
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding Strafrecht (2021/2022) 

Studiehulp 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



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.  

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in de 

Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Lees hier meer over de Slim Academy app: 

https://slimacademy.nl/slimacademy-app/. Daarnaast is onze studiehulp op papier beschikbaar. De 

Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje worden verzonden 

naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als PDF beschikbaar komen 

op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel kunt printen.  

 

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, Willem en Chanel Naomi 

 

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.  

 

 

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.  

  

JAAR 1 JAAR 2 

 

 

https://slimacademy.nl/slimacademy-app/
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Week 2 – Vooronderzoek en dwangmiddelen 

 

Wat moet je lezen? 

M.J Kronenberg en B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Deventer: 

Wolters Kluwer 2018 (hierna: Grondtrekken): 

• Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2 en 7.3.3 (herhaling) 

• Hoofdstuk 8 (met uitzondering van paragraaf 8.3.12 t/m 8.3.14) 

 

Blackboard 

• Handleiding oplossen casus 

 

Jurisprudentie 

• Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 601 (Hollende Kleurling) 

• HR 29 september 1981, NJ 1982, 258 (Plastic boodschappentasje) 

• HR 6 december 1983, NJ 1984, 442 (Zeedijk) 

• HR 12 juni 2012, NJ 2012, 463 (Scherpe voorwerpen) 

• HR 15 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:853 (Aanwezig hebben van cocaïne) 
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Onderwerp 1: Het voorbereidend onderzoek 

 

Nadat de politie op de hoogte is gebracht van een strafbaar feit (bijvoorbeeld door een aangifte), 

zal over het algemeen een strafrechtelijk onderzoek worden gestart. Dit heet het voorbereidend 

onderzoek en hierin zal worden onderzocht (1) of er een strafbaar feit is gepleegd en (2) of een 

verdachte kan worden gevonden. Dit wordt om twee redenen het ‘voorbereidend’ onderzoek 

genoemd. Ten eerste zal de officier van justitie (hierna: OvJ) op basis van dit onderzoek beslissen 

of de verdachte voor de rechter zal worden gedagvaard of dat de zaak met een transactieaanbod 

of strafbeschikking1 zal worden afgedaan. Als er te weinig bewijsmateriaal is, kan de OvJ ook 

beslissen om de zaak te seponeren. Stel dat de OvJ beslist de zaak wél voor de rechter te brengen, 

dan zal er dus voldoende bewijsmateriaal moeten zijn om de verdachte uiteindelijk te kunnen 

veroordelen. Tijdens het voorbereidend onderzoek wordt het meeste van dit bewijsmateriaal 

verzameld. Derhalve is het tweede aspect van het ‘voorbereidende’ gelegen in het verzamelen van 

bewijsmateriaal op basis waarvan de rechter de vragen van art. 350 Sv zal beantwoorden en zo tot 

een beslissing kan komen.  

 

In art. 132 Sv wordt het voorbereidend onderzoek gedefinieerd: 

 

Artikel 132 van het Wetboek van Strafvordering 

Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het onderzoek hetwelk aan de behandeling 

ter terechtzitting voorafgaat. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 177-178. 

 

1.1 Twee typen onderzoek 

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

Dit onderzoek is met name bedoeld om een beeld te krijgen van een bepaalde sector waarvan 

vermoed wordt dat er georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. Voor dit soort onderzoek worden 

nauwelijks bevoegdheden toegekend. Er zal verder niet meer worden ingegaan op het verkennend 

onderzoek deze week. 

 

Opsporingsonderzoek 

Onder leiding van de OvJ wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van een redelijk vermoeden 

dat een strafbaar feit is begaan. Dit onderzoek wordt verricht door opsporingsambtenaren, waarbij 

(vooral bij meer ingrijpende bevoegdheden) de rechter-commissaris (hierna: R-C) een belangrijke 

rol speelt. Let op: dit is expres zo gedaan, omdat de R-C beter onpartijdig en onafhankelijk kan 

optreden. Later is namelijk het OM een van de partijen bij het onderzoek ter terechtzitting en de 

R-C niet. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 178-179. 

 

 

 
1 Een transactieaanbod houdt meestal in dat een bepaald bedrag wordt betaald. Een strafbeschikking houdt in dat 

een bepaalde straf wordt opgelegd – dit kan door een opsporingsambtenaar of bestuurlijke autoriteit worden gedaan 

onder toezicht van het OM (zie onderwerp 4 van de Wekelijkse uitleg van de stof van week 1). 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 2 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

5 

Onderwerp 2: Rechten van de verdachte 

 

Tijdens een verhoor in de zin van art. 29 Sv wordt de verdachte ondervraagd. Op het moment dat 

er sprake is van een verdachte in de zin van art. 27 Sv gelden er twee fundamentele rechten voor 

de verdachte: het recht om te zwijgen en het pressieverbod. 

- Cautieplicht (art. 29 lid 2 Sv) 

Voor elk verhoor van de verdachte moet cautie worden gegeven (= zwijgrecht). Het moet 

daarbij wel gaan om vragen die betrekking hebben op het feit waarvan de verdachte 

verdacht wordt. Als er wordt nagelaten cautie te geven (cautieverzuim), dan kan dat als 

gevolg hebben dat de verklaring van de verdachte niet tot het bewijs kan worden toegelaten 

(art. 359a Sv). 

- Pressieverbod (art. 29 lid 1 Sv) 

De verdachte mag niet gedwongen worden een verklaring af te leggen. Dit uitgangspunt 

wordt ‘nemo tenetur’ genoemd. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 160-161. 

 

Onderwerp 3: Opsporingsbevoegdheden 

 

Wanneer sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 Sv en naar aanleiding daarvan een 

strafrechtelijk onderzoek wordt gestart, hebben we te maken met een opsporingsonderzoek. Deze 

is gedefinieerd in art. 132a Sv: 

 

Artikel 132a van het Wetboek van Strafvordering 

Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van 

de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen. 

