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Rechtspraak [DD 2005, nr. 5] 
 

M.J. Borgers & F.G.H. Kristen* 

 

Verweren en responderen 

 

39.1 HR 28 september 2004, NJ 2004, 611 

 
Op verzoek en op aanwijzing van een ander poogt verdachte een forse som aan contant geld die aan 

die ander toebehoort per vliegtuig van Schiphol naar Bonaire te transporteren door dit geld op diverse 

plaatsen op zijn lichaam te binden. Na zijn aanhouding verklaart verdachte dat hij dacht dat het geld 

illegaal was verworven. Hij wordt vervolgd voor witwassen.  

‘3.5. Aan het middel ligt (…) de opvatting ten grondslag dat voor een bewezenverklaring van het in de 

op art. 420bis, eerste lid onder b, Sr toegesneden tenlastelegging opgenomen onderdeel “afkomstig uit 

enig misdrijf” is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende 

voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Die opvatting kan, gelet op doel en 

strekking van de onderhavige wetsbepaling en mede in het licht van de (…) wetsgeschiedenis, niet als 

juist worden aanvaard. Dat betekent ook dat uit de bewijsmiddelen niet behoeft te kunnen worden 

afgeleid door wie, wanneer en waar dit misdrijf concreet is begaan.’ 

 

39.2 HR 28 september 2004, NJ 2004, 660, m.nt. D.H. de Jong 

 
Verdachte komt vergeefs een openstaande rekening innen. De debiteur rent weg en verdachte schiet op 

hem, richtende op de grond. Hij raakt evenwel de debiteur in het onderbeen.  

‘4.5. Het verweer dat het opzet van de verdachte niet was gericht op de dood van het slachtoffer vindt 

zijn weerlegging niet in de motivering van de bewezenverklaring. 's Hofs vaststelling dat de verdachte 

op de grond in de richting van het wegrennende slachtoffer heeft geschoten (waarbij deze ter hoogte 

van het onderbeen is geraakt) kan bij gebreke van nadere vaststellingen omtrent de precieze toedracht 

niet 's Hofs oordeel dragen dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de 

aanmerkelijke kans dat het slachtoffer dodelijk zou worden getroffen. De door het Hof bij dat oordeel 

in aanmerking genomen omstandigheid dat de verdachte een ongeoefend schutter is, maakt dat niet 

anders, nog daargelaten dat die omstandigheid geen steun vindt in de inhoud van de gebezigde 

bewijsmiddelen, terwijl het Hof evenmin heeft aangegeven aan welk wettig bewijsmiddel het die 

omstandigheid heeft ontleend.’ 

 

39.3 HR 18 januari 2005, LJN AR6602, zaaknr. 01310/04 

 
Een verdachte van openlijke geweldpleging doet een beroep op noodweer en noodweerexces. Daartoe 

worden uitvoerig en onder verwijzing naar processtukken feiten en omstandigheden aangevoerd met 

betrekking tot het gewelddadige en dreigende optreden van het latere slachtoffer. Het hof verwerpt het 

verweer met de overweging dat geen feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht die een 

beroep op noodweer kunnen onderbouwen. Het voegt daaraan toe: ‘De verdachte, die dat bij uitstek 

kan doen, heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen over een mogelijke aanranding door [het 

slachtoffer].’ De Hoge Raad acht het oordeel van het hof in het licht van hetgeen door de raadsman 

naar voren is gebracht, niet begrijpelijk, zodat de verwerping van het verweer niet toereikend is 

gemotiveerd. 

 

39.4 Rb. Leeuwarden 22 februari 2005, LJN AS6892 

 
Gebruik van statistisch materiaal voor het bewijs van aanwezigheid MDA, MDMA, MDEA, en/of N-

ethylMDA in pillen. Bij het politie-onderzoek naar verdachtes handel in XTC-pillen worden geen 
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pillen aangetroffen. Om deze reden ontbreekt het gebruikelijke laboratoriumrapport over de chemische 

samenstelling van pillen. Niettemin oordeelt de rechtbank dat is bewezen dat de pillen zoals 

verhandeld door verdachte verboden stoffen als bedoeld in lijst I van de Opiumwet bevatten. Daartoe 

bedient de rechtbank zich van een deskundigenrapport van het NFI waaruit blijkt dat in de jaren 2000-

2004 98% van 9150 onderzochte pillen verboden stoffen bevatten. Dit wordt bevestigd door ander 

onderzoek. Gevoegd bij verklaringen van verdachte en afnemers van de pillen dat enkele soorten 

pillen het uiterlijk en het effect van XTC-pillen hadden, moet de verhandeling van meer dan duizend 

pillen door verdachte zien op verboden XTC-pillen. 

 

39.5 HR 22 februari 2005, LJN AS2500, zaaknr. 01460/04 

 
Verdachte maakt ruzie met het latere slachtoffer. Bij het naar buiten rennen door de keuken grist 

verdachte een mes mee. Buiten vloert het slachtoffer de verdachte, gaat boven op haar zitten, deelt 

klappen uit en tracht verdachte te wurgen. Verdachte weert zich af. Het mes is ondertussen in het gras 

gevallen. De zoon van het slachtoffer trekt zijn vader van verdachte af en gaat weg. Na een moment 

van rust is er weer lawaai en bij terugkomst treft de zoon het slachtoffer hevig bloedend aan als gevolg 

van twee steekwonden toegebracht door verdachte met het mes. Het slachtoffer overlijdt. Verdachte 

verweert zich in hoger beroep tegen de veroordeling voor doodslag met een beroep op noodweer en 

noodweerexces. Het hof oordeelt dat de wederrechtelijke aanranding van verdachte is geëindigd na de 

tussenkomst van de zoon, zodat het beroep op noodweer faalt. Datzelfde geldt voor het beroep op 

noodweerexces, omdat de verdediging volgens het hof ‘(...) heeft volstaan met te stellen dat 

aannemelijk is te achten dat verdachte heeft gehandeld in een vlaag van angst, paniek, woede en 

emotie (...)’ zonder dit te staven met feiten en omstandigheden en zonder te preciseren welke van deze 

mogelijkheden kan hebben geleid tot een hevige gemoedsbeweging. De Hoge Raad stelt ten aanzien 

van beide verweren vast dat het oordeel van het hof feitelijk en niet onbegrijpelijk is. 

 

39.6 HR 15 maart 2005, LJN AS2746, zaaknr. 01808/04 E 

 
Een exploitant van een seksinrichting verhuurt kamers aan prostituees van buitenlandse afkomst. Hij 

wordt vervolgd voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) doordat hij als 

werkgever vreemdelingen arbeid heeft laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 

verdediging voert een breed verweer zonder precies aan te geven wat de strekking van het verweer is 

en welke beslissing zij wenselijk oordeelt. Het hof leest een deel van het verweer als een beroep op 

onduidelijkheid over de toepasselijkheid van artikel 2 Wav en laat dit meewegen bij de strafmaat. De 

Hoge Raad oordeelt dat hetgeen is aangevoerd als verweer onvoldoende basis biedt om het als een 

beroep op rechtsdwaling aan te merken. Het hof kon het verweer laten passeren. 

 

 

1 Inleiding 
1. Delictsomschrijvingen kunnen aanleiding geven tot onduidelijkheid over de 

toepasselijkheid van een strafbaarstelling op een verdachte. Bij een vervolging kan de 

verdediging deze onduidelijkheid aangrijpen om de verdachte op vrije voeten te krijgen. 

Verschillende soorten verweren zijn denkbaar. Zo kan wellicht worden betoogd dat de 

delictsomschrijving te vaag is en daarmee in strijd is met het legaliteitsbeginsel, in het 

bijzonder het bepaaldheidsgebod, zodat de strafbaarstelling onverbindend moet worden 

verklaard. Ook mogelijk is een kwalificatieverweer inhoudende dat de strafbaarstelling niet 

op verdachte van toepassing is, omdat dit in strijd met doel en strekking van die 

strafbaarstelling zou zijn. Een derde optie is een beroep op rechtsdwaling. Verdachte zou 

verontschuldigbaar hebben kunnen dwalen ten aanzien van de werkingssfeer van een vage 

delictsomschrijving, zeker wanneer hij mocht vertrouwen op uitlatingen over de niet-

toepasselijkheid van die delictsomschrijving in zijn geval en die afkomstig zijn van een 

daartoe deskundig te achten orgaan. De verdediging zal derhalve moeten nagaan welke van 

deze en/of andere verweren in haar zaak goede kansen maken. 
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 In de als laatste opgenomen zaak (HR 15 maart 2005, DD 39.6) luidt de kernvraag of 

een exploitant van seksinrichtingen die kamers verhuurt aan buitenlandse prostituees 

kwalificeert als werkgever in de zin van artikel 2 Wav. In hoger beroep brengt de verdediging 

een verhaal te berde dat de strekking had de oplegging van straffen te vermijden. De 

raadsman verzoekt om vrijspraak, althans ontslag van alle rechtsvervolging dan wel 

toepassing van artikel 9a Sr. Dit meerledig verzoek steunt op een breed betoog waarin de 

volgende kernelementen zijn aan te treffen: a) er bestaat ook bij deskundig geoordeelde 

instanties onduidelijkheid over de toepassing van artikel 2 Wav, b) er zou sprake zijn van een 

