermen) daarin een rol speelde.189 Een andere lezing van dit
arrest geeft advocaat-generaal Machielse in zijn conclusie  voor HR 7 maart 2000,
NJ 2000, 539, m.nt. Sch. Hij maakt uit het door Knigge aangehaalde arrest niet
op dat de Schutznorm bij grensoverschrijdende bewijsvergaring ineens niet meer
zou gelden.190 De Hoge Raad bevestigt dit standpunt door vast te stellen dat (in
casu) met de schending van soevereinite it geen belangen van de verdachte  zijn
geschonden en dat het Hof Amsterdam de resultaten van de onrechtmatige
grensoverschrijdende observatie  dus tot het bewijs kon bezigen.191 Ook wij zijn
van mening dat dit onregelmatig optreden in beginsel op dezelfde wijze kan worden
benaderd als ware het bewijs op onregelmatig wijze op  eigen grondgeb ied vergaard,
hetgeen betekent dat in principe dezelfde relativeringen van toepassing zijn.192
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193 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen: 1999, deelrapport 9, Bewijsrecht en
bewijsmotivering (J.B.H.M. Simmelink), p. 434 e.v.
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Het is gebruike lijk dat in het kader van rechtshulpverlening de regels van het land
waar de onderzoekshandelingen worden verricht, worden toegepast. De locusregel
houdt in dat de vorm van de handeling wordt bepaald  door het recht van de plaats
waar zij wordt verricht.  Anders dan in het internationaal privaatrecht ontbreekt
in het internationaal strafrecht het element dat ook de geldigheid  van de handeling
naar het recht van die plaats wordt bepaald. De resultaten van de onderzoekshande-
lingen moeten echter wel dienst kunnen doen in de berechtende staat. De vraag
naar de bruikbaa rheid voor het bewijs van onderzoeksmateriaal dat in het kader
van rechtshulpverlening uit het buitenland is verkregen kan in twee subvragen
worden opgesplits t:
– Ten eerste de vraag naar de wijze waarop dat materiaal in het strafrecht kan
worden gepresenteerd  en welke rechtskracht aan dat materiaal kan worden
toegekend. Het bewijsrecht in enge zin speelt hier een rol, alsmede internationale
regelingen en afspraken. 
– Ten tweede de vraag naar toetsing van onregelmatigheden en de daaraan te
koppelen rechtsgevolgen. Een extra complicatie  daarbij  is dat niet vaststaat aan
welk recht moet worden getoetst,  dat van de staat waar is opgetreden (locus regit
actum), dat van de staat van berechting (foru m regit actum), of dat van beide staten.

Beide subvragen komen hieronder aan de orde. Voorzover de voorwaarde geldt
dat bewijsmateriaal op rechtmatige wijze moet zijn verkregen wil het bruikbaar
zijn, maakt de tweede subvraag deel uit van de eerste. De vraagpunten zijn dus
wel te onderscheiden, maar niet altijd te scheiden. 

8 Present atie en rechtskracht van onderzoeksresultaten uit het
buitenland

8.1 Het bewijsstelsel

In het eerste jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 is onderzoek
gedaan naar het bewijsrecht en de bewijsmotivering. In het betreffende deelrapport
is gekozen voor een vrij bewijsstelse l.193 De essentie  van een vrij bewijsstelsel
is dat wordt afgezien van een wettelijke definiëring van de toegelaten bewijsmidde-
len en dat geen enkele  bron voor de verzameling van kennis  van de rechterlijke
oordeelsvorming wordt uitgesloten. De enige voorwaarde voor het gebruik  van
een informatiebron als bewijsmiddel is dat de bron inhoude lijk betrouwbare
feitelijke kennis verschaft en die vraag wordt niet in het algemeen door de wetgever,
maar in het concrete  geval door de rechter beantwoord. De keuze voor een vrij
bewijsstelsel betekent niet dat er binnen dat stelsel geen beperkingen kunnen
bestaan, noch dat de wettelijke regeling geen voorschriften omtren t de bewijskracht
van bewijsmiddelen zou kunnen bevatten. Uitsluiting van onrechtmatig verkregen
bewijs, een variant van de sancties op vormverzuimen, is zo’n beperking. In het
betreffende deelrapport is er voor gekozen de klassieke bewijsminima te handhaven,
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194 Zie vorige noot p. 441-444.
195 Zie vorige noot p. 444-448.
196 In andere landen kan dit veel problematischer  zijn. Zie par. 8.4.
197 Zie voor een kanttekening bij deze verwachting de opmerkingen in par. 8.3 onder (ii).
198 Zie in dit verband EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 851 m.nt EAA. (het Schenk-arrst) en recent

EHRM 12 mei 2000, NJ 2002, 180 m.nt Sch. (de zaak Khan). Overigens spreekt het Hof wel,
maar dan aan de hand van de voorliggende casus, een oordeel uit over de vraag of het gebruik
van het omstreden bewijsmateriaal in strijd is met de requirments van art. 6 EVRM. Zie par.
2.4. Om die reden zijn deze uitspraken  toch weer van betekenis voor het onderhavige vraagstuk.
Zie bijvoorbeeld, T.M. Schalken en M. Pronk, ‘Over joint investigation teams, Europol en
het toezicht op gezamelijke acties, D&D , 2001, p. 831-846, met name p. 839-840; en met
enige kanttekeningen S. Gleß, ‘Die “Verkehrsfähigkeit von Beweisen” im Strafverfahren’,
ZStW (Sonderdruck) 115, 2003, p. 131-151, met name p.149-150.

199 Een ander voorbeeld biedt art. 15 van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, van 10 december 1984, Trb. 1985, 69:
‘Iedere Staat die partij is, draagt ervoor zorg dat een verklaring waarvan wordt vastgesteld
dat deze is afgelegd ten gevolge van foltering, niet wordt aangevoerd als bewijs in een
rechtszaak, behalve  tegen een van foltering beschuldigde persoon als bewijs dat de verklaring
werd afgelegd.’ Zie voor voorbeelden uit (nog) niet geldende regelingen 8.4).
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hetgeen ook het behoud impliceert van een met art. 344 Sv, lid 2 vergelijkbare
voorziening aangaande bewijskracht van het proces-verb aal.194 Met betrekking
tot de moderne bewijsminima (zie de art. 342 Sv, lid 2, 344 Sv, lid 3 en 344a Sv)
is het voorstel gedaan deze niet specifiek in de wet te regelen doch in de plaats
daarvan bij de voorschriften omtrent de beraadslaging en de uitspraak een met
art. 359a Sv vergelijkbare kaderregeling op te nemen, waarin wordt aangegeven
welke consequenties de rechte r in verband  met het gebruik van een  getuigenverkla-
ring (in materiële zin) voor het bewijs kan verbinden aan het gegeven dat ten
opzichte  van de betrokken getuige het rechtstreekse ondervragingsrecht op de
terechtzitting aan beperkingen onderhe vig is geweest. 195 Het bewijsstelsel dat de
onderzoeksgroep als uitgangspunt heeft genomen, schept veel ruimte voor de
presentatie  van in het buitenland verzamelde onderzoeksresultaten.196 Met name
bewijsproblemen die volgen uit (een strenge toepassing van) het onmiddelijkheids-
beginsel zijn hier niet of nauwelijks te verwachten.197

8.2 Verdragsbepalingen betreffende de toelaatba arheid en bewijskracht

De vaststelling van regels omtrent de toelaatbaa rheid en bewijskracht van
bewijsmateriaal is, ook waar het buitenlands materiaal betreft, primair een zaak
van nationaal recht. Zelfs het EVRM bevat geen regeling over de toelaatbaa rheid
van bewijsmateriaal, althans het doet daarover geen principiële  en abstracte
uitspraken.198 Niettemin  kunnen internationa le afspraken en verplichtingen van
betekenis  zijn voor de bruikbaa rheid en de bewijskracht van onderzoeksmateriaal
dat in het buitenland is verzameld. In dit verband kan worden gewezen op
verdragsrechtelijke regelingen die betrekking hebben op het uitlokken van een
strafvervolging in een andere staat.199 Vrijwel steeds wanneer een verzoek tot
strafvervolging wordt gedaan, heeft er in de verzoekende staat al enig onderzoek
plaats gehad en is daarbij  bewijsmateriaal verzameld. De aangezo chte staat zal
dit materiaal meestal goed kunnen gebruiken wanneer de vervolging daar wordt
voortgeze t. Het is daarbij  van belang dat aan de handelingen van onderzoek in
de verzoekende staat verricht en het daarbij verzamelde materiaal een zekere
rechtskracht toekomt in de aangezo chte staat. Een voorbeeld  van het eerste biedt
HR 4 november 1986, NJ 1987, 812. In die zaak ging het om de vraag of een door
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200 Met uitzondering van de EG overeenkomst en het V N-modelverdrag zijn de genoemde verdragen
door Nederland bekrachtigd. Van eerdere datum en beperkt in werkingssfeer  is het Europees
Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten van 1964 (Trb. 1965, 54). Zie met name art.
7. Dit verdrag is door Nederland niet geratificeerd. Zie omtrent deze verdragen en de
rechtskracht van ambtshandelingen  en daarvan opgemaakte stukken, Y.G.M. Baaijens-van
Geloven, Overdracht en overname van strafvervolging, Arnhem: Gouda Quint 1996.

201 Het derde lid regelt de rechtskracht van genoemde ambtshandelingen en de daarvan opgemaakte
stukken met betrekking tot de stuiting van verjaring. Van betekenis is ook het derde lid van
art. 17 van de Benelux Samenwerkingsovereenkomst. ‘De ambtenaren  die op grond van artikel
26 van het Uitleveringsverdrag zijn afgevaardigd om behulpzaam te zijn bij het opsporen en
constateren van strafbare feiten, kunnen samen met de ambtenaren  van het aangezochte land
processen-verbaal opstellen van hetgeen zij hebben geconstateerd. Deze processen-verbaal
hebben in elk der landen dezelfde waarde als waren zij door ambtenaren  van dat land opgesteld.
Opmerkelijk is dat in de Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig
artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende
de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, waarin onder
andere een regeling is getroffen voor gemeenschappelijke onderz oeksteams, niets wordt gez egd
over de rechtskracht van ambtshandelingen  en daarvan opgemaakte stukken. In het ontwerp
van de uitvoeringswet naar aanleiding van de goedkeuring van bovengenoemde overeenkomst
is wel een bepaling daaromtrent opgenomen. Kamerstukken II 2001/02, 28 351, nr. 2, p. 5.
Deze bepaling, art. 552qc Sv, is ontleend aan art. 552gg Sv, eerste lid en vertoont daarmee
dan ook grote overeenkomst. (De Nederlandse regering noemt de regeling van art. 552gg Sv
trouwens ook bij de voorstellen in het kader van het Groenboek: zie Kamerstukken II, 2001/02,
22 112, nr. 237, p. 15). De door de NVvR uitgesproken vrees dat deze bepaling tot diepgravende
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een Duitse opsporingsambtenaar gedane vordering om medewerking te verlenen
aan een ademtest,  een vordering oplevert in de zin van art. 6, eerste lid van het
Bloedproefbesluit. Zou dat niet het geval zijn, dan zou er geen sprake zijn van
een onderzoek als bedoeld  in art. 26, tweede lid WVW (oud). In verband met de
rechtskracht van het materiaal zelf moet men denken aan de bewijskracht die kan
worden toegekend aan een schriftelijk stuk (proces-verbaal)  dat is opgemaakt door
een opsporingsambtenaar van de verzoekende staat. Vertaald naar Nederlands recht
gaat het dan bijvoorbee ld om de vraag of art. 344, tweede lid Sv van toepassing
is op dat stuk. In de overdrachtsverdragen is deze problematiek onderkend en zijn
voor wat de rechtskracht betreft, in de verzoekende staat rechtsgeld ig verrichte
handelingen van opsporing en vervolging gelijkgesteld aan in de aangezo chte staat
rechtsgeldig verrichte handelingen van opsporing en vervolging. Zonder volledig
te zijn noemen wij de volgende regelingen : art. 26 van het Europees Verdrag
betreffende de overdracht van strafvervolging, gesloten te Straatsburg op 15 mei
1972 (Trb. 1973, 84); art. 19 van het Benelux Verdrag inzake het overnemen van
strafvervolgingen, gesloten te Brussel op 11 mei 1974 (Trb 1974, 184); Artikel
XI, vijfde lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk  der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van
de toepassing van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp  in
strafzaken van 20 april 1959, gesloten te Wittem op 30 augustus 1979 (Trb. 1979,
143); art. 8 van de EG O vereenkomst betreffende de overdracht van strafvervolging
van 6 november 1990 (niet afgedrukt in het traktatenbla d); art. 11 van het VN
modelverdrag betreffende overdracht van strafvervolging van 14 december 1990
(resolutie  45/118; niet afgedrukt in het traktatenblad).200 Van betekenis  is ook de
Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijk e samenwerking op het
gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Benelux Economische Unie, met Aanvullende Protocollen,
gesloten te ’s-Gravenhage, 29 april 1969, (Trb. 1969, 124). Met name art. 15, het
eerste en tweede lid.201
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studie van het buitenlands bewijsrecht aanleiding kan geven, wordt volgens de regering in
de memorie van toelichting niet door de ervaring gestaafd. Voor het geval er sprake zou zijn
van onduidelijkheid kan in voorkomend geval ook na ontbinding van het team, langs
rechtstreekse weg opheldering worden gevraagd aan de bij het teambetrokken  autoriteiten
van het land van herkomst van de documenten. Kamerstukken II 2001/02, 28 351, nr. 3, p.
9. Zie over het opstellen van processen-verbaal door ambtenaren  van de verzoekende staat
in de aangezochte staat ook het deelrapport van C. Fijnaut over de normering van het justitiële
optreden van buitenlandse politieambtenaren  op Nederlands grondgebied.

202 Als gevolg van de ratificatie van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken  tussen de lidstaten van de Europese Unie, waarin onder andere een regeling is
getroffen voor gemeenschappelijke onderzoeksteams, zal – naar het zich nu laat aanzien –
art. 552qc aan het Wetboek  van Strafvordering worden toegevoegd. Deze bepaling is ontleend
aan art. 552gg Sv, eerste lid (zie vorige noot) en luidt als volgt: ‘Stukken die buitenlandse
leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in art. 552qa, hebben opgesteld
betreffende ambtshandelingen  ter zake van opsporing en vervolging die zij in het kader van
het onderzoek van het onderzoeksteam in het buitenland hebben verricht, hebben in Nederland
de bewijskracht die toekomt aan stukken betreffende overeenkomstige, door Nederlandse
ambtenaren in Nederland verrichte handelingen, met dien verstande dat hun bewijskracht niet
uitgaat boven die welke zij naar het recht van de staat waaruit de buitenlandse leden afkomstig
zijn, hebben.’ Kamerstukken II 2001/02, 28 351, nr. 2, p. 5.

203 De betreffende regeling is niet alleen van toepassing op verzoeken tot overname van
strafvervolging gebaseerd op een van de hierboven genoemde verdragen, doch ook op verzoeken
tot strafvervolging buiten verdrag.

204 Zie bijvoorbeeld de conclusie van advocaat-generaal Leijten in: HR 10 april 1984, NJ 1984,
768; Zie ook art. 344, aant. 4 en aant. 8. Volgens Klip in Buitenlandse getuigen in strafzaken,
Arnhem 1994, p. 182, worden in strafzak en waarin buitenlands bewijs wordt gebruikt, de
wettelijke eisen van art. 344, eerste lid, sub 5, ten aanzien van een ‘ander geschrift’ niet meer
nageleefd. ‘Buitenlands bewijs kan zelfstandig de bewezenverklaring dragen. Door dit gemak
maakt het geen verschil of het gaat om het gebruik van buitenlandse processen-verbaal, dan
wel verbalen die door Nederlandse opsporingsambtena ren in het buitenland zijn opgemaakt.’

205 Het betoogde geldt niet per definitie voor andere staten.
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8.3 Gelding van de betreffende verdragsbepalingen in het Nederlandse recht

(i) Rechtskracht van ambtshandelingen en stukken
De Nederlandse wetgever heeft naar aanleiding van de ratificatie van de
bovengenoemde rechtshulpverdragen inzake de overdracht en overname van
strafvervolging uitvoering gegeven aan de regelingen betreffende de rechtskracht
van ambtshandelingen en daarvan opgemaa kte stukken.202 In art. 552gg Sv, eerste
lid is bepaald  dat bij een overname van strafvervolging aan stukken betreffende
in de verzoekende staat verrichte ambtshandelingen dezelfde bewijskracht toekomt
als aan stukken ter zake van opsporing en vervolging opgemaakt door Nederlandse
ambtenaren.203 Omdat noch de vorm van het stuk, noch de bevoegd heid van de
verbalisant,  op een Nederlandse wet berust wordt naar Nederlands recht een
buitenlands proces-verbaal niet als bewijsmiddel in de zin van art. 344 Sv, eerste
lid onder sub 2 aangeme rkt. Het proces-verbaal opgemaakt door een buitenlandse
ambtenaar, kan slechts als een `ander geschrift'  in de zin van art. 344 Sv, eerste
lid onder 5e, in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen, voor het bewijs
worden gebruikt. 204 Mede om die reden is het belangrijk  dat bij de uitvoering van
Nederlandse rechtshulpverzoeken in het buitenland, Nederlandse opsporings-
ambtenaren aanwezig zijn die overeenkomstig het bepaalde in art. 539a Sv bevoegd
zijn van hun waarnemingen ter plaatse proces-verbaal op te maken.205 In een
uitgelokte strafzaak zijn er in de verzoekende staat meestal al onderzoekshandeling-
en verricht en hebben er verhoren plaats gehad, zonder dat daarbij  Nederlandse
opsporingsambtenaren aanwezig zijn geweest. Van een Nederlands proces-verbaal
ter zake kan dan geen sprake zijn. Met het bepaalde in art. 552gg Sv, eerste lid
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206 Zie ook art. 7 van het Verdrag ter beteugeling van verkeersdelicten van 1964.
207 Ter staving van deze opvatting werd vaak verwezen naar de sententies van het HMG van 11

juni 1975, MRT, p. 453 en HMG 9 juli 1975, MRT, p. 448. In deze sententies werd art. 26,
tweede lid WVW niet toepasselijk geacht op de Nederlandse militair die zich buiten Nederland
aan dit feit had schuldig gemaakt, indien een bloedproef  was verricht in een ander dan door
de minister van justitie aangewezen  laboratorium.

