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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 aan 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/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX


BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 1 | Strafprocesrecht 2020-2021 

 

 

Week 1: Recapitulatie. Het begin van een strafzaak en het gebruik 

van dwangmiddelen 
 

Wat moet je lezen? 
G.J.M. Corstens & M.J. Borgers & T. Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, 

Deventer: Wolters Kluwer 2018 (hierna: Corstens/Borgers): 

• Hoofdstuk 1 

• Hoofdstuk 2, t/m para. 2.6 

• Hoofdstuk 3 

• Hoofdstuk 4, para. 4.3 en 4.4 

• Hoofdstuk 12, para. 12.1 t/m 12.8, 12.19 en 12.21 

 

Blackboard 

• M. van der Steeg, R. ter Haar & J.S. Timmer, ‘Strafrechtelijke beoordeling van 

politiegeweld. Een bespreking van het wetsvoorstel geweldsaanwending 

opsporingsambtenaren’, TPWS 2017, 7, p. 36-49; (alleen § 1 en § 2) (Kluwer Navigator). 

• W. Stol en N. Kop, ‘De Politie’, in: M. Bolhuis, Y. Schoenmakers en G. Beijers, Actoren 

in de strafrechtspleging, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 15-33. 

 

Jurisprudentie: 

• HR 11 maart 2008, NJ 2008/329 (Aanslag op Hoog Catharijne) 

• HR 12 oktober 2010, NJ 2010/624 m.nt. T.M. Schalken (Veiligheidsfouillering) 

• HR 8 mei 2012, NJ 2012/300 (Ontbreken machtiging ter doorzoeking) 
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Onderwerp 1: Algemene uitleg over het strafprocesrecht 

 

1. Doel van het strafprocesrecht  

Ten eerste dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen het ‘materiële strafrecht’ en het 

‘strafprocesrecht’.  

• Het materiële strafrecht zegt welke gedragingen onder welke omstandigheden strafbaar 

zijn en met welke straf zij worden bedreigd.  

• Het strafprocesrecht bepaalt hoe en door wie wordt onderzocht of een strafbaar feit is 

begaan en door wie en naar welke maatstaven daarover en over de daaraan te verbinden 

strafrechtelijke sancties wordt beslist.  

 

Ten tweede dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het ‘strafproces’ en het 

‘strafprocesrecht’.  

• Het strafproces is de noodzakelijke schakel tussen het strafbaar feit en de door de rechter  

(of soms de officier van justitie) op te leggen strafrechtelijke sanctie. Het strafproces dient 

ertoe te onderzoeken of er inderdaad een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, en als dat zo 

is, of dat ook aanleiding geeft tot een reactie. Het strafproces regelt dus de juiste toepassing 

van het materiële strafrecht op de daders en zorgt ervoor dat schuldigen (kunnen) worden 

gestraft en onschuldigen niet.   

• Het strafprocesrecht regelt de schakel tussen het strafbare feit en de door de rechter (of 

soms de officier van justitie) op te leggen strafrechtelijke sanctie. Het strafprocesrecht 

omvat dus alle regels omtrent het strafproces.  

 

Nevenfuncties van het strafproces (dus niet materieel strafrecht)  

• Speciale preventie: Het terechtstaan of de toepassing van dwangmiddelen kan een 

preventief effect op de verdachte hebben. Het strafproces kan op deze wijze voorkomen dat 

de verdachte nog een keer een strafbaar feit pleegt.  

• Generale preventie: Derden ervaren dat verdachten moeten terechtstaan en dat 

dwangmiddelen op hen worden toegepast. Dat kan hen aanzetten tot normconform gedrag. 

• Voorkomen eigenrichting: Dit is het voorkomen dat medeburgers de verdachte zelf te lijf 

gaan. De samenleving ziet namelijk dat tegen de verdachte wordt opgetreden. Wanneer dit 

niet gebeurt, kan dit tot maatschappelijke onrust en chaos leiden.  

• Orde scheppen: Met het strafproces kan maatschappelijke onrust worden gekanaliseerd. 

Hiermee wordt een gevoel van veiligheid gecreëerd.  

• Genoegdoening slachtoffer: Het strafproces verschaft het slachtoffer gelegenheid voor 

participatie in het strafproces, wat kan leiden tot genoegdoening van het slachtoffer. Zo 

heeft het slachtoffer (binnen zekere randvoorwaarden) het recht van spreekrecht.  

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 12-13.  
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2. Bronnen van het strafprocesrecht 

Huidig Wetboek van Strafvordering (het wetboek valt uiteen in 6 boeken):  

I. Algemene bepalingen 

II. Strafvordering in eerste aanleg 

III. Rechtsmiddelen 

IV. Rechtspleging van bijzondere aard 

V. Internationale en Europese strafvorderlijke samenwerking 

VI. Tenuitvoerlegging en kosten 

 

Meer bronnen zijn (niet-limitatief): 

• Het Wetboek van Strafrecht (Sr) 

• Bijzondere wetten (deze gelden boven het Wetboek van Strafvordering, tenzij de bijzondere 

wet anders bepaalt). Deze week zijn bijvoorbeeld de volgende bijzondere wetten behandeld: 

o Politiewet: Deze zal vooral van toepassing zijn als sprake is van geweldspleging 

door de politie, maar ook bijvoorbeeld in het geval dat een verdachte wordt 

gefouilleerd voor zijn insluiting (dit heeft namelijk geen strafvorderlijke strekking, 

dus je moet bij fouillering niet altijd gelijk naar art. 56 Sv gaan) 

o Ambtsinstructie: De Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marachaussee 

en andere opsporingsambtenaren is een uitwerking van de politiewet, waar je bijna 

altijd wel naar zal moeten verwijzen via art. 9 lid 4 Pw. 

o Wet Wapens en Munitie: Dwangmiddelen vind je vanaf art. 49 WWM. 

o Opiumwet: Voorbeeld van een dwangmiddel is art. 9 Opiumwet. 