 

3.1 Het verdenkingscriterium (en de lichtere/zwaardere vorm daarvan) 

Tijdens dit onderzoek worden opsporingsbevoegdheden oftewel dwangmiddelen toegepast. Bijna 

elke wettelijke bepaling vereist voor de toepassing van een dergelijk dwangmiddel dat er sprake 

is van een verdachte in de zin van art. 27 Sv. Er moet dus tenminste een redelijke vermoeden 

bestaan dat een strafbaar feit is begaan. De arresten Hollende Kleurling, Plastic 

Boodschappentasje en Zeedijk laten zien dat dit verdenkingscriterium niet altijd even makkelijk 

in te vullen is. Voor sommige dwangmiddelen, zoals fouillering, geldt een zwaardere 

verdenkingseis, namelijk ernstige bezwaren. In dit geval moet er sprake zijn van meer dan slechts 

een redelijk vermoeden in de zin van art. 27 Sv. Het is ook mogelijk dat er juist een minder zware 

verdenkingseis geldt. In zo’n geval moet er slechts sprake zijn van aanwijzingen. Dit maakt 

proactief onderzoek mogelijk, hetgeen bijvoorbeeld nodig is bij terrorismebestrijding. De 

bevoegdheden, die in de fase voordat sprake is van een verdenking kunnen worden ingezet, heten 

de bijzondere opsporingsbevoegdheden (art. 126o-126z Sv). 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 179. 
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3.2 Opsporing en controle 

Veel bijzondere wetten bieden de mogelijkheid om controles uit te voeren, zoals een blaastest 

voor alcoholcontrole. Deze bevoegdheden worden controlebevoegdheden genoemd en zien op de 

naleving van de wet. Er wordt dan onderzoek gedaan, zonder dat er aanwijzingen zijn dat een 

persoon betrokken is bij een strafbaar feit. Er hoeft dan dus geen sprake te zijn van een verdachte 

in de zin van art. 27 Sv.  

 

Twee situaties kunnen zich voordoen. Of er wordt na zo’n controle een feit vastgesteld dat 

strafbaar is gesteld in de wet op grond waarvan wordt gecontroleerd. Of er wordt een feit 

vastgesteld die in een andere wet strafbaar is gesteld. In dat geval is het mogelijk dat door het 

inzetten van een controlebevoegdheid, een verdenking ontstaat en er wordt overgegaan tot een 

opsporing. Een opsporingsambtenaar kan bijvoorbeeld een alcoholcontrole uitvoeren met een 

blaastest (Wegenverkeerswet), maar tijdens de blaastest vuurwapens op de achterbank zien liggen 

(Wet Wapens en Munitie) en op basis daarvan besluiten een opsporingsbevoegdheid toe te passen. 

In dergelijke gevallen wordt gesproken van voortgezette toepassing van bevoegdheden.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 179-181. 

 

3.3 Deelnemers van het opsporingsonderzoek 

Opsporingsambtenaren 

Met het gebruik van opsporingsbevoegdheden wordt een grote inbreuk gemaakt op rechten van 

burgers, daarom mag niet zomaar iedereen deze bevoegdheden inzetten. Veel 

opsporingsbevoegdheden mogen alleen worden uitgeoefend door opsporingsambtenaren. Er 

bestaan algemene opsporingsambtenaren (art. 141 Sv) en bijzondere opsporingsambtenaren (art. 

142 Sv). In deze artikelen kan je lezen wie daar precies onder vallen. Algemene 

opsporingsambtenaren hebben de taak alle strafbare feiten op te sporen. Buitengewone 

opsporingsambtenaren alleen bepaalde strafbare feiten (uit bijzondere wetten). 

 

Artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 

Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast: 

a. de officieren van justitie; 

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de 

ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn 

aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; 

c. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met Onze Minister van 

Defensie aangewezen militairen van de Koninklijke marechaussee;  

d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de 

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. 

 

Artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering 

1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast: 

a. de personen aan wie door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, onderscheidenlijk het 

College van procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;  

b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van Veiligheid en Justitie 

aangewezen categorieën of eenheden;  
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c. de personen die bij of krachtens bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde 

strafbare feiten worden belast, met uitzondering van de opsporingsambtenaren van de bijzondere 

opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, of 

die bij of krachtens verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en 

ander voor zover het die feiten betreft en de personen zijn beëdigd. 

 

Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) 

De OvJ leidt altijd het opsporingsonderzoek en is zelf ook belast met de opsporing (art. 148 lid 2 

Sv). Sommige (meer ingrijpende) opsporingsbevoegdheden mogen zelfs alleen door de OvJ 

worden uitgevoerd, zoals het benoemen van deskundigen of uitvoeren van DNA-onderzoek. 

 

Het OM speelt een steeds grotere rol naarmate de strafbare feiten ernstiger zijn. Zo zal het OM 

bij lichte strafbare feiten nog steeds de leiding hebben, maar heeft de politie een grote mate van 

zelfstandigheid. Bij ernstige strafbare feiten speelt het OM een veel grotere rol. Uiteindelijk beslist 

het OM of een zaak wel of niet voor de rechter gebracht zal worden.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 182-184. 

 

Rechter-commissaris (hierna: R-C) 

De R-C is onderzoeksrechter, die, al dan niet op verzoek van de verdachte of op vordering van de 

OvJ, onderzoekshandelingen kan uitvoeren. Het kan gunstig zijn om de R-C bijvoorbeeld getuigen 

en verdachten te laten horen, omdat de R-C onpartijdig is. Ook kan de R-C getuigen verplichten 

te verschijnen.  

 

Sommige ingrijpende opsporingsbevoegdheden mogen alleen door de R-C worden uitgevoerd. 

Ook kan er sprake zijn van een getrapte bevoegdheid. Dit houdt in dat wanneer het optreden van 

de R-C niet kan worden afgewacht, de OvJ de opsporingsbevoegdheid mag uitvoeren. Verder is 

voor de inzet van bepaalde opsporingsbevoegdheden een machtiging van de R-C vereist. Wie 

welke opsporingsbevoegdheid mag toepassen, is altijd in de wetsbepaling zelf vinden. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 210-211. 

 

3.4 Opsporingsbevoegdheden 

Er bestaan verschillende typen opsporingsbevoegdheden: 

- Bevoegdheden ten aanzien van personen (staande houden, aanhouding, 

inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en DNA-onderzoek) 

- Bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen (inbeslagneming) 

- Steunbevoegdheden (betreden van plaatsen, doorzoeking van plaatsen, onderzoek aan 

kleding en onderzoek aan en in het lichaam)  

Dit zijn bevoegdheden die niet per se centraal staan, maar nodig zijn om andere 

bevoegdheden uit te kunnen voeren. Het betreden van een plaats (= steunbevoegdheid) 

kan bijvoorbeeld nodig zijn voor inbeslagneming (= bevoegdheid ten aanzien van een 

voorwerp). 
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- Bijzondere opsporingsbevoegdheden (infiltratie, pseudo-koop en pseudo-dienstverlening, 

stelselmatige observatie en opnemen van telecommunicatie en van vertrouwelijke 

communicatie)  

Deze bevoegdheden zullen met name tijdens het vak Strafprocesrecht aan bod komen, 

maar worden verder deze week niet besproken. 

 

Veel bevoegdheden zijn zowel te vinden in de algemene regeling in het Wetboek van 

Strafvordering, als in een bijzondere regeling in bijzondere wetten. Let hierop als naar een 

bepaalde opsporingsbevoegdheid wordt gevraagd! Zo staat fouillering zowel in art. 56 Sv 

geregeld, als in art. 9 Opiumwet.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 185. 

