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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Week 1 – Introductie van het straf(proces)recht: 

uitgangspunten, beginselen, personen en fasen in 

het strafproces 
 

Wat moet je lezen? 

Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht 

• H1 

• H7 

Literatuur en handleidingen van Blackboard 

• G.J.M Corstens/M.J. Borgers en T. Kooijmans (bew.), Het Nederlandse strafprocesrecht, 

Deventer: Kluwer 2018 

o H1: par. 3 

o H2: par. 1-3  

o H3  

o H8: par. 1-2 

• Handleiding analyse Nederlandse rechtspraak 

• Handleiding oplossen casus 

 

Jurisprudentie 

• HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 m.n.t. Pompe (Bloedproef II) 

• HR 12 december 1978, NJ 1979, 142, m.nt. Mulder (Braak bij binnentreden) 

• HR 1 juli 2014, NJ 2015, 114 (Stille sms) 
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HR Bloedproef II 
 

Relevantie: Het gematigd accusatoir karakter van het Wetboek van Strafvordering komt in dit 

arrest naar voren. Dit karakter komt er op neer dat dit wetboek beschuldigend van aard is. Juist 

daarom is het van belang dat de verdachte en het OM op gelijke voet staan en dus beiden rechten 

worden toegekend.   

 

Relevante feiten: In casu heeft een botsing of aanrijding plaatsgevonden, waarbij letsel is 

toegebracht aan het slachtoffer. De verdachte was ten tijde van het ongeval onder de invloed 

van alcohol, waardoor hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te 

sturen. Het bewijs dat verdachte onder de invloed was van alcohol was verkregen uit een 

bloedproef onderzoek. Dit was echter zonder toestemming van de verdachte afgelegd, waardoor 

de rechtmatigheid van het afnemen van het bloed in twijfel werd gebracht.  

 

Rechtsvraag: Kan het afnemen van bloed van een verdachte als rechtmatig worden beschouwd, 

indien dit plaatsvindt zonder toestemming van deze verdachte? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het feit dat het Wetboek van Strafvordering een gematigd 

accusatoir karakter heeft, brengt met zich mee – nu de politie en de justitie bepaalde 

bevoegdheden heeft ten opzichte van verdachten – dat de verdachte enerzijds verplicht is de 

uitoefening van deze bevoegdheden te dulden, maar anderzijds dat meer ingrijpende 

bevoegdheden slechts met toestemming van de verdachte mogen plaatsvinden. Het afnemen van 

bloed kan worden beschouwd als ingrijpend, aangezien het de lichamelijke integriteit van de 

verdachte aantast. Daarom zou de verdachte het afnemen van bloed alleen moeten dulden, 

indien deze verplichting uitdrukkelijk in de wet is geregeld. Dit is niet het geval. Als gevolg 

hiervan is het afnemen van bloed van een verdachte alleen rechtmatig indien dit geschiedt met 

toestemming van de verdachte.  

 

In casu is deze toestemming niet gegeven, dus mogen de resultaten van het bloedonderzoek niet 

worden toegelaten tot het bewijs. 

 

Belangrijks rechtsoverwegingen: Omdat het een oud arrest is, bevat de uitspraak geen 

rechtsoverwegingen. De belangrijkste passages zijn in de laatste paar alinea’s van de uitspraak 

te vinden. 
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HR Braak bij binnentreden 
 

Relevantie: Dit arrest laat zien dat in sommige gevallen niet alleen een wetmatigheidstoets (is 

er een basis in de wet?) de uitoefening van bepaalde bevoegdheden kan rechtvaardigen, maar 

dat die uitoefening ook een rechtmatigheidstoets moet kunnen doorstaan. Deze 

rechtmatigheidstoets ziet op de beginselen van een behoorlijke procesorde. In casu gaat het in 

het bijzonder om het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.  

Dit arrest laat overigens zien dat het ongeschreven recht óók een bron is van strafrecht. 

 

Relevante feiten: Een politieambtenaar is zonder toestemming van de bewoner een woning 

binnengetreden door een van de ruiten van de tuindeur in te drukken.  

 

Rechtsvraag: Is het binnentreden als rechtmatig te beschouwen, indien de opsporingsambte-

naar hiertoe een ruit van de tuindeur heeft ingedrukt zonder toestemming van de bewoner? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Ook indien de wet erin voorziet dat een opsporings-

ambtenaar in bepaalde gevallen de bevoegdheid heeft tegen de wil van de bewoner een woning 

binnen te treden, is hij niet onder alle omstandigheden gerechtigd zich de toegang tot die woning 

te verschaffen door middel van braak. Er moet rekening worden gehouden met de beginselen 

van de goede procesorde. Dit brengt met zich mee dat als het belang van het onderzoek een 

inbreuk op het recht van huisvrede noodzakelijk maakt, de opsporingsambtenaar gehouden is 

er zorg voor de dragen dat die inbreuk niet groter is dan wordt gerechtvaardigd door de 

omstandigheden. 

 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof heeft nagelaten te onderzoeken of de opsporingsambtenaar 

binnen de grenzen was gebleven van de noodzakelijke inbreuk op het recht van huisvrede.  