• Internationale rechtsinstrumenten (EVRM, VWEU, Handvest, richtlijnen) 

• Lagere wetgeving en beleidsregels: Zo kwam deze week in de werkgroepopdrachten het 

Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers aan de orde. 

• Ongeschreven recht (rechtsbeginselen) 

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 31-43.  

 

3. Uitgangspunten en beginselen van het strafprocesrecht  

Hieronder volgt een uitleg van de uitgangspunten en beginselen van het strafproces. In de 

voorgeschreven literatuur worden er meer uitgangspunten beschreven. Wij zullen hieronder 

enkele uitgangspunten en beginselen beschrijven.  

 

Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel 

Art. 1 Sv 

Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. 

 

Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel in art. 1 Sv bepaalt dat strafvordering alleen plaats kan 

vinden op de wijze bij de wet voorzien. Met de ‘wet’ wordt niet alleen de wet in formele zin 

bedoeld, delegatie aan lagere wetgevers is ook mogelijk. Dit neemt niet weg dat het 

strafprocesrecht zoveel mogelijk door de wetgever in formele zin moet worden bepaald.  
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De grondslag van het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel is gelegen in de rechtszekerheid van de 

burger. Het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel biedt een zekere bescherming tegen 

strafvorderlijke willekeur en beschermt de vrijheid van de burger.  

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 23-30.  

 

Opportuniteitsbeginsel  

Zie de uitleg op de volgende pagina.  

 

Rechterlijke onafhankelijkheid en rechterlijke onpartijdigheid 

De rechter dient onafhankelijk te zijn. Die onafhankelijkheid betekent onafhankelijkheid van 

de uitvoerende macht. De rechter dient ook onpartijdig te zijn. Dit betekent dat hij geen speciale 

bindingen mag hebben met een van de procespartijen en ook niet vooringenomen mag zijn. De 

externe openbaarheid beschermt dit beginsel.  

 

Onschuldpresumptie  

Art. 6 lid 2 EVRM en art. 14 lid 2 IVBPR bepalen dat eenieder die wordt beschuldigd van een 

strafbaar feit voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld overeenkomstig de wet is 

bewezen. Dit is het vermoeden van onschuld.  

 

Vervolgingsmonopolie OM 

Alleen het Openbaar Ministerie mag strafzaken bij de strafrechter aanbrengen (behoudens de 

procedure in art. 12 Sv).  

 

Waarborgen positie verdediging  

De verdachte kent allerlei verdedigingsrechten (art. 6 EVRM). Denk aan het recht op 

rechtsbijstand, recht op vertaling en vertolking of zwijgrecht.  

 

Beginselen van een goede procesorde 

In de voorgeschreven literatuur wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Het is in ieder geval 

belangrijk om de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit te kennen (noem hier altijd 

HR Braak bij binnentreden). Deze beginselen zijn vooral van belang in het voorbereidend 

onderzoek bij de beoordeling van opsporings- en vervolgingshandelingen.  

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 45-53.  
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4. Structuur van het strafproces 

 

Hoe begint een strafzaak? 

1. Iemand heeft een strafbaar feit gepleegd en dit komt ter kennis van politie/justitie door bijv. 

een aangifte, melding van een burger, waarnemingen politie, gericht opsporingsonderzoek, 

uitoefening (controle) bevoegdheden, inseinen door andere overheidsorganen (zoals 

toezichthouders) of inseinen door buitenlandse autoriteiten. 

a. Zie HR Aanslag Hoog Catharijne voor anonieme beldingen van burgers.  

2. De politie verricht onderzoek, de opsporing start/gaat door. 

a. Dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden worden aangewend; 

b. Dossier wordt samengesteld (art. 152 en 149a Sv); 

c. OvJ moet beslissen over wijze van afdoening of seponeert de zaak;  

 

Het strafproces zelf is onder te verdelen in het vooronderzoek en het eindonderzoek. 

 

Vooronderzoek (art. 132 Sv) 

Het vooronderzoek kent verschillende vormen: 

• Verkennend onderzoek (art. 126gg-126ii Sv) 

• Het opsporingsonderzoek (art. 132a Sv) 

o Vindt plaats onder leiding van de officier van justitie.  

• Het onderzoek door de rechter-commissaris (art. 181-183 Sv) 

• Het strafrechtelijk financieel onderzoek (art. 126-126fa Sv) 

 

Vervolgbeslissing 

Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht of wordt 

geseponeerd. Dit heet het opportuniteitsbeginsel. Het OM heeft op basis van het 

opportuniteitsbeginsel de vrijheid uit het aanbod van strafzaken een selectie te maken van zaken 

die zich lenen voor vervolging. Daarbij kan het OM kiezen voor de wijze van vervolging. Dit 

houdt verband met het idee dat niet elke inbreuk op de rechtsorde, ook al is zij strafbaar, 

strafrechtelijk ingrijpen vereist. Soms leidt strafvervolging tot meer kwaad dan goed.  

 

Eindonderzoek 

Dit heet ook wel het onderzoek ter terechtzitting. Na het voorbereidende onderzoek is de zaak 

ter berechting aan de zittingsrechter voorgelegd. De zaak is aldus aan de rechter overgelaten. 

Het onderzoek ter terechtzitting wordt wel gezien als het centrale deel van het strafproces. 

Inmiddels is er dan al een strafbaar feit gepleegd, is de verdachte aangehouden en verhoord, is 

er een opsporingsonderzoek verricht en hebben onderzoekshandelingen door de rechter-

commissaris plaatsgevonden. Nu wordt de rechter ter terechtzitting met de zaak geconfronteerd.  

• In het voorbereidend onderzoek is de OvJ de baas. Hij geeft leiding aan het 

opsporingsonderzoek. In het onderzoek ter terechtzitting is de rechter de baas. Tijdens de 

terechtzitting is de verdachte ‘gelijkwaardiger’ aan de OvJ (maar geen gelijke posities).  