 

Hieronder zullen meerdere opsporingsbevoegdheden kort worden behandeld. Lees dit een keer 

door, zodat je op zijn minst in een casus kan herkennen met welke opsporingsbevoegdheid je te 

maken hebt. Met name staandehouding en aanhouding zul je moeten kunnen toepassen.  

 

Staandehouding (art. 52 Sv) 

Staandehouding in de zin van art. 52 Sv is het minst ingrijpende vrijheidsbeperkende 

dwangmiddel en heeft als enige doel de identiteit van de verdachte te achterhalen. In art. 27a lid 

1 Sv staat naar welke gegevens mag worden gevraagd: naam, geboorteplaats, geboortedatum en 

adres.  

De verdachte is niet verplicht stil te staan als de opsporingsambtenaar hem aanspreekt of vraagt 

stil te staan. Wel mag de politie gebruik maken van (gepast) geweld. Als de verdachte dan de 

politie tegenwerkt, maakt hij zich schuldig aan wederspannigheid. Het geven van valse 

persoonsgegevens levert ook een strafbaar feit op. 

In het geval dat de verdachte weigert zijn persoonsgegevens te delen (wat niet strafbaar is), kan 

de politie nog overgaan tot fouillering (art. 55b Sv) of het vorderen van een legitimatiebewijs, 

mits dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van de politie (art. 8 Politiewet). 

 

Aanhouding (art. 53 en 54 Sv) 

Aanhouding is een vorm van vrijheidsberoving die tot doel heeft de verdachte over te brengen 

naar een plaats waar hij zal worden voorgeleid aan een (hulp)officier van justitie, die hem zal 

verhoren.  

Aanhouding kan plaatsvinden bij een ontdekking op heterdaad (art. 53 Sv) of bij een ontdekking 

buiten heterdaad (art. 54 Sv). Van een ontdekking op heterdaad is sprake wanneer het strafbare 

feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is (zie art. 128 Sv). Let 

op: het gaat hier om betrapping van het feit, niet de dader. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 

een ontdekking op heterdaad wanneer er een bebloede vrouw op een parkeerplaats wordt 

aangetroffen, terwijl er naast haar een mes ligt waaraan bloed kleeft dat nog niet gestold is.  
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Aanhouding bij ontdekking op heterdaad (art. 53 Sv) 

Vereisten  

- Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Een ieder is bevoegd de verdachte aan te houden (art. 53 lid 1 Sv) 

- De verdachte moet zo snel mogelijk aan een opsporingsambtenaar worden overgedragen 

(art. 53 lid 3 Sv) 

- De verdachte moet worden voorgeleid aan de (hulp)OvJ, die hem zal verhoren (art. 53 lid 

2 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en 

billijkheid) 

 

Aanhouding bij ontdekking buiten heterdaad (art. 54 Sv) 

Vereisten  

- Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv. 

- De verdachte moet verdacht worden van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis 

is toegelaten (in art. 67 Sv staat wanneer voorlopige hechtenis is toegelaten). 

- Alleen opsporingsambtenaren (in de zin van art. 141/142 Sv) mogen in dit geval 

aanhouden  

- De OvJ moet de opsporingsambtenaar een bevel tot aanhouding hebben gegeven. Als 

diens optreden niet kan worden afgewacht, dan volstaat een bevel van de (hulp)OvJ (art. 

54 leden 1-3 Sv). Als dat ook niet kan worden afgewacht, mag de opsporingsambtenaar 

zonder bevel aanhouden (art. 54 lid 4 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en 

billijkheid) 

 

Er zijn vier vrijheidsbenemende dwangmiddelen in het voorbereidend onderzoek: ophouden voor 

onderzoek, inverzekeringstelling, bewaring en gevangenhouding. 

 

Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv) 

Nadat een verdachte is aangehouden, zal deze worden verhoord en geïdentificeerd. Omdat dit 

enige tijd in beslag kan nemen, is het mogelijk om de verdachte op te houden voor onderzoek.  

 

Vereisten 

- Er moet sprake zijn van een aangehouden (art. 53/54 Sv) verdachte in de zin van art. 27 

Sv, die aan de (hulp)OvJ is voorgeleid 

- De (hulp)OvJ kan bevelen dat verdachte wordt opgehouden voor onderzoek 

- Er moet voldaan zijn aan de termijn (art. 56a lid 2 Sv) 

o Max 9 uur als hij wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige 

hechtenis is toegelaten (art. 56a lid 2 Sv) 

o Max 6 uur als hij wordt verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige 

hechtenis niet is toegelaten (art. 56a lid 2 Sv) 

o De tijd tussen 12 uur ’s nachts en 9 uur ’s ochtends telt niet mee (art. 56a lid 2 Sv) 

o De genoemde termijn mag worden verlengd met 6 uur als het gaat om een strafbaar 

feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten (art. 56b Sv) 
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o Als het gaat om een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis wel is toegelaten, 

mag verlenging niet. Inverzekeringstelling is echter wel toegestaan (art. 57 Sv) 

- Het onderzoek omvat de identificatie van de verdachte, de voorbereidingen voor het 

verhoor, het verhoor en het uitreiken van mededelingen in persoon over het gevolg van de 

strafzaak (art. 56a lid 4 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en 

billijkheid) 

 

Inverzekeringstelling (art. 57 Sv) 

Dit is het tweede vrijheidsbenemende dwangmiddel na ophouding voor onderzoek. Dit wordt 

alleen ingezet, indien de (hulp)OvJ beslist dat de inverzekeringstelling noodzakelijk is in het 

belang van het onderzoek.  

 

Vereisten 

- Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- De inverzekeringstelling wordt bevolen door de (hulp)OvJ voor wie de verdachte wordt 

geleid, of die zelf de verdachte heeft aangehouden  (art. 57 lid 1 Sv) 

- De verdachte moet eerst worden gehoord door de (hulp)OvJ voor wie de verdachte wordt 

geleid, of die zelf de verdachte heeft aangehouden. Let op: dit kan dus ook een 

opsporingsambtenaar zijn, zie art. 539j lid 2 Sv. Hierbij kan verdachte zich laten bijstaan 

door een raadsman (art. 57 lid 2 Sv) 

- De inverzekeringstelling kan alleen worden bevolen in het belang van het onderzoek (art. 