 

Rechtsregel: De beslissing van een opsporingsambtenaar om een woning binnen te treden 

tegen de wil van de bewoner, kent niet alleen een wetmatigheidstoets, maar ook een 

rechtmatigheidstoets. De opsporingsambtenaar dient rekening te houden met het 

proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel: 

 

Proportionaliteit 

Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dit verband in dat sprake moet zijn van een redelijke 

verhouding tussen de zwaarte van het dwangmiddel en het beoogde doel daarvan, waarbij de 

ernst van de verdenking een rol speelt.  

In casu zou de inbreuk op het recht op huisvrede niet groter mogen zijn dan door de 

omstandigheden worden gevorderd. 
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Subsidiariteit  

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat, indien de inzet van dwangmiddelen in de voorfase van 

het strafproces noodzakelijk wordt geacht, als uitgangspunt geldt dat het voor de verdachte 

minst ingrijpende middel wordt toegepast dat volstaat om het beoogde doel te bereiken. 

In casu zou dat betekenen dat de opsporingsambtenaar – alvorens dwang te gebruiken – eerst 

de gelegenheid tot vrijwillige medewerking dient te verlenen. 

 

Belangrijks rechtsoverwegingen: Omdat het een oud arrest is, bevat de uitspraak geen 

rechtsoverwegingen. De belangrijkste passages zijn in de laatste paar alinea’s van de uitspraak 

te vinden. 
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HR Stille sms 
 

Relevantie: In sommige gevallen mogen opsporingsambtenaren zonder specifieke wettelijke 

grondslag handelen. In zo’n geval wordt gegrepen naar de algemene opsporingsbevoegdheid 

op grond van art. 3 Politiewet jo. 141 en 142 Sv. In dit arrest worden de vereisten van dit 

artikel weergegeven.  

 

Relevante feiten: De verdachte wordt vervolgd wegens “het opzettelijk bereiden, bewerken, 

verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van 

Nederland brengen van amfetamine”. In de hoop een amfetaminelaboratorium op te sporen, is 

tijdens het opsporingsonderzoek tegen verdachte gebruik gemaakt van de “stille sms”: verspreid 

over vijf dagen gedurende een tijdspanne van tussen zes en twaalf uur, is elk half uur een stil – 

niet zichtbaar – sms’je naar de telefoon van de verdachte verzonden (in totaal 91 sms’jes). Met 

bijzondere software kon op deze manier globaal de locatie van de verdachte worden vastgesteld. 

Uiteindelijk is het laboratorium ook daadwerkelijk gevonden.  

(r.o. 2.2.1 en 2.3) 

 

Rechtsvraag: Kan de toepassing van de stille sms – een niet in de wet geregelde 

opsporingsmethode – gebaseerd worden op de algemene opsporingsbevoegdheid van art. 3 

Politiewet en art. 141 en 142 Sv?  

Met andere woorden: was de inzet van de stille sms rechtmatig? 

 

Verweer: De verdediging stelde dat het gebruik van een niet wettelijk geregeld dwangmiddel, 

de stille sms, een inbreuk op de privacy van de verdachte had opgeleverd. Dit zou moeten leiden 

tot uitsluiting van het bewijsmateriaal dat hiermee was verzameld. 

(r.o. 2.2.2) 

 

Beoordeling door het hof: Het hof heeft vastgesteld dat de stille sms niet onder een specifiek 

in de wet geregelde opsporingsbevoegdheid valt. Op basis van art. 3 Politiewet en artikel 141 

en 142 Sv heeft de politie de bevoegdheid om van een niet specifiek in de wet geregelde 

opsporingsbevoegdheid gebruik te maken indien het een beperkte inbreuk maakt op 

grondrechten van burgers (1) en niet zeer risicovol is voor de integriteit en 

beheersbaarheid van de opsporing (2). Verder kan toepassing van deze opsporingsmethode 

onrechtmatig zijn jegens de verdachte indien zij in verband met de duur, intensiteit en 

frequentie ervan geschikt is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen van 

bepaalde aspecten van het persoonlijke leven van de betrokkene (1.1).  

(r.o. 2.4) 

(1) Het hof heeft geoordeeld dat de inzet van de stille sms slechts een beperkte inbreuk heeft 

gemaakt op de privacy van de verdachte. Het globaal vaststellen van de locatie van de 

telefoon door vijf dagen lang, gedurende een periode van tussen zes en twaalf uur, om 

het half uur een stille sms te verzenden, heeft slechts zo een beperkt beeld van de 

bewegingen van de verdachte opgeleverd dat van een betekenende inbreuk op privacy 

geen sprake kan zijn. 
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(2) Verder heeft het hof geoordeeld dat de inzet van de stille sms geen bijzondere risico’s 

oproept voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Om die reden vergt 

deze opsporingsmethode ook geen bijzondere wettelijke grondslag. 

(r.o. 2.2.2, alinea 4 en 5)  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad gaat mee met het oordeel van het hof. 

(r.o. 2.5) 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

R.o. 2.2.2 

(alinea 4) 

Hier wordt de vraag beantwoord of met de onderhavige opsporingsmethode in 

betekenende mate inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de verdachte. 

R.o. 2.2.2 

(alinea 5) 

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord of de toepassing van de stille 

sms bijzondere risico’s oproept voor de integriteit en beheersbaarheid van de 

opsporing. 

R.o. 2.4 Hier staan duidelijk de vereisten van art. 3 Politiewet en art. 141 en 142 Sv 

weergegeven. 

 


