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Strafrecht. Illegale productie, invoer en handel in/van

Tenlastelegging

zogenaamde Masterboxen. Het hof Den Bosch veroordeelt de verdachte voor inbreuk op auteursrecht en deel-

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

neming aan een criminele organisatie. De verweren ten
aanzien van het handelen van Stichting Brein en de

l. hij in of omstreeks de periode van l januari 2006 tot en

samenwerking tussen Stichting Brein en de FIOD slagen

met 19 oktober 2010 te Tilburg en/of 's-Hertogenbosch en/

niet.

of Eindhoven en/of elders in Nederland en/ofin België en/

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of

het gerechtshof's-Hertogenbosch

alleen,
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of in Polen en/of in Italië en/of Tsjechië en/of Bulgarije,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk een
gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de

(groot) aantal, dvd's en/of cd's (in verzamelboxen onder de

rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 februari 2015, in de

naam Masterbox en/of Masterbox Disney classics en/of

strafzaak met parketnummer 02-997152-09 tegen:

Masterbox Family Special en/of Masterbox Walt Disney
Pixar Collection), waarop met inbreuk op een anders

[verdachte],

auteursrecht (bioscoop)films en/of televisieseries en/of
muziekwerken, waarvan een gedeelte is vermeld op de aan

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

de tenlastelegging gehechte lijst, waren vervat, openlijk ter
verspreiding heeft aangeboden en/of heeft doen aanbie-

wonende te [postcode] Tilburg, [adres].

den, en/of ter verveelvoudiging of ter verspreiding voor-

handen heeft gehad en/of voorhanden heeft doen hebben
Hoger beroep

en/of heeft ingevoerd en/of heeft doen invoeren en/of
heeft doorgevoerd en/of heeft doen doorvoeren en/of heeft

Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis

uitgevoerd en/of heeft doen uitvoeren en/of heeft bewaard

hoger beroep ingesteld.

uit winstbejag en/of heeft doen bewaren uit winstbejag,
en/of

Onderzoek van de zaak

meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk inbreuk
heeft gemaakt op eens anders auteursrecht, immers heeft/

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op

hebben hij, verdachte, en/öf zijn mededaders zonder toe-

de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

stemming van de rechthebbende(n) (bioscoop)films en/of

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de

televisieseries en/of muziekwerken, waarvan een gedeelte

advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de ver-

is vermeld op de bij deze tenlastelegging gevoegde lijst,

dachte naar voren is gebracht.

verveelvoudigd en/ofdoen verveelvoudigen,

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het von-

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), van het ple-

nis waarvan beroep zal bevestigen.

gen van voornoemd(e)misdrijf/misdrijvenzijn/hun beroep

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld

heeft/hebben gemaakt en/of bovengenoemd misdrijf als

dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet wor-

bedrijf heeft/hebben uitgeoefend;

den verklaard in de strafvervolging. Subsidiair heeft zij
integrale vrijspraak bepleit. Meer subsidiair heeft zij voor-

2. hij in of omstreeks de periode van l januari 2006 tot en

waardelijke verzoeken gedaan tot het horen van een aantal

met 19 oktober 2010 te Tilburg en/of 's-Hertogenbosch en/

getuigen en tot voeging van stukken in het dossier, nog

of Eindhoven en/of elders in Nederland en/of in België en/

meer subsidiair heeft zij betoogd dat toepassing moet wor-

of in Polen en/of in Italië en/of Tsjechië en/of Bulgarije,

den gegeven aan art. 9a Sr en meest subsidiair heeft zij een

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie

strafmaatverweer gevoerd.

werd gevormd door een (duurzaam) samenwerkingsverband van meerdere personen, te weten hij, verdachte, en/of
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Vonnis waarvan beroep

[medeverdachte l] en/of [medeverdachte z] en/of

Het hof kan zich op onderdelen niet met het beroepen

en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van mis-

vonnis verenigen. Om redenen van efficiëntie zal het hof

drijven, namelijk het plegen van inbreuk(en) op het

evenwel het gehele vonnis vernietigen.

auteursrecht (artikel 3i/3ia/3ib Auteurswet 1912) en/of

<

(gewoonte)witwassen (artikel 4zoter/bis Wetboek van
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[medeverdachte 3] en/oféén of meer ander(e) perso(o)n(en)
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Strafrecht) en/of valsheid in geschrift (artikel 225 Wetboek

meer herinneren, is bepaalde door de verdediging ver-

van Strafrecht).

zachte e-mailcorrespondentie niet meer beschikbaar en

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijf-

zijn camerabeelden niet bewaard gebleven. Gelet op de

fouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor

inhoud van het procesdossier en het verhandelde ter

niet geschaad in de verdediging.