57 lid 1 Sv). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de verdachte zijn of haar 

sporen kan uitwissen of als sprake is van vluchtgevaar  

- Inverzekeringstelling is slechts mogelijk als er sprake is van een strafbaar feit waarvoor 

voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 58 lid 1 jo. art. 67 lid 1 sub a of b Sv) 

- Er moet zijn voldaan aan de termijn 

o Max 3 dagen, te verlengen met ten hoogste 3 dagen (art. 58 lid 2 Sv) 

- Let op: binnen 3 dagen en 18 uur vanaf het moment van de aanhouding moet verdachte 

voor de R-C worden geleid (art. 59a lid 1 Sv). Deze beoordeelt of de inverzekeringstelling 

rechtmatig was of niet (art. 59a lid 5 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en 

billijkheid) 

 

Voorlopige hechtenis (art. 133 Sv) 

Na de inverzekeringstelling, kan het toch nodig zijn dat de verdachte langer wordt vastgehouden. 

Dan komt de voorlopige hechtenis in beeld (hierna: VH). Deze bestaat uit bewaring, 

gevangenhouding en gevangenneming. De gevangenneming zal niet besproken worden. Wanneer 

de OvJ bewaring noodzakelijk acht, kan de R-C (op vordering van de OvJ) een bevel tot bewaring 

van de verdachte verlenen (art. 63 lid 1 Sv). Voordat de R-C een beslissing maakt, moet de 

verdachte wel eerst verhoord worden (art. 63 lid 3 Sv). De R-C mag dit verzoek ook afwijzen (art. 

63 lid 2 Sv). 
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Voor zowel bewaring als gevangenhouding gelden de volgende vier vereisten: 

1. Er moet sprake zijn van een geval waarin VH is toegelaten (art. 67 lid 1-2 Sv) 

Volgens art. 67 Sv is hiervan sprake als het gaat om een strafbaar feit waarop vier jaar of 

meer gevangenisstraf is gesteld OF om een specifiek genoemd strafbaar feit (art. 67 lid 1 

Sv) OF als het gaat om een feit waarop gevangenisstraf is gesteld en de verdachte geen 

vaste woon- of verblijfplaats heeft (art. 67 lid 2 Sv)  

2. Er moeten ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan (art. 67 lid 3 Sv) 

Let op: dit is een zwaarder verdenkingscriterium. Een normale verdenking op basis van 

art. 27 Sv zal dus niet voldoende zijn. Uit feiten en omstandigheden moet volgen dat het 

waarschijnlijk is dat de verdachte het strafbare feit heeft begaan 

3. Er moet sprake zijn van een grond voor VH (art. 67a lid 1 Sv) 

Er worden in art 67a lid 1 Sv twee gronden genoemd (zie sub a en sub b). In art. 67a lid 2 

Sv wordt vervolgens aangegeven wat onder een ‘gewichtige reden van maatschappelijke 

veiligheid’ moet worden verstaan. Let op: dit is een limitatieve opsomming 

4. Tenslotte moet men nog bedacht zijn op het anticipatiegebod (art. 67a lid 3 Sv) 

De periode van vrijheidsbeneming zal bij toewijzing van de vordering tot VH niet langer 

duren dan de vrijheidsbenemende sanctie die de rechter naar verwachting zal opleggen  

 

Termijn bewaring 

- Max 14 dagen   

- Verlenging is niet mogelijk 

- Na deze 14 dagen zal de verdachte in vrijheid worden gesteld. Hierop bestaat echter de 

uitzondering dat als de OvJ voldoende gronden aanwezig acht, hij gevangenhouding kan 

vorderen. Hierover beslist niet de R-C, maar de raadkamer van de rechtbank  

 

Termijn gevangenhouding 

- Max 30 dagen  

- Mag twee keer verlengd worden zolang de uiteindelijke gevangenhouding inclusief 

verlengingen, niet langer is dan 90 dagen 

 

We raden je aan om de schema’s in het boek te bekijken voor een duidelijk overzicht. Zie pagina 

193 en 197 van Grondtrekken. 

 

DNA-onderzoek (art. 151a Sv) 

DNA-onderzoek kan bijdragen aan het verzamelen van bewijsmateriaal. Het is hiermee mogelijk 

om uit sporen zoals vingerafdrukken, haren, bloed, een DNA-profiel op te stellen.  Het doel is dus 

om vast te stellen van wie bepaalde aangetroffen sporen afkomstig zijn. Let wel op dat enkel 

DNA-onderzoek onvoldoende is om tot een bewezenverklaring te komen. Er gelden namelijk 

bewijsminimumregels. De OvJ is bevoegd een deskundige te benoemen met de opdracht zo’n 

onderzoek te verrichten (art. 151a Sv). Dit onderzoek kan bestaan uit het verzamelen van 

celmateriaal op de plaats van het delict of uit het verzamelen van celmateriaal van de verdachte 

zelf. In eerste instantie moet dit met toestemming van de verdachte worden gedaan, maar 

krachtens art. 151b Sv kan dit onder dwang plaatsvinden, indien er ernstige bezwaren bestaan ten 

aanzien van de verdachte. De verdachte heeft het recht een tegenonderzoek in te stellen (art. 151a 

lid 6 Sv). 
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Inbeslagneming (art. 94 Sv) 

Art. 94 Sv geeft aan welke voorwerpen vatbaar zijn voor inbeslagname: voorwerpen die kunnen 

dienen om de waarheid aan de dag te brengen of wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen 

of om voorwerpen waarvan verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden 

bevolen. Op grond van art. 95 Sv is degene die de verdachte aanhoudt of staande houdt, bevoegd 

de door die verdachte meegevoerde voorwerpen in beslag te nemen. Deze in beslag genomen 

voorwerpen moeten vervolgens worden overdragen aan de politie (art. 53 lid 3 Sv). Wanneer het 

niet gaat om een aangehouden verdachte, dan zijn enkel de opsporingsambtenaren bevoegd tot 

inbeslagneming (art. 96 Sv). 

Let op: voor inbeslagneming is enkel een verdenking vereist en niet een verdachte. Er hoeft dus 

alleen een redelijk vermoeden te bestaan dat een strafbaar feit is gepleegd. 

 

Betreden van plaatsen (art. 55 Sv) 

Soms is het nodig om bepaalde bevoegdheden, zoals inbeslagneming, uit te voeren op plaatsen 

die niet publiek toegankelijk zijn. Dan is een bevoegdheid nodig (het betreden van plaatsen) om 

een andere bevoegdheid uit te kunnen voeren. Je spreekt in dat geval van een steunbevoegdheid.  

 

Er bestaan voor het betreden van plaatsen drie typen van deze bevoegdheid. Deze bevoegdheden 

hebben elk een ander doel. Het doel zal dan ook steeds een van de vereisten zijn bij deze 

bevoegdheid. We kennen de volgende drie typen: 

1. Betreden van plaatsen ter aanhouding (art. 55 Sv) 

2. Betreden van plaatsen ter inbeslagneming (art. 96 Sv) 

3. Schouw (art. 151 Sv, als uitgeoefend door OvJ)  

Een schouw kan worden uitgevoerd door de OvJ (art. 151 Sv), de R-C (art. 192-93 Gw) 

en de rechtbank (art. 318 Sv). Het enige doel van het uitvoeren van een schouw is 

rondkijken. 