208 Zie bijvoorbeeld HR 30 september  1980, NJ 1981, 46 (MRT 1981, p. 165; VR 1980, 85). De
Hoge Raad accepteerde hier een bloedafname, waarbij geen Nederlandse doch een Duitse
opsporingsambtenaar aanwezig was geweest, als te zijn geschied op een wijze die voldoet
aan het vereiste onderzoek in de zin van art. 26, tweede lid WVW.

209 In zijn noot onder het arrest gaat Schutte uitvoerig in op de onderhavige problematiek.
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wordt bewerkstelligd dat de rechter na een overname van de strafvervolging, art.
344 Sv, tweede lid kan toepassen op schriftelijke stukken die afkomstig  zijn van
ambtenaren van de verzoekende staat.

De regeling in art. 552gg Sv eerste lid ziet niet op de rechtskracht van in de
verzoekende staat verrichte ambtshandelingen voor zover daarvan geen stukken
zijn opgemaa kt. In zoverre is er overeenkomst met het bepaalde in art. 19 van het
Benelux overdrachtsverdrag.206 Berust het verzoek tot strafvervolging echter op
het Europees overdrachtsverdrag of op art. 21 van het Europees rechtshulpverdrag
jo. Art. XI, vijfde lid van het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling en
vergemakkelijk ing van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken, dan speelt de bovengenoemde beperking geen rol omdat de
gelijkstelling van ambtshandelingen volgt uit de betreffende verdragen. Voor alle
andere verzoeken blijft de vraag bestaan welke rechtskracht in Nederland moet
worden toegekend aan daden van opsporing en vervolging rechtsgeld ig verricht
door ambtenaren in de verzoekende staat.  Aangezien dit onderwerp  raakvlakken
vertoont met de vraag naar de bruikbaar heid van in het buitenland vergaard
bewijsmateriaal willen wij hieronder een paar woorden aan deze problematiek
wijden. 

Van daden van opsporing en vervolging zal in de regel verslag worden gedaan
in een proces-verbaal. Voor wat betreft die stukken geldt bij overname van
strafvervolging het bepaalde in art. 552gg Sv, eerste lid. Op de overige gevallen
is de bepaling niet van toepassing. Het kan zijn dat de vraag naar de rechtskracht
of geldigheid  van ambtshandelingen om een andere reden wordt gesteld dan met
het oog op de eventuele  bewijskracht van die betreffende handelingen of van de
daarvan opgemaa kte stukken. Een voorbeeld  in dit verband biedt het eerder
aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 4 november 1986, NJ 1987, 812. In die
zaak ging het om de vraag of een door een Duitse opsporingsambtenaar gedane
vordering om medewerking te verlenen aan een ademtest,  een vordering oplevert
in de zin van art. 6, eerste lid van het Bloedpro efbesluit  (thans art. 15 Besluit
Alcoholonde rzoeken). Zou dat niet het geval zijn, dan zou er geen sprake zijn van
een onderzoek als bedoeld  in art. 26, tweede lid WVW (thans art. 8 WVW ).
Aanvankelijk werd gedacht dat een onderzoek in het buitenland niet opleverde
een onderzoek zoals beschreven in het Bloedproefbesluit en de Bloedproefbeschik-
king.207 Om die reden zijn nogal wat verzoeken om overname van strafvervolging
tegen Nederlanders  ter zake van rijden onder invloed afgewezen. In latere
jurisprude ntie is een zekere kentering op dit punt waar te nemen.208 Het arrest van
de Hoge Raad van 1986 sluit daarbij  aan.209 In deze zaak had het Hoog Militair
Gerechtshof als volgt overwogen; ‘dat het enkele  feit dat de vordering om
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210 Zie omtrent de normering van het optreden van buitenlandse opsporingsambten aren op
Nederlands grondgebied het betreffende deelrapport van C. Fijnaut.

211 Zie memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981, 16 433, nr. 5, p. 14. Zie ook J.B.H.M.
Simmelink, Algemeenheden in het wegenverkeersrecht, Arnhem: 1995, p. 24-27.

212 Een dergelijke vaststelling zegt natuurlijk nog niets over de omgekeerde situatie. Met andere
woorden daarmee is niet gezegd dat daarover  op dezelfde wijze in andere landen wordt gedacht.
Ten gevolge van de verschillen in de wijzen  van vaststellen van het bloed-alcoholgehalte en
in verband met de mogelijkheid tot contra-expertise w aarin de Nederlandse wetgev ing voorziet,
is de overdracht van vervolging van een overtreding van art. 26 WVW (thans art. 8 WVW)
naar met name Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk problematisch. In verband
met overtredingen van de opiumwetgeving kan het een probleem zijn dat men in het buitenland,
met name in Duitsland en Oostenrijk, de zuiverheid van het verdovend middel in percentages
uitgedrukt wil zien. Indien dit niet in het rapport van het Nederlands gerechtelijk laboratorium
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medewerking te verlenen aan een onderzoek van uitgeademde lucht is gedaan door
een Duitse opsporingsambtenaa r, niet betekent dat deze vordering geen vordering
is in de zin van art. 6, eerste lid, Bloedpro efbesluit:  (...) dat tussen het moment
waarop gevorderd is medewerking te verlenen aan een ademtest en het moment
waarop de bloedafname heeft plaatsgevonden meer dan een uur is verlopen: (...)
dat naar het oordeel van het hof het in de bewezenverklaring bedoelde onderzoek
wel aan te merken is als een onderzoek in de zin van art. 26, tweede lid WVW ’.
De Hoge Raad onderschrijft deze overweging en erkent daarmee dat ambtshande-
lingen door ambtenaren in het buitenland verricht,  onder omstandigheden gelijk-
gesteld kunnen worden aan Nederlandse ambtshandelingen.

Er kan dus formele rechtskracht worden toegekend aan de in het buitenland
door buitenlandse ambtenaren verrichte opsporingshandelingen.210 De procedure -
voorschriften in de verschillende landen behoeven daartoe niet geheel met elkaar
in overeenstemming te zijn. Het zou niet reëel zijn een dergelijke voorwaarde te
stellen. Binnen zekere grenzen mag er verschil zijn tussen de Nederlandse en de
buitenlandse procedure. Het is de taak van de rechter te bepalen waar de grenzen
tussen een aanvaardbaar of een niet aanvaardbaar buitenlands onderzoek dienen
te worden gelegd. Aldus ook advocaat-generaal Meijers in zijn conclusie  bij
bovengenoemd arrest. Hij verwijst daarvoor – onder andere – naar de uitleg die
in de memorie van antwoord bij de goedkeuringswetgeving wordt gegeven omtrent
de betekenis  van Art. XI, vijfde lid van het Verdrag van Wittem betreffende de
aanvulling en vergemakkelijking van het Europees verdrag aangaande de
wederzijdse rechtshulp  in strafzaken van 20 april 1959. Daarin  wordt opgemerkt
dat met de betreffende verdragsbepaling de formele rechtskracht van de verrichte
opsporingshandelingen buiten twijfel komt te staan. Welke waarde de rechter
vervolgens aan de uit die opsporingshandelingen verkregen resultaten wenst toe
te kennen is – aldus de memorie  van antwoord – een tweede. Met andere woorden
dit alles laat onverlet dat het aan de rechter is om de grenzen te bepalen met
betrekking tot de aanvaard baarheid  van het buitenlandse onderzoek.211 Met
betrekking tot deze grenzen zijn in de Nederlandse wet geen specifieke voorschrif -
ten gegeven. In zijn noot onder bovengenoemd arrest merkt Schutte – in navolging
van de hiervoor aangehaalde memorie  van antwoord – op dat dit, gezien de grote
verscheide nheid aan regelingen, ook ondoenlijk  zou zijn. Van geval tot geval zal
door de rechter moeten worden vastgesteld  welke verschillen tussen een
buitenlandse en de Nederlandse regeling zo essentieel zijn, dat zij moeten leiden
tot het onthouden van formele rechtskracht aan de buitenlandse onderzoekshande-
lingen.212 De grenzen van erkenbaarheid worden volgens Schutte  uiteindelijk
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staat vermeld, kan via de kleine rechtshulp om een monster van de in beslaggenomen verdovende
middelen worden verzocht. Met het oog hierop worden deze in beslaggenomen verdovende
middelen zes maanden bewaard. Zie over de problemen rond de forensische expertise, J.F.
Nijboer en W.J.J.M. Sprangers, ‘Forensische expertise; Europese harmonisatie’  in Europees
strafrecht, Justitiële verkenningen, jaargang 27, nr. 2, 2001, p. 88-102.

213 Het HMG heeft in dit verband gesproken van ‘een goede procesorde’; zie HMG, 9 mei 1979,
VR 1980, 8.

214 In 1986 sprak Schutte de verwachting hiertoe uit. Zie Overdracht en overname van
strafvervolging, AA 1986, 35.

215 In het Rapport Individu en internationale rechtshulp in strafzaken van de Commissie Swart,
’s-Gravenhage 1993, p. 31, worden als vormen van onrechtmatig handelen in het kader van
internationale samenwerking onderscheiden; schending van volkenrechtelijke regels; schending
van de rechtshulpregels en schending van nationale voorschriften. Voor wat betreft de nationale
voorschriften kan men ook nog onderscheiden tussen nationale regels van de verzoekende
staat en nationale regels van de aangezochte staat. Zie omtrent toetsing van de regels van
rechtshulp en de mogelijke gevolgen van schending van die regels hoofdstuk 7 van onderhavig
deelrapport, met name de opmerkingen bij HR 7 maart 2000, NJ 2000, 539, m.nt. Sch. Zie
ook J.M. Sjöcrona, De kleine rechtshulp , Arnhem: 1990, p. 17 e.v; en HR 14 september  1987,
NJ 1988, 301 m.nt. A.H.J.S.;  HR 7 juni 1988, NJ 1988, 987, m.nt. Sch.; en HR 25 mei 1993,
NJ 1993, 784 m.nt. Kn. Zie omtrent deze problematiek eveneens Karl-Friedrich Nagel,
Beweisaufnahme im Ausland, Freiburg im Breisgau: 1988.

216 Zie hieromtrent Y.G.M. Baaijens-van Geloven, Overdracht en overname van strafvervolging,
Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 211 e.v en p. 391 e.v.

217 Zie vorige noot, p. 213-214 en p. 400-401.
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bepaald  door wat genoemd zou kunnen worden  ‘de Nederlandse  openbare orde’. 213

Dit laatste zegt op zich zelf nog niet zo veel. De juridische praktijk zal hier meer
duidelijkheid moeten verschaffen. Gezien de verscheidenheid aan strafrechtssyste-
men die er op Europees niveau en daarbuiten bestaat,  zou men mogen verwachten
dat de jurisprude ntie inmiddels  meer aardige voorbeelden te zien zou geven.214

(ii) Voorwaarden en beperkingen van bewijskracht
Met betrekking tot de toekenning van formele rechtskracht aan buitenlandse
onderzoekshandelingen en daarvan opgemaakte stukken wordt in de verdragsbepa-
lingen (met uitzondering van het Benelux overdrachtsverdrag) expliciet vooropge-
steld, dat de in de verzoekende staat geldende procedurevoorschriften zijn
nageleefd. De procedurevoorschriften waar het hier om gaat hebben betrekking
op het (buitenlandse) strafproces zelf en niet op de regels van rechtshulp.215 De
redenering bij deze voorwaarde is dat niemand meer rechten en bevoegdheden
kan overdragen dan hij zelf bezit en dat niet goed valt te verdedigen dat in de
aangezochte staat formele rechtskracht wordt toegekend aan handelingen en daarvan
opgemaa kte stukken die in de verzoekende staat niet overeenk omstig de daar
geldende voorschriften zijn verricht en opgemaa kt.216 In het verlengde hiervan
is in art. 26, eerste lid van het Europees overdrachtsverdrag en art. 19 Benelux
overdrachtsverdrag tevens bepaald, dat die gelijkstelling niet tot gevolg heeft, dat
aan daden van opsporing en vervolging respectievelijk  daarvan opgemaakte stukken
in de aangezo chte staat een grotere bewijskracht wordt toegekend, dan zij in de
verzoekende staat zouden hebben gehad.217 Ter illustratie wordt in de Gemeenschap-
pelijke Memorie van Toelichting bij het Benelux overdrachtsverdrag het voorbeeld
gegeven dat een door een Nederlandse opsporingsambtenaar opgemaakt proces-
verbaal bij een overdracht van de vervolging aan België  in het strafproces aldaar
kan doorgaan als een proces-verbaal opgemaakt door een Belgische opsporings-
ambtenaar, maar dat proces-verbaal kan in België  niet de in de Belgische wet aan
processen-verbaal toegekende dwingende bewijskracht krijgen aangezien het die
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218 Gemeenschappelijke memorie van toelichting., Kamerstukken II 1979/80, 15971 (R1133),
nr. 5, p. 50.

219 Zie hieromtrent bijvoorbeeld A. Klip, Buitenlandse getuigen in strafzaken, Arnhem: 1994,
p. 153 e.v.

220 Idem Niklaus Witsc hi, Die Übernahme der Strafverfolgung nach künftigem schweizerischem
Recht, Bern 1977, p. 86.

221 Gezien de verscheidenheid aan strafrechtssystemen is het overigens vreemd dat de betreffende
beperking in de rechtspraktijk geen grotere rol speelt. Naast het feit dat de wettelijke
overnameregeling veel minder wordt toegepast dan aanvankelijk werd gedacht, is niet
uitgesloten dat ook onbekendheid met de betreffende regeling hier debet aan is.

222 Het voorbeeld is ontleend aan de nasleep van de uitleveringszaak die leidde tot HR 9 april
1991, NJ 1991, 6 96. De uitl everingsrecht er had tot in hoo gste instant ie de uitlevering toelaatbaar
verklaard. De Minister  van Justitie beschikte tot inwilliging, maar in Kort Geding volgde een
verbod tot uitlevering op humanitaire gronden: De opgeëiste persoon verkeerde in een zeer
slechte psychische en fysieke staat. Vervolgens droeg de VS de strafvervolging ter zake moord
c.q. doodslag aan Nederland over. Als bewijs werden overlegd de stukken die eerder tot het
uitleveringsdossier hadden behoord: op papier  gestelde verklaringen van Amerikaanse
opsporingsambtenaren, houdende hun relaas van verrichtingen en bevindingen.
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bewijskracht in Nederland ook niet heeft.218 Het is echter niet uitgesloten dat de
beperking ook in andere – minder duidelijke situaties – een rol zal spelen. Denk
bijvoorbee ld aan het feit dat in een aantal landen het onmiddellijkheidsbeginsel
krachtiger doorwerkt in het strafproces dan in Nederland. Deze situatie kan
gevolgen hebben voor de gebruikswaarde van ambtelijke stukken, met name voor
stukken waarin verklaringen zijn vastgelegd.219 Mag in de verzoekende staat een
dergelijk  stuk in verband met het onmiddellijkheidsbeginsel niet voor het bewijs
worden gebruikt,  dan zal – ingevolge bovengenoemde beperking, die ook in art.
552gg, eerste lid tot uitdrukking is gebracht – dit tot de conclusie  kunnen leiden
dat de aangezo chte staat van dit stuk evenmin gebruik  mag maken voor het
bewijs.220 Dat verweer werd gevoerd voor de Rb. ’s-Gravenhage, op 23 september
1993 (parketnummer 09.050.223.93 ).221 Na een ongegrond verklaring van het
bezwaarschrift  tegen de dagvaarding overwoog de rechtbank op de zitting van
21 oktober 1993 in een tussenvon nis als volgt; ‘De raadsman heeft aangevoerd
dat het Amerikaanse strafdossier tegen verdachte  op zichzelf  beschouwd en bij
gebrek aan overige bewijsmiddelen niet tot een veroordeling door de Nederlandse
rechter kan leiden, aangezien artikel 552gg Sv eraan in de weg staat dat aan die
Amerikaanse stukken een bewijskracht wordt toegekend die uitgaat boven die welke
deze stukken in de Verenigde Staten hebben. De raadsman heeft in dit verband
gemotiveerd gesteld dat krachtens het aldaar geldende strafprocesrecht aan
schriftelijke stukken – behoudens zich hier niet voordoende uitzonderingen – slechts
dan volledige formele bewijskracht toekomt indien een zogenoemde “live witness”
ter terechtzitting verklaart omtrent de oorspron kelijkheid  of deugdelijk heid van
de geschriften.

