Voorwoord
Voor Hulpofficieren en specialisten in de opsporing
Dit zakboek is geschreven voor hulpofficieren van justitie. Het zakboek bevat een
handzame, overzichtelijke en praktijkgerichte bespreking van:
- de juridische verwerking van veel voorkomende misdrijven (veel voorkomende
criminaliteit en ZSM);
- algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht (opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding, deelneming, enz.);
- misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de
Wet wapens en munitie en de Wegenverkeerswet.
Door de diepgang van de bespreking is dit zakboek ook zeer geschikt voor
specialisten in de opsporing.
In ruim 2400 voetnoten wordt verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en
literatuur. Honderden dagelijks voorkomende praktijkvragen worden besproken
en beantwoord. Ook dit zakboek is voorzien van een omvangrijk register. Zie voor
de verwerkte actualiteiten het overzicht voorin dit zakboek.
Kwaliteit, tijdwinst en voorkoming vertraging
In het zakboek worden veel tips gegeven voor het opsporingsonderzoek, het procesverbaal, beoordelaars van dat proces-verbaal en het maken van een tenlastelegging. Het opvolgen van deze tips zal de kwaliteit van werken verbeteren, tijdwinst
opleveren in het vervolg van de keten en vertraging bij de verdere afhandeling van
de strafzaak voorkomen. Aanbevolen dus voor kwaliteitsprojecten OM-Politie.
Regelgeving, literatuur en jurisprudentie zijn bijgewerkt tot 24 juli 2017.
Speciaal zakboek voor overige opsporingsambtenaren
Voor de overige opsporingsambtenaren is er het zakboek Strafvordering en
Strafrecht: een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering en Strafrecht
voor de hulpofficier in één boek.

Overige zakboeken
Zie daarvoor pagina 3 van het kaft van dit zakboek en wolterskluwer.nl/politie of
zakboekenpolitie.com.

Actualiteiten na verschijning papieren zakboeken online
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de papieren zakboeken
worden verwerkt op zakboekenpolitie.com, facebook.com/zakboeken en
twitter.com/zakboeken.

Zakboeken ook geactualiseerd online
De drie zakboeken Strafvordering, Strafrecht en Wetteksten voor de HulpOvJ zijn
ook online te raadplegen en worden maandelijks geactualiseerd. Raadpleeg voor
een abonnement wolterskluwer.nl/politie.

Zakboekenpolitie.com
Op deze website zijn de volgende onderwerpen terug te vinden.
1. Actualiteiten verschenen na afsluiting van de laatste papieren edities van de
zakboeken (per zakboek en per paragraaf weergegeven).
2. Meerkeuzetoetsen over de inhoud uit de zakboeken Strafvordering en Strafrecht en Proces-verbaal en Bewijsrecht.
3. De mogelijkheid tot het geven van verbetertips voor de zakboeken.
4. Productinfo over en bestellen van de diverse zakboeken (inclusief digitale
versies).
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Meerkeuzetoetsen op zakboekenpolitie.com
Op zakboekenpolitie.com zijn de volgende meerkeuzetoetsen terug te vinden
(in Word of Pdf).
1. Algemeen.
2. Verdachte.
3. Vrijheid.
4. Kleding/lichaam.
5. Beslag.
6. Plaatsen.
7. Bijzondere opsporingsbevoegdheden.
8. Overige bevoegdheden.
9. Bijzondere Wetten.
10. Strafvordering overall (4 toetsen).
11. Veel voorkomende misdrijven overall (2 toetsen).
12. Zedenmisdrijven.
13. Proces-verbaal en Bewijsrecht.
Totaal 415 meerkeuzevragen met antwoorden, uitleg en verwijzing naar de
zakboeken. In de vragen zijn de meest voorkomende verbeterpunten verwerkt.
Zie zakboekenpolitie.com > toetsen.

Twitter.com/zakboeken
Ook u kunt volger worden van de zakboeken en tweets ontvangen met de laatste
nieuwtjes. Zie twitter.com/zakboeken.

Facebook.com/zakboeken
De belangrijkste actualiteiten na de laatste papieren zakboeken zijn nu ook te
volgen via facebook.com/zakboeken.
Utrecht, 24 juli 2017
Mike Hoekendijk
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1.