‘proefproces’, c) in het kader van toepassing van andere wetgeving wordt een exploitant van 

seksinrichtingen niet aangemerkt als werkgever, en d) een niet juridisch onderlegde verdachte 

valt onder de genoemde omstandigheden geen strafrechtelijk relevant verwijt te maken. Wat 

wil deze raadsman nu? En hoe moet de rechter reageren op dit betoog? Of anders gezegd, 

welke rechtsgevolgen moet hij eraan verbinden? Het hof volgt zijn eigen weg. Het komt tot 

een zelfstandige beoordeling van de vraag of verdachte kwalificeert als werkgever en bedient 

zich daartoe van een teleologische interpretatie die naar goed gebruik volledig is gebaseerd op 

een wetshistorische analyse. Dat betekent niet dat het hof volledig voorbij gaat aan het betoog 

van de raadsman. Bij het bepalen van de strafmaat laat het hof meewegen dat er 

onduidelijkheid bestond over de toepasselijkheid van artikel 2 Wav op exploitanten van 

seksinrichtingen en legt om deze reden de geldboetes voorwaardelijk op. Dat is ongetwijfeld 

niet de uitkomst die de raadsman voor ogen heeft gestaan. De verdediging stelt dan ook 

cassatieberoep in. In het derde cassatiemiddel preciseert de raadsman de strekking van het 

betoog gehouden ten overstaan van de appelrechter. Beoogd is een beroep te doen op 

rechtsdwaling. De Hoge Raad oordeelt dat het middel feitelijke grondslag mist, omdat het hof 

het verweer mocht opvatten als niet gericht zijnde op het aanvoeren van rechtsdwaling. Een 

responderen op het verweer was (kennelijk) niet vereist. De ongespecificeerdheid en 

onsamenhangendheid van het verweer keert zich tegen de verdediging.  

De uitspraak illustreert het belang van een deugdelijk verweer en reikt richtsnoeren 

aan voor de inkleding van verweren. Dergelijke handreikingen treffen wij ook in andere 

rechtspraak aan. In deze noot inventariseren wij enige eisen die blijkens de rechtspraak aan 

verweren worden gesteld (§ 3) en hoe de rechter met verweren kan en moet omgaan (§ 4). 

Alvorens daaraan toe te komen, schetsen wij in § 2 de grondtrekken van de positie en de taak 

van rechter, openbaar ministerie en verdediging ten aanzien van de inbreng van belastende en 

bevrijdende feiten en omstandigheden in het strafproces. 

 

2 Bewijsrisico, bewijslast en bewijsvoeringslast1 

2. Om verantwoord te kunnen beslissen over rechtsgevolgen die aan bepaalde feiten moeten 

of kunnen worden verbonden, dienen deze feiten vast komen te staan. Degene die in een 

rechterlijke procedure het intreden van een bepaald rechtsgevolg vordert, loopt het risico dat 

de rechter hem dit ontzegt omdat de relevante feiten niet zijn komen vast te staan. Hij verliest 

de procedure op dit punt. Dit risico, dat in elke procedure bestaat, heet het bewijsrisico.2 De 

wijze waarop de vaststelling van feiten plaatsvindt, wordt geregeerd door het bewijsrecht. Dat 

stelt regels voor de presentatie, de deugdelijkheid en de bewijskracht van bewijsmateriaal 

                                                 
1 Deze paragraaf is een excerpt van M.J. Borgers & F.G.H. Kristen, Bewijsrisico, bewijslast en 

bewijsvoeringslast in het strafproces, AA 1999, p. 866-877, berust op aldaar genoemde bronnen en bevat slechts 

verwijzingen naar sedertdien verschenen bronnen.  
2 Zie voor het civiele proces o.a. I. Giesen, Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

2001, p. 12-14; H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: 

Kluwer 2002, nrs. 45, 211-212. Zie voor het strafproces Borgers & Kristen 1999, p. 872; B.J. Koops & L. 

Stevens, aant. 7.15 op artikel 271 (suppl. 140, februari 2004), in: A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), 

Het wetboek van strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig).  
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alsmede de bewijswaardering. Zo ook in het strafrechtelijk bewijsrecht waar deze regels ertoe 

strekken het doel van het strafproces te realiseren. 

Het strafproces is erop gericht gedragingen aan de orde te stellen die inbreuk maken 

op de belangen van één of meer rechtsgenoten en/of de rechtsgemeenschap en te komen tot 

een bindend oordeel daarover. Daarmee wordt beoogd de rechtsvrede te herstellen door het 

kanaliseren van maatschappelijke onrust, het plegen van nieuwe feiten te voorkomen (speciale 

en generale preventie) en conflicten op te lossen.3 Deze doelstellingen kunnen slechts worden 

bereikt wanneer het rechterlijk oordeel zoveel mogelijk steunt op de materiële waarheid. De 

werkelijk schuldige moet worden veroordeeld en de onschuldige moet worden beschermd 

tegen een onterechte veroordeling. Het strafrechtelijk bewijsrecht moet dit bevorderen.4 

Vandaar de regel dat een veroordeling alleen mag worden uitgesproken ingeval het begaan 

van het strafbare feit wettig en overtuigend is bewezen (artikel 338 Sv). Bij redelijke twijfel 

dient verdachte vrijuit te gaan, zo bepaalt de regel in dubio pro reo welke voortvloeit uit de 

onschuldpresumptie. 

 

3. In het strafproces hebben de procesdeelnemers een eigen positie, taak en bevoegdheden. 

Wij concentreren ons hier op de rechter, het openbaar ministerie en de verdediging. De 

rechter dient de materiële waarheid te vinden teneinde tot zijn oordeel te (kunnen) komen (zie 

nr. 2). Hij laat zich daartoe bewijsmateriaal aandragen door openbaar ministerie en 

verdediging. Dat materiaal onderzoekt hij kritisch en waar nodig entameert hij nader 

onderzoek. Uit de taak van de rechter alsook uit de onschuldpresumptie volgt namelijk dat hij 

een eigen verantwoordelijkheid heeft ter zake van belastende én bevrijdende feiten en 

omstandigheden. Deze verantwoordelijkheid behelst de plicht zich zodanig op te stellen en 

zijn onderzoek zodanig in te richten dat zowel belastende als bevrijdende feiten en 

omstandigheden zich kunnen aandienen.5 Zodra dergelijke feiten en omstandigheden zich aan 

de rechter opdringen, dient hij zelfstandig te onderzoeken of deze zich inderdaad hebben 

voorgedaan en welke rechtsgevolgen daaraan moeten verbonden.6 Buiten dit geval komt de 

rechter pas tot nader onderzoek wanneer openbaar ministerie en/of verdediging hem daarop 

attenderen. Gelet op de schaarse beschikbare tijd en middelen kan immers van de rechter niet 

het onmogelijke worden gevergd.7 Dit komt ook tot uiting in de vaste rechtspraak dat de 

rechter geen rekening hoef te houden met zogenaamde onwaarschijnlijke mogelijkheden.8 In 

de praktijk pleegt de rechter dan ook niet te komen tot een ruim opgezet onderzoek (vergelijk 

nr. 17). Hij verricht in belangrijke mate zijn werkzaamheden op basis van het dossier. Dit 

wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie en bevat het 

‘officiële perspectief van het OM’.9 Het dossier is het vertrekpunt voor de rechter. 