• Welke rechter? 

o Kantonrechter (behandelt eenvoudige overtredingen) 
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o Politierechter (behandelt eenvoudige misdrijven) 

o Meervoudige kamer (behandelt lastigere misdrijven) 

• De griffier maakt tijdens de terechtzitting een proces-verbaal. Daarin legt de griffier vast 

wat er op de zitting is gebeurd.  

• Het uitgangspunt van onze strafrechtspleging is de externe en interne openbaarheid. Dit is 

vastgelegd in de Grondwet (art. 121 Gw). Externe openbaarheid ziet op de toegankelijkheid 

van het onderzoek ter terechtzitting en de uitspraak voor de burgers. Interne openbaarheid 

ziet op de toegankelijkheid van het onderzoek voor alle procesdeelnemers.   

• Nadat het onderzoek ter terechtzitting is gesloten, zal de rechter zich beraden over het te 

wijzen vonnis. De rechter dient aan de hand van het rechterlijk beslissingsschema van art. 

348 en 350 Sv te beraadslagen.  

o Volgens art. 348 Sv moet de rechter zich eerst beraden over de geldigheid van de 

dagvaarding, zijn competentie, de ontvankelijkheid van de officier van justitie en of 

er redenen zijn tot schorsing van de vervolging (formele vragen). Indien de rechter 

niet blijft steken bij deze vragen, gaat de rechter over naar de materiële vragen van 

art. 350 Sv.  

o Volgens art. 350 Sv moet de rechter beraden of bewezen is dat de verdachte het ten 

laste gelegde feit heeft begaan, zo ja, welk strafbaar feit dit oplevert, of zijn feit en 

of verdachte strafbaar zijn, en of een straf of een maatregel moet worden opgelegd, 

en zo ja, welke.  

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, Hoofdstuk XV.   
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Onderwerp 2: De politie 

 

Politietaak  

Artikel 3 Politiewet 2012 

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming 

met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde 

en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. 

 

In art. 3 Politiewet 2012 staat de politietaak beschreven. De taak valt grofweg uiteen in 

handhaving van de rechtsorde en hulpverlening.  

 

Handhaving rechtsorde 

Bij het handhaven van de rechtsorde zien we politieoptreden vanuit twee verschillende 

invalshoeken: 

1. Handhaven van de wet of strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.  

Deze invalshoek typeert de politie het meest. Denk aan dwangmiddelen en bijzondere 

opsporingsbevoegdheden die de politie in kan zetten. 

 

2. Handhaven van de maatschappelijke orde, in de zin van ‘openbare orde’. 

Deze invalshoek richt zich speciaal op de openbare orde. Dat is het in stand houden van de 

normale sociale en fysieke patronen in de publieke ruimte – aldus het sturen van menselijk 

gedrag.  

a. De kleine ordehandhaving is gericht op toezicht en handhaving op het niveau 

van wijken en buurten. 

b. Grootschalige ordehandhaving krijgt gestalte bij evenementen met een zeker 

risicogehalte (denk aan de Mobiele Eenheid).  

 

Hulpverlening 

Dit betreft met name hulp die geen uitstel duldt: noodhulp. Soms wordt echter ook geholpen in 

minder urgente situaties. 

 

Politie als maatschappelijke functie 

De essentie van politie is sociale controle: het toepassen van positieve of negatieve sancties met 

als oogmerk het gedrag van anderen in overeenstemming brengen met de standaarden die 

gelden binnen de groep.  

• Informele controle: dit krijgt vorm en inhoud door activiteiten van mensen onderling. 

Mensen zijn (onbewust) al bezig met sociale controle door voor elkaar te zorgen, op elkaar 

te letten en elkaar te corrigeren. 

• Formele controle: deze wordt uitgeoefend door mensen die op grond van regels in de 

samenleving controle als speciale taak hebben. Denk aan de politie, maar ook aan het OM 

of de Raad voor Kinderbescherming. 
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Deze twee typen van controle zijn beide van belang (waar informele controle tekortschiet, komt 

formele controle in beeld). Ze hebben elkaar steeds nodig. We spreken van een integrale 

aanpak. 

Voor haar werk heeft de politie twee essentiële hulpmiddelen: 

1. Informatie met bijbehorende informatietechnologie: de politie heeft informatie van burgers 

nodig, maar ook van andere instanties. 

2. Bepaalde mate van gezag en wettelijke middelen om in te grijpen: hiervoor heeft de politie 

gezag van burgers (bijv. ouders en leraren) en gezag en macht van andere instanties nodig. 

 

Politietaak in de praktijk 

Vier hoofdprocessen:  

1) Intake en service (receptiefunctie, opvang publiek, opnemen aangiften) 

2) Noodhulp 

o Hier zie je de hulpverlening in terug (art. 3 Pw) 

3) Handhaving 

o Hier zie je de ‘daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde’ in terug (art. 3 Pw) 

4) Opsporing  

o Hier zie je de ‘daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde’ in terug (art. 3 Pw) 

Deze processen zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Politieoptreden kan 

gemakkelijk meerdere processen omvatten.  

 

Geweldsmonopolie  

De politie heeft een geweldsmonopolie – zij heeft de bevoegdheid om, als andere middelen 

falen, overheidshandelen met gepast geweld af te dwingen. Een politieambtenaar heeft 

krachtens art. 7 lid 1 Politiewet de mogelijkheid om geweld te gebruiken, maar dit is wel een 

ultimum remedium. De Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere 

opsporingsambtenaren (zie art. 9 lid 4 Politiewet) geeft hier meer informatie over. Enkele 

bepalingen m.b.t. geweldgebruik: 

• De huidige situatie is dat de Ambtsinstructie geen noodweerbepaling bevat, wat betekent 

dat de politiefunctionaris een beroep zal moeten doen op de algemene bepaling van art. 41 

Sr. 

