De beperktheidsleer in de Nederlandse strafrechtspleging: Over de zuinige toepassing
van Geerings en Vidgen

1. Nat achter de oren
Of ik er even een blik op wilde werpen. Ik was bijna afgestudeerd, nog nat achter de oren
en bezig met mijn scriptie over ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Ik
had stage gelopen bij de (inmiddels helaas ter ziele gegane) Advocatenpraktijk van de
Universiteit Maastricht en Taru hechtte aan mijn mening. Dat vond ik eervol, maar vooral
onbegrijpelijk. Wat wist ik daar nou van?
Taru gaf me een dossiertje. Het ging om een man die was veroordeeld voor de diefstal
van diverse vrachtwagencombinaties met daarin wasdrogers en printers. Tevens was hij
vrijgesproken voor vergelijkbare diefstallen van (vrachtwagens met daarin) computers,
kleding, videorecorders, schoenen, vaatwassers, Nintendo’s, stofzuigers en wat dies
meer zij. De Hoge Raad vond het ondanks deze vrijspraken geen probleem om de
bewuste verdachte – die later landelijke bekendheid zou krijgen als dhr. Geerings – ook
de opbrengst van bovengenoemde inventaris te laten terugbetalen.1 Om heel eerlijk te
zijn denk ik dat ik in mijn beoordeling van de zaak richting Taru niet veel verder kwam
dan ‘dat is niet eerlijk’, of woorden van gelijke klanken of strekking. Meer dan het
intrappen van een aantal open deuren zal ik in ieder geval niet hebben bijgedragen aan
de uiteindelijk bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ingediende
klacht. Toen het ruim drie jaar later – ik was inmiddels al enige tijd advocaat – tot een
gegronde klacht2 kwam was ik desalniettemin de eerste om het aan iedereen die het
wilde weten te doen voorkomen alsof ik een significant aandeel in deze glorieus
gewonnen zaak had.
2. Salduz en Navone
Het was de eerste, maar niet de laatste keer dat Taru en ik samen zouden optrekken.
Exact elf jaar na het arrest van de Hoge Raad in de zaak Geerings, oordeelde het hoogste
Nederlandse rechtscollege in een cassatiezaak van mij.3 Een Amerikaanse piloot was
veroordeeld voor het bezit van een vals paspoort aangezien hij een verlopen visum uit
zijn reisdocument had verwijderd omdat door het vele reizen geen plaats meer was voor
nieuwe visa en stempels. Taru – inmiddels Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad – schoot
al mijn zorgvuldig geformuleerde middelen een voor een af (en de Hoge Raad vond ze
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überhaupt het bespreken niet waard). Eentje hield echter dapper stand, alhoewel Taru
daar wel haar eigen draai aan gaf en concludeerde dat het middel gegrond was op iets
wat ik niet had aangevoerd.4 Van de gelegenheid maakte ze gebruik om haar pleidooi
voor het al dan niet in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
verankerde recht op aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor, onder
verwijzing naar o.a. Salduz en Navone,5 aan de Hoge Raad voor te leggen. Helaas voor
mij, mijn piloot en voor Taru was het hoogste rechtscollege het niet met Taru en mij
eens. Het EVRM en de Europese jurisprudentie werd zo beperkt mogelijk uitgelegd, met
daarbij de vrijblijvende en clichématige motivering dat uit “de door het EHRM
beoordeelde gevallen niet zonder meer algemene conclusies kunnen worden
getrokken”.6
3. De beperktheidsleer en Geerings
De beperktheidsleer, zo zou ik het willen noemen: het door rechters toegeven aan de
kennelijk onbedwingbare behoefte om de wet, de jurisprudentie, het EVRM en eigenlijk
het recht in de brede zin des woords toch vooral zo zuinigjes en onwelwillend mogelijk
voor de verdachte uit te leggen.7 Een beter voorbeeld dan de zaak Geerings is hiervan
vermoedelijk niet. Want daar waar men zou verwachten dat rechters na de tik op de
vingers van het EHRM wat ruimhartiger voor een verdachte zouden oordelen, bleek in
de praktijk het tegendeel het geval.