Weerspreekt de verdediging het begaan van het ten laste gelegde of feiten en omstandigheden 

uit het dossier niet (bijv. bij een bekentenis), dan blijft het onderzoek ter zitting veelal beperkt 

                                                 
3 Zie M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject 

Strafvordering 2001, Groningen: 1999, p. 15-16; G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: 

Kluwer 2002, p. 1-2, 5-6, 9-11; P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na veroordelingen door 

het EHRM, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 321-324. 
4 J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 15, 17-18, 25, 28; Groenhuijsen & 

Knigge 1999, p. 17-19, 398, 435, 437. 
5 Vergelijk de instructies besloten liggend in met name artikelen 268 lid 1, 270, 271 lid 2, 272 lid 1, 286 lid 1, 

287, 289 lid 3, 292, 297, 316-318, 329, 346-352 Sv. 
6 Zie vooral de artikelen 316, 317, 346 en 347 Sv.  
7 Zo ook M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject 

Strafvordering 2001, Deventer: Kluwer 2004, p. 173. 
8 Zie bijvoorbeeld HR 7 oktober 2003, NJ 2004, 62. 
9 Nijboer 2000, p. 351. Over de betekenis en de samenstelling van het dossier, A.A. Franken, aant. I-2 en aant. I-

3 op Algemene beschouwingen bij het onderzoek ter terechtzitting (suppl. 121, april 2001), in: 

Melai/Groenhuijsen e.a. 
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tot de feiten en omstandigheden relevant voor het bepalen van de strafmaat. Na het aandragen 

van bewijsmateriaal door openbaar ministerie en verdediging, al dan niet gecompleteerd door 

eigen onderzoek van de rechter, moet de rechter ter zake van het ten laste gelegde feit al het 

voorhanden bewijsmateriaal waarderen en zich er al dan niet door laten overtuigen 

overeenkomstig de voorschriften van artikelen 338-344a Sv. Datgene wat openbaar ministerie 

en verdediging stellen, hoeft de rechter niet onmiddellijk voor ‘waar’ aan te nemen. Hij is niet 

aan hun stellingen gebonden. Ook hier geldt diens eigen verantwoordelijkheid; het zijn taak 

de materiële waarheid te vinden. Uiteindelijk neemt de rechter een beslissing als bedoeld in 

artikelen 348-352 Sv. 

 

4. Het openbaar ministerie beweert door het uitbrengen van een dagvaarding dat verdachte het 

daarin omschreven feit heeft begaan. Op deze wijze geeft het aan dat het een rechterlijk 

oordeel over bepaald gedrag wenst te verkrijgen, meestal een veroordeling met oplegging van 

sancties. Met de tenlastelegging voldoet het openbaar ministerie aan zijn beweringslast of 

stelplicht.10 Het kan daarmee niet volstaan. Het openbaar ministerie moet feiten en 

omstandigheden aandragen om de beschuldiging neergelegd in de dagvaarding waar te 

maken. Het moet voldoende wettig bewijsmateriaal aanvoeren om de rechter de overtuiging te 

doen bekomen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Slaagt het openbaar 

ministerie daarin niet, dan realiseert zich het risico dat de gevraagde veroordeling uitblijft. Het 

bewijsrisico in het strafproces ligt derhalve bij het openbaar ministerie (vergelijk nr. 2). Het 

openbaar ministerie draagt ook de bewijslast van het vervuld zijn van de bestanddelen van dat 

feit.11 Deze bewijslast rust volgens ons op een aantal gronden. De wetgever heeft het openbaar 

ministerie opgedragen de rechtsorde te handhaven (artikel 124 Wet RO) en daartoe voorzien 

van vereiste (financiële) middelen. Onder leiding van de officier van justitie worden strafbare 

feiten opgespoord en wordt bewijsmateriaal verzameld. Vervolgens selecteert de officier van 

justitie de zaken die voor de rechter worden gebracht (artikel 167 lid 1 Sv). Daarbij moet hij 

steeds nagaan of, gelet op het beschikbare bewijsmateriaal, een veroordeling redelijkerwijs 

haalbaar is. Immers, alleen de werkelijk schuldige mag worden gestraft. Wanneer het 

openbaar ministerie door het uitbrengen van een dagvaarding stelt dat verdachte het ten laste 

gelegde feit heeft begaan en daarmee de omvang van het strafgeding heeft bepaald 

(grondslagstelsel), dient het overeenkomstig de hoofdregel ‘wie stelt, bewijst’ de 

beschuldiging waar te maken. Gelet op de maatschappelijke belangen die op het spel staan 

(zie nr. 2), rekenen wij het tot de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van het openbaar 

ministerie dat het zich inspant om verwezenlijking van het bewijsrisico te vermijden. Het sluit 

bovendien aan bij de taakverdeling tussen strafrechter en openbaar ministerie in een 

contradictoir strafproces. Wij beschouwen de bevoegdheid van de rechter zelfstandig 

onderzoek te verrichten primair als een correctiemechanisme. Daar waar het perspectief van 

het openbaar ministerie onvoldoende licht werpt op de materiële waarheid, kan de rechter 

ingrijpen door zelfstandig onderzoek te (laten) verrichten naar belastende en ontlastende 

feiten en omstandigheden. Zou de rechter hierin verder gaan, dan kan zijn onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid in gevaar komen. 

 

5. De verdediging heeft een andere positie dan het openbaar ministerie. Op grond van de 

onschuldpresumptie kan niet van verdachte worden verlangd dat hij zijn onschuld bewijst. In 

reactie op de beschuldiging van het openbaar ministerie en het ter ondersteuning daarvan 

                                                 
10 Vergelijk HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126, waarin de Raad spreekt over de ‘stelplicht’ van de officier van 

justitie. 
11 EHRM 20 maart 2001, nr. 33501/96 (Telfner). Zo mogelijk ook B.J. Koops & L. Stevens, aant. 7.15 op artikel 

271 (suppl. 140, februari 2004), in: Melai/Groenhuijsen e.a. Enigszins anders: Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 

437. 
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aangedragen materiaal hoeft de verdediging niet het tegendeel te bewijzen. Op verdachte rust 

nimmer een bewijslast. Hij draagt derhalve evenmin een bewijsrisico. Het is echter niet 

zonder risico’s om als verdediging passief te blijven. De rechter (en ook het openbaar 

ministerie) kan niet met alle denkbare bevrijdende (of verlichtende) feiten en omstandigheden 

rekening houden en deze (laten) onderzoeken, zeker niet wanneer zij in de sfeer van verdachte 

liggen. Deze feiten en omstandigheden zijn vaak niet eenvoudig kenbaar voor de rechter (en 

het openbaar ministerie), zodat het op de weg van verdachte ligt ze naar voren te brengen. Hij 

heeft daarbij een groot belang. Uit de regel in dubio pro reo volgt immers dat de rechter niet 

tot de vereiste overtuiging van artikel 338 Sv mag komen als er twijfel bestaat over het 

begaan van het ten laste gelegde feit door de verdachte. De verdediging moet dus twijfel 

zaaien. En dat kan door voor de verdachte gunstige feiten en omstandigheden in te brengen. 

Daartoe bestaan twee manieren. Ten eerste kan de verdediging in de bewijsvoering van het 

openbaar ministerie interfereren door ter zake van één of meer delictsbestanddelen voor de 

verdachte gunstige feiten en omstandigheden naar voren te brengen. Dit levert een bewijs- of 

een kwalificatieverweer op. Ten tweede kan de verdediging een beroep doen op feiten en 

omstandigheden die een vervolgings- of een strafuitsluitingsgrond vormen.12  

In beide gevallen kan de verdediging niet volstaan met het stellen van die gunstige 

feiten en omstandigheden. Zij moeten zodanig worden toegelicht dat zij niet van 

geloofwaardigheid zijn ontbloot en dat de rechter redelijkerwijs in staat is daar nader 

onderzoek naar te doen. Het is vaste jurisprudentie dat de aangevoerde feiten en 

omstandigheden aannemelijk moeten zijn geworden.13 Dat wil niet zeggen dat de verdediging 

geheel wordt belast met het aannemelijk maken van de aanwezigheid van ontlastende feiten 

en omstandigheden. De eigen verantwoordelijkheid van de rechter voor de waarheidsvinding 

kan om rechterlijk ingrijpen vragen. Bovendien maakt zij dat de rechter ambtshalve bedacht 

moet zijn op ontlastende feiten en omstandigheden. Niettemin moet de verdediging die 

volstaat met het enkel stellen van deze feiten en omstandigheden er rekening mee houden dat 

de rechter haar stellingen tamelijk eenvoudig kan passeren.14 Een begin van twijfel wordt pas 

gezaaid bij een beargumenteerd naar voren brengen van gunstige feiten en omstandigheden. 

Anders gezegd, de kans op honorering van een verweer neemt toe naarmate het betreffende 

feit of omstandigheid beter is geduid en onderbouwd alsook is aangegeven welke 

rechtsgevolgen daaraan moeten worden verbonden.15 Alsdan blijkt in elk geval de bedoeling 

van het verweer en wordt de rechter in staat gesteld omissies in gestelde feiten en 

omstandigheden zelf nader te onderzoeken.16 Tegen deze achtergrond menen wij dat op de 

verdediging een bewijsvoeringslast rust. Deze bewijsvoeringslast houdt in het gemotiveerd 

stellen van bevrijdende (of verlichtende) feiten en omstandigheden opdat deze aannemelijk 

worden, hetzij op grond van het verweer, hetzij mede op grond van de onderzoeksactiviteiten 

van de rechter verricht naar aanleiding van het verweer.17 Daarnaast doet de verdediging er 

naar onze mening verstandig aan om ook te beargumenteren op welke wijze de feiten en 

omstandigheden aannemelijk kunnen worden. Wellicht ten overvloede, maar dit behelst niet 

het leveren van bewijs van die feiten en omstandigheid. Er is geen sprake van een bewijslast.  