De rechtbank stelt zich op het standpunt dat het onderzoek ter terechtzitting
niet volledig is geweest en acht het nodig dat alsnog een “live witness” als getuige
wordt gehoord. Gelet op  het Amerikaanse stra fdossier kan de heer (...), die destijds
als rechercheur,  verbonden aan de “County  of Los Angeles Sheriff's Department” ,
was belast met het opsporingsonderzoek tegen verdachte  en dat onderzoek heeft
uitgevoerd, als getuige in de hiervoor bedoelde zin worden beschouwd.

In verband met vorenstaande zal het onderzoek worden heropend en gescho rst
tot na te melden datum en tijdstip.’222
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223 De parlementaire geschiedenis verschaft geen inzicht. De beperkte toetsingsmogelijkheden
van de rechter kunnen hier ook een rol hebben gespeeld. Zie par. 8.3 onder sub (iii).

224 Zie bijvoorbeeld HR18 mei 1999, NJ 2000, 107, m.nt. Schalken.
225 Die gedachtegang is eveneens terug te vinden in (de commentaren  naar aanleiding van) recente

Unie-regelingen die (mede) de toelaatbaarheid van in het buitenland verzameld bewijsmateriaal
betreffen (zie par. 8.4 en 9.1). Zie ook de door de NVvR uitgesproken vrees dat het met
betrekking tot de gezamelijke opsporingsteams voorgestelde art. 552qc Sv , welke bepaling
is ontleend aan art. 552gg Sv, tot diepgravende studie van het buitenlands bewijsrecht aanleiding
kan geven. De regering verwacht hier overigens minder problemen maar de argumentatie daartoe
is niet erg helder. Wel wijst zij er op dat, voor het geval er sprake zou zijn van onduidelijkheid,
in voorkomend geval ook na ontbinding van het team, langs rechtstreekse weg opheldering
kan worden gevraagd aan de bij het team betrokken autoriteiten van het land van herkomst
van de documenten. Kamerstukken II 2001/02, 28 351, nr. 3, p. 9. Zie ook het onder noot 181
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In art. 552gg Sv wordt er niet op gewezen dat de in de verzoekende staat geldende
voorschriften aangaande de daden van opsporing en vervolging moeten zijn
nageleefd. Dit laatste is wel het uitgangspunt van de onderliggende verdragsbepa-
lingen en in de wetgeschiedenis van de betreffende bepaling zijn geen argumen ten
te vinden die tegen de toepassing van dat uitgangspunt pleiten. Hieraan doet niet
af dat de wettelijke regeling  ook van toe passing is op  overnames van strafvervolging
buiten verdrag. Bovendien wordt in art. 552gg, eerste lid Sv uitdrukkelijk bepaald
dat de gelijkstelling voor wat betreft de bewijskracht van stukken niet tot gevolg
kan hebben dat aan die stukken in de aangezochte  staat meer bewijskracht toekomt
dan in de verzoekende staat en die beperking ligt – zoals gezegd – in het verlengde
van het uitgangspunt dat niemand meer rechten en bevoegdheden kan overdragen
dan hij zelf bezit en  dat moeilijk is te verdedigen dat in de aangezochte staat formele
rechtskracht wordt toegekend aan handelingen en daarvan opgemaa kte stukken
die in de verzoekende staat niet overeenko mstig de daar geldende voorschriften
zijn verricht en opgemaa kt. Het is niet uitgesloten dat het in het internationale
rechtshulpverkeer heersende vermoeden van rechtsgeldigheid  van de door de
verzoekende staat overlegde stukken debet is aan het ontbreken van een verwijzing
naar die rechtsgeldigheid.223

(iii) Toetsingsvraagstuk
Voor de rechtskracht van ambtshandelingen en de bewijskracht van de daarvan
opgemaa kte stukken lijkt het dus van belang dat wordt vastgesteld of er in de
verzoekende staat overeenk omstig de daar geldende voorschriften is gehandeld.
Wij raken hiermee aan het toetsingsvraagstuk dat aan de orde komt in hoofdstuk
9 van het onderhavige deelrappo rt. Niettemin besteden wij hier enige aandacht
aan de kwestie  en lopen daarmee dus vooruit op hetgeen nog komen gaat. In de
praktijk zal de strafrechter de rechtmatigh eid afleiden uit het verzoek en uit het
feit dat de stukken door de verzoekende Staat naar aanleiding van het verzoek zijn
overlegd. Over het algemeen is de strafrechter zeer terughoudend waar het de
toetsing van naleving van buitenlandse voorschriften betreft en ingevolge het
bepaalde in art. 79, eerste lid Wet RO toetst de Hoge Raad in het geheel niet aan
buitenlands recht.224 Dit alles neemt niet weg dat in het geval er een aanneme lijk
verweer wordt gevoerd met betrekking tot de rechtmatigh eid van het overlegde
bewijsmate riaal, de strafrechter het buitenlandse optreden toch niet geheel buiten
beschouwing zal kunnen laten en op naleving van de daar geldende voorschriften
zal moeten toetsen wanneer uitvoering wordt gegeven aan de bovengenoemde
verdragen en regelingen.225 Hierin verschilt het optreden van de strafrechter met
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aangehaalde voorstel-kaderbesluit bewijsverkrijging: Brussel  14.11.2003, COM(2003) 688
definitief, 2003/0270 (CNS), waarin met het oog op de toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal
in de beslissingsstaat en de garantie dat het bewijsmateriaal op wettige wijze is verkregen,
de verplichting is opgenomen om de uitvaardigende autoriteit onmiddellijk in kennis te stellen
indien de tenuitvoerleggende autoriteit van oordeel is dat het bevel ten uitvoer is gelegd op
een manier die strijdig is met haar nationale recht (art. 12 onder sub c; zie ook par. 1.11 van
de toelichting, randnr. 62). Meer over dit voorstel-kaderbesluit in par. 8.4.

226 In verschillende arresten heeft de Hoge Raad beslist dat de uitleveringsrechter niet tot taak
heeft te oordelen over de vraag of naar het recht van de verzoekende staat het bewijsmateriaal
op rechtmatige wijze is verkregen. Zie bijvoorbeeld HR 14 mei 1985, NJ 1986, 11; HR 27
mei 1986, NJ 1987, 64; HR 7 april 1987, NJ 1988, 313; en HR 20 oktober 1992, NJ 1993,
158. In zijn conclusie bij HR 4 februari 2003, nr. 00511/02 trekt advocaat-generaal Machielse
voor de verlening van rechtshulp een parallel met deze jurisprudentie.  De inwilliging van een
rechtshulpverzoek  is echter een andere situatie dan de behandeling van een strafzaak waarbij
gebruik wordt gemaakt van door middel van rechtshulpverlening verzameld materiaal. Meer
hierover in par. 11.2.

227 Zie omtrent de (controle)problemen bij onderzoekshandelingen in verschillende strafrechtssyste-
men A.M.M. Orie, ‘De verdachte tussen wal en schip òf de systeem-breuk in de kleine
rechtshulp’, in: Bij deze stand van zaken (Liber Amicorum A.L. Melai), Arnhem 1983, p.
351-361; J.I.M.G. Jahae, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y. Taekema, ‘Criminal Evidence
Obtained Abroad – how to assess the Legality of obtaining it’, in: C.M. Breur, M.M. Kommer,
J.F. Nijboer & J.M. Reijntjes (eds.), New Trends in Criminal Investigation an Evidence –
Volume II, Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia 2000, p. 351-365, met name p. 361-365;
en Schalken in zijn annotaties onder HR 8 februari 2000, NJ 2000, 538 (Duitse pseudokoop)
en EHRM 27 juni 2001, NJ 2002, 102 (Rodriguez tegen Nederland).

228 In het recente voorstel-kaderbesluit bewijsverkrijging is de verplichting opgenomen dat de
uitvaardigende autoriteit onverwijld op de hoogte dient te worden gebracht indien de
tenuitvoerleggende autoriteit ontdekt dat het bevel ten uitvoer werd gelegd op een wijze die
strijdig is met het recht van de tenuitvoerleggingsstaat. Meer hierover in par. 8.4 en 11.2.
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dat van de uitleveringsrechter.226 Dat een dergelijke toets ing vaak mo eilijk zal zijn,
om over de gevoeligheid daarvan nog maar te zwijgen, behoeft gezien de bestaande
verscheidenheid aan strafrechtssystemen nauwelijks betoog.227 Het ontbreken van
deze toetsingsmo gelijkheid  kan betekenen dat daden van opsporing en vervolging,
verricht door de autoriteiten van de om strafvervolging verzoekende staat, louter
als gevolg van deze vorm van samenwerking, niet meer door een rechter op hun
rechtmatigh eid gecontroleerd en gesanctioneerd  kunnen worden. Dit lijkt op
gespannen voet te staan met de onderliggende verdragen waarin die rechtmatigheid
voorop wordt gesteld. Alleen indien de betreffende verdragen, of de nationale
regelingen voorzien in een controle  van het dossier door de rechter in de
verzoekende staat, alvorens het aan de aangezo chte staat wordt overhandigd, ligt
de zaak anders. De overdrachtsverdragen voorzien daarin echter niet en het is de
vraag of de uitvoeringswet van de verschillende verdragsstaten dat wel doet.228

Bovendien is er veel voor te zeggen het oordeel omtrent de rechtmatigh eid van
de bewijsvergaring en de daaraan te verbinden gevolgen bij de zittingsrechter te
leggen of te laten. In zoverre is er een parallel met de argumenten die in par. 6.2
zijn genoemd voor de afwijzing van een aparte procedure waarin de rechtmatigheid
van de bewijsvergaring wordt getoetst:  Ten eerste, de beoordeling van de
bewijsvergaring staat in nauwe relatie met een van de belangrijk ste beslispunten
in de strafzaak, namelijk  de vraag of op grond van wettig en overtuigend bewijs
tot een bewezenverklaring kan worden besloten. Ten tweede is het de taak van
de zittingsrechter de (materiële) waarheid  te vinden en tot een besluit te komen
waarin recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen. Die besluitvorming omvat
een belangenafweging die het best kan plaatsvinden door de zittingsrechter. Meer
hierover in par. 11.2.
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229 Bijvoorbeeld de bewijsstelsels van de Angelsaksische landen zijn zeer afwijkend van de
continentale landen. B. De Smet, Internationale samenwerking tussen Angelsaksische en
continentale landen, Antwerpen/Groningen: 1999; en F.H. Brüner en W. Hetzer, ‘Nationale
Strafverfolgung und Europäische Beweisführung?’, Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2003,
p. 113-118. Ook de bewijsstelsels binnen het continent geven verschillen te zien. Zie par. 5
van onderhavige tekst en M.S. Groenhuijs en & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting.
Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen: 1999, deelrapport
9, Bewijsrecht en bewijsmotivering (J.B.H .M. Simmelink), p. 42 3 e.v. Zie verder Walter Perron
(Hrsg) Die Beweisafnahme im Strafverfahrensrecht des Auslands, Max-Planck-Institut für
ausländisches  und internationales  Strafrecht, Freiburg im Breisgau: 1995; en Frank Höpfel
und Barbara Huber (Hrsg.) Beweisverbote  in Ländern der EU und vergleichbaren
Rechtsordnungen , Max-Planck-Institut für ausländisches  und internationales  Strafrecht,
Freiburg im Breisgau: 1999.

230 Conclusie nr. 36 van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Tampere.
231 De wederzijdse erkenning en toelaatbaarheid eventueel met geharmoniseerde minimumnormen

lijkt een andere weg dan het streven naar harmonisatie van het straf(proces)recht binnen de
Europese Unie. Toch staan deze twee varianten niet op gespannen voet met elkaar. Naarmate
de strafrechtssystemen  meer met elkaar overeenkomen, is de wederzijdse erkenning en
toelaatbaarheid ook makkelijker. Zie in dit verband ook Joachim Vogel, ‘Why is the
harmonisation of penal law necessary?  A comment’, in: A. Klip en H van der Wilt (eds.),
Harmonisation and harmonising measures in criminal law, Amsterdam: 2002, p. 55-64, met
name p. 64.

232 Met name in art. 33, tweede lid komt dit beginsel sterk tot uitdrukking: ‘The national law
applicable to dertermine whether the evidence has been obtained legally or illegally must be
the law of the country where the evidence was obtained. When evidence has been obtained
legally in this sense, it should not be possible to oppose the use of this evidence because it
was obtained in a way that would have been illegal in the country of use. But it should always
be possible to object to the use of such evidence, even where it was obtained in accordance
with the law of the country where it was obtained, if it has nevertheless violated rights enshrined
in the ECHR or the European Rules (Articles 31 and 32).’ [curs. YB] Zie voor een vertaling
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8.4 Toekomstige internation ale regelingen

Het is voor de praktijk van groot belang dat onderzoeksresultaten uit het buitenland,
in het land van berechting als bewijsmiddel in het strafgeding mogen worden
gepresenteerd. Het bewijsstelsel dat de onderzoeksgroep als uitgangspunt heeft
genomen, schept veel ruimte voor de presenta tie van in het buitenland verzamelde
onderzoeksresultaten. In andere landen kan dit problematischer zijn.229 Doordat
het rechtmatig  in de ene staat verzamelde bewijsmateriaal niet automatisch in een
andere staat wordt erkend, wordt de doeltreffen dheid van de vervolging in
grensoverschrijdende zaken vaak bemoeilijkt.  Deze situatie is schadelijk voor het
gebruik  van de gegevens van opsporing in de fase van berechting. Binnen de
Europese Unie wordt daarom gestreefd naar de wederzijdse erkenning en
toelaatbaa rheid van onderzoeksresultaten en bewijsmate riaal: De in een lidstaat
verzamelde bewijzen moeten door de rechterlijke instanties in elke andere staat
van de Unie kunnen worden toegelaten om de vervolging in de lidstaat waar de
zaak aanhangig wordt gemaakt kans van slagen te geven. In de Europese Raad
van Tampere is de wederzijdse erkenning en toelaatbaarheid van onderzoeksresu lta-
ten en bewijsmateriaal in een conclusie  vastgelegd. Volgens die conclusie  ‘moet
door de autoriteiten van een lidstaat legaal verkregen bewijsmateriaal gebruikt
kunnen worden in rechtszaken in andere lidstaten, rekening houdend met de daar
toepasselijke normen’.230 Over de bewijswaarde van het materiaal,  dat wil zeggen
het vermogen om de rechter te overtuigen, moeten de rechterlijke instanties in het
kader van het toepasselijke nationale  recht naar eigen inzicht kunnen beslissen.231

Het uitgangspunt van wederzijdse erkenning en toelaatbaa rheid is ook terug
te vinden in het Corpus Juris (art. 32-33)232 en het Groenboek van de Commiss ie
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M. Luchtman e.a. Corpus Juris 2000; strafbepalingen ter bescherming van de financiële
belangen van de Europese Unie, Utrecht: Centrum voor Rechtshandhaving en Europese
Integratie, 2001.

233 Brussel 11 december 2001, COM (2001) 715 definitief.
234 Zie par. 6.3.4.2 van het Groenboek: Uitsluiting van op onwettige wijze verkregen bewijsmateri-

aal. Het op straffe van uitsluiting van het bewijsmateriaal te eerbiedigen recht zou in de eerste
plaats het nationale recht moeten zijn van de plaats waar het bewijsmateriaal zich bevindt,
dat in alle lidstaten de beginselen van art. 6 van het EU-Verdrag, van het Handvest van de
grondrechten van de Europe se Unie en van h et Europees V erdrag tot b escherming  van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden integreert. Het zou bepaalde communautaire regels,
zoals die inzake het arrestatiebevel  of het Europees proces-verbaal omvatten, voorzover die
deel uitmaken van de bewijsvoering. Meer hierover in hoofdstuk 9.

235 Uitgebreid hierover S. Gleß, ‘Die “Verkehrsfähigkeit von Beweisen” im Strafverfahren’, ZStW
115 (Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft  [Sonderdruck]), 2003, p. 131-151.
Zie omtrent dit punt ook C. Fijnaut en M.S. Groenhuijsen, ‘Een Europees openbaar ministerie:
kanttekeningen bij het Groenboek’, NJB 2002, p. 1234-1241, met name p. 1240-1241.

236 Zie M. Delmas-Marty, ‘Necessity, Legitimity and feasibility of the Corpus Juris’ in: M. Delmas-
Marty en J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus Juris in the Member States,
Volume I, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 98-99. Zie ook F.H. Brüner
en W. Hetzer, ‘Nationale Strafverfolgung und Europäische Beweisführung?’, Neue Zeitschrift
für Strafrecht, 2003, p. 113-118.

237 Europese Conventie, CONV 725/03, 27 mei 2003. Ontwerptekst, Hoofdstuk IV- Ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, Afdeling 4, Justitiële samenwerking in strafzaken.