• Art. 7 Ambtsinstructie regelt de gevallen waarin de politiefunctionaris een vuurwapen mag 

gebruiken.  

• Voor geweldgebruik anders dan met een geweldmiddel dat in de Ambtsinstructie voorkomt, 

gelden de algemene bepalingen van art. 7 Politiewet.  

• Art. 10a Ambtsinstructie bepaalt dat een waarschuwing moet worden gegeven voordat 

geschoten wordt.  

• Na geweldgebruik, dient de politiefunctionaris dit te vermelden en wordt het 

geadministreerd (zie art. 17 e.v. Ambtsinstructie).  

 

Vindplaats: W. Stol en N. Kop, ‘De Politie’, in: M. Bolhuis, Y. Schoenmakers en G. Beijers, 

Actoren in de strafrechtspleging, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 15-33. 
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Onderwerp 3: Het openbaar ministerie 

Het openbaar ministerie (OM) heeft een belangrijke rol in de strafvordering. Het OM heeft 

namelijk het gezag over de politie (art. 132a Sv, art. 148 Sv en art. 12 Politiewet 2012). Ook 

heeft het OM de vervolgingsmonopolie en geldt het eerder genoemde opportuniteitsbeginsel. 

Daarnaast is het OM verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van beslissingen van de 

strafrechter.  

 

Taken  

• Art. 124 RO bepaalt dat het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken.  

• Het OM heeft ook een opsporingstaak. De officier van justitie is immers belast met de 

opsporing (zie art. 141 sub a Sv).  

• Art. 12 lid 1 Politiewet 2012 bepaalt dat de politie onder het gezag staat van de officier van 

justitie. Het optreden van de politie en daarmee het OM kan daadwerkelijke voorkoming 

van strafbare feiten behelzen.  

• Het openbaar ministerie komt de (exclusieve) taak toe om strafbare feiten te vervolgen.  

• Art. 553 Sv bepaalt dat het openbaar ministerie de last heeft om strafvonnissen en 

rechterlijke beschikkingen te executeren.  

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 120-130.  
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Onderwerp 4: Het verdachtebegrip 

Alleen tegen de verdachte kunnen allerlei bevoegdheden en dwangmiddelen worden toegepast. 

Een agent kan niet zomaar een doodnormale burger aanhouden of in verzekering stellen. Er 

moet daarom sprake zijn van een ‘verdachte’. Het aanmerken van een persoon als verdachte 

‘opent’ als het ware de deur naar het gebruik van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen. 

De wetgever heeft een materieel criterium gegeven in art. 27 lid 1 Sv. Bij toetsing daarvan zal 

blijken of de als verdachte aangemerkte persoon ook daadwerkelijk als verdachte mag worden 

beschouwd en dus of er dwangmiddelen gebruikt mogen worden. 

 

Materieel criterium (art. 27 lid 1 Sv) 

Art. 27 lid 1 Sv 

Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens 

aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit 

voortvloeit. 

 

• Degene te wiens aanzien (individualiseerbaarheid): Het moet gaan om een specifiek 

persoon. Kan er een concreet persoon worden aangewezen?  

• Een redelijk vermoeden van schuld (objectiveerbaarheid): Het vermoeden moet redelijk 

zijn. Een louter subjectief vermoeden is onvoldoende. De rechter moet hier nagaan of 

objectief bezien of, gemeten naar hetgeen toen bekend was, de opsporingsambtenaar tot de 

conclusie kon komen dat er sprake was van een redelijk vermoeden van schuld.  

• Aan een strafbaar feit voortvloeit uit feiten of omstandigheden (concretiseerbaarheid): 

Er staat alleen een straf op feiten die daarvoor door de wetgever zijn aangemerkt. De 

strafvorderlijke autoriteiten moeten zich dus richten op gedragingen die binnen een 

wettelijke delictsomschrijving vallen. Daarnaast moet het redelijk vermoeden uit feiten of 

omstandigheden voortvloeien. Uitsluitend intuïtie van een opsporingsambtenaar is 

onvoldoende. Er moet ten minste een ‘objectief aanknopingspunt’ zijn die tot een het 

redelijk vermoeden leidt.1 

 

Bij het uitwerken van dwangmiddelen op het tentamen, moet je vaak o.a. aantonen of sprake is 

van een verdachte in de zin van art. 27 Sv. De uitwerking van dit vereiste bij opdracht 1 van de 

werkgroep van deze week, laat zien hoe je dit het makkelijkst kunt doen. Je benoemt concrete 

feiten en omstandigheden uit de casus en bespreekt vervolgens de individualiseerbaarheid, 

objectiveerbaarheid en concretiseerbaarheid in één zin. Dit zou er als volgt uit kunnen zien: 

 

“In casu is door Isabel aangifte gedaan van mishandeling door Rob. Daarnaast heeft barvrouw 

Chanel een getuigenverklaring afgelegd waarin zij de aangifte van Isabel bevestigd en Rob 

aanwijst als verdachte. Op basis van deze feiten en omstandigheden bestaat er een objectief en 

redelijk vermoeden (objectiveerbaarheid) dat Rob (individualiseerbaarheid) zich schuldig heeft 

gemaakt aan mishandeling van Isabel in de zin van art. 300 lid 1 Sr (concretiseerbaarheid).” 

 

 
1 Zie HR Aanslag Hoog Catharijne voor de vraag of een verdenking mag worden gebaseerd op een anonieme 

melding. De vraag is namelijk wanneer iets een objectief aanknopingspunt.  
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Formeel criterium (art. 27 lid 2 Sv) 

Art. 27 lid 2 Sv  

Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. 

 

De wetgever geeft hier een formeel criterium om te bepalen wie in de fase van de vervolging 

als verdachte geldt, namelijk degene tegen wie de vervolging is gericht.  