3.1 Extrapolatiemethode
Zo werd door menig advocaat bijvoorbeeld de terechte vraag opgeworpen of de
extrapolatiemethode na Geerings überhaupt nog wel was toegestaan in een situatie
waarin niet concreet was gebleken van enig wederrechtelijk verkregen voordeel. Het
EHRM oordeelde immers dat de ontnemingsmaatregel
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“inappropriate [is, NvdL] to assets which are not known to have been in the
possession of the person affected, the more so if the measure concerned relates
to a criminal act of which the person affected has not actually been found guilty.”8
De zinsnede ‘the more so’ duidt er op dat ook zonder vrijspraak sprake is (of
voorzichtiger gezegd: kan zijn) van een schending van de onschuldpresumptie indien
geen bewijs voorhanden is dat het wederrechtelijk verkregen voordeel ooit in het bezit
is geweest van de veroordeelde. Een situatie die zich doorgaans voordoet in het geval
de extrapolatiemethode moet worden gehanteerd. Anders wordt immers al snel de
(veelal voor de verdachte nadeligere) vermogensvergelijking toegepast.
De beperktheidsleer verzet zich volgens de Hoge Raad echter tegen deze uitleg.
Ontnemen voor feiten waarvoor een verdachte niet veroordeeld is, maar ook niet is
vrijgesproken, is geen bezwaar omdat de betrokkene
“de gelegenheid wordt geboden zich te verdedigen, waartoe mede behoort de
gelegenheid aan te (doen) voeren dat en waarom er onvoldoende aanwijzingen
bestaan dat de in art. 36e, tweede lid, Sr bedoelde soortgelijke feiten of feiten
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, door de
betrokkene zijn begaan.”9
3.2 Nietige dagvaarding
Een nietigverklaring van de dagvaarding, verzet dat zich dan tegen ontneming voor de
betreffende feiten? Nee, ook daar past de Hoge Raad de beperktheidsleer toe. Een
nietigheid is immers geen vrijspraak. Dat het OM heeft berust en niet opnieuw voor deze
feiten heeft vervolgd maakt dat niet anders.10 Soms kun je dus maar beter je mond
houden ten aanzien van de voorvragen ex artikel 348 Sv.
3.3 Vermogensvergelijking
Ook de vermogensvergelijking hield stand met dank aan de beperktheidsleer:
“Een vrijspraak ter zake van een bepaald feit behoeft in zo’n geval niet relevant te
zijn, omdat met een vermogensvergelijking geen directe relatie wordt gelegd tussen
dat feit en het aangetroffen vermogen.”11
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Hoewel niet geheel onbegrijpelijk,12 roept dat de vraag op of daar op dezelfde wijze
tegenaan moet worden gekeken indien desalniettemin aannemelijk is dat het geld dat is
aangetroffen afkomstig is van feiten waarvan de verdachte is vrijgesproken. Bijvoorbeeld
omdat de verdachte dat, indachtig een inmiddels onherroepelijke vrijspraak, zelf
verklaart. 13
3.4 Verhouding ontneming en witwassen
Een zijstap naar de huidige jurisprudentie op het gebied van witwassen dringt zich in dat
verband op. In die jurisprudentie heeft de Hoge Raad immers uiteengezet dat niet van
witwassen kan worden gesproken wanneer sprake is van het enkele ‘voorhanden
hebben’ indien aannemelijk is dat de voorwerpen afkomstig zijn uit een door de
verdachte zelf begaan misdrijf. De eisen aan deze aannemelijkheid lijken niet al te
hoog.14
Dit zou in theorie tot de kolderieke situatie kunnen leiden dat een verdachte voor,
bijvoorbeeld, het bezit van verdovende middelen wordt veroordeeld, maar voor de
handel hierin wordt vrijgesproken. Stel dat deze verdachte tevens wordt ontslagen van
rechtsvervolging of vrijgesproken15 voor het eveneens ten laste gelegde witwassen van
een bij hem aangetroffen geldbedrag (omdat wel aannemelijk is dat dit geldbedrag is
verdiend met de handel in verdovende middelen). Het OM zou dit geldbedrag dan
probleemloos kunnen ontnemen via de band van andere strafbare feiten in de zin van
artikel 36e lid 2 Sr.
Toegegeven, dit scenario komt wellicht wat hypothetisch voor, maar slechts denkbeeldig
is het niet. Zeker niet omdat tot op heden verbeurdverklaring van een geldbedrag na
ontslag van rechtsvervolging niet tot de mogelijkheden behoort en geld niet in
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aanmerking komt voor onttrekking aan het verkeer.16 Hoe men in zo’n geval het
Geerings-arrest moet toepassen laat zich niet eenvoudig duiden.