 

Let op: bij het betreden van woningen moet je ook kijken naar de vereisten die zijn neergelegd in 

de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). 

 

Doorzoeking van plaatsen (art. 55a Sv, art. 96b, 96c en 97 Sv) 

Ook dit is een steunbevoegdheid. Het verschil met het betreden van plaatsen, is dat bij deze 

bevoegdheid verder mag worden gegaan dan enkel kijken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld kasten 

mogen worden opengetrokken en schotten mogen worden weggebroken. Het is belangrijk dat je 

dit duidelijk onderscheid van het binnentreden, omdat beide andere vereisten hebben. Ook deze 

bevoegdheid kent verschillende typen: 

1. Doorzoeking ter aanhouding (art. 55a Sv) 

2. Doorzoeking ter inbeslagneming (art. 96b, 96c en 97 Sv) 

 

Ook hier geldt weer: bij doorzoeking door een woning, geldt tevens de Awbi. 
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Onderzoek aan de kleding (art. 56 Sv, art. 55b Sv) 

Onderzoek aan de kleding, oftewel fouilleren, kan een steunbevoegdheid zijn. Bijvoorbeeld 

wanneer wordt gefouilleerd met als doel bepaalde voorwerpen in beslag te nemen. Er bestaan 

twee typen van fouillering (in het kader van opsporing): 

1. Opsporingsfouillering (art. 56 Sv) 

Vereisten 

- (hulp)OvJ (art. 56 lid 1 Sv) en andere opsporingsambtenaren zijn bevoegd (art. 56 lid 

4 Sv) 

- Het moet gaan om een aangehouden verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Er moeten ernstige bezwaren tegen die persoon 

- Het doel van de fouillering moet in het belang van het onderzoek zijn. Dit houdt in dat 

door te fouilleren wordt getracht materiaal te verkrijgen dat meer informatie kan geven 

over het strafbare feit waarvan de aangehouden persoon wordt verdacht.  

2. Identificatiefouillering (art. 55b Sv) 

Vereisten  

- Opsporingsambtenaren zijn bevoegd 

- Staande gehouden of aangehouden verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Het doel van de fouillering moet het vaststellen van de identiteit van de verdachte zijn. 

In beginsel mag dit niet in het openbaar plaatsvinden (art. 55b lid 2 Sv). 

 

Buiten het kader van opsporing bestaat ook de veiligheidsfouillering (art. 7 lid 3 Politiewet). 

Hierbij is niet vereist dat de persoon als verdachte aan te merken is. Denk bijvoorbeeld aan een 

veiligheidsfouillering door een politieagent wanneer hij bedreigt wordt.  

 

Onderzoek aan en in het lichaam (art. 56 sv) 

Zowel onderzoek aan het lichaam (art. 56 lid 1 Sv) als onderzoek in het lichaam (art. 56 lid 2 Sv) 

is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Omdat het iemands recht op lichamelijke integriteit 

aantast (art. 11 Gw), mogen alleen (hulp)officieren van justitie dit bevelen. Verder gelden dezelfde 

vereisten als bij fouillering: 

- (hulp)OvJ is bevoegd tot het bevelen van onderzoek aan het lichaam en alleen OvJ is 

bevoegd tot het bevelen van onderzoek in het lichaam 

- Het moet gaan om een aangehouden verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Er moeten ernstige bezwaren zijn tegen die persoon 

- Het doel van de fouillering moet in het belang van het onderzoek zijn. Dit houdt in dat 

door te fouilleren wordt getracht materiaal te verkrijgen dat meer informatie kan geven 

over het strafbare feit waarvan de aangehouden persoon wordt verdacht.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 186-206. 
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Onderwerp 4: Kwalificatie verdachte 

 

Zoals eerder gezegd, vereisen veel opsporingsbevoegdheden dat er sprake is van een verdachte in 

de zin van art. 27 Sv. 

 

Artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering 

1. 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. 

 

Uit dit artikel vloeien drie materiële criteria voort: 

1. Er moet een persoon aan te wijzen zijn (= individualiseerbaarheid) 

2.  Uit feiten en omstandigheden moet een redelijk vermoeden van schuld blijken (= 

objectiveerbaarheid) 

Benoem bij het uitwerken van dit criterium altijd de concrete feiten en omstandigheden, 

waaruit blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld. Het mag niet gaan 

om een ‘onderbuikgevoel’. Gebruik hierbij feiten en omstandigheden die worden genoemd 

in de casus. Denk aan getuigenverklaringen of camerabeelden.  

3. Er moet geconcretiseerd kunnen worden om welk strafbaar feit het gaat (= 

concretiseerbaarheid) 

 

Houd in je achterhoofd dat bij sommige opsporingsbevoegdheden een zwaardere graad van 

verdenking kan gelden. In zo’n geval vereist de wetsbepaling dat sprake moet zijn van ‘ernstige 

bezwaren’ (zie onderwerp 3.1 van de Wekelijkse uitleg van de stof van deze week). 
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Hof Hollende Kleurling 

Relevantie: Voor toepassing van de opsporingsbevoegdheid ‘staande houding’ is vereist dat de 

persoon kan worden aangemerkt als verdachte in de zin van art. 27 Sv. Voor toepassing van de 

opsporingsbevoegdheid ‘onderzoeken aan kleding’ is daarbij ook vereist dat sprake is van ernstige 

bezwaren. Dit arrest laat zien dat deze criteria niet zomaar kunnen worden aangenomen. 

 

Relevante feiten: Opsporingsambtenaren zagen een kleurling (X) hard lopen vanuit de richting 

van een café die bekend staat als verzamelplaats van handelaren en gebruikers van verdovende 

middelen. Op grond van die omstandigheid hadden zij X staande gehouden en aan zijn kleding 

onderzocht, waarbij zij heroïne hadden gevonden. 

 

Rechtsvragen: Is het staande houden van X en het onderzoeken aan zijn kleding rechtmatig? 

Voor een rechtmatige staande houding moet sprake zijn van een verdenking en voor een 

rechtmatig onderzoek aan kleding moet sprake zijn van ernstige bezwaren (dit is een zwaarder 

verdenkingscriterium). 

 

Beoordeling door het hof: Voor het staande houden van X in de zin van art. 52 jo. 27 Sv is vereist 

dat X als verdachte mocht worden aangemerkt. Het hof oordeelt dat niet aan dit 

verdenkingscriterium is voldaan. De omstandigheid dat een kleurling hard liep vanuit de richting 

van een café die bekend staat als verzamelplaats van handelaren en gebruikers van verdovende 

middelen, levert naar objectieve maatstaven niet een redelijk vermoeden van schuld aan enig 

strafbaar feit op als bedoeld in art. 27 Sv. 