                                                 
12 De straftoemetingsbeslissing en de daarvoor relevante feiten en omstandigheden laten wij hier buiten 

beschouwing, omdat de vaststelling van die feiten en omstandigheden – voorzover die niet reeds op de eerste 

drie vragen van artikel 350 Sv zien – zich niet laten vatten in het hier gepresenteerde stramien. 
13 Zie uit vele uitspraken HR 9 maart 2004, NJ 2004, 675, m.nt. PMe en R. de Lange; HR 22 februari 2005, DD 

39.5.  
14 Zie o.a. HR 19 maart 2002, NJ 2002, 354; HR 15 oktober 2002, NJ 2004, 187, m.nt. Kn; HR 10 december 

2002, LJN AE6863; HR 1 juli 2003, NJ 2003, 545; HR 24 februari 2004, NJ 2004, 226; HR 15 maart 2005, DD 

39.6 (uitgewerkt in nrs. 1 en 7). 
15 Vergelijk HR 1 juli 2003, NJ 2003, 545 en voorts § 3. 
16 Vergelijk HR 15 maart 2005, DD 39.6 (uitgewerkt in nrs. 1 en 7). 
17 Voor een fraaie toepassing, zie HR 10 december 2002, LJN AE6863. 
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3 Het voeren van verweer 

6. Om in een strafzaak met enige kans op succes een bevrijdende omstandigheid ten aanzien 

van bewijs en/of excepties onder de aandacht van de rechter te brengen, dient het daartoe 

strekkende verweer aan bepaalde eisen te voldoen. Dat spreekt vanzelf wanneer men het 

strafproces ziet als een geding dat op tegenspraak wordt gevoerd.18 Alleen een goed naar 

voren gebracht duidelijk standpunt maakt een reageren van procesdeelnemers mogelijk en kan 

de rechter overtuigen. Wat de kwalificaties ‘goed’ en ‘duidelijk’ behelzen, wordt bepaald 

door de context. Die context is in elk geval een strafproces ingericht volgens gegeven 

procedurele voorschriften, een bepaald bestand aan materieel strafrechtelijke voorschriften, 

een daarmee samenhangende juridische taal en het voorval uit de maatschappelijke 

werkelijkheid, onder meer beschreven in de ten laste gelegde gedraging(en). In de rechtspraak 

zien wij deze noties terug in de gaandeweg tot ontwikkeling gekomen eisen die aan verweren 

worden gesteld, willen verweren hout kunnen snijden of zelfs aanleiding geven tot een 

responsieplicht van de rechter. Wij zetten in deze paragraaf uiteen welke die eisen naar onze 

waarneming zijn. 

 

7. De basisvoorwaarde oftewel de eerste stap is het daadwerkelijk voeren van een verweer dat 

als zodanig wordt gepresenteerd en zoveel mogelijk is geformuleerd in de voor die zaak 

relevante juridische terminologie. Deze basisvoorwaarde herkent men volgens ons in het 

arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2005, DD 39.6 zoals nader uitgewerkt in nr. 1.19 De 

appèlrechter ging in deze zaak voorbij aan een breed opgezet verhaal van de verdediging 

waarin verschillende elementen van diverse typen verweren waren verweven zonder dat toe te 

spitsen op een bepaald type verweer en/of een concreet verzoek tot het nemen van een 

bepaalde beslissing. Eerst in cassatie voerde de verdediging aan dat zij had beoogd een beroep 

op rechtsdwaling te doen. De Hoge Raad velt een hard oordeel. Het middel mist feitelijke 

grondslag. Het hof heeft het betoog niet opgevat als een beroep op rechtsdwaling en hoefde 

dat ook niet. Het betoog voldeed derhalve niet de eis van een duidelijk beroep op 

rechtsdwaling, dat wil zeggen een verweer waarin onder verwijzing naar rechtsdwaling om 

een ontslag van alle rechtsvervolging wordt gevraagd (eventueel gevolgd door één of meer 

subsidiaire verweren). Bij voorkeur dienen de daarvoor relevante feiten en juridische 

voorwaarden in het verweer te zijn verwerkt. Dat brengt ons bij de tweede voorwaarde. 

 

8. De tweede voorwaarde houdt in dat een verweer waarin een beroep wordt gedaan op een 

bevrijdende omstandigheid in elk geval feitelijk is toegesneden op die bevrijdende 

omstandigheden en de daaraan bij wet of rechtspraak gestelde eisen. Het strekt tot 

aanbeveling wanneer ook de juridische eisen voor het inroepen van de bevrijdende 

omstandigheid worden meegenomen in het verweer. Ingevolge het adagium ius curia novit 

zou een dergelijk nalopen van de juridische eisen niet nodig hoeven zijn, maar wij verwachten 

dat de kans op succes toeneemt wanneer dit wel geschiedt. Bovendien dwingt deze werkwijze 

de verdediging tot beraad over de haalbaarheid van een verweer. Dat kan een stimulans zijn 

om de rechter niet te vervelen met kansloze en/of oeverloze verhalen die alleen maar zijn 

irritatie kunnen opwekken. Een goed voorbeeld levert HR 22 februari 2005, DD 39.5.20 Het 

                                                 
18 Vergelijk § 2; Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 25-26, 31, 437; Groenhuijsen & Knigge 2004, p. 78-80, 86-87, 

91, 104; A.A. Franken, Voor de vorm, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 32-33 (maar met een 

waarschuwend geluid, zie bijv. p. 26, 33, 41-43). 
19 Mogelijk anders Corstens 2002, p. 680, wanneer hij opmerkt dat in het kader van artikel 358 lid 3 Sv ook een 

motiveringsplicht geldt ‘(…) als op potentieel bevrijdende feiten en omstandigheden niet een (passend) juridisch 

etiket is geplakt.’  
20 Andere voorbeelden zijn HR 30 januari 2001, NJ 2001, 242 (zie ov. 6 conclusie van A-G Jörg); HR 11 juli 

2000, NJ 2002, 373. 
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hof verwerpt een beroep op noodweerexces omdat het vereiste van een door de aanranding 

veroorzaakte hevige gemoedsbeweging (artikel 41 lid 2 Sr) niet aannemelijk is geworden. De 

verdediging heeft volgens het hof slechts gesteld dat ‘(...) aannemelijk is te achten dat 

verdachte heeft gehandeld in een vlaag van angst, paniek, woede en emotie.’ De verdediging 

oppert kennelijk maar iets. Of en zo ja, in hoeverre één of meer van deze mentale toestanden 

hebben geleid tot de hevige gemoedsbeweging, wordt noch duidelijk gemaakt noch 

onderbouwd met feiten en omstandigheden. De relatie tussen de gestelde gemoedsbeweging 

en de aanranding komt evenmin naar voren. Wij proeven enige irritatie van het hof in diens 

woorden: ‘(...) het gaat te ver om alle mogelijkheden te noemen van de hevige 

gemoedsbeweging (...)’. Hoe het wel moet, laat het arrest van 18 januari 2005, DD 39.3 zien. 

Het beroep op noodweer(exces) was in die zaak in de juiste terminologie gesteld (vergelijk 

nrs. 7 en 15), waarbij de vereisten voor noodweer(exces) in het verweer zijn verwerkt en 

feitelijk onderbouwd.  

 

9. De derde voorwaarde voor het succesvol voeren van verweer luidt dat het verweer 

voldoende steun moet vinden in het voorhanden zijnde bewijsmateriaal. Aan deze voorwaarde 

was niet voldaan in het arrest van 22 februari 2005, DD 39.5 waar het betreft het beroep op 

noodweer.21 De raadsman legt in zijn verweer nadruk op het vloeren van verdachte door het 

latere slachtoffer (de aanvaller), het bovenop verdachte gaan zitten door de aanvaller, het 

uitdelen van klappen aan verdachte, het trachten te wurgen van verdachte en het slaan van het 

hoofd van verdachte op de tegels. De verklaring van de zoon van de aanvaller wordt 

opgevoerd als een bevestiging van de wurghandelingen. Voorts wordt gesteld dat de zoon er 

niet in is geslaagd om zijn vader, de aanvaller, van verdachte af te trekken, en vervolgens 

weer naar binnengaat en dat de wurging doorgaat. Een dergelijk verweer lijkt te wijzen op het 

bestaan van een noodweersituatie op het moment dat verdachte de aanvaller steekt met het 

hervonden mes. Het hof komt evenwel op basis van het bewijsmateriaal tot een andere 

vaststelling. Het acht bewezen dat de zoon zijn vader van verdachte heeft afgetrokken, waarna 

de vader is opgestaan. Daarmee is verdachte bevrijd uit haar benarde positie waarin zij op de 

grond ligt met de aanvaller bovenop haar. Hiermee spoort volgens ons het gegeven dat 

verdachte op dat moment kans heeft gezien een mes dat zij bij de aanval in het gras heeft laten 

vallen en dat de zoon niet heeft gezien, te pakken en vervolgens de aanvaller met het mes in 

de rug te steken ter hoogte van de schouder. Bij een dergelijke toedracht kunnen wij begrijpen 

dat hof en Hoge Raad menen dat de aanranding vóór het toebrengen van de messteken is 

geëindigd. Dat sluit een beroep op noodweer uit. De situatie lijkt op die van HR 26 april 1977, 

NJ 1978, 201, waarin een ten val gebrachte persoon de aanvaller neersteekt nadat de aanvaller 

zich van de aangevallene heeft omgekeerd om weg te lopen. Overigens, het hof gaat voor 

meer ankers liggen. Het is voorts van oordeel dat sprake is van culpa in causa alsook dat de 

eis van proportionaliteit niet in acht is genomen. De Hoge Raad negeert dit. Daar kunnen wij 

inkomen, nu beide zaken slechts relevant worden na het aanvaarden van het bestaan van een 

noodweersituatie. 