399

inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeen-
schap en de instelling van een Europees officier van justitie (par. 6.3.4 van het
Groenboek ).233 De tweede regeling is sterk door de eerste beïnvloed en vertoont
op wezenlijke punten een gelijkenis. De werkingssfeer van beide regelingen is
beperkt tot de strafrechtelijke bescherming van de financiële  belangen van de
Gemeenschap. Waar in het Groenboek wordt gesproken over de toelaatbaa rheid
van bewijzen, gaat het wel voortdurend om de methode van het verkrijgen van
onderzoeksresultaten en het daarop gerichte  normenstelsel.  Samengevat kwam
het Groenboek tot de conclusie  dat: ‘de conditio  sine qua non voor wederzijdse
toelaatbaa rheid van het bewijsmateriaal in alle gevallen blijft dat dit in de lidstaat
waar het is verzameld  op rechtmatige wijze is verkregen. Derhalve moet de vraag
gesteld worden van de uitsluiting van bewijsmateriaal dat met schending van de
rechtsrege ls is verkregen’.234 Hiervoor hebben wij er op gewezen dat het voor de
praktijk evenwel van net zo gro ot belang is op welke wijze die onderzoeksresu ltaten
in het land van berechting als bewijsmiddel in het strafgeding mogen worden
gepresenteerd. In het Groenboek wordt daar nauwelijks aandacht aan besteed.235

Slechts  zijdelings schemert deze materie door in het Europees proces-verbaal van
verhoor opgemaakt op basis van een getuigenverklaring en het Europees proces-
verbaal van ondervraging opgemaakt op basis van de verklaringen van de verdachte;
in beide gevallen mede via videocon ferentie (zie par. 6.3.4.1 van het Groenboek ).
Het Groenboek verwijst daarbij  naar Artikel 32 van het Corpus Juris, waarin een
opsomming wordt gegeven van bewijsmiddelen die moeten worden toegelaten
in de lidstaten van de Unie. Het gaat daarbij (onder andere) ook om verhoren en
verklaringen van getuigen en de verdachte. Op deze wijze willen de opstellers van
het Corpus Juris problemen met betrekking tot de uitwisseling van bewijs
voorkomen, die samenhangen met het bestaan van verschillende bewijsstelsels.236

In de voorstellen van de Europese Conven tie wordt eveneens gewezen op
het belang van de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs tussen de lidstaten, maar
is daarin (nog) niet verder uitgewerkt.237 Een aparte vermelding verdient het
Voorstel voor een Kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrij-
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238 Brussel 14 november 2003 COM(2003) 688 definitief, 2003/0270 (CNS).
239 Deze zaken vereisen een specifieke regeling. In februari 2003 heeft de Commissie met het

oog hierop een groenboek inzake procedurele waarborgen  voor verdachten in strafzaken  in
de Europese Unie goedgekeurd; COM (2003) 75 def., 19.2.2003, en blijft zij ook in de toekomst
werken aan aspecten van de vergaring van bewijsmateriaal bij verdachten, slachtoffers en
getuigen.

240 Zie par. 1.6 van de toelichting op het ontwerp-kaderbesluit. COM(2003) 688 definitief,
2003/0270 (CNS).

241 Zie par. 1 van de toelichting op het ontwerp-kaderbesluit.
242 Zie par. 1. 11, randnr. 58 Uit de kritische reacties op de voorstellen daaromtrent in het Corpus

Juris en het betreffende Groenboek  blijkt dit eveneens. Zie met name S. Gleß, ‘Die
“Verkehrsfähigkeit von Beweisen” im Strafverfahren’, ZStW 115 (Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft  [Sonderdruck]), 2003, p. 131-151.

243 Zie par. 1. 11, randnrs. 59-60. Zie ook de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken  tussen de lidstaten van de Europese Unie, PB C 197 van
12.7.2000.
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gingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik
in strafprocedures Brussel. 238 In dit kaderbes luit wordt uitvoering gegeven aan
het beginsel van wederzijdse erkenning. Het heeft onder andere betrekking op
voorwerpen, documenten en gegevens die worden verkregen op grond van
proceduremaatregelen zoals bevelen tot overlegging en huiszoekingsbevelen. Het
heeft geen betrekking op het afnemen van verklaringen van verdachten, getuigen
of slachtoffers en het vergaren van bewijsmateriaal op het lichaam van een persoon
waarbij in het bijzonder gedacht kan worden aan DNA-stalen.239 Het heeft evenmin
betrekking op procedu rele onderzoeksmaatregelen waarbij  ‘in real time’ bewijs
wordt vergaard zoals het aftappen van communicatie en toez icht op bankrekeningen.
Het omvat wel voorwerpen, documenten en gegevens die tot de uitgesloten catego-
rieën behoren voor zover die reeds vóór de uitvaardiging van het bevel zijn
bijeengebracht.  In dergelijke  gevallen zal het dus mogelijk zijn bestaande neerslagen
van afgetapte communicatie, toezicht op bankrekeningen, verhoren van verdachten,
verklaringen van getuigen en resultaten van DNA -tests te verkrijgen.240 De Com-
missie beschouwt dit kaderbes luit als een eerste stap in de richting van één enkel
stelsel van rechtsrege ls binnen de Unie, dat gebaseerd is op de wederzijdse erken-
ning en waarvoor minimumnormen gelden.241 Het voorstel-kaderbesluit gaat echter
niet rechtstreeks in op het vraagstuk van de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs -
materiaal.  De reden hiervoor is – aldus de toelichting – dat uit de raadpleging van
deskundigen is gebleken dat eerst nog meer voorbereidend werk moet worden
verricht.242 Niettemin  beoogt het voorstel-kad erbesluit  de toelaatbaa rheid van
bewijsmateriaal dat op het grondgebied van een andere lidstaat is verkregen te
vergemakkelijken, onder andere door te voorzien in bepaalde procedu rele waar-
borgen ter bescherming van de grondrechten en door het handhaven en verder uit-
werken van de benadering van art. 4 van de EU-overeenkomst van mei 2000
betreffende de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken.243 Daarin  wordt uitgegaan
van het principe volgens hetwelk de aangezochte lidstaat rechtshulp moet verlenen
met inachtneming – voorzover mogelijk  – van de door de verzoekende lidstaat
uitdrukke lijk aangegeven formaliteiten en procedures. De aangezoc hte lidstaat
kan slechts weigeren aan deze vereisten te voldoen indien dat strijdig zou zijn met
de fundame ntele beginselen van het eigen recht of indien de overeenkomst zelf
uitdrukke lijk stelt dat de uitvoering van de verzoeken onder het recht van de aan-
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244 Meer in het algemeen omtrent de verschuiving van locus regit actum naar forum regit actum
in rechtshulpverdragen  als gevolg van het gesignaleerde compatibiliteitsprobleem, het
deelrapport ‘Strafvordering en rechtshulp’ in het tweede interimrapport van het onderzoekspro-
ject Strafvordering 2001, Het vooronderzoek in strafzaken. De betreffende ontwikkeling is
hierin met voorbeelden beschreven. Zie p. 366-370.

245 Zie par. 1.9, randnr. 47 en par. 1.11, randnr. 61.
246 Zie par. 1.11, randnr. 62.
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gezochte  lidstaat valt.244 In het voorstel-kad erbesluit  wordt verder voorop gesteld
dat het bewijsverkrijgingsbevel uitsluitend dient te worden uitgevaardigd indien
de uitvaardigende autoriteit  ervan overtuigd is dat zij de voorwerpen, documenten
of gegevens onder soortgelijke voorwaarden zou kunnen verkrijgen indien die
zich op het grondgebied van haar eigen lidstaat bevonden. Dit dient niet alleen
de gelijkwaardigheid met het binnenlandse strafprocesrecht van de beslissingsstaat
te waarborgen wanneer het gaat om bewijsmateriaal dat uit een andere lidstaat
is verkregen, maar moet tevens – aldus de toelichting – in een volgend stadium
de toelaatbaa rheid van het materiaal als bewijsmateriaal in de procedures van de
beslissingsstaat vergemakkelijken.245 Tot slot bestaat er een verplichting om de
uitvaardigende autoriteit  onmidde llijk in kennis  te stellen indien de tenuitvoerleg-
gende autoriteit  van oordeel is dat het bevel ten uitvoer is gelegd op een manier
die strijdig is met haar nationale  recht. Volgens de toelichting moet dit nog beter
garanderen dat het bewijsmateriaal op wettige wijze is verkregen en aldus de
toelaatbaa rheid ervan in de gerechten van de beslissingsstaat vergemakkelijken.246

Uit een en ander blijkt dat ook in dit voorstel-kad erbesluit  betreffende het
Europees bewijsverkrijgingsbevel – net als in het hiervoor genoemde Groenboek
en het Corpus Juris – met het oog op het gesignaleerde compatibiliteitsprobleem
in het rechtshulp recht, veel nadruk wordt gelegd op de methode van verkrijgen
van onderzoeksresultaten en het daarop gerichte normenstelsel. Vanuit dit perspec-
tief, wij zagen dat al in de voorgaande paragrafen van  dit hoofdstuk, kan de toetsing
van een en ander niet onbesproken blijven. De tweede subvraag maakt hiermee
in feite deel uit van de eerste.

9 Toetsing buitenlandse onderzoeksresultaten

9.1 Probleem schets

De tweede subvraag betreft dus de toetsing van buitenlandse onderzoeksresultaten.
In hoofdstuk 8 is over die toetsing al het een en ander gezegd in verband met het
bepaalde in art. 552gg, eerste lid Sv en de daaraan ten grondslag liggende verdrags-
bepalingen. In dit hoofdstuk zal het toetsingsvraagstuk meer in het algemeen aan
de orde komen.

Grensoverschrijdend onderzoek maakt steeds vaker op enigerlei wijze deel
uit van de reguliere opsporing. Dit grensoverschrijdende onderzoek is eveneens
gebonden aan regels die kunnen worden geschonden. In het Rapport  Individu en
internation ale rechtshulp  in strafzaken van de Commiss ie Swart (’s-Gravenhage
1993, p. 31), worden als vormen van onrechtma tig handelen in het kader van
internationale samenwerking onderscheiden; schending van volkenrechtelijke
regels; schending van de rechtshulpregels en schending van nationale voorschriften.
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247 Bij de huidige intensieve  internationale samenwerking in strafzaken  is vaak geen sprake meer
van een verzoekende en aangezochte staat.

248 Zie M. Delmas-Marty en J.A.E. Vervaele (eds.) The implementation of the Corpus Juris in
the Member States, Volume I Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 28-30.
Uitsluiting van gebruik moet echter altijd mogelijk zijn bij schending van rechten uit het EVRM
en bij schending de Europese regels neergelegd in art. 31 ((Burden of proof en nemo tenetur)
en 32 van het Corpus Juris. Naar aanleiding van de vergelijkbare regeling in het Groenboek
merkt de Nederlandse regering op dat indien gekozen wordt voor het principe van een
wederzijdse erkenning van bewijs, het in ieder geval van belang is dat daarop een uitzondering
mogelijk is, indien het accepteren  van het bewijs een fundamentele inbreuk zou betekenen
op de nationale rechtsorde van de lidstaat waar de strafzaak dient. Kamerstukken II, 2001/02,
22 112, nr. 237, p. 12. Dit lijkt sterk op de Belgische regeling die wordt besproken  in par.
10.2.
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Voor wat betreft de nationale  voorschriften kan men ook nog onderscheiden tussen
nationale  regels van de verzoekende staat en nationale  regels van de aangezo chte
staat, ofwel tussen nationale regels van de staat waar wordt opgetreden en nationale
regels van de staat van berechting.247 Het volkenrecht schrijft in het algemeen geen
rechtsgevolgen voor bij schending. Sanctionering is overgelaten aan het nationale
recht. In hoofdstuk 7 is hierop gewezen in samenhang met het onrechtmatige extra-
territoriale optreden van nationale opsporingsau toriteiten. In de rechtshulpverdragen
zijn evenmin bepalingen opgenomen die voorzien in een sanctionering bij schending
van rechtshulpregels. Dit geldt ook voor de in hoofdstuk 8 van dit deelrapport
aangehaalde verdragen en regelingen. De besproken regelingen zien niet op de
schending van volkenrechtelijke regels of regels van rechtshulp, doch hebben
betrekking op de naleving van de (nationale) voorschriften van de staat waar is
opgetreden.

Het is gebruike lijk dat in het kader van rechtshulpverlening de regels van
het land waar de onderzoekshandelingen worden verricht,  worden toegepas t. De
locusregel houdt in dat de vorm van de handeling wordt bepaald  door het recht
van de plaats waar zij wordt verricht.  Anders dan in het internationaal privaatrecht
ontbreekt in het internationaal strafrecht het element dat ook de geldigheid  van
de handeling naar het recht van die plaats wordt bepaald. De resultaten van de
onderzoekshandelingen moeten echter wel dienst kunnen doen in de berechtende
staat. Praktisch gezien kan dit de rechtshulpverlening belemmeren wanneer het
impliceert dat de resultaten in de verzoekende staat buiten beschouwing moeten
worden gelaten omdat de werkwijze niet correspondeert  met het eigen recht. In
hoofdstuk 8 is dit probleem geschetst.  Daarbij  is (onder andere) verwezen naar
de conclusie  van de Europese Raad van Tampere over de wederzijdse toelaatbaar-
heid van bewijsmate riaal, naar het Groenboek inzake de strafrechtelijke bescher-
ming van de financiële  belangen van de Gemeenschap en de instelling van een
Europese officier van justitie en naar art. 33 van het Corpus Juris waarin is bepaald
dat de vraag of het bewijs op rechtmatige dan wel onrechtmatige wijze is verzameld,
beoorde eld moet worden aan de hand van de lex loci en dat het bewijs dat aan de
hand van deze beoordeling op rechtmatige wijze is verkregen, in de staat van
berechting niet van gebruik  mag worden uitgesloten louter vanwege het feit dat
de verkrijging aldaar onrechtm atig zou zijn geweest. 248 Deze gedachtegang zien
we in zekere zin ook terug in de regelingen aangaande de wederzijdse rechtskracht
van ambtshandelingen en daarvan opgemaa kte stukken bij de overname van
strafvervolging.
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249 In het deelrapport ‘Strafvordering en rechtshulp’ in het tweede interimrapport van het
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Het vooronderzoek in strafzaken, is deze ontwikkeling
met voorbeelden beschreven (zie p. 366-370).  De regel ‘locus regit actum’ betekent niet dat
er bij de uitoefening van onderzoekshandelingen in het geheel geen rekening kan worden
gehouden met de voorschriften van de verzoekende staat. Dat in de rechtspraktijk bij
rechtshulpverlening veelal gebruik wordt gemaakt van de eigen rechtsregels lijkt veel te maken
te hebben met praktische kennis en de soevereiniteitsgedachte. Het volgt niet per definitie
uit het strafvorderlijk territorialiteitsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat bij extraterritoriale
strafvordering een volkenrechtelijke rechtvaardiging is vereist. Het zegt niets over het beginsel
dat geldt als de rechtvaardiging is verkregen. Zie het deelrapport ‘Strafvordering en rechtshulp’,
a.w., par. 2.4.

250 Hierbij moet wel worden aangeteken d dat bij grootschalige internationale opsporingsonderzoe-
ken niet altijd (meteen) duidelijk is welke staat rechtshulp verleent en welke staat rechtshulp
ontvangt.

251 Juist met het oog daarop werd een dergelijke regeling eveneens voorgesteld door de Commissie
Swart in het Rapport Individu en internationale rechtshulp in strafzaken, ’s-Gravenhage 1993.
Zie p. 23 en bijlage 4. In de toelichting op art. 1 van het hieronder nog te noemen ontwerp-
Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Rechtshulpverdrag wordt in dit verband
opgemerkt: ‘The underlying philosophy of mutual assistance is that the requested State carries
out action on behalf of the requesting State, for purposes  relating only to proceedings pending
in the latter: “in its place”. ... Presently,  the need is recognised by all to open new frontiers
to judicial co-operation. The first such new frontier consists in coming back to basics and
executing what is requested, as opposed to tentatively executing equivalent actions.’

252 Zie omtrent de problematiek van het verrichten van handelingen in verschillende rechtssystemen
A.M.M. Orie, ‘De verdachte tussen wal en schip of de systeembreuk in de kleine rechtshulp’,
in: Bij deze stand van zaken, opstellen aangeboden aan A.L. Melai, Arnhem: Gouda Quint
1983, p. 351-363.

253 In de Algemene inleiding van het onderhavige deelrapport is deze kwestie al aangestipt met
een verwijzing naar desbetreffende literatuur en jurisprudentie.
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Als gevolg van het gesignaleerde compatibiliteitsprobleem is in het rechtshulprecht
daarnaast een andere ontwikkeling zichtbaar. Kort gezegd komt die er op neer dat
in tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken, namelijk  dat in het kader van
rechtshulpverlening de regels van het land waar de onderzoekshandelingen worden
verricht,  worden toegepast (locus regit actum), er in rechtshulpverdragen bij de
aangezochte staat op wordt aangedrongen bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken
zoveel mogelijk  gevolg te geven aan formaliteiten en procedures die zijn
aangegeven door de verzoekende staat (forum regit actum). Dit alles voor zover
de fundamentele beginselen van het recht van de aangezo chte staat zich daartegen
tenminste  niet verzetten.249 Deze ontwikkeling onderstreept het accessoire karakter
van het rechtshulp recht.250 Door rekening te houden met het recht van de
verzoekende staat wordt de bruikbaa rheid van de resultaten van de wederzijdse
rechtshulp  in de verzoekende staat verhoogd. Bovendien kan de inachtneming van
formaliteiten en procedures van de verzoekende staat bewerks telligen dat de
verdachte  de proceswaarborgen die hij bij een zuiver interne procedure zou
genieten, niet verloren ziet gaan.251 Hij loopt minder risico tussen ‘de wal en het
schip’ te vallen.252

Een complicatie  bij de toetsing van buitenlandse onderzoeksverrichtingen en het
daarmee verzamelde materiaal is dat niet vast staat aan welke regels moet worden
getoetst,  die van de staat waar is opgetreden (locus regit actum), die van de staat
van berechting (forum regit actum), of die van beide staten.253 Ook hier geldt dat
in (rechtshulp)verdragen zelden bepalingen zijn opgenomen die uitdrukke lijk
voorzien in een toetsing en eventueel gepaste  sanctionering van onrechtmatig
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254 De in hoofdstuk 8 aangehaalde regelingen  vormen hierop in meer of mindere mate een
uitzondering.