Veel voorkomende criminaliteit / ZSM

1.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden verbetertips gegeven voor de juridische ‘verwerking’ van
de veel voorkomende misdrijven bij opsporing en vervolging. Doelstelling: in
minder tijd zaken beter afwerken. Minder ‘rework’ (werk opnieuw doen) en minder
vrijspraken / niet-ontvankelijkheden.
1.2
ZSM
‘De strafrechtelijke aanpak van veel voorkomende criminaliteit wordt steeds vaker
door het OM afgedaan in plaats van door de rechter. Diefstal, vandalisme of
bedreiging zijn voorbeelden van veelvoorkomende criminaliteit. Voor deze zaken
is er de zogeheten ZSM-aanpak, waarbij zaken vaak in één dag worden
afgehandeld. Daders worden direct en zorgvuldig gecorrigeerd en er wordt recht
gedaan aan de belangen van de slachtoffers en de samenleving. In de ZSMwerkwijze buigen politie, OM, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland
en de Raad voor de Kinderbescherming zich samen en snel over de veelvoorkomende criminaliteit in de wijk. Na aanhouding van de verdachte wordt snel een
beslissing genomen over het afdoeningstraject. Daarbij is het belangrijk dat
verdachten goede rechtsbijstand ontvangen’.1
1.3
Nieuwkomers
De afgelopen 20 jaar heb ik veel nieuwkomers mogen opleiden. De beste waren
degenen die antwoorden op vragen zelf opzochten, konden vinden... en vervolgens tijdig, juist en volledig toepasten. Een goede beoordelaar herken je aan
veelvuldig gebruikte boeken en/of snel de weg kunnen vinden op internet, zoals
naar overheid.nl, rechtspraak.nl, navigator.nl, enz. En uiteraard gewoon zoeken
middels bijv. Google.
1.4
Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen
Je leert het beste door aan de hand van je eigen zaken de bespreking van de
betreffende misdrijven in dit zakboek te bestuderen. In die bespreking zijn heel
veel praktijkvoorbeelden en praktijktips verwerkt.
Leren doe je namelijk niet door het (uitsluitend) volgen van een cursus maar
vooral door zelf aan de slag te gaan. Door dit zakboek aan de hand van concrete
zaken/vraagstukken te bestuderen, leer je terwijl je werkt. Zeker als je steeds iets
meer leest over het onderwerp dan dat je op dat moment nodig hebt.
Om te testen of je kennis op niveau is, kun je de meerkeuzetoetsen op zakboekenpolitie.com maken. Niet voldoende scoren van de toetsen lijkt een
probleem. Door het maken van de toetsen zul je overigens ook veel bijleren, de
meest voorkomende verbeterpunten zijn verwerkt.
Bestudeer als start met name de volgende zeer veel voorkomende misdrijven:
1. Opruiing (art. 131 Sr, zie 5.2).
2. Huisvredebreuk (art. 138 Sr, zie 5.13).
3. Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr, zie 5.22).
4. Brandstichting en brand door schuld (art. 157 en 158 Sr, zie 6.2 e.v.).
5. Ambtsdwang, wederspannigheid, niet voldoen aan ambtelijk bevel, beletten/
belemmeren/verijdelen (art. 179 Sr e.v., zie 7.4 e.v.).
6. Vals geld (met name art. 209 en 213 Sr, zie 8.3 en 8.5).