 

Verder werd X zijn kleding onderzocht zonder dat voldaan was aan het in art. 56 lid 1 Sv2 en art. 

9 lid 5 Opiumwet (oud) neergelegde vereiste van ‘ernstige bezwaren’. 

 

Het hof is van oordeel dat het ten laste gelegde niet bewezen kan worden geacht wegens een 

gebrek aan voldoende op rechtmatige wijze verkregen wettige bewijsmiddelen. 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen:  

 

P. 31 reader, 

linkerkolom  

De genoemde omstandigheden leveren niet een redelijk vermoeden 

van schuld aan enig strafbaar feit op dan wel ernstige bezwaren 

“dat niet is gebleken dat de genoemde opsporingsambtenaren, toen zij 

verdachte als zodanig staande hielden en aan zijn kleding wilden gaan 

onderzoeken, op heterdaad hadden ontdekt dat verdachte heroine in 

bezit althans aanwezig had en evenmin dat zij daartoe een vermoeden 

hadden dat was gegrond op meer dan de volgende feiten en 

omstandigheden: dat zij op tijd en plaats voormeld een kleurling hard 

zagen lopen, komende uit de richting van het hun als verzamelplaats 

van handelaren en gebruikers van verdovende middelen bekende cafe 

Caribian Nights; 

 
2 In het arrest staat art. 56 lid 1 Sv. De grondslag voor het onderzoeken aan kleding door een opsporingsambtenaar, 

die niet een (hulp)officier van justitie is, is echter neergelegd in art. 56 lid 4 Sv. 
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dat een en ander niet oplevert een redelijk vermoeden van schuld aan 

enig strafbaar feit als bedoeld in art. 27 Sv. en evenmin ernstige 

bezwaren waardoor dit optreden — staande houden en aan de kleding 

onderzoeken — rechtmatig zou zijn;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navigator.nl/document/id1a13c4d8d9641b3d9263163d119f218f
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HR Plastic-boodschappentasje 
 

Relevantie: Dit arrest laat zien dat het niet altijd even duidelijk is op welk moment een verdenking 

is ontstaan en dus op welk moment sprake is van een verhoor en cautie had moeten worden 

gegeven (art. 29 lid 2 Sv). 

 

Relevante feiten: Een bekende bij de politie, genaamd Raymon P., loopt op straat met een plastic 

tasje in zijn hand. Hij komt dan twee politieagenten tegen en zij vragen aan hem wat er in het tasje 

zit. Hierop antwoordt Raymon P. dat er vier boeken in zitten. Vervolgens wordt aan hem gevraagd 

waar hij die boeken heeft gekocht. Hier antwoordt Raymon P. op dat hij deze gestolen heeft. De 

agenten houden vervolgens Raymon aan op verdenking van diefstal.3 

 

Rechtsvraag: Op welk moment is sprake van een verhoor? Was er in casu sprake van een 

cautieverzuim? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De omstandigheid dat de bij de politie bekende Raymond P. 

met een plastic tas over straat liep, gaf de politieambtenaren wel aanleiding om vragen aan hem 

te stellen, maar werd door hen niet beschouwd als een omstandigheid waaruit een redelijk 

vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv voortvloeide (r.o. 6.2.2). 

De Hoge Raad gaat mee met het oordeel van het hof dat Raymond P. pas ná zijn antwoord op de 

tweede vraag (betreffende waar hij de boeken had gekocht) kan worden aangemerkt als verdachte 

in de zin van art. 27 Sv (r.o. 6.2.3). Vóór het antwoord op de tweede vraag hoefde nog geen cautie 

te worden gegeven, wat betekent dat er geen sprake is geweest van een cautieverzuim. 

Voorts wordt geconcludeerd dat Raymond P., ondanks de slechte geestelijke en lichamelijke 

toestand waarin hij verkeerde, in staat was in vrijheid zijn wil te bepalen ten aanzien van hetgeen 

hij wenste te verklaren (r.o. 7.2). 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen:  

 

R.o. 6.2.2 De opsporingsambtenaren zagen de genoemde omstandigheid niet 

als omstandigheid waaruit een redelijk vermoeden van schuld 

voortvloeide 

“… dat de omstandigheid dat de hun bekende Raymond P. met een 

plastic tas in zijn handen in de Spuistraat te 's-Gravenhage liep, hun 

enerzijds wel aanleiding gaf zich naar P. te begeven en hem voormelde 

vragen te stellen, doch anderzijds door hen niet zonder meer werd 

beschouwd als een omstandigheid waaruit een redelijk vermoeden van 

schuld in de zin van laatstgemeld artikel voortvloeide.” 

R.o. 6.2.3 Hier gaat de Hoge Raad mee met het oordeel van het hof dat 

Raymond P. pas aan te merken was als verdachte na de tweede 

vraag 

“dat P. pas nadat hij op de tweede vraag van verbalisanten had 

geantwoord de boeken te hebben gestolen als verdachte in de zin van 

art. 27 Sv werd aangemerkt” 

 

 

 
3 P. 161, Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk). 
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R.o.  7.2 De geestelijke en lichamelijk toestand van verdachte belette niet 

dat hij in vrijheid was zijn wil te bepalen 

“dat de geestelijke en lichamelijke toestand waarin de verdachte 

verkeerde van dien aard was, dat hij enerzijds niet bij machte kon 

worden geacht laatstbedoelde boekwinkel terug te vinden en aan te 

wijzen, doch anderzijds wel in staat mocht worden geacht in vrijheid 

zijn wil te bepalen ten aanzien van hetgeen hij al dan niet aan de 

verbalisanten wenste te verklaren.” 
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HR Zeedijk 
 

Relevantie: Dit arrest toont omstandigheden aan waaruit afgeleid kan worden dat er ten aanzien 

van verdachte een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv bestaat. In dit geval was 

dat een vereiste voor de aanhouding. 

 

Relevante feiten: De opsporingsambtenaar (hoofdagent) zag twee witte mannen op het Damrak 

in gesprek met getinte mannen. Even later ziet hij hen tezamen rijden in een auto met Duits 

kenteken. Toen de opsporingsambtenaren richting de auto liepen, renden de getinte mannen hard 

weg. Hierop volgde een aanhouding van de twee witte mannen ter zake van overtreding van art. 

2 Opiumwet. Bij onderzoek in de auto werd een plastic zakje met 100 gram heroïne gevonden 

(r.o. 4.2). 

 

Rechtsvraag: Bestaat er ten aanzien van de aangehouden personen een redelijk vermoeden van 

schuld in de zin van art. 27 Sv? 