255 Zie par. 8.3 onder (ii). Zie ook advocaat-generaal Keijzer in zijn conclusie bij HR 18 mei 1999,
NJ 2000, 107.

256 Par. 6.3.4.2 van het Groenboek: Uitsluiting van op onwettige wijze verkregen bewijsmateriaal.
257 Inmiddels is er een Groenboek van de Commissie:  Procedurele waarborgen  voor de verdachten

in strafzaken in de gehele Europese Unie. Brussel  19 februari 2003, COM (2003) 75 definitief.
Het bevat gemeenschappelijke minimumnormen die het vertrouwen in elkaars rechtsstelsels
moet vergroten. Het is de bedoeling dat deze procedurele waarborgen  deel gaan uitmaken van
het recht van de lidstaten.

258 N. Jörg verwees hiernaar in zijn reactie op stellingen naar aanleiding van dit deelrapport op
het afsluitende congres dat werd gehouden op 15 mei 2003 in de Aula van de Universiteit van
Tilburg. Voor zijn reactie knoopte hij aan bij de normerende functie die hij toekent aan het
leerstuk van de bewijsuitsluiting. Zie in dit verband ook N. Jörg, ‘De exclusionairy rule als
drijfveer achter normering van bevoegdheden’, D&D  1989, p. 654-670.

259 Zie zijn conclusie bij HR 18 mei 1999, NJ 2000, 107. Zie ook de Commissie Swart in haar
Rapport Individu en internationale rechtshulp in strafzaken. De commissi e acht het af schuiven
van de verantwoordelijkheid voor de gebreken van de buitenlandse autoriteiten niet
aanvaardbaar. ̀ Naar haar overtuiging brengt het respect voor het recht mee dat ook het handelen
van buitenlandse autoriteiten dat ten voordele van de Nederlandse justitie strekt zonodig aan
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handelen.254 Wel zijn op internationaal niveau, met het oog op het gesignaleerde
compatibiliteitsprobleem, ontwikkelingen in verschillende richting zichtbaar en
de gekozen richting kan een aanknopingspunt bieden voor de keuze van het recht
aan de hand waarvan de rechter de opsporing en bewijsvergaring moet toetsen.
Wanneer het accent ligt op locus regit actum komt een toetsing aan het recht van
de staat waar is opgetreden en waar de onderzoeksre sultaten zijn verzameld  in
zicht. Dit geldt temeer in samenhang met het adagium nemo plus iuris transferre
potst quam ipse habet,  welk beginsel zijn neerslag heeft gekregen in art. 26, eerste
lid van het Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging en
art. 19 van het desbetreffende Beneluxverdrag.255 Zie in dit verband ook het
Groenboek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële  belangen van
de Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie, met name
de overweging: ‘De conditio  sine qua non voor de wederzijdse toelaatbaarheid
van het bewijsmateriaal blijft in alle gevallen dat dit in de lidstaat waar het is
verzameld  op rechtmatige wijze is verkregen. Derhalve moet de vraag gesteld
worden van de uitsluiting van bewijsmateriaal dat met schending van de rechtsregels
is verkregen.’256 Het te eerbiedigen recht zou dus in de eerste plaats moeten zijn
het nationale  recht van de staat waar het bewijsmateriaal zich bevindt.  Dat recht
omvat binnen de Unie de beginselen van art. 6 van het EU-Verdrag, van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.257 Wordt
meer nadruk gelegd op het accessoire karakter van rechtshulpverlening dan ligt
als uitgangspunt forum regit actum voor de hand. Er zal dan minder snel getoetst
worden aan de lex loci. Bij dit alles spelen ook de rechtsgronden een niet
onbelangrijke rol. Waarom zou de Nederlandse rechter naleving van buitenlands
recht willen toetsen? Tenzij  de samenwerking zeer hecht is en de wederzijdse
betrokke nheid bij het optreden groot zullen preventie  en demonstra tie hier
nauwelijks een argument kun nen vormen.258 Reparatie en compensatie daarentegen
sluiten een toetsing aan het recht van de plaats van handelen niet uit. Hetzelfde
geldt wanneer de nadruk wordt gelegd op de rechtsstatelijke gedachte  dat
voorschriften ook door de overheid  moeten worden nageleefd. Keijzer spreekt
in dit verband van de ‘rule of law’.259 In deze laatstgenoemde gevallen is eveneens
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geldende rechtsregels wordt getoetst en dat daaraan bij een negatieve uitkomst zonodig dezelfde
gevolgen worden verbonden die worden verbonden aan een onrechtmatig handelen van
Nederlandse autoriteiten. Dit geldt zowel voor zaken waarin het buitenland aan Nederland
rechtshulp heeft geboden als voor die waarin Nederland de strafvervolging van het buitenland
heeft overgenomen.' Individu en internationale rechtshulp in strafzaken, ’s-Gravenhage 1993,
p. 32. Zie ook P. Traest, ‘De internationalisering van het bewijsrecht: over telefoontap en de
eisen die aan in het buitenland verworven bewijs moeten gesteld worden’, Recente arresten
van het Hof van Cassatie 1996, p. 142-150.

260 Bij rechtsvergelijking zien wij dat in de Belgische rechtspraak zo’n dubbele toetsing wordt
uitgevoerd. Zie par. 10.2.

261 Zie echter het vervolgverslag Com (2003) 128 def. van 19 maart 2003, p. 18. 
262 Naar aanleiding van het Groenboek zijn vergelijkbare opmerkingen gemaakt door de

Nederlandse regering. Kamerstukken II, 2001-2002, 22 112, nr. 237, p. 12. Zie ook par. 8.3
onder (iii).

263 ‘Bewijsmiddelen, die niet op rechtmatige wijze zijn verkregen, kunnen niet als wettig worden
aangemerkt. Evenmin zijn als wettig aan te merken bewijsmiddelen, die in het buitenland zijn
verkregen en waarvan de wijze van verkrijging ten bezware van de verdachte in strijd met
de nationale rechtsnormen heeft plaatsgevonden.’
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een dubbele  toetsing niet uitgesloten. Op deze wijze wordt in de meest vergaande
zin recht gedaan aan de ‘rule of law’. Bovendien wordt bij een dubbele  toetsing
zoveel mogelijk  voorkomen dat de verdachte  tussen twee rechtssystemen in komt
te staan en proceswaarborgen verloren ziet gaan.260 Het remt echter een vlotte en
slagvaardige samenwerking.

Toetsing aan buitenlands recht roept praktische problemen op. In het Groenboek
wordt daarnaar verwezen. Zij hebben daar echter niet tot een andere keuze geleid.261

De beslissing tot uitsluiting moet – aldus het Groenboek – toekomen aan de rechter
die toezicht uitoefent op het aanhang ig maken van de zaak (afhankelijk  van de
lidstaat een ad hoc-rechter of een feitenrechter). De regels voor de uitsluiting zijn
de regels van de lidstaat waar het bewijsmateriaal is verkregen. Dit heeft tot gevolg
dat elke nationale  rechterlijke instantie die bevoegd is, de bewijsregels  van de
andere betrokken lidstaten moet kennen. Die situatie is – aldus het Groenboek
– zeer bekend in het internationaal privaatrecht.  De praktische problemen op dit
punt zouden uit de weg kunnen worden geruimd wanneer er vooruitgang is geboekt
met het beter toeganke lijk maken van de rechtsstelsels van de lidstaten via
netwerken (verbindingsmagistraten, Europees justitieel netwerk).262

9.2 Het huidige Nederlandse recht

In zijn noot onder HR 7 juni 1988, NJ 1988, 987 spreekt Schalken zich uit voor
het toekennen van voorrang aan de nationale  rechtsregels. Bepalend voor de
toekenning van bewijskracht moet naar zijn mening zijn de naleving van de
nationale  rechtsrege ls en niet die van staat waarin de onderzoekshandelingen zijn
verricht.  Hij verwijst daarbij  naar art. 386, tweede lid van het Ontwerp van een
nieuw wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba en de
memorie  van toelichting daarop.263 Uit die memorie  van toelichting citeert hij de
volgende opmerking: ̀ Het criterium is dan ook niet of de bewijsverkrijging in het
buitenland al dan niet overeenk omstig de daar geldende normen is geschied, maar
of die bewijsvergaring zodanig  in strijd is gekomen met de nationale  rechtsorde
dat de verdachte  daardoor in een nadeliger positie is gebracht dan wanneer er geen
strijdigheid  zou zijn geweest.' Deze o pmerking doet vermoeden dat met betrekking
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264 Hij verwijst naar de cautie, de undercover-agent en de anonieme getuige. Daarnaast noemt
hij de opsporingsfouillering in België, die niet aan enige formaliteit is gebonden, terwijl de
cautie in dat land ook niet is voorgeschreven. Een ander punt van verschil betreft de
rechtsbijstandregelingen  tijdens het politieonderzoek in de systemen van de common-law en
civil law-landen.
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tot de toekenning van formele rechtskracht aan in het buitenland vergaarde
bewijsmiddelen, niet voorop gesteld wordt dat de in het buitenland geldende
procedurevoorschriften zijn nageleefd. Uit zijn betoog in de betreffende noot is
af te leiden dat Schalken dat standpunt deelt. Hij is zeer beducht voor het gevaar
dat de buitenlandse norm tot maatstaf wordt verheven voor de berechting in eigen
land. Dit blijkt met name uit het volgende citaat: ‘De opsteller van het cassatiemid-
del lijkt aan de ene kant deze opvatting te delen, maar aan de andere kant blijkt
hij toch van mening, zij het in ander verband (A.A.M. Orie, Internationa le
opsporing, in de hierboven genoemde bundel AA libri, p. 179), dat de nationale
rechter gebonden zou moeten zijn aan de rechtsgevolgen die de buitenlandse,
toetsende rechter aan  het onrech tmatige opsporingshandelen verbonden wilde zien.
Er nog van afgezien dat hier een onzeker prognostisch oordeel van de nationale
rechter over de werking van een buitenlandsstelsel in een concreet geval doorslag-
gevend zou moeten zijn, wordt in deze opvatting uiteindelijk  toch de buitenlandse
norm tot maatstaf verheven voor de berechting in eigen land. Dat lijkt mij in strijd
met de souvereinite it van de eigen rechtscultuur.’ In zijn noot onder HR 3 januari
1989, NJ 1989, 899 herhaalt  Schalken zijn opvatting. In deze zaak overwoog het
Gemeensch appelijk  Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba als
volgt: ‘De telefoontaps zijn in Nederland conform de Nederlandse wettelijke
voorschriften op rechtmatige wijze uitgevoerd (…). De Nederlands-Antilliaanse
wetgeving staat geenszins eraan in de weg dat zodanige in het land van herkomst
op rechtmatige wijze tot stand gekomen geschriften op de voet van het bepaalde
in art. 307 sub 5e Sv Ned. Antillen voor het bewijs gebezigd worden.’ De Hoge
Raad brengt twee, niet onbelangrijke verfijningen aan in de uitspraak van he t Hof.
1, het criterium is niet de Antiliaanse wetgeving, maar het Antilliaanse recht en
2, de beoordeling van de toelaatb aarheid  van het bewijs vindt plaats tegen de
achtergrond van de Nederlandse afkomst en mag niet in algemene zin gewaardeerd
worden naar de maatstaven van ‘het land van herkomst’. De Hoge Raad beperkt
dus de rechtmatigheid in dit concrete geval tot het specifieke interregionale verkeer
tussende landen van het Koninkrijk, die via het Statuut en het daarin neergelegde
concordantiebeginsel over een zekere gelijkwaardigheid op rechtsniveau beschik-
ken. Volgens Schalken ligt die beperking voor de hand, omdat bezwaar lijk elk
in het buitenland verkregen bewijsmateriaal, hoezeer ook  aldaar juridisch toegela-
ten, tot het bewijs in eigen land kan worden gebezigd. Verwaarlozing van die
restrictie zou ertoe kunnen leiden dat de juridische standaard in het buitenland
beslissend wordt geacht,  ook indien de buitenlandse rechter zich over de recht-
matigheid  van de bewijsverkrijging in positieve zin heeft uitgesproken. Dit kan
inflatie van het eigen rechtssysteem tot gevolg hebben en niet alleen bij import
uit verre landen maar ook bij import uit de ons omringende landen of verwante
rechtsculturen, waar ook nogal verschillen bestaan in het systeem van de in acht
te nemen strafvorderlijke waarborgen.264

Schalken blijft dus vasthouden aan het uitgangspunt dat in strafzaken het
algemene principe van nationale  voorrang moet blijven overheersen daar waar
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265 Hij verwijst daarvoor ook naar Hof Arnhem 30 juni 1989, NJ 1989, 867.
266 De Hoge Raad houdt dus niet van vreemd recht, al gaat hij een vergelijking met vreemd recht

niet altijd uit de weg. Of de keuze van de Hoge Raad op dezelfde gronden berust als Schalken
aanvoert, is twijfelachtig. Eerder lijken praktische problemen een doorslaggevende rol te spelen
in de terughoudendheid bij de Hoge Raad. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Keijzer
bij het laatst genoemde arrest.

267 Zie advocaat-generaal Keijzer in zijn conclusie bij het laatstgenoemde arrest. Hij gaat uitgebreid
in op de gelding van regels in samenhang met de doorwerking van normschendingen. Zie ook
J. Koers, Nederland als verzoekende Staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (diss.
Tilburg), 2001. Hij komt tot de conclusie dat de Nederlandse rechter met betrekking tot de
bruikbaarheid van het bewijs, zowel voor nationaa l als internationaal verkregen bewijs dezelfde
(nationale) regels toepast.

268 Zie voor een volledige literatuurvermelding par. 5.1.
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de berechting in hoofdzaak plaatsvindt.  Dat betekent dat de criteria van de toelaat-
baarheid  van in het buitenland verkregen bewijs aan de standaard van de nationale
rechtsorde dienen te worden ontleend.265 Hij lijkt hierin gelijk te krijgen van de
Hoge Raad. In ieder geval toets de Hoge Raad aan het eigen recht. De naleving
van vreemd recht wordt niet getoetst. 266 Dit blijkt al uit HR 17 januari 1984, NJ
1984, 405 en wordt nog eens bevestigd in HR 18 mei 1999, NJ 2000, 107, m.nt.
Sch. De bruikbaa rheid van de resultaten van de (verzochte) rechtshulpverlening
worden getoetst aan het nationale recht, eventueel aangevuld met verdragsrechtelijk
gegarandeerde mensenrechten.267 Voorzover art. 552gg Sv een toetsing aan vreemd
veronders telt (zie par. 8.3 onder (iii) ) biedt de jurisprude ntie van de Hoge Raad
daarvan geen concrete  voorbeelden.

10 Rechtsvergelijking

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal met het oog op internationa le bewijsvergaring wederom over
de grens worden gekeken. Voor deze vergelijking nemen wij eveneens de situatie
in België, Duitsland en Engeland en Wales als uitgangsp unt. Daarbij  vormen de
landenrapporten die zijn opgesteld in het kader van de implementa tie van het Corpus
Juris, het dissertatieonderzoek van J. Koers en het dissertatieonderzoek van Inneke
Onsea opnieuw een belangrijke bron. Op de valreep is ook hier het een en ander
ontleend aan het Belgische preadvies van S. Berneman voor de Vereniging voor
de vergelijkende studie van het recht van België  en Nederland, aangeboden in
2003.268 Omdat de Hoge Raad der Nederlanden tevens de hoogste  rechterlijke
instantie is van de Nederlandse Antillen en Aruba en het hier vooral ‘rechtersrecht’
betreft, blijft een vergelijking met die landen achterwegen. Evenmin  vindt er op
dit punt een vergelijking plaats met de rechtsprak tijk in de VS. De officiële
Amerikaanse kijk op internationale bewijsvergaring is heel ver verwijderd van
de Nederlandse rechtsprak tijk en biedt daarom weinig aanknopingspunten.

10.2 België

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie  dient de beoordeling van de
toelaatbaarheid van het buitenlands bewijs te gebeuren volgens de  procesvoo rschrif-
ten van de staat waar het bewijs is verzameld. Met andere woorden, de lex loci
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269 Zie G. Stessens ‘Rapport national de la Belgique’, in: M. Delmas-Marty en J.A.E. Vervaele
(eds.), The implementation of the Corpus Juris in the Member States, Volume IV, Antwerpen-
Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p 243-251, met name p. 248 e.v; I. Onsea, a.w., p. 403;
en met name ook P. Traest, ‘De internationalisering van het bewijsrecht: over telefoontap en
de eisen die aan in het buitenland verworven bewijs moeten gesteld worden’, Recente arresten
van het Hof van Cassatie 1996, p. 142-150. S. Berneman voegt in zijn preadvies voor de
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en van Nederland (par. IV.4)
hier nog de voorwaarde aan toe dat de Belgische rechter moet nagaan of de vreemde wet het
gebruikte bewijsmiddel  toestaat. De voorwaarde dat de Belgische wetgeving het gebruikte
bewijsmiddel toestaat wordt daarentegen niet gesteld, hetgeen betekent dat een in het buitenland
toegelaten bewijsmiddel  dat in België niet is geregeld toch kan worden gebruikt indien het
niet strijdig is met de openbare orde of het supranationale recht, aldus Berneman. Hij verwijst
voor dit laatste naar Ph. Traest, ‘Gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal’,
in: Union belgo-luxembourgeoise de Droit pénal (ed.), Tendances de la jurisprudence en
matière penalé , Gent: Mys & Brees, 2000, p. 195.

270 I. Onsea, a.w., p. 404
271 Arrest van het Hof van Cassatie van 30 mei 1995 (Mentzel-zaa k). Rec. Cass., 1996, p.151-152.