7. Valsheid in geschrift ( met name art. 225 Sr e.v., zie 9.1 e.v.).
1
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8. Belediging (art. 261 e.v., zie 11.1 e.v.).
9. Dwang en bedreiging (art. 284 en 285 Sr, zie 12.8 en 12.9).
10. Beïnvloeding getuige (uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken)
(art. 285a Sr, zie 12.10).
11. Belaging (art. 285b Sr, zie 12.11).
12. Mishandeling (art. 300 Sr e.v., zie 14.1 e.v.).
13. Diefstal, diefstal d.m.v. geweld/afpersing (art. 310 Sr e.v., zie 15.1 e.v.).
14. Verduistering (art. 321 Sr, zie 17.1).
15. Oplichting (art. 326 Sr, zie 18.1).
16. Vernieling (art. 350 Sr, zie 19.2).
17. Heling (art. 416 e.v., zie 20.1 e.v.).
Zonder basiskennis van voornoemde misdrijven gaat het zeker niet goed en
efficiënt lukken.
1.5
Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale zakboeken
De dwangmiddelen/bevoegdheden worden uitgebreid besproken in het zakboek
Sv HulpOvJ, bij mijn weten op iedere politielocatie goed beschikbaar. De zakboeken Strafrecht voor de HulpOvJ en Strafvordering voor de HulpOvJ zijn voor
de medewerkers van het OM digitaal te raadplegen via Kluwer Navigator of Legal
Intelligence (maandelijks geactualiseerd!). Ook thuis te raadplegen door met het
OM-account in te loggen op navigator.nl.
1.6
Wetten.nl: actueel en terugkijken in geschiedenis
Afgelopen 10 jaar zijn hééél veel wetten gewijzigd en er komen nog onnoemelijk
veel wijzigingen aan. Raadpleeg bij twijfel (en daar moet je een gevoel voor
ontwikkelen) wetten.nl. Bij feiten uit een grijs verleden kun je de wettekst zoals die
luidde ten tijde van de pleegdatum/pleegperiode ook op wetten.nl vinden (door de
pleegdatum in te voeren). Bij het zoeken naar de betreffende wet kun je
afkortingen gebruiken zoals Sr, Sv, WWM, WVW.
1.7
Actualiteiten Zakboeken Politie
Actualiteiten na verschijning van de laatste papieren edities van de zakboeken
zijn verwerkt op zakboekenpolitie.com.
1.8
Twitter / Facebook
De belangrijkste actualiteiten na het verschijnen van de papieren zakboeken
worden ook verwerkt op twitter.com/zakboeken en facebook.com/zakboeken.
1.9
Bewijsrecht
Het is uiteraard van groot belang dat een opsporingsambtenaar kennis draagt van
het wettelijk bewijsrecht. Hij kan dan beter inschatten of het door hem opgemaakte pv op zichzelf wel voldoende bewijs op kan leveren voor het vermoedelijk
gepleegde strafbare feit (alle vereiste bestanddelen!) of dat er nog nader
onderzoek verricht moet worden. Helaas laat de vereiste kennis te wensen over.
Bewijzen in het strafrecht ‘kan worden omschreven als aantonen dat in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de juistheid van het verwijt dat aan de
verdachte wordt gemaakt. Absolute zekerheid behoeft er niet te zijn. Wiskundig
bewijs waar geen speld tussen is te krijgen, wordt niet vereist’.2 Daarbij kan nog
een algemeen en vaak genoemd uitgangspunt van het strafrechtelijk bewijsrecht
genoemd worden: beter honderd schuldigen vrijgesproken dan één onschuldige
veroordeeld.