3.5 ‘U-bocht’-constructies
In het kader van de toepassing van de beperktheidsleer grijpen rechters ook naar
strafrechtelijke ‘u-bocht’-constructies. Zo oordeelde de Hoge Raad vrij snel na Geerings
dat de omstandigheid dat de verdachte was vrijgesproken van diverse feiten die tot
voordeel hadden geleid, niet aan ontneming van dit voordeel in de weg stond omdat de
verdachte wel veroordeeld was voor de criminele organisatie waarbinnen die feiten
kennelijk waren gepleegd.17
Het Hof Arnhem-Leeuwarden ging redelijk recent nog een stap verder. De verdachte was
veroordeeld voor oplichting maar vrijgesproken van witwassen. De witwasverdenking
bestond er uit dat het OM vermoedde dat de opbrengst van de oplichting, die bij de
medeverdachte terecht was gekomen, door middel van het door de verdachte
verzenden van valse facturen weer aan hem was toegevloeid. Het hof oordeelde dat het
witwassen niet kon worden bewezen omdat onvoldoende informatie beschikbaar was
om te kunnen aannemen dat de betalingen op basis van deze (gestelde valse) facturen
ongerechtvaardigd waren.18 Daarmee zou je denken dat de kous voor het ontnemen van
de betalingen naar aanleiding van deze facturen af was. Niets was echter minder waar.
Het Hof oordeelde namelijk:
“Voordeelsontneming is immers ook mogelijk voor soortgelijke feiten of feiten
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Daarvan is in
onderhavige situatie sprake; in casu betreft het immers het medeplegen van valsheid
in geschrift, hetgeen een feit is waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan
worden opgelegd.”19
3.6 Slim ten laste leggen
Ook het OM deed (en doet) in het kader van de beperktheidsleer een duit in het zakje.
Na Geerings worden soms doelbewust lastig bewijsbare zaken buiten de tenlastelegging
gehouden om te voorkomen dat een vrijspraak een latere ontneming in de wielen rijdt.
Slim en praktisch, maar het lijkt op gespannen voet te staan met de ratio van Geerings
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en de onschuldpersumptie. In de inmiddels bij het EHRM tegen Nederland aanhangige
zaak Djinisov zal blijken of zulks door de beugel kan.20
Djinisov werd in eerste instantie aangehouden en in bewaring gesteld voor een inbraak
waarbij een creditcard en €3.000,- was buitgemaakt. Met de credit card was €2.940,opgenomen. De officier besloot de inbraak te seponeren omdat het weliswaar
aannemelijk was dat Djinisov verantwoordelijk was voor de inbraak, maar overtuigend
bewijs daarvoor ontbrak. In de ontnemingsprocedure vond het Gerechtshof Arnhem –
anders dan overigens uiteindelijk het OM in requisitoir – dat (sepot) niet relevant. Het
gerechtshof vond het namelijk aannemelijk dat Djinisov (ook) verantwoordelijk was voor
de diefstal van €3.000,- en hij moest dus ook dat bedrag terugbetalen.21 De Hoge Raad
zag in cassatie geen bezwaren.22
3.7 De beperktheidsleer en Vidgen
Geerings is niet de enige uitspraak waarbij de beperktheidsleer wordt toegepast. Ik
benoemde reeds Salduz en Navone, maar ook bij de doorwerking van de uitspraak van
het EHRM in de zaak Vidgen23 is het zuinigheid troef.
Vidgen was veroordeeld mede op basis van een getuige die zich ter gelegenheid van zijn
verhoor door de verdediging op zijn verschoningsrecht beriep terwijl, althans dat was
door de verdediging bepleit, het bewijs in beslissende mate (solely or to a decisive extent)
gebaseerd was op deze getuige. De Hoge Raad meende dat zulks echter niet aan het
gebruik van de verklaring in de weg stond, er was immers een ondervragingsrecht
geweest en dat daarbij niets was gezegd deed daar niet aan af.24 Het EHRM dacht daar
echter anders over.
Ondanks Vidgen is de positie van de verdachte er vrijwel niet op vooruitgegaan.
Overigens niet zozeer door een beperkte interpretatie van de uitspraak – die is immers
niet voor meerdere uitleg vatbaar: een beroep op het verschoningsrecht betekent geen
uitgeoefend ondervragingsrecht – maar met name door het naar aanleiding van deze
uitspraak leegschenken van de met het (geschonden) ondervragingsrecht
communicerende vaten: de mogelijke compensatie en de eisen aan het steunbewijs.