 

Verdenking 

Hierbij moet ook een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaan, maar het is 

niet nodig dat een concreet persoon hiervoor aangewezen kan worden. De 

individualiseerbaarheid valt dus weg als vereiste. Art. 126g Sv vereist bijvoorbeeld slechts een 

verdenking. 

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 96-195.   
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Onderwerp 4: Dwangmiddelen 

 

Definitie 

Soms is het nodig om ten behoeve van het onderzoek in strafzaken een inbreuk te maken op 

rechten en vrijheden van burgers. Denk aan de bevoegdheid om iemand op te sluiten, zodat die 

persoon geen getuigen kan beïnvloeden. Deze bevoegdheden worden dwangmiddelen 

genoemd.  

  

Dwangmiddelen zijn in het kader van strafvordering aan te wenden bevoegdheden waardoor 

daadwerkelijk, anders dan door tenuitvoerlegging van een straf of maatregel, inbreuk wordt 

gemaakt op rechten en vrijheden van personen. Deze inbreuken moeten door de wet in formele 

zin zijn gelegitimeerd – dit is in lijn met het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel van art. 1 Sv. 

Ook is het mogelijk dat de persoon uitdrukkelijk of stilzwijgend toestemt in optreden van de 

strafvorderlijke overheid dat zonder die toestemming als inbreuk op een grondrecht zou moeten 

worden aangemerkt. Een dwangmiddel kan gezien worden als een specifieke vorm van een 

strafvorderlijke bevoegdheid.  

 

Bij het inzetten van dwangmiddelen is telkens een redelijke en billijke belangenafweging 

vereist: het belang van een effectieve strafrechtspleging moet worden afgewogen tegen de 

vrijheid van het betrokken individu. In het verlengde hiervan moet ook altijd voldaan zijn aan 

het proportionaliteitsbeginsel en subsidiariteitsbeginsel. Dit is terug te vinden in art. 7 

Politiewet.  

 

Doel van dwangmiddelen  

Waarheidsvinding / belang van het onderzoek: Dit staat soms ook in het wetboek als vereiste 

genoemd voor toepassing van een dwangmiddel. Dit kan ook in ruime zin worden verstaan. 

Een dwangmiddel kan worden aangewend in het belang van het onderzoek naar de sociale en 

persoonlijke achtergronden van het delict. 

 

Steundwangmiddelen: Het ene dwangmiddel kan worden gehanteerd om een ander 

dwangmiddel aan te wenden. Zo moet een opsporingsambtenaar een plaats binnentreden om ter 

plaatse een bepaalde ambtshandeling te doen, zoals inbeslagneming of aanhouding.  

Maar ook:  

1. Bevordering snelle voortgang van de procedure; 

2. Veiligstelling van tenuitvoerlegging; 

3. Beveiliging tegen gevaarlijke personen; 

4. Beveiliging gevaarlijke voorwerpen en gegevens; 

5. Geschokte rechtsorde; 

 

Indeling dwangmiddelen 

De dwangmiddelen zijn in het wetboek ingedeeld naar de mate van ingrijpendheid en naar de 

plaats die zij in de chronologie van het strafproces innemen. Hoe ingrijpender de bevoegdheden, 

des te strikter de toepassingsvoorwaarden zullen zijn. Naar mate de bevoegdheden ingrijpender 

zijn, moeten deze door hogere autoriteiten worden gehanteerd. Daarom wordt er ook wel 
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gesproken van de gelaagde opbouw of het getrapte systeem van het Wetboek van 

Strafvordering.  

 

De personen oplopend naar bevoegdheid zijn:  

1. Burger (heterdaadsituaties); 

2. Opsporingsambtenaar; 

3. Hulpofficier van Justitie;  

4. Officier van Justitie ; 

5. Rechter-Commissaris;  

6. Raadkamer rechtbank;  

 

Bij elk dwangmiddel geeft de wet aan wie het mag hanteren. Meestal bepaalt de wet ook tegen 

wie, met welk doel, in welke gevallen en onder welke voorwaarden het dwangmiddel mag 

worden aangewend.  

 

In het Wetboek van Strafvordering is er een driedeling van soorten dwangmiddelen te maken: 

1. Dwangmiddelen met betrekking tot personen 

a. Staande houden; 

b. Aanhouoden; 

c. Ophouden voor onderzoek; 

d. Maatregelen ter identificatie; 

e. Inverzekeringstelling; 

f. Voorlopige hechtenis; 

g. Maatregelen in het belang van onderzoek; 

h. Opnemen van vertrouwelijke communicatie; 

i. Onderzoek van communicatie; 

j. Observatie; 

k. Informanten; 

l. Stelselmatige inwinning van informatie; 

m. Infiltratie; 

n. Afnemen van lichaamsmateriaal t.b.v. DNA-onderzoek en een bloedtest; 

 

2. Dwangmiddelen met betrekking tot voorwerpen, gegevens en vorderingen 

a. Inbeslagneming; 

b. Doorzoeking ter inbeslagneming; 

c. Doorzoeking ter vastlegging van gegevens; 

d. Onderzoek aan kleding en lichaam; 

e. Onderzoek van voorwerpen, vervoersmiddelen en kleding; 

 

3. Dwangmiddelen met betrekking tot plaatsen 

a. Schouw; 

b. ‘Inkijken’; 
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4. Steunbevoegdheden komen in de voorgaande drie soorten dwangmiddelen voor. 

 

Deze week wordt er niet ingegaan op de bijzondere opsporingsbevoegdheden.  

 

Vindplaats: Corstens/Borgers, p. 431-441.    

 

De structuur van de dwangmiddelregelingen (stappenplan)  

Er is een bepaalde structuur van de dwangmiddelregeling. Bij het beoordelen van het 

rechtmatige gebruik van een dwangmiddel moet je letten op de “vijf w’s”. Dit is een soort 

hulpmiddel. Je moet echter goed opletten op de overige voorwaarden onder het punt ‘Wanneer’. 