2
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Art. 338 Sv bepaalt dat het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft
begaan, door de rechter slechts kan worden aangenomen, indien hij daarvan uit
het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. Wettig bewijs alleen volstaat dus niet, de
rechter moet op grond van die bewijsmiddelen ook de overtuiging hebben dat de
verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.
Ingevolge art. 339 lid 1 Sv worden als wettige bewijsmiddelen alleen erkend:
1. Eigen waarneming van de rechter (art. 340 Sv).
2. Verklaringen van de verdachte (art. 341 Sv).
3. Verklaringen van een getuige (art. 342 Sv).
4. Verklaringen van een deskundige (art. 343 Sv).
5. Schriftelijke bescheiden (art. 344 Sv).
Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs
(art. 339 lid 2).
Voornoemde opsomming van de bewijsmiddelen is allesomvattend (limitatief).
Andere dan deze vijf genoemde bewijsmiddelen zijn dan ook niet toegestaan.
Sv bevat ook regels over bewijsminima. Op zichzelf zijn immers onvoldoende om
tot een bewezenverklaring over te gaan:
- de verklaring(en) van de verdachte (art. 341 lid 4 Sv);
- de verklaring(en) van één getuige (art. 342 lid 2 Sv);
- één ander geschrift (art. 344 lid 1 onder 5 Sv). Ingevolge art. 344 lid 2 Sr geldt
voor een schriftelijk bescheid in de vorm van een pv van een opsporingsambtenaar een uitzondering (unieke bewijskracht): het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, kan door de rechter worden
aangenomen op het pv van een opsporingsambtenaar.
Naast voornoemde verklaring(en) of geschrift(en) zal er nog tenminste één ander
bewijsmiddel moeten zijn. Naast een verklaring van een getuige bijv. een
verklaring van een andere getuige of een verklaring van de verdachte of een
schriftelijk bescheid. Of naast een ander geschrift bijv. nóg een ander geschrift of
een verklaring van de verdachte of een getuige.
Voor schriftelijke bescheiden bevattende verklaringen van bedreigde / afgeschermde getuigen, anoniem gebleven personen en verklaringen van getuigen
waarmee een afspraak is gemaakt (kroongetuigen) gelden aanvullende eisen, zie
art. 344a Sv.
De bewijsminima gelden overigens voor het ten laste gelegde strafbare feit in zijn
geheel en niet voor ieder bestanddeel van die tenlastelegging. Er kunnen bij
een veroordeling dus bestanddelen zijn waarvoor slechts één bewijsmiddel
aanwezig is (bijv. toebehoren bij diefstal). Het verband tussen het bewijsmateriaal
moet duidelijk en niet te ver verwijderd zijn.
Een goed opsporingsonderzoek en een juiste relatering van het hetgeen ter
opsporing is verricht en/of bevonden (zie art. 152 Sv) waaronder bijv. een juiste
verwerking van verklaringen van getuigen en de verdachte in het pv is ook in
zaken met een minimale bewijspositie van groot belang!
Voorgaande is extra van belang omdat het pv van een opsporingsambtenaar
binnen het bewijsrecht een zeer belangrijke rol speelt. Veel zaken worden immers
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afgedaan op (bijna alleen) dat pv. En alles wat niet in het pv staat, bestaat niet
(tenzij bijv. een verklaring verdachte of getuige op zitting en feiten van algemene
bekendheid). Zie voor een omvangrijke (praktijkgerichte) bespreking van het pv
én het bewijsrecht verder het zakboek Pv en Bewijsrecht.
1.10
Algemene tips voor beoordelen zaak
- Bestudeer het pv / de casus. Ga niet alleen op de stoel van de OvJ zitten maar
vooral op die van de advocaat en rechter.
- ‘Wat zijn wij aan het doen?’: wat doet de opsporingsambtenaar en waarop
baseert hij dat (bevoegdheid). Daarbij mag de opsporingsambtenaar zich
vergissen in de grondslag van zijn bevoegdheid: als hij maar bevoegd is: zie
uitgebreid het zakboek Sv HulpOvJ 3.1.
- Bij het betreden van een woning:
 bevoegdheid (strafvordering of hulpverlening (7 lid 2 Pw))?
 machtiging binnentreden (niet vereist bij ernstig en onmiddellijk gevaar
voor veiligheid personen/goederen waardoor terstond binnengetreden
moest worden: art. 2 lid 3 Awbi)?
 of toestemming (vrijwillig en bewust)?
- Speel de advocaat van de verdachte: wat zijn de zwakke punten in de zaak en
is er toch niet een niet-ontvankelijkheid, vrijspraak of lagere straf dan verdient
uit te slepen?
- Bestudeer in voorkomende gevallen de voor de betreffende zaak relevante
regelgeving. Gelet op het grote aantal recente wetswijzigingen verdient het
aanbeveling te zoeken op wetten.nl en gebruik bij oudere zaken de wettekst
van de pleegdatum/-periode (zie wetten.nl: zoeken op pleegdatum).
- Bewijsuitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs is inmiddels uitzonderlijk
(zie 1.14).
- Bespreek afbreukgevoelige zaken en/of zaken met een zeker veiligheidsrisico
(op zitting) vooraf met de OvJ zodat mogelijk maatregelen getroffen kunnen
worden.