terechtzitting, kan naar het oordeel van het hof echter niet

worden gezegd dat de waarheidsvinding hierdoor dermate
Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in
de strafvervolging
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ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging. De verdediging heeft alle ruimte gekregen en

a.

tO

geweld is aangedaan, dat dit zou moeten leiden tot de niet-

De verdediging heeft zich op de gronden als nader in de

ook genomen om onderzoekswensen te formuleren en de

pleitnota verwoord op het standpunt gesteld dat het Open-

inhoud van het procesdossier te onderzoeken en te betwis-

baar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard

ten. Zo zijn in hoger beroep op verzoek van de verdediging

in de strafvervolging. Deze gronden komen - zeer kort

diverse getuigen gehoord en aanvullende processen-verbaal

samengevat - op het volgende neer.

opgemaakt. Dat niet alle door de verdediging verzochte

a. de termijn van berechting is onredelijk lang, waarbij

gegevens bewaard zijn gebleven en zodoende konden worden

door uitzonderlijke feiten en omstandigheden de waar-

getoetst en niet alle gewenste getuigen konden worden

heidsvinding onherstelbaar is beschadigd;

gehoord of effectief konden worden bevraagd maakt dit

b. een deel van de onder l tenlastegelegde feiten is ver-

niet anders. Het verweer faalt daarom.

jaard, omdat de in de art. en 31 en 3ia van de Auteurswet

Een en ander neemt niet weg dat wel sprake is van een

strafbaar gestelde feiten op grond van art. 33 van diezelfde

schending van de redelijke termijn, zoals het hof hierna zal

wet misdrijven zijn. Deze worden bedreigd met een gevan-

overwegen bij de op te leggen sanctie. Het hof zal daarmee

genisstraf van zes maanden respectievelijk één jaar. Op

rekening houden bij de bepaling van de hoogte van de straf.

grond van art. 91 in verbinding met art. 70 lid l onder z" en
art. 72 lid 2 Sr bedraagt de verjaringstermijn voor deze fei-

Ad b. Het hof verwerpt dit verweer. Aan de verdachte zijn

ten ten hoogste twaalf jaren (2 x 6 jaren). Een groot deel van

onder l de misdrijven van de art. en 31 en 3ia van de

de onder l ten laste gelegde pleegperiode dateert echter

Auteurswet tenlastegelegd in combinatie met art. sib van

van meer dan twaalf jaar geleden, zodat het Openbaar

de Auteurswet. Op laatstgenoemd misdrijf is een gevange-

Ministerie voor dat deel van de tenlastelegging niet-ont-

nisstraf gesteld van ten hoogste vier jaar of een geldboete

vankelijk in de strafvervolging behoort te worden ver-

van de vijfde categorie. Wanneer sprake is van een gevan-

klaard;

genisstraf van drie jaar of meer bedraagt de verjarings-

c. de grondslag en de loop van de verdenking zijn ongenoeg-

termijn op grond van art. 70 lid l, aanhef en sub 3, Sr twaalf

zaam en onherstelbaar verantwoord, het una via-beginsel is

jaar. Deze termijn is door de vervolging van de verdachte

geschonden en de uitbesteding van het opsporingsonderzoek

gestuit. De totale verjaringstermijn bedraagt ingevolge

aan een derde, Stichting Brein, is onvoldoende verantwoord;

art. 72 lid 2 Sr daarom 24 jaar (2x 12 jaar). Deze termijn is

d. het gelijkheidsbeginsel is geschonden, doordat mede-

thans nog niet verstreken. Het verweer wordt mitsdien ver-

verdachte [medeverdachte 3] voor een aanzienlijk kortere

worpen.

periode is vervolgd, de strafeis tegen hem beduidend lager
was en er tegen hem geen ontnemingsvordering is inge-

Ad c. De door de verdediging in het kader van de niet-ont-

steld.

vankelijkheid onder c. genoemde verweren hebben betrek-

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

Wetboek van Strafvordering. Alvorens specifiek op deze

king op vormverzuimen als genoemd in art. 359a van het

verweren in te gaan zal het hof eerst het beoordelingskader

Ad a. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 juni 2008

schetsen.