 

10. Het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2004, DD 39.1 illustreert – en dat kan als 

vierde voorwaarde gelden – dat een verweer moet zijn toegesneden op de 

delictsomschrijving.22 De strafbaarstelling van witwassen van artikel 420bis Sr omvat een 

veelheid van handelingen ten aanzien van voorwerpen. Voor strafbaarheid is daarbij vereist 

                                                 
21 Vergelijk ook HR 30 januari 2001, NJ 2001, 242; HR 11 juli 2000, NJ 2002, 373; HR 12 november 2002, LJN 

AE3360; HR 24 februari 2004, NJ 2004, 226. 
22 Een variant van deze voorwaarde betreft het vereiste dat een verweer moet zijn toegesneden op (de 

voorwaarden die besloten liggen in) een wettelijke exceptie. Zie bijvoorbeeld HR 25 januari 2000, NJ 2000, 280; 

HR 27 maart 2001, LJN AB0739. 
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dat de verdachte ‘(…) weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit 

enig misdrijf’. In deze zinsnede ligt niet alleen een subjectief bestanddeel besloten, maar ook 

een objectief vereiste ten aanzien van de herkomst van het voorwerp. In het arrest staat het 

bewijs van de herkomst van het voorwerp centraal. Het middel komt erop neer dat de rechter 

moet identificeren uit welk misdrijf het voorwerp afkomstig is. De Hoge Raad wijst deze 

opvatting af met een beroep op het doel en de strekking van de strafbaarstelling en onder 

aanhaling van de wetsgeschiedenis. Wat het doel en de strekking van artikel 420bis Sr is, 

expliciteert de Hoge Raad niet. Maar het laat zich gemakkelijk raden. Bij witwassen draait het 

allemaal om het verhullen van de herkomst van voorwerpen, zodat het aantonen van de 

precieze herkomst per definitie een lastige aangelegenheid is.23 Om die reden wordt, zo volgt 

uit de wetsgeschiedenis, niet méér van de rechter geëist dan dat hij de misdadige herkomst in 

algemene zin – of misschien moet men zeggen: bij benadering – vaststelt.24 Details over de 

aard van het misdrijf en de omstandigheden waaronder dit is begaan, hoeven niet bekend te 

worden. De rechter mag zich verlaten op, zoals plaatsvervangend P-G Fokkens dat omschrijft, 

‘feiten en omstandigheden (…) die naar zijn oordeel tot de slotsom leiden dat het niet anders 

kan dan dat het geld [lees: het voorwerp; MJB/FGHK] van misdrijven afkomstig is.’ In de 

praktijk betekent dit dat (een samenspel van) verdachte omstandigheden een belangrijke rol 

spelen in de bewijsvoering. Dat blijkt ook in deze zaak, waarin – zo heeft het hof vastgesteld 

– de verdachte in opdracht een groot bedrag aan contanten op zijn lichaam had verborgen en 

vervoerd. Daarbij was hij door de opdrachtgever geïnstrueerd aan wie hij het geld moest 

geven en gemaand bij een eventuele arrestatie niet te zeggen van wie het geld afkomstig was. 

De verdachte gaf nadien zelf aan dat hij dacht dat het geld van drugs of stelen afkomstig was. 

Deze feiten en omstandigheden kunnen, zo overweegt de Hoge Raad, de bewezenverklaring 

van de misdadige herkomst dragen. 

 In zijn conclusie wijst Fokkens erop dat het hof de bewijslast niet heeft verlicht. 

Daarmee brengt hij tot uitdrukking dat het openbaar ministerie kan volstaan met het stellen en 

het door middel van bewijsmiddelen schragen van feiten en omstandigheden die duiden op 

een misdadige herkomst. De delictsomschrijving noopt niet tot méér, zij het dat de rechter 

uiteraard wel op basis van de bewijsmiddelen de overtuiging moet bekomen van de herkomst 

van het voorwerp uit enig misdrijf. Een verweer van de verdachte dat niet blijkt uit welk 

misdrijf het betreffende voorwerp precies afkomstig is, is in deze context onvoldoende 

specifiek. De kern van het verweer zal moeten zijn dat een misdadige herkomst van het 

voorwerp niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Dat verweer kan worden ingekleed 

door erop te wijzen dat de bewijsmiddelen geen of onvoldoende aanknopingspunten voor het 

aannemen van een misdadige herkomst bieden,25 en/of door concrete feiten en 

omstandigheden aan te voeren die een plausibele, onverdachte verklaring geven voor de – op 

het eerste gezicht – verdachte omstandigheden. 

 

11. De witwaszaak raakt tegelijkertijd het belang van de bewijsconstructie en de 

consequenties daarvan voor het verweer. De delictsomschrijving laat immers toe dat de 

rechter de misdadige herkomst van een voorwerp afleidt uit een aantal verdachte 

omstandigheden, zonder dat de exacte herkomst zelf onomstotelijk komt vast te staan. Het 

verweer dient derhalve te zijn toegesneden op de gehanteerde of te hanteren bewijsconstructie 

(een vijfde voorwaarde). Ook los van delictsomschrijvingen zoals die van witwassen, treft 

                                                 
23 Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 2 (NnavV). 
24 Kamerstukken II 1999/2000, 27 159, nr. 3, p. 8-10, 16 (MvT); Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 11-

12 (NnavV). 
25 Vergelijk Rb. Amsterdam 25 november 2004, LJN AR6463, waarin de rechtbank concludeert dat er 

onvoldoende relevante verdachte omstandigheden zijn komen vast te staan om het bewijs van witwassen aan te 

nemen. 
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men in de rechtspraak min of meer vergelijkbare bewijsconstructies aan, zoals in het 

opmerkelijke vonnis van de Rechtbank Leeuwarden van 22 februari 2005, DD 39.4.26 In dat 

vonnis gaat het, meer specifiek, om het gebruik van een ervaringsregel. 

 Bij een vervolging wegens overtreding van de Opiumwet wordt in de praktijk veelal 

als vereiste aangenomen dat de chemische samenstelling van de aangetroffen stof door middel 

van een laboratoriumproef is vastgesteld. Op die wijze kan immers worden vastgesteld of men 

van doen heeft met een stof zoals omschreven in lijst I of II van de Opiumwet. Het bijzondere 

aan de zaak waar het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden betrekking op heeft, is dat er geen 

stoffen – in de vorm van pillen – zijn aangetroffen, maar er wel een verdenking bestaat ter 

zake van – kort gezegd – het verhandelen van XTC-pillen. In deze zaak kon dan ook geen 

laboratoriumproef worden uitgevoerd. De rechtbank hanteert een alternatieve werkwijze. Om 

aan te tonen dat de pillen waarin de verdachte heeft gehandeld, ook XTC-pillen zijn, past de 

rechtbank een ervaringsregel toe. Deze ervaringsregel is gebaseerd op de door het NFI 

aangeleverde statistische gegevens dat 98% van de door het NFI in de periode 2000-2004 

onderzochte pillen stoffen van lijst I bevat.27 Daarbij merkt de rechtbank op dat deze 

bevinding wordt bevestigd door de zogeheten Nationale drugsmonitor. De aldus verkregen 

ervaringsregel combineert de rechtbank met verklaringen van verdachte en afnemers van de 

pillen dat enkele soorten van de door de verdachte verhandelde pillen het uiterlijk en het 

effect van XTC-pillen hadden. De slotsom is dan dat de rechtbank bewezen acht dat de 

verdachte heeft gehandeld in pillen met – de op lijst I genoemde stoffen – MDA, MDMA, 

MDEA en/of N-ethylMDA. 