Dit kunnen er namelijk veel zijn.   

 

i. Wie het dwangmiddel mag hanteren: Bij elk dwangmiddel geeft de wet aan wie het mag 

hanteren. Dit ziet op de bevoegde autoriteit.  

ii. Wat gehanteerd mag worden: Dit ziet op de handeling of bevoegdheid.  

iii. Tegen wie het gehanteerd mag worden: Dit ziet op de verdachte of anderen.  

iv. Wanneer het gehanteerd mag worden: Dit ziet op de vraag onder welke voorwaarden 

het dwangmiddel gebruik mag worden.  

v. Waartoe het gehanteerd wordt: Dit ziet op het doel van de bevoegdheid.  

 

Ten slotte moet bij het gebruik van een dwangmiddel altijd de vraag gesteld worden of er is 

voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit (beginselen van goede procesorde).  

 

Dit zijn overigens discretionaire bevoegdheden, wat betekent dat de bevoegde persoon nooit 

verplicht is het dwangmiddel aan te wenden.   

 

Voorbeeld van een uitwerking  

Aanhouding in geval van ontdekking op heterdaad (art. 53 Sv) 

1. Wie: Een ieder is bevoegd (art. 53 lid 1 Sv).  

2. Wat: Aanhouden (art. 53 lid 1 Sv).  

3. Tegen wie: Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv (art. 53 lid 1 Sv). 

Dit moet goed beargumenteerd worden aan de hand van de drie componenten van art. 27 

lid 1 Sv (individualiseerbaarheid, objectiveerbaarheid en concretiseerbaarheid).  

4. Wanneer:  

• Heterdaad (zie art. 53 lid 1 Sv): Wanneer er sprake is van heterdaad, wordt uitgelegd 

in art. 128 Sv.  

• Overdracht aangehoudene: De verdachte moet ten spoedigste worden overgeplaatst 

naar de plaats voor verhoor (art. 53 lid 2 Sv).  

5. Waartoe: Het doel van de aanhouding is het voorgeleiden van de verdachte aan de 

hulpofficier of officier van justitie voor verhoor (art. 53 lid 2/3/4 Sv).  

6. Beginselen van de goede procesorde: Het gebruik van het dwangmiddel moet worden 

getoetst aan de subsidiariteit- en proportionaliteitseis (HR Braak bij binnentreden).  

 

 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 1 | Strafprocesrecht 2020-2021 

 

 

Aanhouding buiten heterdaad (art. 54 Sv) 

1. Wie: Getrapt systeem. 

a. Iedere opsporingsambtenaar (art. 141/142 Sv) is bevoegd als hij een bevel heeft van 

de officier van justitie (art. 54 lid 1 Sv);  

b. Indien het bevel van de officier van justitie niet kan worden afgewacht, kan het bevel 

ook worden gegeven door de hulpofficier van justitie (art. 54 lid 3 Sv);  

c. Als ook niet op het bevel van de hulpofficier van justitie kan worden gewacht, 

mogen ook gewone opsporingsambtenaren de verdachte aanhoud (art. 54 lid 4 Sv) 

2. Wat: Aanhouden  

3. Tegen wie: Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv (art. 53 lid 1 Sv). 

Dit moet goed beargumenteerd worden aan de hand van de drie componenten van art. 27 

lid 1 Sv (individualiseerbaarheid, objectiveerbaarheid en concretiseerbaarheid).   

4. Wanneer:  

• Er moet sprake zijn van een misdrijf. Misdrijven staan in Boek 2 van het Wetboek 

van Strafrecht.  

• Het moet gaan om een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis moet zijn 

toegelaten (art. 67 lid 1 en 2). Kijk in art. 67 lid 1 en 2 Sv voor welke misdrijven 

voorlopige hechtenis is toegelaten.  

• Er dient een bevel te zijn van de OvJ (lid 1) of een bevel van de hulp-OvJ (lid 3) of 

er moet sprake zijn van spoed (lid 4).  

5. Waartoe: Het doel van de aanhouding is het voorgeleiden van de verdachte aan de 

hulpofficier of officier van justitie (voor verhoor) (art. 53 lid 2/3/4 Sv).  

6. Beginselen van de goede procesorde: Het gebruik van het dwangmiddel moet worden 

getoetst aan de subsidiariteit- en proportionaliteitseis (HR Braak bij binnentreden).  

 

Betreding van een woning ter aanhouding buiten heterdaad  

De betreding is een steunbevoegdheid en derhalve doelgebonden. De toepassing van deze 

steunbevoegdheid is afhankelijk van het doel waartoe dit dwangmiddel dient. De vraag wie 

bevoegd is tot dit dwangmiddel is afhankelijk waartoe dit dwangmiddel dient (in dit geval 

aanhouding, maar het kan bijv. ook inbeslagneming of doorzoeking zijn). Er wordt hier dus 

alleen een uitwerking gegeven van de steunbevoegdheid en niet aan de gekoppelde andere 

bevoegdheid.  

 

1. Wie: Betreding ter aanhouding buiten heterdaad is geregeld in art. 55 lid 2 Sv. Volgens art. 

55 lid 2 Sv kan iedere opsporingsambtenaar (art. 141 jo. 142 Sv) elke plaats betreden (m.u.v. 

een woning).  

2. Wat: Betreden van een woning.  

3. Tegen wie: Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv (art. 55 lid 2 Sv). 

Dit moet goed beargumenteerd worden aan de hand van de drie componenten van art. 27 

lid 1 Sv.  