- Stel jezelf de vraag wat je wil bereiken met de zaak. De oplossing kan ook
(mede) buiten het strafrecht gelegen zijn. Denk bijv. aan een bemiddeling,
rechterlijke machtiging/ibs van een psychiatrisch patiënt en het stelsel bewaken en beveiligen.
- Jurisprudentie van je eigen Rb kun je terug vinden op rechtspraak.nl (selecteer
uw eigen Rb onder ‘uitgebreid zoeken’). Betreft overigens bijna uitsluitend
uitspraken van de meervoudige strafkamer (de wat zwaardere strafzaken), de
politierechter doet bijna altijd direct mondeling uitspraak en die uitspraken
worden niet gepubliceerd.
1.11
Voorvragen
Art. 348 Sv verplicht de rechter op de grondslag van de tenlastelegging in de
dagvaarding (bijv. een diefstal gepleegd op een bepaald tijdstip en op een
bepaalde plaats) en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting te
beslissen over:
1. De geldigheid van de dagvaarding.
2. Zijn bevoegdheid tot kennisneming van het tenlastegelegde feit.
3. De ontvankelijkheid van de OvJ.
4. Of er redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
Het is dus verstandig om ook deze punten bijtijds bij de beoordeling van de zaak
te betrekken.
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Sub 1. Geldigheid dagvaarding
De dagvaarding moet geldig betekend zijn (art. 585 Sv e.v.), waarbij tevens een
minimum termijn voor de zitting in acht moet worden genomen: 10 dagen voor de
meervoudige kamer (art. 265 Sv), 10 dagen voor de kantonrechter (art. 398 Sv) en
3 dagen voor de politierechter (art. 370 Sv).
Sub 2. Bevoegdheid rechter
Bij de bevoegdheid (‘competentie’) van de rechter gaat het om de absolute en
relatieve bevoegdheid.
- Absolute bevoegdheid: grofweg misdrijven bij de Rb (politierechter of meervoudige kamer) en overtredingen bij de kantonrechter. Zie over deze absolute
competentie art. 45 Wet op de rechterlijke organisatie i.v.m. art. 382 Sv.
- Relatieve bevoegdheid: bij welke absoluut bevoegde rechter moet de zaak
worden aangebracht (bijv. bij de Rb Midden-Nederland of Amsterdam). De
regels voor de relatieve bevoegdheid zijn opgenomen in art. 2 Sv e.v. Zo is de
Rb Midden-Nederland relatief bevoegd als het betreffende strafbare feit binnen
het rechtsgebied van die Rb is begaan of als de verdachte binnen het
rechtsgebied van die Rb diens woon- of verblijfplaats heeft. Het mag duidelijk
zijn dat dit uit het pv dient te blijken. Zeker als het feit via telecommunicatie of
in een trein is gepleegd, wil dit nog weleens in het pv ontbreken.
Sub 3. De ontvankelijkheid van de OvJ
Als de rechter het OM in een strafzaak niet-ontvankelijk verklaart, dan heeft dit tot
gevolg dat de rechter de betreffende zaak (op dat moment) niet verder in
behandeling neemt. Einde zaak dus, behoudens herstelbare vormverzuimen en/
of een mogelijk hoger beroep. Een niet-ontvankelijkheid kan bijv. in de volgende
gevallen worden uitgesproken.
- Als het feit verjaard is. Zie over de verjaringstermijnen art. 70 Sr: bijv. 3 jaar bij
overtredingen en 6 jaar bij ‘kale’ bedreiging, belaging, mishandeling, verduistering en vernieling (wordt nog wel eens over het hoofd gezien).
- Als de vereiste klacht ontbreekt. Bijv. bij vernieling (relatief klachtmisdrijf!!) of
belaging (absoluut klachtmisdrijf). Let nog op dat bij relatieve klachtdelicten
strafvervolging altijd (ook met klacht dus) uitgesloten is als het om de niet van
tafel en bed of van goederen gescheiden echtgenoot van het slachtoffer gaat
(art. 316 lid 1 Sr). Zie voor de vervolgingsuitsluitingsgrond, klachtmisdrijven en
herstelmogelijkheden uitgebreid het zakboek Sv HulpOvJ 10.4.
- Wegens onrechtmatig optreden van politie en/of justitie (zie art. 359a Sv).
‘Daarvoor is alleen plaats in geval het vormverzuim daarin bestaat dat met de
opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt
op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met
grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op
een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan’. Deze niet-ontvankelijkheid komt gelukkig niet vaak meer voor!
Zie over niet-ontvankelijkheid (en onrechtmatig verkregen bewijs) uitgebreid het
zakboek Sv HulpOvJ 3.9.
Sub 4. Redenen voor schorsing
Een voorbeeld hiervan is te vinden in art. 16 Sv: als de verdachte aan een
zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens
lijdt, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te
begrijpen, schorst de rechter de vervolging, in welke stand zij zich ook bevindt.
Schorsing van de vervolging is zeer uitzonderlijk. Overigens kan het onderzoek
ter terechtzitting ook worden geschorst (bijv. voor een nader onderzoek). Dit is
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echter wat anders. Bij een schorsing van het onderzoek ter terechtzitting eindigt
de strafzaak niet met een einduitspraak.
Oordeel rechter over voorvragen