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Zo stelde de Hoge Raad in het eerste arrest na Vidgen dat ’s hofs oordeel dat de
belastende verklaring van de getuige die bij de politie had verklaard dat de verdachte bij
hem één kilo heroïne had opgehaald, maar zich ondervraagd door de verdediging op zijn
verschoningsrecht had beroepen, wel bruikbaar was omdat deze verklaring in voldoende
mate steun vond in de eigen verklaring van de verdachte. Die verdachte ontkende
weliswaar hardnekkig, maar had desgevraagd toegegeven met de getuige over drugs te
hebben gesproken. Het hoogste rechtscollege voegde daar aan toe dat uit de zaken AlKhawaja and Tahery v. the United Kingdom25 volgt dat indien voldoende compensatie
wordt geboden voor het ondervragingsrecht, of het ontbreken van de
ondervragingsmogelijkheid het gevolg is van bedreigingen van de getuige van de zijde
van de verdachte zelf, een dergelijke verklaring hoe dan ook bruikbaar is voor het bewijs.
26

Tot een vergelijkbaar oordeel kwam de Hoge Raad twee maanden later.27 De verklaring
van de getuige dat hij samen met de verdachte, zijn neef, een overval had gepleegd werd
volgens de Hoge Raad in voldoende mate ondersteund door andere bewijsmiddelen
zoals camerabeelden en zendmastgegevens, welke bewijsmiddelen de verklaring van de
getuige ondersteunden. Bovendien paste het signalement zoals dat door het slachtoffer
was gegeven bij het signalement van de verdachte en had een betrokkene verklaard dat
de getuige tegenover hem had bevestigd dat deze de overval samen met zijn neef (de
verdachte dus) had gepleegd. Dat die verklaring van deze betrokkene als
vanzelfsprekend uit dezelfde bron kwam (de gewraakte getuige) werd daarbij
gemakshalve buiten beschouwing gelaten. De Hoge Raad merkte tevens op dat de
verdediging in hoger beroep niet (nogmaals) had verzocht om deze getuige op te roepen,
“terwijl van de verdediging in de regel het nodige initiatief daartoe mag worden
verwacht”.28
Ook in een latere uitspraak herhaalde de Hoge Raad deze (beperktheids)leer.29 Zo bleek
een getuigenverklaring waarin de verdachte door een medeverdachte was aangewezen
als mededader van een beroving bruikbaar voor het bewijs, omdat deze verklaring werd
ondersteund door de verklaring van een tweede medeverdachte die zich weliswaar ook
op zijn verschoningsrecht had beroepen, maar op een aantal vragen van de verdediging
wel had geantwoord.30
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Een korte rondgang langs lagere rechtspraak leert dat de beperktheidsleer van de Hoge
Raad navolging vindt. Op rechtspraak.nl komen in ieder geval geen uitspraken naar voren
waarin toepassing van Vidgen enig voor de verdachte gunstig effect lijkt te hebben
gehad. In april van dit jaar paste de Hoge Raad overigens de beperktheidsleer wel erg
opzichtig toe. Het oordeelde dat de uit de Vidgen-jurisprudentie voortvloeiende regels
niet tevens van toepassing zijn in een ontnemingsprocedure.31 Daarmee de
omstandigheid dat artikel 6 EVRM ook op die procedure van toepassing is (enigszins) uit
het oog verliezend.
Dat die beperktheidsleer wel eens niet geheel zonder risico zou kunnen zijn wordt
overigens fraai geïllustreerd door het feit dat het hiervoor beschreven eerste postVidgen arrest van de Hoge Raad inmiddels zelf ook weer is voorgelegd aan het EHRM.
Op 9 maart 2015 werd de zaak gecommuniceerd aan de Nederlandse regering met de
vraag of sprake was geweest van een schending van het door art. 6 EVRM gegarandeerde
ondervragingsrecht.32
3.8 Geisterfer
Op 9 december 2014 kreeg Nederland opnieuw een tik op de vingers. In de zaak
Geisterfer oordeelde het EHRM dat de opheffing van de schorsing van de voorlopige
hechtenis van een verdachte in de Kolbak-zaak33 de toets der kritiek niet kon doorstaan
omdat de hernieuwde detentie enkel was gestoeld op de geschokte rechtsorde terwijl
de rechtbank niet had gemotiveerd waarom hernieuwde detentie noodzakelijk was ter
voorkoming van ‘public disorder’. Dit met name in het licht van de omstandigheid dat de
eerdere schorsing van Geisterfer op geen enkele wijze tot dergelijke disorder had
geleid.34
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Veel gepubliceerde jurisprudentie over de toepassing van Geisterfer bestaat er
vooralsnog niet.35 Het is de vraag of deze uitspraak, anders dan Geerings en Vidgen, wel
een (significante) bijdrage zal leveren aan de bescherming van de rechtspositie van de
verdachte of dat ook deze uitspraak onder het tapijt zal worden gemoffeld omdat uit “de
door het EHRM beoordeelde gevallen niet zonder meer algemene conclusies kunnen
worden getrokken.”
Niels van der Laan
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