4. Wanneer:  

• Buiten heterdaad: zie art. 128 Sv.  
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• Betreding van een woning (zonder toestemming bewoner): zie art. 2 en 3 Algemene 

Wet op het Binnentreden. De Awbi verschaft zelf geen bevoegdheden, maar stelt 

aanvullende vereisten omtrent het binnentreden.  

i. Op grond van art. 2 Awbi kan er, indien de bewoner geen toestemming heeft 

gegeven voor het betreden van de woning, in beginsel alleen met een 

schriftelijke machtiging worden binnengetreden (behoudens de uitzondering 

van art. 2 lid 3 Awbi).  

ii. Op grond van art. 3 Awbi dient de machtiging verleend te worden door een 

daartoe bevoegd persoon, zoals bijv. een officier van justitie of een 

hulpofficier van justitie (zie art. 3 lid 1 sub b/c Awbi).  

5. Waartoe: Het doel is om de verdachte aan te houden buiten heterdaad (art. 55 lid 2 Sv).  

6. Beginselen van de goede procesorde: Het gebruik van het dwangmiddel moet worden 

getoetst aan de subsidiariteit- en proportionaliteitseis (HR Braak bij binnentreden).  
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HR Aanslag op Hoog Catharijne  
 

Relevantie: In dit arrest stond de vraag centraal of op basis van een anonieme tip een redelijk 

vermoeden van de aanwezigheid van wapens kan worden aangenomen. De Hoge Raad 

oordeelde van wel. Uit jurisprudentie is een beoordelingskader ontwikkeld voor de vereisten 

van het aannemen van een redelijk vermoeden op grond van een anonieme tip.  

 

Uit dit arrest blijkt dat een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van wapens (als bedoeld 

in art. 49 WWM) kan worden aangenomen op basis van een anonieme melding. Deze 

jurisprudentie wordt niet toegelicht in de overwegingen van de Hoge Raad, maar in de 

annotatie. Het beoordelingskader van een anonieme tip is door jurisprudentie ontwikkeld: het 

is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De Hoge Raad neemt soms genoegen met 

alleen een anonieme tip, daarbij moet het volgende in acht worden genomen (zie annotatie punt 

4 en 6):  

1. “Het moet daarbij gaan om een melding waarin concreet – dat wil zeggen: tamelijk 

gedetailleerd – wordt aangeduid welk strafbaar feit is of wordt begaan.” 

2. “Van belang is voorts dat politie en justitie niet blind afgaan op de anoniem verstrekte 

informatie, maar dat de bruikbaarheid en de aannemelijkheid van die informatie 

daadwerkelijk worden beoordeeld door politie en/of justitie” 

3. “Aan de casuïstiek kunnen verschillende relevante – maar op zichzelf niet beslissende – 

gezichtspunten worden ontleend voor de toepassing van het verdenkingscriterium in 

concrete zaken. Relevant zijn de inhoud van de anonieme melding, een zelfstandige 

beoordeling van die inhoud door politie en/of justitie, de concrete mogelijkheden – mede 

gelet op de noodzakelijke spoed van strafvorderlijk optreden – to verificatie van de 

informatie, de aard van de toegepaste bevoegdheid, de mogelijkheid van de voorafgaande 

inzet van minder verstrekkende bevoegdheden alsmede de eventuele alternatieven voor 

strafvorderlijk optreden.” 

 

Relevante feiten: De AIVD had een anonieme tip gekregen dat er een aanslag zou worden 

gepleegd op Hoog Catharijne voor 1 januari 2006 en dat er op adres x explosieven, 

handgranaten en wapens aanwezig zouden zijn. Deze anonieme tip is onderzocht, maar er is 

geen aanvullende informatie gevonden. De woning is alsnog doorzocht op grond van art. 49 

Wet wapens en munitie (hierna: WWM). Daarbij is een pistool, een namaakpistool en een busje 

pepperspray aangetroffen. Verdachte werd aangehouden.  

 

Er is sprake van een verdenking indien op grond van feiten en omstandigheden een redelijk 

vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit kan worden aangenomen. Het hof oordeelde dat 

er geen sprake was van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit en dat er daarom geen 

bevoegdheid was om de desbetreffende woning te doorzoeken (r.o. 3.2.3). Er was immers niet 

voldaan aan het vereiste van een verdenking.  

 

Rechtsvraag: In hoeverre kan een redelijk vermoeden worden aangenomen op basis van een 

anonieme melding?  
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Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad stelt voorop dat een redelijk vermoeden van 

de aanwezigheid van wapens en munitie als bedoeld in art. 49 WWM kan worden aangenomen 

op grond van een anonieme melding. De Hoge Raad stelt dat het hof niet is uitgegaan van een 

onjuiste rechtsopvatting. Omdat de Hoge Raad niet kan oordelen over de omstandigheden van 

het geval faalt het middel en wordt het beroep verworpen. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

r.o. 3.3 Er kan een verdenking ontstaan als bedoeld in art. 49 WWM op basis van een 

anonieme melding. 

“Vooropgesteld dient te worden dat een redelijk vermoeden van de aanwezigheid 

van wapens en munitie als bedoeld in art. 49 van de Wet Wapens en munitie 

(hierna: WWM) kan worden aangenomen op basis van een anonieme melding.  
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HR Veiligheidsfouillering  
 

Relevantie: De politie heeft de bevoegdheid om vooraf aan een insluiting de arrestant te 

fouillering met het oog op de eigen veiligheid van de arrestant en die van iedereen in het 

cellencomplex. Dit wordt ook wel de insluitingsfouillering genoemd. Het doel van de 

fouillering bepaalt de keuze van de middelen die kunnen worden toegepast tot de fouillering. 

Het voorkomen van gevaar van het cellencomplex rechtvaardigt, volgens de Hoge Raad, een 

onderzoek aan de kleding én de voorwerpen die de arrestant bij zich draagt.  

 

De doelgerichtheid van deze fouillering was het standpunt van de Hoge Raad om een brede 

interpretatie van dit artikel te accepteren. Met dit arrest wordt hedendaags de grondslag gegeven 

voor een veiligheidsfouillering. Deze fouillering is niet gericht op waarheidsvinding of het 

vergaren van bewijsmateriaal: deze fouillering strekt tot afwending van ‘gevaar’.  