Hierin verwierp het Hof van Cassatie de stelling van het Hof van Beroep dat ‘zelfs zonder
dat de desbetreffende stukken in de Belgische bundel aanwezig zijn mag er niet aan getwijfeld
worden dat de telefoonbewaking wettig is geschied, gezien ze is tot stand gekomen door
ambtenaren die ze niet konden noch mochten uitvoeren zonder naleving van de door een
uitzonderingswet voorgeschreven procedure’. Dit is in feite een afwijzing van het vertrouwens-
beginsel zoals dat in Nederland wel wordt verdedigd, met name dat de Nederlandse rechter
er van uit mag gaan dat de autoriteiten van een andere staat hun bevoegdheden juist en
overeenkomstig hun wetgeving hanteren en daarbij de mens enrechtenbepalingen in ach t nemen.
Idem I. Onsea, a.w., p. 404. Uitgebreid over het vertrouwensbeginsel  in het Nederlandse recht,
J. Koers, Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (diss.
Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2001, met name p. 458-479. Zie ook onze
opmerkingen in de Algemene inleiding (hoofdstuk 1) naar aanleiding van de kritische noot
van Reijntjes bij HR 16 november 1999, NJ 2000, 214. Overigens is het in België wel zo dat
wanneer de beklaagde de nietigheid opwerpt van in het buitenland verrichte opdrachten, doch
er zich toe beperkt de toetsing te vorderen de regelmatigheid van in het buitenland verkregen
bewijs aan de volgens hem van toepassing zijnde regels van internationaal strafrecht, de
Belgische strafrechter  dan niet ambtsha lve dient te onderzoeken of het bewijs is verkregen
overeenkomstig het buitenlandse recht; Cass., 13 maart 2002, Rev. Droit Pénal, 2003, p. 109.
De verdachte heeft dus wel een aanvoeringslast. Het Hof van Cassatie deinst er voor terug
zelf de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijsmateriaal te controleren.
Zie Berneman a.w., par IV.4, randnummer 58, laatste alinea.
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geldt als toetssteen.269 Deze toetsing heeft enkel betrekking op de regelmatigh eid
van de in het buitenland uitgevoerde onderzoekshandelingen, dus met name op
de uitvoering van het rechtshulpverzoek of het doen van onderzoek op het
grondgebied van een vreemde staat. De rechter mag niet beoordelen of het verzoek
tot rechtshulp  ontvanke lijk was naar het recht van de aangezo chte staat. Hij mag
enkel nagaan of de uitvoering van het onderzoek door de juiste functionele autoriteit
werd gedaan, zonder de toelating zelf inhoudelijk  aan het recht van de aangezochte
staat te toetsen.270 Het Hof van Cassatie  heeft verder gesteld dat de beklaagde de
mogelijkheid dient te hebben om de regelmatigh eid van het in het buitenland
verkregen bewijs in concreto na te gaan. De Belgische strafrechter mag niet vertrou-
wen op de rechtmatigheid van het handelen van buitenlandse opsporingsautoriteiten.
Hij zal wanneer daar aanleiding voor is in concreto  een controle moeten uitoefenen
op de rechtma tigheid van het bewijs volgens de buitenlandse procesvoorschriften.
Hij mag niet uitgaan van een (onweerlegbaar)  vermoeden van regelmatigh eid van
de procedure.271

Naast een toetsing aan buitenlands recht, vereist het Hof van Cassatie  ook
een toetsing aan de Belgische openbare orde, die mede bepaald wordt door de
internationale en supranationale rechtsnormen die deel uitmaken van de Belgische
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272 Cass., 12 oktober 1993, Arr. Cass., 1993, nr. 404. In de zaak Caluwé Cass. 30 mei 1995, Rec.
Cass. 1996, p. 152 met noot van Ph. Traest bevestigt het Hof van Cassatie haar standpunt.

273 Ph. Traest (1996), a.w., p. 149 merkt in zijn noot bij de zaak Caluwé op dat vermeden dient
te worden dat de afwezigheid van enige Belgische rechtsgrond zou worden opgevuld door
de aanneming van een buitenlandse rechtsgrond die evenmin aan het supranationale recht
voldoet.

274 Zie Ph Traest, ‘Gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal’, in: Union belgo-
luxembourgeoise de Droit pénal (ed.), Tendances de la jurisprudence en matière pé nale, Gent:
Mys & Breesch 2000, p. 195.

275 Ph. Traest (1996),,  a.w., p. 145-147. Hij vreest dat ontoelaatbare opsporingsmethoden  door
opsporingsautoriteiten  aan buitenlandse collega’s zouden worden uitbesteed om onrechtmatige
bewijsverkrijging op die manier wit te wassen (de silver platter-doctrine). De grenzen zijn
vaag en indien opsporingsambtenaren  voordeel mogen hebben van onrechtmatigheden van
anderen, dan neemt het risico op maneuvers aleen maar toe. Hij verwijst hiervoor naar het
onderzoek van de Commissie van Traa in Nederland. C. Van den Wyngaert, Strafrecht en
Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu 1998, p. 927, deelt deze kritiek
en onderstreept de kans dat de uitsluitingsregel wordt uitgehold. Verberne stelt in zijn preadvies
voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en van Nederland
par. IV.4, randnummer 58 dat deze vrees nog zou kunnen worden versterkt door het feit dat
de wezenlijke behandeling van het in het buitenland verkregen materiaal maar betrekkelijk
is. Verwijzend naar Ph. Traest ‘Gebruik van in het buitenland verkregen bewijsmateriaal’
in: Union belgo-luxembourgeoise de Droit pénal (ed.), Tendances de la jurisprudence en
matière penalé , Gent: Mys & Brees, 2000, p. 196, onderschrijft hij vervolgens de opvatting
dat uit het buitenland afkomstig bewijs alsook informatie nopens de verkrijging ervan in
principe in het dossier aanwezig moeten zijn opdat de rechter zich van zijn controletaak zou
kunnen kwijten. I. Onsea a.w., p. 243, vindt dit alles te ver gezocht. Een dergelijke opvatting
komt volgens haar overeen met het uitbrengen van een motie van wantrouwen  tegenover het
openbaar ministerie, dat bij de bewijsverzameling zelf gehouden is door het ‘loyaliteitsbeginsel’.
Zie ook par. 5.3.
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rechtsordening, waaronder de bepalingen van het EVRM.272 De Belgische strafrech-
ter heeft dus een dubbele  taak. Niet alleen dient hij te oordelen of bijvoorbee ld
het afluisteren gebeurd is overeenkoms tig de bepalingen van de buitenlandse wet,
hij heeft bovendien als opdracht de buitenlandse wet te toetsen aan het EVRM.
De omstandig heid dat het gaat om een wet uitgevaardigd door een buitenlandse
overheid, ontslaat hem niet van deze controletaak, vermits een persoon die in België
vervolgd wordt recht heeft op de waarborgen van het EVRM, ongeacht waar het
bewijsmateriaal verzameld  werd.273 De voorwaarde dat de Belgische wetgeving
het gebruikte  bewijsmiddel toestaat wordt daarentegen niet gesteld, hetgeen
betekent dat een in het buitenland toegelaten bewijsmiddel dat in België  niet is
geregeld  toch kan worden gebruikt mits het maar niet strijdig is met de openbare
orde of het supranationaal recht.274

Het ondersch eid dat het Hof van Cassatie maakt tussen startinformatie  en
bewijsmateriaal (zie par. 5.3.1) speelt hier met name. Van betekenis  is het arrest
van het Hof van Cassatie  van 30 mei 1995, Rec. Cass. 1996, p. 150 (de zaak Guy
Georges),  met noot van Ph. Traest die kritische kanttekeningen maakt bij dit onder-
scheid.275 In België  was een onderzoek gestart naar aanleiding van informatie  af-
komstig  van de Franse rijkswacht. Deze informatie  was het resultaat van door
Franse gerechtelijke overheden toegepaste afluistertechnieken terwijl op dat moment
Frankrijk nog niet beschikte  over een wetgeving die het afluisteren van telefoong-
esprekken overeenk omstig art. 8 EVRM toeliet. Op grond van deze vaststelling
hadden de feitenrechters besloten tot de nietigheid  van het in België  gevoerde
onderzoek omdat dit niet losgekop peld kon worden van het in Frankrijk gevoerde
onderzoek. Het Hof van Cassatie  vernietigde deze uitspraak en overwoog daarbij
onder andere: ‘Dat het bewijs van een misdrijf niet hetzelfde is als de bekendmakin g
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276 Zie met name de overwegingen van de Hoge Raad onder 6.4. Ook Reijntjes maakte in zijn
noot kritische kanttekeningen bij dit onderscheid.

277 J.I.M.G. Jahae, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y. Taekema, ‘Criminal Evidence Obtained
Abroad – how to assess the Legality of obtaining it’, in: C.M. Breur, M.M. Kommer, J.F.
Nijboer & J.M. Reijntjes (eds.) New Trends in Criminal Investigation an Evidence – Volume
II, Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia, 2000, p. 351-365, met name p. 361-365. Meer
hierover in hoofdstuk 11.

278 Dit vermoeden ontleen ik aan de verwijzing die hij maakt naar de conclusie van J.I.M .G. Jahae,
P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y. Taekema, a.w., p. 365: ‘The effect which a concrete
irregularity should have can only be assessed by an authority knowing the ins and outs of the
criminal case concerned; moreover, exclusion of evidence may only be based on domestic
law. So the court called upon to give the verdict will also be the only acceptable authority
to decide whether and to what extent irregularities in the requested state need to have a
procedural effect.’
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van een misdrijf;’ en ‘Dat de omstandig heid dat de aangever van een misdrijf dit
ingevolge een onwettigheid heeft vernomen, geen afbreuk doet aan de rechtmatig-
heid van het bewijs, dat zelf zonder enige onwettigheid naderhand werd verkregen;’
De opvatting van het Hof van Cassatie  op dit punt komt overeen met die van de
Hoge Raad in HR 16 november 1999, NJ 2000, 214 m.nt. J.R. (Warren).276

In België  werd tot voor kort vrij algemeen aanvaard dat de rechter zijn innerlijke
overtuiging enkel mocht doen steunen op rechtmatig  verkregen bewijsmiddelen.
In het arrest van 14 oktober 2003 lijkt het Hof van Cassatie  een andere weg te zijn
ingeslagen en is de rechtmatige verkrijging van bewijsmateriaal geen conditio sine
qua non meer voor het gebruik  (zie par. 5.3.1). Welke betekenis  deze uitspraak
zal gaan hebben voor de toetsing van bewijsmateriaal afkomstig uit het buitenland,
moet nog worden afgewac ht. Het is denkbaar dat de relativeringen van de bewijs-
uitsluitingsregel op nationaal niveau ook doo rwerken ten aanzien  van bewijsmateri-
aal uit het buitenland en dat kan het belang van toetsing aan vreemd recht beïn-
vloeden. In zijn preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van
het recht van België  en Nederland (par. IV.4, randnummer 59) sluit Berneman
de discussie op het onderhavige terrein als volgt af: ‘In zoverre de Belgische
strafrechter toch tot de bevinding zou komen dat het bewijs met schending van
het vreemde recht werd verkregen, stelt zich alsdan nog de laatste vraag naar de
wet, die de gebeurlijke sanctionering van de onregelm atigheid  zal moeten bepalen.
Dit weinig besproken aspect van deze problematiek zou nochtans aanleiding kunnen
geven tot tal van discussies. Inderdaad, indien men aanneemt dat de onregelmatig-
heid een sanctie verdient,  zouden niet minder dan zes verschillende benaderingen
mogelijk zijn.’ Vervo lgens noemt hij de varianten die door Jahae, Mevis, Reijntjes
en Taekema zijn opgesomd.277 Hij maakt ge en keuze , doch eind igt met de criptische
woorden: ‘Er kan evenwel niet worden getwijfeld  aan het feit dat de rechter, die
de onregelm atigheid  dient te beoordelen, het best de diverse aspecten van de zaak
kent. Hij zal dan ook de best geplaatste  zijn om op grond van zijn nationaal recht
te beslissen of en in welke mate de onregelma tigheid van het in het buitenland
verkregen bewijs dient te worden gesanctioneerd.’  Vermoe delijk bedoelt  hij te
zeggen dat het effect dat een concrete  onregelm atigheid  moet hebben alleen
beoorde eld kan worden door de rechter die de ‘ins and outs’ van de betrokken
strafzaak kent en dat sanctionering moet plaatsvinden op basis van het nationale
recht dat op de strafzaak van toepassing is.278
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279 Zie K. Tiedemann et J. Vogel, ‘Rapport national allemand/National report of Germany’  in:
M. Delmas-Marty en J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus Juris in the
Member States, Volume II,  Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 349-415, met
name p. 408-409. Zie ook J. Vogel, ‘Combating international organized crime by international
cooperation: the German view’, International review of Penal Law (Vol. 70), 1999, p. 327-363,
met name p. 356-357. Hij spreekt van ‘minimum-standard modell’, in tegenstelling tot ‘most-
favoured-jurisdiction principle’. Zie voor deze modellen ook U. Nelles, ‘Europäisierung des
Strafverfahrens – Strafprozessrecht für Europa ?’, ZStW 109, 1997, p. 727-755, met name
p. 749-752. Zij spreekt van ‘Geringstmögliche Eingriffsschwelle’  versus ‘Höchstmögliche
Eingriffsschwelle’. Zij pleit daarnaast voor en derde model namelijk dat van een Europese
oplossing zoals voorgesteld in het Corpus Juris.
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10.3 Duitsland

In par. 5.3.2 zijn de Duitse regels met betrekking tot de toelaatbaarheid van
bewijsmateriaal en de uitsluiting van onrechtma tig verkregen bewijs geschetst.
Het gaat hier, net als elders, vooral om rechtersrec ht. De Duitse Strafprozessord-
nung biedt slechts enkele  aanknopingspunten. Tiedeman en Vogel wijzen in het
landenrapport  dat zij hebben opgesteld  met het oog op de implementa tie van het
Corpus Juris in het Duitse recht op de volgende algemene uitgangspunten in het
Duitse recht: Ten eerste is er geen regel dat alleen illegaal vergaard bewijsmateriaal
uitgesloten mag worden; dus ook legaal verzameld bewijsmateriaal mag soms niet
worden gebruikt.  Ten tweede is het niet zo dat iedere schending van de regels van
bewijsverzameling moet leiden tot uitsluiting. Uitsluitings regels zijn veelal
ongeschreven en berusten op zowel constitutioneel recht als op principes die zijn
ontwikke ld in rechtspraak. Tot slot wijzen zij erop dat in het Duitse recht in het
algemeen de ‘fruit of the poisoned tree doctrine’ niet geldt. Daarna gaan zij in op
de Duitse rechtsprak tijk met betrekking tot internationaal verkregen bewijs Zij
geven aan dat bewijsmate riaal, verzameld  door buitenlandse instanties in het
buitenland, in Duitsland als bewijs gebruikt mag worden: 
– indien de buitenlandse regels zijn nageleefd, ongeacht of de regels in Duits-

land strenger zijn; danwel 
– indien de buitenlandse regels geschonden zijn doch een vergelijkbare schen-

ding naar Duits recht niet tot uitsluiting zou leiden. 
Er bestaat aldus Tiedeman en Vogel wel een tendens om in het buitenland
verzameld bewijsmateriaal te toetsen aan de ‘ordre public’. Als minimum standaards
van internationaal recht of fundamentele  regels van Duits constitutioneel recht
niet zijn nageleefd, dan moet het materiaal van bewijs worden uitgesloten. 279

Het niet in acht nemen van Duitse procesvoorschriften bij het verzamelen
en aanvoeren van buitenlands bewijsmateriaal leidt dus niet per definitie tot
uitsluiting van gebru ik. Het speelt wel een ro l bij de bewijswaardering. Dit betekent
bijvoorbee ld dat een buitenlands proces-verbaal van een verhoor dat in overeen-
stemming met het ter plaatse geldende recht niet door een rechter is verricht en
zonder mededeling aan en aanwezigheid van de  verdediging, niettemin in Duitsland
mag worden gebruikt als ‘richterliches Protoko ll’ in de zin van art. 251, eerste
lid StPO. Alleen in het kader van de bewijswaardering kan de rechter rekening
houden met het vanuit Duits perspectief gezien aanwezige gebrek in de bewijsverga-
ring. Slechts in uitzonderingsgevallen leidt het niet in acht nemen van procesvoor-
schriften van de verzo ekende s taat waar he t bewijsmate riaal gebruik t moet worden,
tot volledige uitsluiting. Van verschillende zijde is er op gewezen dat deze
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280 Zie S. Gleß, ‘Die “Verkehrsfähigkeit von Beweisen” im Strafverfahren’, ZStW (Sonderdruck)
115, 2003, p. 131-151, met name p. 134-135. Zij verwijst onder andere naar: Perron, ZStW
112, 2000 p. 208; Vogel ZStW 110, 1998, p. 977 U. Nelles, a.w., p. 749 e.v. pleit voor een
Europese oplossing en verwijst naar de aanzet zoals voorgesteld in het Corpus Juris. Gleß
a.w., p. 138 e.v., komt in haar betoog over de verschillende functies die bewijsvoorschriften
moeten vervullen, de plaats die deze regels hebben in de verschillende rechtssystemen en de
mogelijkheid tot compensatie van schending van deze voorschriften in de verschillende
rechtssystemen, tot de conclusie dat strafprocessuele bewijsmiddelen, anders dan economische
waren, geen eindprodukten zijn waarop het Europese beginsel van ‘vrij verkeer van goederen’
van toepassing kan worden verklaard. De oplossing in het Groenboek  gaat volgens haar uit
van onjuiste veronderstellingen en is bovendien onvolledig.
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rechtspraak leidt tot ‘einer (unerwünschten) Ent-Fömlichung des Beweisverfahrens
im nationalen Strafverfahren, da Umstände, die auf der (strenger formalisierten)
Ebene der Beweiszulassung zu einemBeweisausschluss führen müssten, erst auf
der Ebene der Beweiswürdigung berücksichtigt werden können.280

10.4 Engeland en Wales

In par. 5.3.4 is het Engelse recht met betrekking tot bewijs uiteengez et. Uitgangs-
punt daarin is dat alle bewijsmateriaal dat relevant is voor de bewijsvraag en niet
wordt uitgesloten door een bijzondere regeling, toelaatbaar is. Afgezien van de
regels over de toelaatbaa rheid van bekentenissen, opgenomen in art. 76 PACE
(Police and Criminal Evidence Act 1984), kent het Engelse recht geen bewijsrech te-
lijke bepalingen die inhouden dat onrechtma tig verkregen bewijsmateriaal moet
worden uitgesloten. Van een verplichting tot uitsluiting is dus geen sprake, hooguit
van een discretionaire bevoegdheid. Aanvankelijk bestond er zelfs twijfel of de
rechter wel over de bevoegdheid  beschikte om onrechtm atig verkregen bewijsmate-
riaal, niet zijnde bekentenissen, uit te sluiten. De wijze waarop het bewijs werd
verzameld, is in het Engelse strafprocesrecht heel lang irrelevant geweest. Op basis
van art. 78 PACE kan de zittingsrechter het bewijs uitsluiten wanneer de eerlijkheid
van de procedure zich tegen gebruik  verzet. Doorslaggevend is daarbij  niet de
(onrechtmatige) wijze van verkrijging, doch het feit da t het gebruik  van dat bewijs-
materiaal een zodanig negatie f effect op de ‘fairness’ van de procedure zal hebben,
dat de rechter het niet behoort toe te laten. Deze fairness kan echter in gevaar komen
wanneer het bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze is verzameld.