 Door het gebruik van de ervaringsregel kan de rechtbank voorbij gaan aan het verweer 

dat niet gebleken is van stoffen als bedoeld op lijst I van de Opiumwet. Het komt ons voor dat 

het verweer in deze zaak onvoldoende was toegesneden op de bewijsconstructie van de 

rechtbank. Wil de verdachte zich adequaat verweren tegen het gebruik van een dergelijke 

bewijsconstructie, dan moet dat verweer naar onze mening betrekking hebben op – ten minste 

– één van de stappen in het gebezigde argumentatiepatroon. Het verweer kan bijvoorbeeld als 

volgt worden ingekleed: 

• de deugdelijkheid van de ervaringsregel wordt betwist door te wijzen op lacunes in het 

onderzoek dat ten grondslag ligt aan het percentage van 98% (bijvoorbeeld: de 

laboratoriumproeven deugen niet); 

• de toepasbaarheid van de ervaringsregel wordt betwist omdat deze onvoldoende 

nauwkeurig is (zo kan worden betoogd dat een foutmarge van 2% te groot is in het licht 

van het criterium van wettig en overtuigend bewijs); 

• de relevantie van de ervaringsregel wordt betwist omdat deze regel niet of onvoldoende 

aansluit bij de concrete omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld: de verhandelde 

pillen zien er heel anders uit dan de gebruikelijk door het NFI onderzochte pillen of de 

statistische regel heeft betrekking op een andere periode dan die waarin de pillen zijn 

aangetroffen); 

                                                 
26 Vergelijk over het gebruik van vermoedens, want daaraan raakt de toepassing van ervaringsregels, 

bijvoorbeeld ook HR 11 juli 2000, NJ 2002, 373, m.nt. CAG; HR 26 juni 2001, LJN ZD2493; de conclusie van 

A-G Machielse voor HR 28 mei 2002, NJ 2003, 96, m.nt. PMe. Ook het EHRM heeft het gebruik van 

ervaringsregels en vermoedens geaccordeerd, zie o.a. EHRM 7 oktober 1988, NJ 1991, 353, m.nt. EAA 

(Salabiaku); EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725, m.nt. Kn (John Murray); EHRM 18 januari 2000, nr. 

49226/99 (De Arriz Porras); EHRM 20 maart 2001, nr. 33501/96 (Telfner). De zaak-De Arriz Porras betreft een 

Nederlandse zaak, waarin de rechter zich heeft verlaten op de ervaringsregel dat degene die zelf zijn koffer heeft 

ingepakt, weet wat zich in die koffer bevindt. 
27 Volledigheidshalve wijzen wij erop dat een ervaringsregel soms kan worden gebaseerd op feiten en 

omstandigheden van algemene bekendheid zoals bedoeld in artikel 339 lid 2 Sv, zodat die regel geen steun in het 

bewijsmateriaal hoeft te vinden. Dat is echter niet per definitie het geval. 
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• de gebezigde verklaringen zijn onbruikbaar (de verdediging kan naar voren brengen dat de 

getuigenverklaringen niet geloofwaardig zijn of dat het ervaren van het effect van XTC 

evengoed een andere oorzaak kan hebben). 

Naar het zich laat aanzien, heeft de verdediging in deze zaak volstaan met een in algemene 

bewoordingen gesteld verweer dat onvoldoende is gerelateerd aan de gehanteerde 

ervaringsregel, althans aan het – tot de processtukken behorende – rapport van het NFI en de 

gebezigde verklaringen. Een dergelijke inkleding van het verweer is echter wel van belang, 

ook al is daarmee niet gezegd dat het verweer per definitie slaagt. Op de vraag of de 

verdediging praktisch gezien in staat is op deze wijze het verweer in te kleden, komen wij 

onder nr. 16 nog terug. 

 

12. Bij de toepassing van de zojuist behandelde voorwaarden speelt naar onze mening nog een 

rol of de verdachte is voorzien van rechtskundige bijstand. Van een in de rechtsgeleerdheid 

onderwezen raadsman tot wiens beroep het hoort om juridische procedures te voeren, 

regelmatig te werken met juridische bronnen en die moet voldoen aan daarop gerichte 

opleidingseisen, mag worden verwacht dat hij een feitelijk relaas stroomlijnt en vat in 

juridische terminologie. Dat is anders voor de verdachte die als particuliere leek terechtstaat 

en geen rechtsbijstand geniet. Hier dient de rechter op grond van zijn positie in het strafgeding 

compenserend op te treden door het feitelijk relaas van deze verdachte welwillend aan te 

horen, waarnodig het verhaal te preciseren door het stellen van vragen alsmede volledig uit 

eigen beweging en zonder richtinggeven van een raadsman de rechtsgevolgen te verbinden 

aan het relaas.28 Met het oog op de legitimatie van zijn optreden legt de rechter idealiter aan 

deze verdachte in lekentaal uit welke die rechtsgevolgen zijn en stelt hij de verdachte in staat 

correcties aan te brengen. 

 

13. Het stellen van eisen aan verweren beperkt zich overigens niet tot verweren die betrekking 

hebben op bewijs of excepties. Ook buiten dat terrein wordt van de verdachte – en diens 

raadsman – verwacht dat verzoeken en verweren, worden onderbouwd.29 Alleen al de 

rechtspraak over de maanden februari en maart van dit jaar laat drie voorbeelden daarvan 

zien. In een uitleveringszaak oordeelt de Hoge Raad dat uitlevering ontoelaatbaar is (onder 

andere) indien naar aanleiding van een voldoende onderbouwd verweer komt vast te staan dat 

na uitlevering geen rechtsmiddel als bedoeld in artikel 13 EVRM ten dienste staat om op te 

komen tegen een (flagrante) inbreuk op een ingevolge artikel 6 EVRM toekomend recht.30 In 

een zaak waar het gaat om het al dan niet verontschuldigbaar overschrijden van de termijn 

voor het instellen van een rechtsmiddel, wordt de responsieplicht van de rechter gekoppeld 

aan het voeren van een duidelijk en gemotiveerd verweer.31 In een ontnemingszaak benadrukt 

het hof dat de verdachte voor bepaalde stellingen geen deugdelijke en verifieerbare gegevens 

of bewijsstukken heeft aangedragen, terwijl de Hoge Raad erop wijst dat bepaalde, voor de 

verdachte gunstige stellingen niet (expliciet) zijn aangevoerd.32 In zoverre lijkt te kunnen 

worden gesproken van een brede trend om betrekkelijk hoge eisen te stellen aan 

uiteenlopende verzoeken en verweren van de zijde van de verdediging.33 

                                                 
28 Evenzo Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 23, 26. Eenzelfde gedachte lezen wij in Franken 2004, p. 32-33. 
29 Zie daarover, in kritische zin, Franken 2004, p. 30-34. 
30 HR 15 februari 2005, LJN AS6026. 
31 HR 22 februari 2005, LJN AR3700. 
32 HR 15 maart 2005, LJN AR6386. 
33 Iets dergelijks zien wij eveneens in de vaste rechtspraak dat de verdediging in appèl en in cassatie de klachten 

duidelijk en stellig naar voren moet brengen, zie HR 30 juni 1998, NJ 1999, 60, m.nt. Kn; HR 10 juli 2001, NJ 

2001, 605; HR 23 oktober 2001, NJ 2002, 77, m.nt. JR (met een overzicht); HR 12 februari 2002, NJ 2002, 427; 

HR 7 mei 2002, NJ 2002, 428, m.nt. JdH; HR 15 februari 2005, LJN AR8288; HR 22 februari 2005, LJN 

AS1874.  
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4 Rechterlijke respons op verweren 

 

14. In gevallen waarin een verweer wordt gevoerd dat aan alle daaraan te stellen vereisten 

voldoet, zal de rechter beslissen of hij het verweer honoreert en daarmee het beoogde 

rechtsgevolg aan het verweer verbindt. Indien de rechter het verweer verwerpt, rijst de vraag 

of hij die verwerping dient te motiveren. Het Wetboek van Strafvordering kent daartoe van 

oudsher enkele voorschriften, zoals de motiveringsplicht van artikel 358 lid 3 Sv bij 

verwerping van een beroep op een exceptie. In de loop der jaren is ook een genuanceerd 

jurisprudentieel stelsel van motiveringsplichten ontstaan.34 Met ingang van 1 januari 2005 is 

aan artikel 359 lid 2 Sv een tamelijk algemeen geformuleerde motiveringsplicht toegevoegd.35 

Indien de beslissing afwijkt van een door de verdachte (of het openbaar ministerie) 

uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, dient de rechter de redenen op te geven die daartoe 

hebben geleid. Het lijkt erop dat op grond van dit voorschrift elke verwerping van elk naar 

behoren ingekleed verweer dient te worden gemotiveerd. Of die uitleg ook (onverkort) aan 

artikel 359 lid 2 Sv zal worden gegeven, staat niet op voorhand vast. Niet alleen is de 

toelichting op het nieuwe voorschrift summier,36 een dergelijke algemene motiveringsplicht 

roept ook de nodige fundamentele vragen op over de betekenis en de strekking van die 

plicht.37 Op de achtergrond speelt nog een rol dat een algemene motiveringsplicht op 

gespannen voet staat met de huidige werkbelasting van de zittende magistratuur. Wij sluiten 

het dan ook niet uit dat in de praktijk wordt geopteerd voor een beperkte uitleg van artikel 359 

lid 2 Sv, waarbij dat voorschrift vooral zal worden opgevat als een codificatie van de reeds in 

de rechtspraak ontwikkelde responsieplichten. De bestaande rechtspraak blijft in dat geval van 

belang. 