 

Relevante feiten: Er werd in de trein een man aangetroffen die na controle onherroepelijk 

veroordeeld bleek te zijn. Deze veroordeelde werd overgebracht naar het bureau van de 

Spoorwegpolitie. Hij werd daar, voordat hij werd ingesloten, onderworpen aan een 

insluitingsfouillering met het oog op de veiligheid van het cellencomplex. Daarbij werd in zijn 

tas een vuurwapen aangetroffen.  

 

De raadsman stelde dat het vuurwapen onrechtmatig was verkregen. De politiewetgeving staat 

namelijk alleen het aftasten en doorzoeken van de kleding toe (art. 28 lid 1 Ambtsinstructie jo. 

art. 9 lid 4 Politiewet 1993 = nu: art. 7 lid 4 Politiewet 2012). De verdachte was namelijk niet 

om dit feit aangehouden.  

 

Rechtsvraag: Strekt de insluitingsfouillering ex art. 7 lid 4 Politiewet 2012 jo. art. 28 lid 1 

Ambtsinstructie zich uit tot voorwerpen die verdachte bij zich draagt?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het doel van de 

insluitingsfouillering het voorkomen van gevaar voor de arrestant en zijn omgeving is. Deze 

bevoegdheid strekt ertoe om de veiligheid van een ieder in het cellencomplex te beschermen.  

 

“Gelet op die strekking moet worden aangenomen dat onder het aftasten en doorzoeken van 

kleding mede dient te worden begrepen een onderzoek van voorwerpen die de ingeslotene bij 

zich draagt of met zich mee voert (r.o. 2.6)”  

 

Het Hof heeft terecht geoordeeld dat het bewijs dat is aangetroffen in de tas niet onrechtmatig 

verkregen was.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

r.o. 2.6 Uitleg van art. 7 lid 4 Politiewet 2012 (destijds art. 9 lid 4 Politiewet 1993)  

“Art. 9, vierde lid, Politiewet 1993 in verbinding met art. 28, eerste lid, Besluit, 

verleent aan de daar bedoelde ambtenaren de bevoegdheid om, voorafgaand aan 

de insluiting op het politiebureau, de ingeslotene te onderzoeken door het aftasten 

en doorzoeken van diens kleding op de aanwezigheid van voorwerpen die tijdens 

de insluiting een gevaar voor de veiligheid van de betrokkene of voor anderen 

kunnen vormen.”.  

r.o. 2.6 Oordeel Hoge Raad. De doelgerichtheid van de fouillering was de reden om 

te kiezen voor een ‘bredere interpretatie’.  

“Gelet op die strekking moet worden aangenomen dat onder het aftasten en 

doorzoeken van kleding mede dient te worden begrepen een onderzoek van 

voorwerpen die de ingeslotene bij zich draagt of met zich mee voert. Het oordeel 

van het Hof dat ‘(…) het ten gevolge van het bekijken van de inhoud van de tas 

verkregen bewijs, namelijk het aangetroffen wapen, niet onrechtmatig verkregen 

(is)’ getuigt derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin 

onbegrijpelijk is.” 
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HR Ontbreken machtiging ter doorzoeking  
 

Relevantie: Dit arrest wordt gebruikt als hulpmiddel voor het beoordelen van het gebruik van 

dwangmiddelen. In de noot staan namelijk de vereisten voor enerzijds het aanhouden van een 

persoon in een woning, en anderzijds de vereisten voor het doorzoeken van een woning. Er 

moet een strikt onderscheid worden gemaakt. Om voorwerpen te zoeken binnen een woning, 

is namelijk in beginsel een machtiging vereist van de rechter-commissaris. Voor een 

aanhouding van een persoon is vaak een machtiging van de OvJ voldoende.  

 

Relevante feiten: Verdachte wordt aangehouden op de Rijksweg wegens gevaarlijk rijgedrag. 

Bij het onderzoek aan de auto werd ongeveer 500 gram heroïne aangetroffen. Na het aantreffen 

van deze middelen werd een doorzoeking van de woning van de verdachte verzocht op grond 

van art. 97 Sv. De rechter-commissaris heeft de hulpofficier van justitie mondeling gemachtigd 

om de woning te doorzoeken op grond van art. 97 Sv. Aansluitend is er ong. 37 gram cocaïne 

aangetroffen in de woning.  

 

De raadsman klaagt dat er niet is voldaan aan het vereiste van een schriftelijke machtiging door 

de rechter-commissaris. De raadsman eist dat daar rechtsgevolgen aan worden verbonden. 

 

Rechtsvraag: Is een schriftelijke machtiging vereist voor een doorzoeking op grond van art. 97 

Sv?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat er een vormverzuim als bedoeld 

in art. 359a, eerste lid Sv, is gemaakt, door geen schriftelijke machtiging te verlenen voor de 

doorzoeking van de woning van de verdachte. Het hof kent hier echter geen rechtsgevolgen aan 

toe. De Hoge Raad gaat hier in mee.   

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

r.o. 3.6 Oordeel Hoge Raad  

“In aanmerking genomen 's Hofs vaststelling dat de Rechter-Commissaris 

mondeling de in art. 97 Sv bedoelde machtiging heeft verleend voor de 

doorzoeking van de woning van de verdachte, is het oordeel van het Hof dat aan 

het vormverzuim geen rechtsgevolgen als in art. 359a, eerste lid, Sv bedoeld, 

behoeven te worden verbonden en dat met de constatering van het vormverzuim 

kan worden volstaan, gelet op hetgeen blijkens het middel is aangevoerd niet 

onbegrijpelijk.” 

Noot Lees goed de annotatie door voor de vereisten voor het doorzoeken van een 

woning voor aanhouding van een persoon of voor inbeslagneming van 

goederen.  

 

 