In het algemeen wordt in het Engelse recht geen ondersch eid aangebracht
tussen onrechtm atig nationaal verkregen bewijs en onrechtm atig internationaal
verkregen bewijs. Slechts  indien er een basis voor uitsluiting aanwezig  is in de
eigen nationale  wetgeving past de rechter de daarin geformuleerde regel ook toe
met betrekking tot internationaal verkregen bewijs. Zo kan er tot uitsluiting worden
besloten indien toelating van het betwiste  materiaal een ‘adverse effect’ heeft op
‘the fairness of the proceeding’. De belangen van de opsporing  worden afgewogen
tegen de belangen van de verdediging. Het handelen  van de opsporingsa mbtenaren
in ‘good faith of ‘bad faith’, speelt ook een rol bij de beoo rdeling van het verkregen
bewijsmate riaal. Met het in werking treden van de Criminal Justice (International)
Co-operation Act 1990, moet de rechter bij internationaal verkregen bewijs letten
op de aspecten van art. 6 lid 3d EVRM en de mogelijkheden dienaangaande op
basis van het recht van de aangezochte staat. Toetsing aan art. 6 EVRM vindt sedert
1999 plaats, hoewel de rechtsstreekse werking van de bepaling eerst in 2000 zijn
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281 De ‘Human Rights Act 1998’ is op 2 oktober 2000 in werking getreden.
282 Zie voor een overzicht en beschrijving van de betreffende jurisprudentie,  J. Koers, a.w., p.

588-603. Illustratief voor een toetsing aan buitenlandsrecht is de door Koers aangehaalde
Engelse beslissing in een strafzaak, die een onderdeel vormde van een groter complex van
strafzaken, waarvan ook een deel bij de Nederlandse rechter is aangebracht, hetgeen heeft
geleid tot HR 16 november 1999, NJ 2000, 214, m.nt.J.R. (de zaak Warren). In de Engelse
strafzaak spitste de zaak zich toe op de vraag of het Nederlandse tapmateriaal in de Engelse
strafzaak gebruikt mocht worden. Uit de beslissingen in deze zaak blijkt hoe moeilijk het is
voor de rechter om met name de nuances van het recht van een andere staat te beoordelen.

283 Dit geldt niet voor de in de Interception of Communications Act 1985 gemaakte beperkingen
met betrekking tot het gebruik van de resultaten van telefoontaps uitgevoerd in Engeland.
Resultaten van buitenlandse taps zijn dus wel bruikbaar als bewijsmateriaal. Zie J. Spencer
(volume III en IV), a.w., respectievelijk p. 941 en p. 239. Resultaten van buitenlandse taps

284 Zie J. Spencer, ‘National report of England’ in: M. Delmas-Marty and J.A.E. Vervaele (eds.)
The implementation of the Corpus Juris in the Member States, volume III, Antwerpen-
Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 857-945, met name p. 940-941 en volume IV, p. 233-
242, met name p. 237-239.

285 Zie J. Spencer (volume IV), a.w., p. 237 e.v.
286 Het is overigens niet uitgesloten dat de toetsing aan buitenlands recht af zal nemen naarmate

de exclusionary rule op nationaal niveau meer gerelativeerd wordt en er meer ruimte komt
voor een belangenafweging.
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wettelijke grondslag heeft gekregen.281 Uit (recente) jurisprude ntie is af te leiden
dat de Engelse rechter ook let op het recht van een andere staat. Tevens let de
rechter op eventuele  schendin gen van soevereinite it en op beperkingen in het
gebruik van het verkregen bewijsmateriaal (specialiteit).282 Tot slot, bew ijsmateriaal
dat elders overeenk omstig het ter plaatse geldende recht is verkregen, kan toch
worden uitgesloten, bijvoorbee ld omdat de wet dat bewijs om andere redenen niet
toestaat,  denk onder andere aan de uitsluiting vanwege het ‘hearsa y’ karakter283,
of omdat op rechter op grond van zijn discretionaire bevoegd heid overeenk omstig
art. 78 PACE van oordeel is dat het gebruik  daarvan de procedure ‘unfaire’ zou
maken.284 Tot die laatste conclusie komt de rechter niet snel. Het feit dat procedure -
voorschriften verschillen is op zichzelf  niet voldoende. Spencer vermoedt dat
wanneer de rechter van oordeel is dat de door het Engelse recht gestelde formali-
teiten noodzak elijk zijn om te verzekeren dat het bewijsmateriaal betrouwbaar
is, hij zal besluiten tot uitsluiting. Hij heeft dit vermoeden ook bij een flagrante
schending van het EVRM285

10.5 Conclus ie

De meest vergaande toetsing van buitenlands bewijsmate riaal is te vinden  in België .
Daar wordt dubbel getoetst,  dat wil zeggen, er wordt getoetst aan vreemd recht
en er wordt getoetst aan de Belgische ‘ordre public’ waartoe ook behoort het
EVRM. Deze dubbele  toets past in de strikte toepassing van de exclusionary rule,
die tot voor kort in België  in de rechtspraak werd toegepas t. De ‘rule of law’ speelt
in het Belgische rechtsdenken een belangrijke rol evenals het streven om een  ‘silver
platter’ situatie te voorkomen. In dat denken wordt het demonstratieargument en
het preventieargument niet tot het eigen territo ir en de eigen opsporin gsautoriteiten
beperkt. 286 Voor alle drie de besproken landen geldt dat het niet naleven van de
procesreg els van de staat van berechting niet altijd zonder gevolgen is. Indien er
een basis voor uitsluiting aanwezig  is in het eigen nationale  recht, waartoe veelal
ook internationale en supranationale rechtsnormen worden gerekend, past de rechter
die regel meestal ook toe met betrekking tot internationaal verkregen bewijs. Zijn
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287 Een dwingende uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs komt slechts bij uitzondering
voor in de verschillende rechtssystemen. Zie ook de rechtsvergelijkende opmerkingen in par.
5.3 en 5.4.

288 Dit neemt niet weg dat toetsing van datgene wat in het buitenland heeft plaatsgevonden nog
steeds problematisch is. Hiervan geeft ook de Belgische jurisprudentie blijk.

289 Met inbegrip van de consequenties die moeten worden verbonden aan het niet (volledig) kunnen
uitoefenen van het ondervragingsrecht.

290 Meer daarover in par. 11.3.
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de buitenlandse regels geschonden doch een vergelijkbare schending naar nationaal
recht leidt niet tot uitsluiting, dan kan dat materiaal in de andere landen meestal
wel worden gebruikt. 287 Hetzelfde geldt overigens indien de buitenlandse regels
zijn nageleefd, ongeacht of de regels in België, Duitsland of Engeland en Wales
strenger zijn. Wel bestaat ook hier de tendens om in het buitenland verzameld
bewijsmateriaal te toetsen aan de ‘ordre public’, waaronder naast fundame ntele
regels van nationaal recht ook vallen minimum standaards van internationaal recht.

Het vertrouwensbeginsel dat aan een toetsing van  materiaal uit he t buitenland
in de weg kan staan, lijkt met een toenemende samenwerking terrein te verliezen.288

Daar staat tegenover dat van het ondersch eid tussen aangifte  en bewijsmate riaal,
dat in de rechtspraak van de verschillende landen is terug te vinden, een beperkende
werking uit gaat op de toetsing van buitenlandse onderzoeksresultaten.

11 Uitgangspunten nieuwe regeling

11.1 Het bewijsstelsel

Wij stellen voorop dat de toelaatbaarheid en de bewijskracht van elders verkregen
materiaal in beginsel wordt beheerst door regels van Nederlands bewijsrech t. Dit
betekent dat de keuze voor een vrij bewijsstelsel met de daarin aangebra chte
beperkingen en behoud van (klassieke) bewijsminima289 in beginsel ook van
toepassing is op onderzoeksresultaten die uit het buitenland afkomstig zijn. Hiermee
wordt de gelijkwaar digheid  met het binnenlandse strafprocesrecht gewaarborgd,
ook wanneer het gaat om bewijsmateriaal dat in een andere staat is verkregen.290

Het door de onderzoeksgroep in het eerste onderzoeksjaar gekozen bewijsstelsel
schept veel ruimte voor de presentatie van in het buitenland verzamelde onderzoeks-
resultaten. Een aparte regeling is vooralsnog niet nodig. Uiteraard moet de rechter
die over de bruikbaarh eid en bewijswaarde oordeelt,  wel rekening houden met
internationale regelingen en afspraken (vandaar in beginsel). Die kunnen die
bruikbaa rheid en bewijswaarde mede bepalen, evenals  de toetsingscriteria. In het
onderhavige deelrapport is dit geïllustreerd aan de hand van verschillende voorbeel-
den. De betreffende regelingen zijn er op gericht de bruikbaa rheid van in het
buitenland verzameld  bewijsmateriaal in de lidstaten te vergroten. Voo rzover voor
de wederzijdse toelaatbaa rheid als conditio  sine qua non wordt gesteld dat het
materiaal in de lidstaat waar het is verkregen op rechtmatige wijze is verzameld,
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291 Uit de reactie van de rapporteu rs van Duitsland en Engeland op art. 33, eerste lid van het Corpus
Juris, waarin deze voorwaarde ligt verankerd, blijkt dat die voorwaarde de rechter tot meer
verplicht dan in het nationale recht van de betrokken landen gebruikelijk is. Daar heeft de
rechter veelal een discretionaire bevoegdheid om onrechtmatig verkregen bewijs al dan niet
te gebruiken. Zie K. Tiedemann et J. Vogel, ‘Rapport national allemand/National report of
Germany’, in: M. Delmas-Marty en J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus
Juris in the Member States, Volume II, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p.
349-415, met name p. 408-409; en J. Spencer, ‘National report of England’ in: M. Delmas-
Marty and J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus Juris in the Member
States, volume III, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 857-945, met name
p. 939. De Nederlandse rapporteurs besteden aan dit punt geen aandacht. J.A.E. Vervaele en
A.H. Klip, ‘National report of the Netherlands’, in: M. Delmas-Marty en J.A.E. Vervaele (eds.),
The implementation of the Corpus Juris in the Member States, Volume III, Antwerpen-
Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 637-678, met name 678. De Belgische rapporteurs
waren van mening dat art. 33 Corpus Juris volledig in overeenstemming was met het Belgische
recht. C.Van den Wyngaert et G. Stessens, ‘Rapport national belge’, M. Delmas-Marty en
J.A.E. Vervaele (eds.), The implementation of the Corpus Juris in the Member States, Volume
II, Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia 2000, p. 75-220, met name p. 212-214. Hierin
lijkt echter enige verandering te komen (zie par. 5.3.1).

292 Zie het deelrapport van C. Fijnaut over de normering van buitenlandse opsporingsambten aren
op Nederlands grondgebied, waarin naar verschillende vormen van intensieve  samenwerking
van opsporingsdiensten  wordt verwezen.

293 Zie ook de conclusie van J.I.M.G. Jahae, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y. Taekema,
‘Criminal Evidence Obtained Abroad – how to assess the Legality of obtaining it’, in: C.M.
Breur, M.M. Kommer, J.F. Nijboer & J.M. Reijntjes (eds.), New Trends in Criminal
Investigation an Evidence – Volume II, Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia, 2000, p.
351-365, met name p. 365: ‘The effect which a concrete irregularity should have can only
be assessed by an authority knowing the ins and outs of the criminal case concern ed; moreover,
exclusion of evidence may only be based on domestic law. So the court called upon to give
the verdict will also be the only acceptable authority to decide whether and to what extent
irregularities in the requested state need to have a procedural effect. The general opinion about
the subject in the requested state will have to be taken into account, but only that in the
requesting state may be conclusive. This illustrates, by the way, the importance of a certain
common body of procedural prescriptions!’
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kunnen de regelingen echter ook beperkend werken.291 In par. 11.3 komen wij op
een en ander terug. 

11.2 De zittingsrechter en het vertrouwensbeginsel

Bij een meer intensieve politiële en justitiële samenwerking neemt ook de
verantwoo rdelijkheid  voor elkaars daden toe.292 Dit beïnvloedt de eisen die aan
de controle door rechter worden gesteld. Een afschuivin g van de verantwoord elijk-
heid voor de gebreken van buitenlandse autoriteiten is niet langer zondermeer
aanvaardbaar.  Het vertrouwensbeginsel mag hier slechts een beperkte  rol spelen.
Wij volgen hierin het standpunt van de Commissie van Traa aangeha ald in de
Algemene inleiding (hoofdstuk 1) en van het Belgische Hof van Cassatie  (zie par.
10.2). Bovendien, bewijsmate riaal moet betrouwbaar zijn en het strafproces moet
uiteindelijk  voldoen aan de voorwaarden van art. 6 EVRM en aan (andere) funda-
mentele  rechtsbeginselen. Verrichtingen in het vooronderzoek zijn daarbij van
betekenis en kunnen niet worden genegeerd enkel en alleen omdat zij in het
buitenland hebben plaatsgehad. De zittingsrechter heeft hier een eigen taak en
verantwoordelijkheid.293 In zoverre is er een parallel met de argumenten die in
par. 6.2 zijn genoemd voor de afwijzing van een aparte procedure waarin onregel-
matigheden bij de bewijsvergaring voorafgaand aan de zitting aan de orde kunnen
worden gesteld en waarin de gevolgen daarvan worden vastgeste ld. Zoals gezegd,
de beoordeling van de bewijsvergaring staat in nauwe relatie met een van de
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294 Zie omtrent het gebrek aan de voor toetsing benodigde informatie ook de discussie in de
Belgische literatuur aangehaald in par. 10.2, met name onder noot 275. Verwijzend naar Ph
Traest onderschrijft Verberne in zijn preadvies voor de vergadering van november 2003 van
de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Ned erland, de opvatting
dat uit het buitenland afkomstig bewijs alsook informatie nopens de verkrijging ervan in
principe in het dossier aanwezig moeten zijn opdat de rechter zich van zijn controletaak kan
kwijten.