 Recente rechtspraak laat zien dat het stelsel van jurisprudentiële motiveringsplichten 

op onderdelen nog steeds verder wordt ontwikkeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 

verwerping van verweren waarin het (voorwaardelijk) opzet wordt ontkend. Het arrest van 28 

september 2004, DD 39.2 illustreert dit. In deze zaak ontkent de verdachte opzet op poging tot 

doodslag, door te stellen dat hij het slachtoffer niet wilde doden, maar alleen bang wilde 

maken. Het hof verwerpt dit verweer met een verwijzing naar de verklaring van de verdachte 

dat hij op de grond in de richting van het wegrennende slachtoffer heeft geschoten en dat de 

verdachte geen geoefende schutter is, en neemt voorwaardelijk opzet aan. De Hoge Raad 

oordeelt deze motivering onvoldoende, nog afgezien van het feit dat het niet zijn van een 

geoefende schutter geen steun vindt in de bewijsmiddelen. Dit arrest kan, in de woorden van 

Mevis, worden gezien als voorbeeld ‘(…) van de formule: risicovol gedrag levert bij een 

adequaat verweer zonder nadere bewijsoverweging onvoldoende bewijs op van 

voorwaardelijk opzet op het gevolg dat door het gedrag intreedt.’38 Hoewel het vereisen van 

dergelijke nadere bewijsoverwegingen in de context van (voorwaardelijk) opzet geen novum 

                                                 
34 Er zijn bijvoorbeeld tien uitzonderingen geformuleerd op de hoofdregel dat verweren die de feiten betreffen, 

reeds worden weerlegd door de bewijsmiddelen, zodat de verwerping geen nadere motivering behoeft. Zie de 

negen gevallen genoemd in de noot van ’t Hart onder HR 30 maart 1999, NJ 1999, 451, en voor het tiende geval 

HR 17 april 2001, NJ 2002, 107, m.nt. Sch. 
35 Wet van 10 november 2004, Stb. 2004, 580. 
36 Kamerstukken II 2003/04, 29 255, nr. 8. 
37 Zie daarover M.S. Groenhuijsen, ‘Over toeval in het wetgevingsdebat over strafprocesrecht: de uitbouw van 

een contradictoire gedingstructuur in strafzaken’, DD 2005, p. 357-359. 
38 Zie de noot van Mevis onder HR 22 juni 2004, NJ 2004, 561. In zijn noot onder HR 26 oktober 2004, NJ 2004, 

682, signaleert Mevis dat deze formule in bredere zin toepassing vindt bij de beoordeling van ‘het bewijs van 

materieel-strafrechtelijke kwesties’ in cassatie. 
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is, lijkt de Hoge Raad in recente rechtspraak deze responsieplicht wat meer te accentueren.39 

Deze ontwikkeling hangt ongetwijfeld samen met de aandacht die het leerstuk van het 

voorwaardelijk opzet thans geniet.40 

 

15. Indien de rechter een verweer gemotiveerd verwerpt, kan die motivering in cassatie op 

begrijpelijkheid worden getoetst. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in het arrest van 18 

januari 2005, DD 39.3. In deze zaak heeft de verdediging een beroep gedaan op 

nood(weer)exces. Het verweer is op het eerste gezicht voorbeeldig ingekleed. Het beroep op 

nood(weer)exces wordt in de relevante juridische terminologie benoemd, de verschillende 

vereisten voor het aannemen van nood(weer)exces – waaronder de ogenblikkelijke, 

wederrechtelijke aanranding – zijn duidelijk in het verweer verwerkt en er wordt uitvoerig 

naar de bewijsmiddelen verwezen.41 Niettemin overweegt het hof dat geen feiten en 

omstandigheden naar voren zijn gebracht die een beroep op noodweer kunnen onderbouwen, 

in het bijzonder niet waar het gaat om de aanranding van de verdachte door het latere 

slachtoffer. De Hoge Raad acht deze motivering in het licht van het verweer niet begrijpelijk. 

 Zonder dat met zoveel woorden tot uitdrukking te brengen, lijkt het hof vooral te 

hebben willen aanknopen bij een ander verweer van de verdachte. In deze zaak ontkende de 

verdachte namelijk de ten laste gelegde openlijke geweldpleging. Hij zou bij het uitbreken 

van een vechtpartij naar buiten zijn gevlucht, terwijl pas tijdens die vechtpartij de aanstichter 

daarvan was verwond. Het hof redeneert kennelijk: wie niet bij de vechtpartij aanwezig is 

geweest, kan ook niet zijn aangevallen. Wat het hof daarmee over het hoofd ziet – iets waar 

de Hoge Raad opmerkelijk genoeg niet op wijst –, is de rechtspraak van de Hoge Raad waarin 

is uitgemaakt dat een ontkenning van het ten laste gelegde een beroep op een 

strafuitsluitingsgrond niet de weg staat.42 Indien de rechter ervan uitgaat dat de verdachte het 

ten laste gelegde heeft begaan, moet de verdachte een effectieve mogelijkheid hebben zich 

(subsidiair) te beroepen op een strafuitsluitingsgrond. Het verdient nog opmerking dat de 

verdediging in deze zaak expliciet rekening heeft gehouden met de ontkenning door de 

verdachte, door in het verweer telkens te verwijzen naar andere bewijsmiddelen dan de 

verklaring van de verdachte. Bij die stand van zaken is het alleszins redelijk dat de Hoge Raad 

geen genoegen neemt met de motivering van het hof. 

 

16. Een volgend aspect van de omgang met verweren, hangt samen met het gebruik van 

ervaringsregels. Naar aanleiding van de in nr. 11 besproken XTC-zaak wijzen wij erop dat het 

van belang is dat de verdediging adequaat kan anticiperen op het gebruik van de 

ervaringsregel, zodat het verweer op dat gebruik kan worden afgestemd. Dat vereist dat de 

verdediging bekend is met de mogelijkheid dat van een ervaringsregel gebruik wordt 

gemaakt, dan wel dat het gebruik van een ervaringsregel in het concrete geval voorzienbaar 

is.43 Uit het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden blijkt dat het NFI-rapport onderdeel 

                                                 
39 Vergelijk HR 25 maart 2003, NJ 2003, 556; HR 8 april 2003, NJ 2003, 554; HR 24 juni 2003, NJ 2003, 555; 

HR 24 februari 2004, NJ 2004, 477; HR 22 juni 2004, NJ 2004, 561, m.nt. PMe; HR 15 februari 2005, LJN 

AR6569. In zaken waarin de Hoge Raad een klacht tegen de motivering van de feitenrechter verwerpt, wordt 

soms nog tamelijk uitvoerig aangegeven waarom die klacht faalt. Zie bijvoorbeeld HR 17 februari 2004, NJ 

2004, 323. 
40 Zie HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. YB; HR 18 januari 2005, LJN AR1860.  
41 Vergelijk over de vereisten voor de inkleding van een beroep op noodweer(exces) ook de noot van Buruma 

onder HR 10 februari 2004, NJ 2004, 286. Het in nrs. 8-9 besproken arrest van 22 februari 2005, DD 39.5 levert 

een voorbeeld van hoe het niet moet. 
42 HR 10 februari 2004, NJ 2004, 286, m.nt. YB; HR 25 januari 2005, LJN AR7175. Vergelijk ook de noot van 

De Hullu onder HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 11. 
43 Het laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de ervaringsregel wordt gebaseerd op feiten en 

omstandigheden van algemene bekendheid. 
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uitmaakte van de processtukken. Het ligt dan voor de hand om te veronderstellen dat ter 

zitting is gesproken over de betekenis die dat rapport kan hebben voor de bewijsvraag. 

Voorzover het gebruik van een ervaringsregel niet expliciet of impliciet aan de orde komt 

tijdens de zitting, rijst de vraag of de rechter ambtshalve het mogelijke gebruik van een 

ervaringsregel ter discussie moet stellen. Een complicatie daarbij is echter dat de rechter op 

grond van artikel 271 lid 2 Sv ter zitting geen blijk mag geven van ‘enige overtuiging omtrent 

schuld of onschuld’. Indien de verdachte bijvoorbeeld het ten laste gelegde ontkent, kan de 

rechter die wijst op het mogelijke gebruik van een ervaringsregel, worden aangewreven dat 

hij in strijd met dit voorschrift handelt. Tegelijkertijd is de verdediging wel gebaat bij de 

handelwijze van de rechter. Het is daarmee lastig manoeuvreren voor de rechter. Het openbaar 

ministerie kan aan deze complicatie tegemoet komen door er zorg voor te dragen dat het 

dossier voldoende feitelijke aanknopingspunten bevat voor het gebruik van een ervaringsregel 

en door de mogelijkheid van dat gebruik ook ter zitting ter sprake te brengen. 