Als het onderzoek naar deze zogenaamde ‘voorvragen’ daartoe aanleiding geeft,
spreekt de Rb achtereenvolgens uit (art. 349 Sv):
Sub 1: nietigheid van de dagvaarding.
Sub 2: onbevoegdheid van de Rb.
Sub 3: niet-ontvankelijkheid van de OvJ.
Sub 4: schorsing van de vervolging.
Daarmee is de rechter dus niet toegekomen aan de hoofdvraag of de verdachte
het tenlastegelegde feit heeft gepleegd. De zaak zal:
Sub 1: opnieuw gedagvaard moeten worden.
Sub 2: alsnog bij de bevoegde rechter moeten worden aangebracht.
Sub 3: bij herstelbare vormverzuimen (bijv. het herstel van het kennelijk ontbreken van de klacht) opnieuw kunnen worden aangebracht. Is de OvJ nietontvankelijk verklaard wegens onrechtmatig optreden van politie en/of het
OM, dan resteert een mogelijk hoger beroep. Verjaring is onherstelbaar
en betekent dus einde vervolging.
Sub 4: opnieuw aangebracht moeten worden nadat de grond aan de schorsing
komt te ontvallen.
Het pv is uiteraard de belangrijkste kenbron als het gaat om de bevoegdheid van
de rechter en de ontvankelijkheid van de OvJ. Zie hierover ook het zakboek Pv en
Bewijsrecht.
1.12
Beeldmateriaal
Als er beeldmateriaal (foto’s/film) beschikbaar is, bekijk dat dan om verrassingen
te voorkomen (er zijn in het verleden helaas teveel verrassingen geweest). Vaak
zal de advocaat ook de beelden willen zien en dat geldt in toenemende mate voor
de rechter (op eigen initiatief). Voeg het gebruikte beeldmateriaal als het ook maar
enigzins nodig lijkt bij de processtukken (en niet bijv. een slechte zwartwit kopie
van een scherpe kleurenafbeelding / slecht screenshot van bewakingsvideo
zonder achterliggende video).
1.13
Betreden woning
Check altijd de bevoegdheid van de binnentreder en de als regel vereiste
machtiging binnentreden woning. Een machtiging binnentreden is uitsluitend niet
vereist in de volgende gevallen.
- Indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de
veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden
binnengetreden (art. 2 Awbi, zie voor voorbeelden het zakboek Sv HulpOvJ 7.3).
- Bij bewuste en vrijwillige toestemming (zie over toestemming het zakboek Sv
HulpOvJ 3.3).
1.14
Vormverzuim (onrechtmatig verkregen bewijs)
Vormverzuimen leiden bijna niet meer tot niet-ontvankelijkheid of bewijsuitsluiting.
Niet-ontvankelijkverklaring OM
‘Komt (…) als rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking.
Daarvoor is alleen plaats in geval het vormverzuim daarin bestaat dat met de
opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op
beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove
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veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan’.
Bewijsuitsluiting
Onrechtmatig verkregen bewijs wordt door de rechter al lang niet meer automatisch uitgesloten van het bewijs. Aan bewijsuitsluiting worden door de HR strenge
eisen gesteld. Bewijsuitsluiting komt slechts in aanmerking als door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden. De HR3 noemt de volgende
voorbeelden.
1. Ter verzekering van het recht van de verdachte op een eerlijk proces.
2. Als middel om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige
bewijsgaring tot gevolg hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te
laten bestaan tot handelen in overeenstemming met de voorgeschreven norm.
3. Als het desbetreffende vormverzuim zo vaak voorkomt dat zijn structureel
karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten zich, vanaf het moment
waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest, onvoldoende
inspanningen hebben getroost overtredingen van het desbetreffende voorschrift te voorkomen.
Buruma4 vatte e.e.a. samen door op te merken dat bewijsuitsluiting pas kan
plaatsvinden bij schending van het recht op een eerlijk proces of bij heel ernstige
of structurele inbreuken op andere rechten van de verdachte.
Bij het vermoeden van onrechtmatig verkregen bewijs moet eerst vastgesteld
worden óf er wel sprake is van een vormverzuim. En niet bijv. van:
- vergissen in de grondslag van de bevoegdheid of
- een verkeerde conclusie van een opsporingsambtenaar, bijv. dat hij
meende en dus in het pv relateerde dat hij aan het doorzoeken was, maar dat
van een doorzoeking op het moment van ibn (nog) geen sprake was.
Zie over vormverzuimen (onrechtmatig verkregen bewijs) verder uitgebreid het
zakboek Sv HulpOvJ 3.9 e.v.
Conclusie
Niet zomaar seponeren, maar zo nodig overleggen met het OM / de OvJ. Besteed
in de voorbewerking aandacht aan een eventueel verzuim (aard, ernst, vergissing
in grondslag bevoegdheid, bevoegdheid zou zeker verleend zijn, enz.) en stel
voor tot welk gevolg dat zou moeten leiden (niet-ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting, strafmatiging, slechts de constatering dat het onrechtmatig was). Motiveer!
1.15