295 Kamerstukken II 2001/02, 22 112, nr. 237, p. 12.
296 Zie par. 6.3.4.2 van betreffende Groenboek. Meer over dit Groenboek  en het toetsingsvraagstuk

in par. 8.4 en par. 9.1 van het onderhavige deelrapport.
297 Voorstel-kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingbevel: Brussel  14.11.2003, COM(2003)

688 definitief, 2003/0270 (CNS), m.n art. 12 onder sub c en de toelichting, par. 1.11, randnr.
62.
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belangrijkste beslispunten in de strafzaak, namelijk de vraag o f op grond  van wettig
en overtuigend bewijs tot een bewezenverk laring kan worden  besloten. Bovendien
is het de taak van de zittingsrechter de (materiële) waarheid  te vinden en tot een
besluit  te komen waarin recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen. Die
besluitvorming omvat een belangenafweging die in onze opvatting het best kan
plaatsvinden door de zittingsrechter. Dit betekent wel dat hij moet beschikken over
alle informatie  die voor zijn beslissing van betekenis  kan zijn, dus ook over infor-
matie die de bewijsvergaring betreft, ongeacht of deze b innen of buiten Nederland
heeft plaatsgehad.294 Wij zijn ons bewust van de praktische problemen op dit punt.
Het is voor de rechter van de staat van berechting (net als voor de verdediging)
niet altijd eenvoud ig zich op de hoogte  te stellen van datgene wat in het buitenland
heeft plaatsgehad. Bovendien moet hij kennis hebben van het buitenlandse recht,
wanneer hij moet toetsen of overeenkomstig dat recht is opgetreden. In het Groen-
boek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie werd deze
problematiek gesignaleerd. Naar aanleiding daarvan verklaarde de Nederlandse
regering dat er moet worden gestreefd naar een systeem waarbij  de nationale  zit-
tingsrechter in staat wordt gesteld tot een volledige toetsing van het verloop van
het opsporingsonderzoek en de bewijsvergaring. Hierbij dacht de regering aan
rechtstreekse contacten tussen nationale  rechters, waarbij  zij aan buitenlandse
collegae op eenvoudige wijze advies kunnen vragen over de rechtmatigh eid van
de bewijsvergaring die ten behoeve van een concrete  strafzaak in hun land heeft
plaatsgevonden.295 Volgens het Groenboek kunnen netwerken in de vorm van
verbindingsmagistraten en het Europees Justitieel Netwerk een belangrijke bijdrage
leveren tot het beter toeganke lijk maken van de rechtsstelse ls van de lidstaten.296

Een concrete stap in de richting van informatieuitwisseling op dit punt wordt ech ter
gezet in het voorstel-kaderbes luit Europees bewijsverk rijgingsbev el. Daarin  is
bepaald  dat er een verplichting bestaat om de  uitvaardigen de autoriteit onmiddellijk
in kennis  te stellen, indien de tenuitvoerleggende autoriteit  van oordeel is dat het
bevel ten uitvoer is gelegd op een manier die strijdig is met haar nationale  recht.297

11.3 Het toepasselijke recht en de rechtsgevolgen

Indien daarvoor aanleiding is, bijvoorbeeld omdat er aanwijzingen zijn dat
fundame ntele rechten en beginselen in het gedrang komen of de betrouwb aarheid
van bepaalde onderzoeksresultaten ter discussie  wordt gesteld, zal de rechter
onderzoek moeten doen. De vraag is dan aan welk recht het buitenlandse optreden
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298 In zijn preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België
en Nederland (par. IV.4, randnummer 59) komt Berneman tot een zestal variaties. Hij ontleent
deze aan J.I.M.G. Jahae, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y. Taekema, ‘Criminal Evidence
Obtained Abroad – how to assess the Legality of obtaining it’, in: C.M. Breur, M.M. Kommer,
J.F. Nijboer & J.M. Reijntjes (eds.), New Trends in Criminal Investigation an Evidence –
Volume II, Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia 2000, p. 351-365, met name p. 361-365.

299 Zie hoofdstuk 10 en de daar vermelde literatuur.
300 Een en ander is al aan de orde gekomen in par. 9.1.
301 Zie par. 9.1. Hierover wordt overigens ook  wel anders gedacht. Zie P. Tra est, ‘De internationali-

sering van het bewijsrecht: over telefoontap en de eisen die aan in het buitenland verworven
bewijs moeten gesteld worden’, Recente arresten van het Hof van Cassatie 1996, p. 142-152.

302 Zie hieromtrent het deelrapport ‘Strafvordering en rechtshulp’, in: M.S. Groenhuijsen & G.
Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject
Strafvordering 2001, Gouda Quint: Deventer 2001, p. 349-385, met name, p. 368 e.v. en de
ter plaatse aangehaalde literatuur.

303 Het gelijkheidsbeginsel  wordt door J.I.M.G. Jahae, P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J.Y.
Taekema, als rechtsdoel genoemd voor uitsluiting van elders op onrechtmatig verkregen
verkregen bewijsmateriaal. Zie ‘Criminal Evidence Obtained Abroad – how to assess the
Legality of obtaining it’, in: C.M. Breur, M.M. Kommer, J.F. Nijboer & J.M. Reijntjes (eds.),
New Trends in Criminal Investigation an Ev idence – Volume II , Antwerpen/Groningen/Oxford,
Intersentia, 2000, p. 351-365, met name p. 356: ‘In our opinion, however, the exclusion of
evidence which has been illegally obtained abroad should have quite another rationale: the
prevention of inequality!’

304 U. Nelles, ‘Definitions of harmonisation’ in: A. Klip & H. van der Wilt (eds.), Harmonisation
and harmonising measures in criminal law, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen  2002, p. 31-42, met name p. 41. Eerder al in deze zin A.M.M. Orie, ‘De
verdachte tussen wal en schip òf de systeem-breuk in de kleine rechtshulp’, in: Bij deze stand
van zaken (Liber Amicorum A.L. Melai), Arnhem: 1983, p. 351-361.
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moet worden getoetst en welk recht de rechtsgevolgen bepaalt.  Verschillende
varianten zijn hierbij denkbaar. 298 Externe rechtsvergelijking maakt duidelijk  dat
er landen zijn, waaronder België, waar de rechter het buitenlands optreden toetst
aan buitenlands recht.299 Bepaalde ontwikkelingen in het rechtshulpverkeer en
binnen de Unie staan eveneens een toetsing aan buitenlands recht voor en lijken
naast het adagium locus regit actum uit te gaan van het adagium nemo plus iuris
transferre potest quam ipse habet,  waarmee in onderha vig verband wordt bedoeld
dat ongeldig  bewijsmateriaal niet plotseling geldig kan worden enkel doordat het
wordt overgedragen. De ‘rule of law’ is hierbij een belangrijk  argumen t.300 Tegen
een toetsing aan buitenlands recht pleiten naast praktische problemen (zie par.
11.2) ook meer principiële  argumenten. Demons tratie en preventie  geven weinig
aanleiding voor een toetsing aan buitenlands recht.301 In het accessoire karakter
van de wederzijdse rechtshulp  ligt een meer principieel argument besloten voor
een toetsing aan de lex fori in plaats van aan de lex loci.302 Wij hebben voorop
gesteld (zie par. 11.1) dat de toelaatbaarhe id en de bewijskracht van elders verkre-
gen materiaal in beginsel wordt beheerst door regels van Nederlands bewijsrech t.
Het Nederlandse strafprocesrecht is daarnaast van betekenis  voor de (wijze van)
verkrijging en bij het bepalen van de rechtsgevolgen bij onrechtmatigheden. Ook
hier geldt dat daarmee de gelijkwaar digheid met het binnenlandse strafprocesrecht
gewaarborgd, wanneer het gaat om bewijsmate riaal dat in een andere staat is
verkregen.303 Het strafproces recht, waartoe ook het bewijsrecht behoort,  is een
uitgebalanceerd  product. Er is een evenwicht in rechten en plichten in ieder rechts-
systeem en dat kan niet zomaar uit elkaar worden getrokken.304 De wederzijdse
erkenning en toelaatbaa rheid van bewijsmateriaal doet denken aan het beginsel
van ‘vrij verkeer van goederen’ dat binnen de Economische Gemeenschap vorm
heeft gekregen en binnen de Europese Unie ook op het terrein van het straf(pro-
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305 S. Gleß, ‘Die “Verkehrsfähigkeit von Beweisen” im Strafverfahren’, ZStW (Sonderdruck)
115, 2003, p. 131-151, met name p. 148. Zij wijst hierbij op het feit dat de rechtmatige wijze
van verkrijging slechts één aspect is in verband met de bruikbaarheid van het materiaal als
bewijs. In het Groenboek  voor het Europees  openbaar ministerie is volgens haar veel te veel
nadruk gelegd op dit aspect . Er zijn andere redenen waarom bewijs in bepaalde rechtsstelsels
niet gebruikt mag worden. De wijze van verkrijging is niet alles bepalend. Bovendien zijn
er ook veel landen die onrechtmatig verkregen bewijs niet per definitie uitsluiten. Een
dwingende uitsluiting komt volgens haar slechts bij uitzondering voor. Zij verwijst in dit
verband naar Spencer, in: Delmas-Marty & Spencer (eds.), European Criminal Procedures,
Cambridge 2002, p. 603ff; en naar de bijdragen in F. Höpfel  & B. Huber, Beweisverbote  in
Ländern der EU und vergleichbaren Rechtsordnungen, Freiburg im Breisgau: 1999. Zie met
betrekking tot dit laatste ook de landenrapporten  in: M. Delmas-Marty en J.A.E. Vervaele
(eds.) The implementation of the Corpus Juris in the Member States, Volume II-IV, Antwerpen -
Groningen-Oxford: Intersentia 2000.

306 Onder andere van de auteurs in de twee voorgaande noten.
307 Voorstel-kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingsbevel: Brussel  14.11.2003, COM(2003)

688 definitief, 2003/0270 (CNS), toelichting, par. 1.11, randnr. 58.
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ces)recht gestalte moet krijgen (zie par. 8.4). Maar, zoals Gless opmerkt,  onder-
zoeksresultaten zijn geen kant en klare goederen die zondermeer grensove rschrij-
dend dienst kunnen doen.305 Dit betekent dat de rechtmatige verkrijging van bewijs
in een lidstaat niet per definitie de bruikbaar heid bepaalt  voor de andere lidstaat,
evenmin  als de onrechtmatige verkrijging in een lidstaat de bruikbaa rheid in een
andere lidstaat uitsluit. Zou dit anders zijn dan wordt het evenwicht in rechten en
plichten binnen de nationale  rechtssystemen verstoord. Vandaar ook dat op het
voorstel omtrent de wederzijdse toelaatbaar heid zoals dat is uitgewerkt in het
Groenboek betreffende de Europees openbaar aanklager,  zoveel kritiek is geko-
men.306 Het past evenmin in onze uitgangspunten. Het voorstel-kaderbesluit betref-
fende het Europees bewijsverkrijgingsbevel gaat niet rechtstreeks in op het vraag-
stuk van de wederzijdse toelaatbaa rheid van bewijsmateriaal. In de toelichting
wordt daaromtrent opgemer kt: ‘Uit de raadpleging van deskundigen is gebleken
dat nog meer voorbereidend werk moet worden verricht.’307 Niettemin  beoogt ook
het voorstel-kaderbesluit de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal dat op het grond-
gebied van een andere lidstaat is verkregen te vergemakkelijken. In par. 8.4 van
het onderhavige deelrapport is uiteengezet op welke wijze. Opvallend daarbij  zijn
de verwijzing naar het principe, volgens hetwelk  de aangezo chte staat rechtshulp
moet verlenen me t inachtneming – voorzover mogeli jk – van de door de verzoeken-
de staat uitdrukke lijk aangegeven formaliteiten en procedures. De aangezo chte
staat kan slechts weigeren indien dat strijdig zou zijn met fundam entele beg inselen
van zijn eigen recht of indien de overeenkomst zelf uitdrukke lijk stelt dat de
uitvoering van de verzoeken onder het recht van de aangezo chte staat valt; de
bepaling dat het Europees bewijsverkrijgingsbevel uitsluitend dient te worden
uitgevaardigd indien de uitvaardigende autoriteit  ervan overtuigd is dat zij het
materiaal onder soortgelijke voorwaarden zou kunnen verkrijgen indien die zich
op het grondgebied van haar eigen lidstaat bevonden. Genoemde regeling moet
voorkomen dat het Europees bewijsverkrijgingsbevel wordt gebruikt om nationale
waarborgen op het gebied van bewijsverkrijging te omzeilen. De toelichting wijst
daarbij als voorbeeld op juridische , medische of journalistieke immuniteitsregeling-
en; en tenslotte de reeds genoemde verplichting om de uitvaardigende autoriteit
onmiddellijk in kennis te stellen indien de tenuitvoerleggende autoriteit van oordeel
is dat het bevel ten uitvoer is gelegd op een manier die strijdig is met haar nationale
recht. De benadering van het voorstel-kaderbesluit past beter in onze uitgangspun-
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308 Zie hieromtrent M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken.
Tweede interimrapp ort onderzo eksproject Str afvordering  2001, Gouda Quint: Deventer 2001,
deelrapport 3, ‘Strafvordering en rechtshulp’ (Y.G.M. Baaijens-Geloven), p. 349-385, met
name, p. 368 e.v. en de ter plaatse aangehaalde literatuur.

309 A.M.M. Orie, ‘De verdachte tussen wal en schip òf de systeem-breuk in de kleine rechtshulp’,
in: Bij deze stand van zaken (Liber Amicorum A.L. Melai), Arnhem 1983, p. 351-361.
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ten. Het accessoire karakter van rechtshulpverlening wordt onderkend. De
gelijkwaar digheid  met het binnenlandse strafprocesrecht van de beslissingsstaat
wordt benadru kt.308 Op deze wijze wordt niet alleen de bruikbaa rheid van het
buitenlands onderzo eksmateria al bevorderd, maar wordt ook de balans in het
strafproces (recht) zoveel mogelijk gehandhaafd en worden  de verdedig ingsrechten
optimaal gerespecteerd. De verdachte  loopt minder risico tussen ‘de wal en het
schip’ te vallen.309

Uit het streven naar handhaving van de balans in het strafproces van rechten en
plichten en de gelijkwaar digheid  met het binnenlandse strafprocesr echt, ook
wanneer het gaat om bewijsmateriaal dat uit een andere lidstaat is verkregen, volgt
dat wij de door ons geformuleerde uitgangspunten in het eerste deel ook van
toepassing achten op buitenlandse onderzoekshandelingen en resultaten. Deze
uitgangspunten bepalen, voorzover het internationa le recht daartoe de ruimte laat,
wat er getoetst wordt en welke rechtsgevolgen in aanmerking komen. De voorge-
stane belangenafweging geldt ook hier. Er is in onze visie geen dwingende reden
om met betrekking tot buitenlandse onderzoeksresultaten een ander standpunt in
te nemen, al kunnen de argumenten voor sanctionering wel een ander accent krijgen.
Het recht waaraan moet worden getoetst zal in de praktijk vooral bestaan uit
fundamente le rechtsbeginselen, waartoe onder andere behoren de mensenrechten
uit het EVRM het IVBPR, alsmede de beginselen van art. 6 van het EVRM en
het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en strafvorderlijke principes
die naar nationale  maatstaven als fundamen tele waarden worden begrepen. Men
zou in dit laatste geval ook kunnen spreken van regels van de ‘Nederlandse open-
bare orde’ of van beginselen van ‘goede procesorde’.  Toetsing aan buitenlands
recht is daarmee niet uitgesloten. Naleving van die regels kan van betekenis  zijn
voor de vaststelling dat aan fundamentele rechtsbeginselen is voldaan, of da t bewijs-
materiaal als betrouwbaar mag worden aangeme rkt. Voor een verderstrekkende
toetsing aan buitenlands recht ontbreekt in onze visie de noodzaak en rechtvaard i-
ging. Dit vloeit voort uit het door ons ingenomen standpunt dat niet iedere schen-
ding leidt tot een negatieve reactie. Dat geldt voor het Nederlandse opsporingson-
derzoek. Het geldt ook voor buitenlandse opsporingshandelingen. Het optreden
moet de betrouwb aarheid  van het bewijs mogelijk  aantasten, een schending van
de verdedigingsrechten  van de verdachte opleveren, dan w el het recht op een eerlijk
proces in gevaar brengen of anderszins van invloed zijn op de beslissingen die
ingevolge de artikelen 348-350 Sv aan de rechter zijn opgedragen. In die mogelijke
betekenis  voor de genoemde beslissingen ligt de verplichting en rechtvaardiging
voor toetsing. Ook hier geldt dat niet de bestraffing van het verzuim voorop staat,
maar de juistheid van de te nemen beslissing. De zittingsrechter is geen totaalbewa-
ker van de opsporing, ook niet van de buitenlandse opsporing. Daar komt bij dat
demonstra tie en preventie  weinig effect zullen hebben en het in beginsel ook niet
tot de taak van de Nederlandse rechter moet worden gerekend, de naleving van
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310 Naarmate de samenwerking meer vervlochten is, kunnen de argumenten demonstratie en
preventie meer betekenis krijgen, maar dan komt ook een toetsing aan buitenlands recht meer
in het vizier.

311 Dit kan anders liggen wanneer het buitenlandse optreden op Nederlands grondgebied plaatsvindt.
Zie het deelrapport van C. Fijnaut, ‘De normering van het justitiële optreden van buitenlandse
politieambtenaren  op Nederlands grondgebied.’

312 Ten overvloede wijzen wij er hier nogmaals op dat het door ons voorgestane uitgangspunt
uitzondering leidt indien en voorzover concrete (internationale) verplichtingen dit voorschrijven.
In het deelrapport zijn enkele voorbeelden genoemd. De ontwikkelingen  op dit terrein binnen
de Europese Unie, maar ook daarbuiten, moeten worden afgewacht.
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het buitenlandse recht te bewerkstelligen.310 Overigens wijzen wij er hier nogmaals
op dat de argumenten preventie  en demonstra tie in onze visie altijd al een meer
onderge schikte betekenis  hebben (zie par. 6.3).

Toetsing aan Nederlands recht, voor zover niet omvattende of rakende aan
de meer fundame ntele voorwaarden en rechtsbeginselen, heeft eveneens weinig
zin omdat ook deze schendingen niet snel van invloed zullen zijn op de eindbeslis-
sing van de rechter. Buitenlandse autoriteiten handelen in de regel immers volgens
hun eigen voorschriften en die kunnen afwijken van Nederlandse voorschriften.
Aan die afwijkingen behoeven geen consequenties te worden verbonden, wanneer
daarmee geen fundame ntele rechten of beginselen zijn geschonden. Demonstratie
en preventie  zijn hier niet aan de orde.311

Kan met behulp van bovengenoemde maatstaven een serieuze ongerech tigheid
in de verzameling van het materiaal worden vastgesteld, dan worden de rechtsgevol-
gen daarvan bepaald  volgens hetzelfde schema dat is uiteengezet voor besmette
Nederlandse onderzoeksresultaten.312