 

Verweer: De raadsman van de verdachte voert aan dat verdachte vrijgesproken dient te worden, 

wegens onrechtmatig verkregen bewijs. Op het moment van aanhouding bestond volgens de 

raadsman geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit (r.o. 5.1). 

 

Beoordeling door het hof: Het hof oordeelt dat het verweer dient te worden verworpen. Gelet op 

de politie-ervaring en bekendheid ter plekke van de politieambtenaren, kan uit de omschreven 

feiten omstandigheden worden afgeleid dat sprake is van een redelijk vermoeden in de zin van 

art. 27 Sv (r.o. 5.2). 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad werkt het oordeel van het hof verder uit. Met 

de ‘politie-ervaring en bekendheid ter plekke’ wordt bedoeld:  

(1) de omstandigheid dat de opsporingsambtenaren als hoofdagent, agent en brigadier van 

gemeentepolitie te Amsterdam werken in het tweede district, bureau Warmoestraat, 

recherchedienst, te Amsterdam   

(2) de verklaring van de opsporingsambtenaar dat hij al jaren lang in die buurt als politieman 

werkt en daarom uit ervaring en bekendheid ter plekke weet dat er een grote kans is dat er 

drugs verhandeld wordt als hij buitenlandse witte mensen en getinte mensen in die 

omgeving contact met elkaar ziet hebben.  

(r.o. 5.3) 

 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat ten aanzien van de verdachte een redelijk vermoeden 

van schuld in de zin van art. 27 Sv bestond (r.o. 5.4). 

 

De Hoge Raad oordeelt daarbij dat het hof ook nog de omstandigheid dat de getinte mensen bij 

het zien van de opsporingsambtenaren wegrenden, in aanmerking had kunnen nemen (r.o. 5.5). 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

R.o. 5.3 De politie-ervaring en bekendheid ter plekke waar het hof het over 

heeft doelt op het volgende: 

“a. de omstandigheid dat bedoelde verbalisanten, zijnde: A. Keizer, J.J. 

van Eykel en R. Bloos, volgens dat p.-v. resp. als hoofdagent, agent en 

brigadier van gemeentepolitie te Amsterdam dienst doen aan het tweede 

district, bureau Warmoesstraat, recherchedienst, te Amsterdam, en 
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b. de verklaring van de getuige-verbalisant A. Keizer ter 's Hofs 

terechtzitting, voor zover luidende: 

'Ik werk als politieman al jaren bij het bureau Warmoesstraat, daarom 

weet ik uit ervaring en door bekendheid ter plekke, dat er een grote kans 

is dat er drugs verhandeld worden als ik buitenlandse blanken en negers 

in de omgeving Zeedijk-Damrak met elkaar contact zie hebben, zoals ik 

hiervoor beschreef.' “ 

R.o. 5.4 Bovenstaande omstandigheden leiden tot de conclusie dat ten aanzien 

van de verdachte een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 

27 Sv bestond 

“…hebben kunnen afleiden dat ten aanzien van de verdachte een redelijk 

vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv bestond.” 

R.o. 5.5 Het hof had ook nog de omstandigheid dat de getinte mensen bij het 

zien van de opsporingsambtenaren wegrenden, in aanmerking 

kunnen nemen 

“Aangezien volgens meergemelde verklaring van de getuige-verbalisant 

A. Keizer de aanhouding van de verdachte plaats vond nadat hij, Keizer, 

'de negers' had zien 'wegrennen', heeft het Hof ook laatstbedoelde 

omstandigheid in aanmerking kunnen nemen bij het vormen van zijn 

oordeel omtrent de rechtmatigheid van de aanhouding en de verkrijging 

van het bewijsmateriaal.” 
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HR Scherpe voorwerpen 
 

Relevantie: Dit arrest laat zien onder welke omstandigheden een verdachte in de gelegenheid 

dient te worden gesteld een raadsman te raadplegen (art. 6 EVRM). 

 

Relevante feiten: De opsporingsambtenaren zagen een bij de politie bekende harddrugsgebruiker 

zonder vaste woon- of verblijfplaats lopen op de stoep met een bromfiets. Zij hadden hem 

aangesproken op de bromfiets. De verdachte verklaarde dat de bromfiets van een vriend was. 

Ondertussen werd onderzoek gedaan naar het kenteken, waaruit bleek dat de bromfiets was 

gestolen. Hierop volgde een aanhouding ter zake van heling en de opsporingsambtenaar deelde 

hem de cautie mee. Vervolgens overhandigde de verdachte zelf twee messen, toen hem werd 

gevraagd of hij scherpe voorwerpen bij zich droeg. De verdachte deelde daarbij mee dat hij die 

bij zich droeg ter zelfverdediging. De opsporingsambtenaar was van mening dat gelet op de aard 

van deze voorwerpen, namelijk wapens in de zin van de Wet Wapens en Munitie, kan worden 

geconcludeerd dat deze bestemd waren om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen. 

 

Rechtsvraag: Had de verdachte in casu in de gelegenheid moeten worden gesteld een raadsman 

te raadplegen voor het verhoor ten aanzien van het feit waarvoor verdachte was aangehouden? 

 

Verweer: De raadsman heeft aangevoerd dat nadat de verdachte was aangehouden, hij door de 

opsporingsambtenaren niet in de gelegenheid is gesteld een raadsman te consulteren (Salduz-

arrest). Om die reden dient de door verdachte afgelegde verklaring over waarom hij die messen 

bij zich droeg, uitgesloten te worden van het bewijs. 

 

Beoordeling door het hof: Het hof oordeelt dat de verdachte in de gelegenheid dient te worden 

gesteld een raadsman te raadplegen, op het moment dat het verhoor begint. De vraag of verdachte 

scherpe voorwerpen bij zich droeg, ziet op de veiligheid van personen en niet op de betrokkenheid 

van de verdachte bij het strafbare feit waarvoor hij was aangehouden. Derhalve hoefde hij nog 

niet in de gelegenheid te worden gesteld een raadsman te raadplegen en kunnen de mededelingen 

van de verdachte, waaronder waarom hij de messen bij zich had, toegelaten worden tot het bewijs 

(r.o. 2.2.3). 

 

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

Hoge Raad oordeelt dat de aanspraak op het recht op rechtsbijstand bij een verhoor niet uitsluitend 

betrekking heeft op het specifieke feit waarvoor de verdachte is aangehouden (in casu heling). De 

vraag aan de verdachte waarom hij de messen bij zich droeg betreft zijn betrokkenheid bij een 

geconstateerd feit – het dragen van wapens als bedoeld in art. 2 lid 1 categorie IV onder 7, Wet 

wapens en munitie – ten aanzien waarvan hij als verdachte is aangemerkt. Dit toont aan dat de 

vraag, naast de veiligheid van personen, tevens gericht kon zijn op het onderzoeken of er nog een 

ander strafbaar feit was gepleegd (r.o. 2.5). 