Art. 63 Sr (in rekening brengen eerdere veroordeling)

Art. 63 Sr
Indien iemand, nadat hem een straf is opgelegd, schuldig wordt verklaard aan een
misdrijf of een overtreding voor die strafoplegging gepleegd, zijn de bepalingen
van deze titel voor het geval gelijktijdig straf wordt opgelegd van toepassing.
De vraag is dus welke straf op zou zijn gelegd als de zaken gezamenlijk zouden
zijn behandeld. Bij het sterk van toepassing zijn van dat art. 63 Sr (de straf zou
niet of nauwelijks hoger zijn geworden), is het de vraag wat er verder met de zaak

3

4

HR 19-02-13, LJN BY5321 (hulpOvJ gezakt voor herexamen hulpOvJ-certificaat: met
noot Keulen in NJ 2013/308).
Buruma, jaarrede Nederlandse Juristenvereniging, NJB 2014, afl. 27.
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(verdachte) moet gebeuren. Wél uiteraard denken aan de belangen van een
eventueel benadeelde partij. Zie voor andere beslissingen n.a.v. het eind-pv par.
1.9 van het zakboek Pv en Bewijsrecht.
1.16

Klachtmisdrijven

Absolute klachtmisdrijven
- Art. 207b Sr: meineed tijdens ‘videoconferentie’.
- Art. 261 t/m 271 Sr: ‘beledigings’misdrijven, zie art. 269 Sr. Een klacht is weer
niet vereist als de belediging wordt aangedaan aan:
 het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
 een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van
zijn bediening.
- Art. 272 en 273 Sr (schending van geheimen).
- Art. 281 Sr (schaking).
- Art. 284 lid 1 onder 2 Sr (dwang d.m.v. smaad(schrift)).
- Art. 285b Sr (belaging/stalking).
- Art. 318 Sr (afdreiging).
- Art. 420 Sr (bepaalde drukpersmisdrijven).
Relatieve klachtmisdrijven
- Art. 310 t/m 315 Sr (titel diefstal en stroperij) (art. 316 Sr).
- Art. 317 en 318 Sr (titel afpersing en afdreiging) (art. 319 Sr).
- Art. 321 t/m 323a Sr (titel verduistering) (art. 324 Sr).
- Art. 326 t/m 337 Sr (titel bedrog) (art. 338 Sr).
- Art. 348 Sr (benadeling schuldeisers of rechthebbenden).
- Art. 350 t/m 352 Sr (titel vernieling) (art. 353 Sr).
Als er sprake is van een relatief klachtdelict (door het bestaan van een in
art. 316 lid 2 Sr genoemde relatie tussen de aangever en de verdachte) dan moet
in de klacht worden opgenomen dat de klager de vervolging verlangt van die
bepaalde verdachte. Niet volstaan kan worden met het noemen van het misdrijf.
Het gaat er immers om dat vaststaat dat het slachtoffer (de klager) ondanks het
bestaan van de in art. 316 Sr genoemde familierelatie met die bekende verdachte
vervolging van die verdachte wenst.
Ingevolge 316 lid 3 Sr neemt de klachttermijn bij relatieve klachtdelicten pas een
aanvang een dag nadat de identiteit van de verdachte aan de tot klacht
gerechtigde bekend werd.
Let nog op dat bij relatieve klachtdelicten strafvervolging altijd (ook met klacht
dus) is uitgesloten als het om de niet van tafel en bed of van goederen
gescheiden echtgenoot van het slachtoffer gaat (art. 316 lid 1 Sr).
Zie voor ruime herstelmogelijkheden bij verzuim het zakboek Sv HulpOvJ 10.4 e.v.
1.17
Check opsporingsbevoegdheid boa
Als de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) geen opsporingsbevoegdheid
heeft voor het strafbare feit waarvoor hij pv heeft opgemaakt, dan heeft dat pv
voor dat feit geen unieke bewijskracht. Als er dan niet meer bewijs is dan dat pv,
zal er vrijspraak volgen.
Onder schriftelijke bescheiden worden ingevolge art. 344 lid 1 onder 2 Sv onder
meer verstaan pv’s:
- in de wettelijke vorm opgemaakt;
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door colleges en personen, die daartoe bevoegd zijn, en
behelzende hun mededeling van feiten of omstandigheden, door hen zelf
waargenomen of ondervonden.