 Ervan uitgaande dat het verweer adequaat kan worden en wordt toegesneden op het 

gebruik van ervaringsregels, zijn er voor de rechter nog twee aandachtspunten. Het gaat 

daarbij allereerst om de mogelijkheid van contra-expertise. In gevallen waarin de 

ervaringsregel (mede) wordt ontleend aan een rapport van een deskundige, zoals dat in de 

XTC-zaak het geval is, kan het verweer zich onder andere richten op het gebruik van dit 

rapport. Voor de (verdere) inkleding van een dergelijk verweer zal de verdediging veelal 

afhankelijk zijn van de mogelijkheden van tegenonderzoek. Van de verdediging mag worden 

verwacht dat een verzoek tot contra-expertise wordt onderbouwd.44 Het verdient aanbeveling 

dat de rechter vervolgens een welwillende houding inneemt bij de beoordeling van dat 

verzoek.45 

 Het tweede aandachtspunt betreft de vraag of de rechter, indien hij het verweer 

passeert, dit dient te motiveren. Uitgaande van de bestaande rechtspraak bestaat er voor de 

rechter geen algemene responsieplicht ten aanzien van betrouwbaarheidsverweren.46 De 

bijzondere aard van de materie en het gevoerde verweer zijn voor het aannemen van een 

motiveringsplicht mede bepalend.47 Het komt ons voor dat enerzijds de specifieke kenmerken 

van het gebruik van een ervaringsregel en anderzijds een op dat gebruik toegesneden 

inkleding van een verweer zoals wij die in nr. 11 hebben geschetst, nopen tot het aannemen 

van een responsieplicht. De rechter kan dan een adequaat ingekleed verweer tegen (de 

betrouwbaarheid van) het gebruik van een ervaringsregel, niet passeren zonder daarvoor de 

redenen te expliciteren. 

 

17. Tot slot staan wij nog kort stil bij de wijze waarop in de praktijk wordt omgesprongen met 

de ambtshalve plicht van de rechter om acht te slaan op en rechtsgevolgen te verbinden aan 

feiten en omstandigheden die een voor de verdachte gunstig resultaat kunnen bewerkstelligen. 

In de literatuur wordt deze ambtshalve plicht als tamelijk vanzelfsprekend beschouwd (de 

strafrechter is immers een actieve rechter),48 maar in hoeverre vindt die plicht ook erkenning 

                                                 
44 Vergelijk bijvoorbeeld HR 8 februari 2005, LJN AR7228. Zie over deze motiveringsplicht ook J. Hielkema, 

Deskundigen in Nederlandse strafzaken, Den Haag: Sdu 1996, p. 153-155. 
45 De verdachte komt geen algemeen recht op tegenonderzoek toe. Vergelijk onder andere HR 24 mei 1988, NJ 

1988, 898, m.nt. ThWvV; HR 2 februari 1993, NJ 1993, 476; HR 6 maart 2001, NJ 2001, 257. Zie nader 

Hielkema 1996, p. 149-157. 
46 Zoals wij hebben opgemerkt in nr. 14 is het onduidelijk of op grond van de nieuwe tweede volzin van artikel 

359 lid 2 Sv een verdergaande motiveringsplicht moet worden aangenomen. 
47 Zie HR 15 oktober 2002, NJ 2004, 187, m.nt. Kn; HR 10 december 2002, LJN AE6863; HR 14 oktober 2003, 

LJN AJ1420. Zie voor een overzicht van oudere jurisprudentie over de motiveringsplicht bij 

betrouwbaarheidsverweren de conclusie van A-G Wortel voor HR 27 juni 2000, NJ 2000, 580. 
48 Zie nr. 3 en voorts, met nadere verwijzingen, Borgers & Kristen 1999, p. 870-871, alsook Groenhuijsen & 

Knigge 1999, p. 23, 31, 37. 
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in de rechtspraak? De Hoge Raad laat hierover zelden expliciet uit. Klachten die ertoe 

strekken dat, afgaande op de motivering van de uitspraak, de feitenrechter geen of 

onvoldoende acht heeft geslagen op voor de voor de verdachte gunstige feiten en 

omstandigheden, stuiten veelal af op de constatering dat er in feitelijke instantie geen of 

onvoldoende specifiek verweer is gevoerd en dat reeds daarom geen (nadere) onderzoeks- of 

motiveringplicht geldt.49 De terughoudende opstelling van de Hoge Raad neemt niet weg dat 

in enkele arresten vingerwijzingen voor ambtshalve plichten van de rechter zijn te vinden. In 

recente uitspraken over de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal overweegt de Hoge Raad 

bijvoorbeeld dat de omstandigheden die kunnen nopen tot het verlangen van een nadere 

redengeving, ‘(…) mede afhankelijk zijn van de bijzondere aard van de materie en van 

hetgeen ter terechtzitting in feitelijke aanleg door of namens de verdachte is aangevoerd.’50 In 

deze formulering is het voeren van een verweer geen minimumvereiste voor het aannemen 

van een motiveringsplicht. In enkele andere uitspraken worden gevallen aangeduid waarin de 

rechter ambtshalve bepaalde feiten en omstandigheden nader dient te onderzoeken. De 

gemeenschappelijke noemer van deze uitspraken is dat een bepaalde – potentiële – onjuistheid 

zich bij bestudering van het dossier onvermijdelijk opdringt.51 Al met al blijven het echter 

uitzonderingen op de regel dat (een toelichting op) de naleving van ambtshalve plichten van 

de rechter niet in cassatie met een motiveringsklacht kan worden afgedwongen. 

 

5 Tot slot: enkele vuistregels 

 

18. In het strafproces hebben de rechter, het openbaar ministerie en de verdediging als 

procesdeelnemers ieder een eigen positie, taak en bevoegdheden. Tegen deze achtergrond zijn 

in de rechtspraak eisen tot ontwikkeling gekomen ten aanzien van de inkleding van verweren 

en de rechterlijke responsieplicht. Deze eisen laten zich samenvatten tot de volgende 

vuistregels: 

• Verweren dienen expliciet en (zoveel mogelijk) in juridische termen gesteld naar voren te 

worden gebracht. 

• Verweren dienen te zijn toegesneden op de bevrijdende omstandigheid en de daaraan 

gestelde wettelijke en jurisprudentiële eisen. 

• Verweren dienen (zoveel mogelijk) te worden ingekleed aan de hand van de 

bewijsmiddelen. 

• Bij de inkleding van het verweer dient rekening te worden gehouden met de 

delictsomschrijving. 

• De inkleding van het verweer dient, zo nodig, te zijn afgestemd op het gebruik van een 

ervaringsregel. 

• Het mogelijke gebruik van ervaringsregels dient ter zitting zoveel mogelijk aan de orde te 

komen. 

• Indien de verdediging niet voldoet aan (één van) de genoemde vuistregels, kan de rechter 

de stellingen van de verdachte zonder nadere motivering verwerpen. 

 

                                                 
49 Vergelijk bijvoorbeeld HR 24 oktober 2000, NJ 2001, 33; HR 30 januari 2001, NJ 2001, 242; HR 12 maart 

2002, NJ 2002, 396, m.nt. Sch; HR 19 maart 2002, NJ 2002, 354; HR 1 juli 2003, NJ 2003, 545; HR 15 maart 

2005, DD 39.6. 
50 HR 15 oktober 2002, NJ 2004, 187, m.nt. Kn (cursivering toegevoegd). Zie ook de rechtspraak genoemd in 

noot 47. 
51 Zie o.a. HR 16 november 1999, NJ 2000, 645 (overtreding WAM bij buitenlandse kenteken); HR 10 december 

2002, LJN AE6863 (gebruik DNA-materiaal); HR 24 februari 2004, NJ 2004, 225 (onrechtmatig verkregen 

bewijs). 
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Bij inachtneming van de vuistregels gericht tot de verdediging vergroot de verdediging de 

kans op het honoreren van haar verweren en noopt zij de rechter in bepaalde gevallen tot een 

responderen op die verweren. Houdt de verdediging zich niet aan één of meer vuistregels, dan 

komt de eigen verantwoordelijkheid van de rechter om waar nodig onderzoek te (laten) 

verrichten naar ontlastende feiten en omstandigheden nadrukkelijker in beeld. Bedacht dient 

echter wel te worden dat, gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad, de naleving van deze 

ambtshalve onderzoeksplicht nauwelijks rechtens afdwingbaar is. 