 

De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak. 
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Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

R.o. 2.5 De vraag waarom verdachte de messen bij zich droeg kon tevens 

gericht zijn op het onderzoeken of er nog een ander strafbaar feit was 

gepleegd 

“Dat oordeel is onjuist voor zover het als beperking met betrekking tot de 

hiervoor onder 2.3.1 bedoelde aanspraak stelt dat die aanspraak 

uitsluitend betrekking heeft op het verhoor ten aanzien van het specifieke 

feit waarvoor de verdachte is aangehouden. Dat oordeel is voorts niet 

zonder meer begrijpelijk aangezien de vraag van de verbalisant aan de 

verdachte "waarom hij deze voorwerpen bij zich droeg" bezwaarlijk anders 

kan worden verstaan dan als een vraag betreffende diens betrokkenheid bij 

een geconstateerd feit — het dragen van wapens als bedoeld art. 2, eerste 

lid, categorie IV onder 7°, Wet wapens en munitie — ten aanzien waarvan 

hij als verdachte is aangemerkt.” 

 

  

https://www.navigator.nl/document/openCitation/idd9674239ac4d93482a833dadf7307e61
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idd9674239ac4d93482a833dadf7307e61
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HR Aanwezig hebben van cocaïne 

 
Relevantie: In dit arrest herhaalt de Hoge Raad overwegingen met betrekking tot redelijk 

vermoeden van schuld en de verhoorsituatie.  

 

Relevante feiten: Twee opsporingsambtenaren zagen een donker getinte man met een bril zonder 

redelijk doel bij een portiek staan. Zij konden echter niet zien wat hij precies aan het doen was. 

Zij herkenden deze man als een ambtshalve bekende drugsgebruiker/dealer. De 

opsporingsambtenaren hebben de man vervolgens staande gehouden. Een opsporingsambtenaar 

(opsporingsambtenaar I) vroeg aan de verdachte of hij spullen bij zich had die hij niet bij zich 

mocht hebben. Vervolgens stelde zijn collega (opsporingsambtenaar II) de vraag of verdachte 

verdovende middelen bij zich had. Hierop antwoordde hij: “alleen voor eigen gebruik”. 

Opsporingsambtenaar II vorderde de uitlevering van deze middelen. De verdachte overhandigde 

aan hem een zakje met bolletjes, waarna de verdachte is aangehouden en gefouilleerd. Bij deze 

fouillering vonden de opsporingsambtenaren een mobiele smartphone en een witte klaptelefoon, 

maar geen spullen voor het gebruik van de drugs. Opsporingsambtenaar II heeft vervolgens de 

bolletjes in beslag genomen.   

 

Rechtsvraag: Hadden de opsporingsambtenaren de verdachte de cautie moeten geven voordat ze 

hem vroegen of hij drugs bij zich had? Met andere woorden: was er sprake van een redelijk 

vermoeden van schuld?  

 

Beoordeling door het hof: Het hof oordeelt dat aan de verdachte niet de cautie hoefde te worden 

gegeven voorafgaand aan de vragen “of hij spullen bij zich had welke hij niet bij zich mocht 

hebben” en “of hij verdovende middelen bij zich had”. Deze vragen hebben namelijk geen 

betrekking op zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit waarvan hij als verdachte is aangemerkt. 

Er was op het moment dat de opsporingsambtenaren de eerdergenoemde vragen aan de verdachte 

stelden (nog) geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld. De opsporingsambtenaren 

hadden namelijk enkel geconstateerd dat de verdachte zonder redelijk doel bij een portiek stond. 

Dat de opsporingsambtenaren de verdachte dachten te herkennen als een ambtshalve bekende 

drugsgebruiker/drugsdealer doet daar niets aan af (r.o. 2.4). 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad benoemt allereerst waarom de cautie dient te 

worden gegeven (r.o. 2.3.1.). Vervolgens herhaalt zij de overwegingen met betrekking tot redelijk 

vermoeden van schuld en de verhoorsituatie (r.o. 2.3.2). Zij gaat mee met het oordeel van het hof 

en verwerpt het beroep.  

 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

R.o. 2.3.1 Uitleg waarom de cautie dient te worden gegeven  

“Artikel 29 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) beoogt 

de verdachte te behoeden tegen ongewilde medewerking aan zijn eigen 

veroordeling. Op grond van die bepaling dient de verdachte voor zijn 

verhoor te worden medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden en 

dient die mededeling in het proces-verbaal te worden opgenomen.” 

R.o. 2.3.2 De Hoge Raad herhaalt de overwegingen met betrekking tot redelijk 

vermoeden van schuld en de verhoorsituatie 
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“Wanneer door de politie aan een verdachte gestelde vragen gaan over 

zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit ten aanzien waarvan hij als 

verdachte is aangemerkt, is sprake van een verhoor. Op grond van artikel 

27 lid 1 Sv wordt als verdachte aangemerkt degene te wiens aanzien uit 

feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een 

strafbaar feit voortvloeit. Dat vermoeden betreft zowel de omstandigheid 

dat een strafbaar feit wordt of is begaan, als de betrokkenheid van een 

persoon bij dat feit. Daarom kan, ook als (nog) niet vaststaat dat een 

strafbaar feit plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, sprake zijn van een 

redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en daardoor van een 

verhoorsituatie. (Vgl. HR 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2056.)” 

R.o. 2.4 De opsporingsambtenaren hoefden de verdachte niet de cautie te geven 

“Het hof heeft geoordeeld dat aan de verdachte niet de in artikel 29 lid 2 

Sv bedoelde mededeling hoefde te worden gedaan voorafgaand aan de 

door de opsporingsambtenaren gestelde vragen “of hij spullen bij zich had 

welke hij niet bij zich mocht hebben” en “of hij verdovende middelen bij 

zich had”, omdat deze vragen niet gaan over de betrokkenheid van de 

verdachte bij een strafbaar feit ten aanzien waarvan hij als verdachte is 

aangemerkt. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het 

is ook niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het hof kennelijk 

heeft geoordeeld dat op het moment dat de opsporingsambtenaren de 

hiervoor bedoelde vragen aan de verdachte stelden, (nog) geen redelijk 

vermoeden van schuld bestond ter zake van het aanwezig hebben van 

verboden spullen in het algemeen of van overtredingen van de Opiumwet, 

omdat deze opsporingsambtenaren niet meer hadden geconstateerd dan 

dat de verdachte zich zonder redelijk doel ophield bij een portiek. De 

omstandigheid dat de opsporingsambtenaren de verdachte daarbij 

meenden te herkennen als een hun ambtshalve bekende drugsgebruiker of 

-dealer maakt dit niet anders.” 

 

 

 

 