En ingevolge art. 344 lid 2 Sv kan het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde
feit heeft gepleegd, door de rechter worden aangenomen op uitsluitend het pv van
een opsporingsambtenaar (in het vakjargon wordt dan ook opgemerkt dat dit pv
“unieke bewijskracht“ heeft).
Daarvoor is dus ingevolge het hiervoor vermelde art. 344 lid 1 onder 2 Sv onder
meer wél vereist dat het de opsporing betreft van een feit waarvoor de opsporingsambtenaar ook opsporingsbevoegdheid heeft. Daarvan is bij boa’s niet altijd
sprake. Het betreffende pv geldt dan als ‘ander geschrift’ (art. 344, lid 1 onder 5).
Een dergelijk pv heeft dan uitsluitend bewijskracht ‘in verband met de inhoud van
andere bewijsmiddelen’. Bijv. naast een getuigenverklaring, een bekentenis van
de verdachte maar ook naast een ander geschrift (bijv. een pv van een collegaboa). En als dat ander bewijsmateriaal er niet is, dan zal er onherroepelijk
vrijspraak volgen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat boa´s slechts een
aangifte hebben gedaan of een getuigenverklaring bij een andere opsporingsambtenaar hebben afgelegd. Het is ongewenst om daarmee te volstaan als de
boa bevoegd is het betreffende feit op te sporen (want aangifte of getuigenverklaring heeft geen unieke bewijskracht en aldus mogelijk te weinig bewijs). Zie
hierover verder par. 3.4 van het zakboek Pv en Bewijsrecht.
1.18
Beoordeel welke tenlastelegging past bij casus/pv
Vaar bijv. niet blind op de conclusie van de politie op het ‘schutblad’. En ook hier
geldt: ga op de stoel van de advocaat zitten. Zorg ervoor dat de OvJ en rechter
nog alle kanten op kunnen. Is het onduidelijk of verdachte het feit alleen heeft
gepleegd? Leg dan ook medeplegen ten laste (mits mogelijk sprake van bewuste
en nauwe samenwerking) en zie ook 1.20 en 1.21. Denk ook aan functioneel
daderschap (zie 3.16).
1.19
Moeilijke tenlasteleggingen
Laat moeilijke tenlasteleggingen door een collega lezen (en zo mogelijk een dagje
laten liggen om vervolgens weer te bekijken).
1.20
Twijfel mogelijk over voltooid zijn feit?
Bij ook maar enige twijfel over voltooid zijn van het misdrijf, altijd subsidiair poging
ten laste leggen (zie over poging uitgebreid 3.1 e.v.)!
1.21
Twijfel mogelijk over (mede)plegen?
Bij ook maar enige twijfel over de vraag of verdachte wel voldoende nauw
samengewerkt heeft, altijd subsidiair medeplichtigheid ten laste leggen!
Medeplegen vereist (zie uitgebreid 3.9):
- bewuste en nauwe samenwerking;
- gericht op de totstandkoming van een strafbaar feit.
E.e.a. hangt af van de concrete omstandigheden van het geval (tijdig, juist en
volledig onderzoeken en verwerken in pv dus).
Bij de medepleger dient sprake te zijn van dubbel opzet: opzet gericht op:
- het tot stand brengen van het feit én
- samenwerking met de andere dader(s).
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Bijv. door nauwe betrokkenheid bij de planning, voorbereiding en organisatie.
Voorwaardelijk opzet (zie 2.8) kan daarbij volstaan.
Niet vereist voor medeplegen
- Uitdrukkelijk en vooraf gemaakte afspraken (een vooropgezet plan), ook
stilzwijgende samenwerking is voldoende.
- Lijfelijke aanwezigheid op de plaats van de uitvoering van het delict.
- Het zelfstandig verrichten van een uitvoeringshandeling.
Afbakening medeplegen / medeplichtigheid (zie uitgebreid 3.9)
Kort
Medeplegen bestaat uit een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met
anderen. Bij medeplichtigheid gaat het om het bevorderen of vergemakkelijken
van een misdrijf dat door anderen wordt begaan.
Uitgebreid
‘Indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband
plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk
staan, helpen bij de vlucht), rust op de rechter de taak om (…) dat medeplegen
nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening
houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge
taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het
delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op
belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend
tijdstip.
Indien de verdachte hoofdzakelijk gedragingen na de uitvoering van het strafbare
feit heeft verricht, is in uitzonderlijke gevallen medeplegen denkbaar. Maar een
geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal dan
wel moeten worden gecompenseerd, bijv. door een grote(re) rol in de voorbereiding, terwijl in de bewijsvoering in zulke uitzonderlijke gevallen ook bijzondere
aandacht dient te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is
samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, in
het bijzonder dat en waarom de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht
is geweest om de kwalificatie medeplegen te rechtvaardigen’.5 De HR overwoog
ook ‘dat aan het zich niet distantiëren op zichzelf geen grote betekenis toekomt.
Het gaat er immers om dat de verdachte een wezenlijke bijdrage moet hebben
geleverd aan het delict’.6
Bij twijfel dus subsidiair medeplichtigheid ten laste leggen
‘Het ontbreken van een precieze afgrenzing tussen medeplegen en de andere
deelnemingsvormen brengt mee dat het OM in voorkomende gevallen er goed
aan doet de rechter een keuzemogelijkheid te bieden door daarop toegesneden
varianten in de tenlastelegging op te nemen. Als het OM (…) uitsluitend het
medeplegen en niet ook de medeplichtigheid heeft tenlastegelegd, moet de

5
6

HR 21-04-15, ECLI:NL:HR:2015:1094 (met noot Mevis in NJ 2015/392).
HR 14-04-15, ECLI:NL:HR:2015:929 (met noot Mevis in NJ 2015/394), onder
verwijzing naar HR 02-12-14, ECLI:NL:HR:2014:3474 (met noot Mevis in NJ 2015/
390).