(ECLI:NL:HR:20o8:BD2578) bepaald dat een overschrijding
van de redelijke termijn niet leidt tot een niet-ontvankelijk-

Beoordefingskader verweren in kader art. 3590 Sv

verklaring van het Openbaar Ministerie in de strafvervol-
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ging, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Regel is dat over-

Het hof stelt het volgende voorop. Art. 359a Sv - dat inge-

schrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd

volge art. 415, eerste lid, Sv ook in hoger beroep van toepas-

door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd

sing is - houdt, beknopt weergegeven, in dat de strafrech-

indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Dit

ter, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek

standpunt van de Hoge Raad is standaardjurisprudentie,

vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden her-

waarop geen uitzondering wordt gemaakt.

steld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken,

De verdediging heeft- zakelijk weergegeven - aangevoerd

kan bepalen dat de hoogte van de straf wordt verlaagd, ver-

LU
EU

dat door het tijdsverloop de waarheidsvinding onherstel-

kregen bewijs wordt uitgesloten, dan wel het Openbaar

baar is 'beschadigd'. Het hof constateert dat door het tijds-

Ministerie niet ontvankelijk is in zijn strafvervolging

=)

verloop de waarheidsvinding in beperkte mate is bemoei-

indien door het verzuim geen sprake meer kan zijn van een

h-

lijkt. Zo zijn inmiddels twee verbalisanten en één getuige

behandeling van de zaak die aan de beginselen van een

<

overleden, zodat zij niet (nogmaals) kunnen worden

behoorlijke procesorde voldoet.
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bevraagd, kan een aantal getuigen zich zaken niet goed

w
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Art. 359a Sv formuleert een bevoegdheid en niet een plicht

Ten slotte kan de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar

om rechtsgevolgen te verbinden aan vormverzuimen bij

Ministerie als rechtsgevolg in beeld komen indien is gehan-

het voorbereidend onderzoek, en biedt de mogelijkheid te

deld in strijd met de grondslagen van het strafproces (m. n.

volstaan met de constatering dat een vormverzuim is

verdeling van bevoegdheden OM/rechter) en dat dan

begaan. Aan de rechtspraak over de verschillende in art.

zelfs in geval er niet verwijtbaar is gehandeld en zonder

359a Sv genoemde rechtsgevolgen ligt als uitgangspunt ten

schending belangen van verdachte (vgl. HR l juni 1999,

grondslag dat het rechtsgevolg in verhouding moet staan

ECLI:NL:HR:l999:ZDll43/NJ 1999/567, r.o. 3.6-3.8 en HR

Q

tot de aard en de ernst van het vormverzuim en het door de

3 juli 2001, ECLI:NL:HR;AB2732, r.o. 3.4 en 3.6).

o;

verdachte als gevolg van het vormverzuim geleden nadeel.
Dat betekent tevens dat, waar mogelijk, wordt volstaan met

L.

c
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Optreden Stichting Brein

het - vanuit het perspectief van de met vervolging en
berechting van strafbare feiten gemoeide belangen bezien

Door de verdediging zijn verweren gevoerd met betrekking

- minst verstrekkende rechtsgevolg.

tot het optreden van de Stichting Brein en de samen-
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werking tussen de Stichting Brein en de FIOD. Het hof
Een vormverzuim kan worden omschreven als het niet

overweegt grotendeels met de rechtbank als volgt.

naleven van strafprocesrechtelijke geschreven en ongeschreven vormvoorschriften. Bij de beoordeling van een

De verdediging meent dat de Stichting Brein in feite als

vermeend vormverzuim houdt de strafrechter rekening

opsporingsambtenaar heeft gefungeerd, in welk verband

met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de

zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan burgerpseudo-

ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt

koop, en dat de FIOD - en daarmee ook het Openbaar

veroorzaakt. Voor wat betreft het belang dat door hetvorm-

Ministerie - niet de benodigde zorgvuldigheid heeft

verzuim is geschonden, geldt als uitgangspunt dat het

betracht bij het verkrijgen van onafhankelijke en betrouw-

belang van de verdachte geschonden dient te zijn en niet

bare informatie. Volgens de verdediging is ook sprake

dat van een ander. Het belang van de verdachte dat het

geweest van misleiding van de rechter-commissaris door

gepleegde feit niet wordt ontdekt, kan niet worden aange-

de FIOD, door onjuiste informatie te verstrekken in het

merkt als een rechtens te respecteren belang, zodat een

kader van het verkrijgen van toestemming voor het inzet-

eventuele schending van dit belang als gevolg van een

ten van de telefoontap, en is de vervolging van verdachte in

vormverzuim niet een nadeel oplevert als bedoeld in art.

strijd met de Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude.

359a, tweede lid, Sv (vgl. HR 4 januari zou, LJN BM6673, NJ
zoiz/145, r.o. 3.2.2).

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat niet aanneme-

lijk is geworden dat het handelen van de Stichting Brein als
Ter zake van de beoordeling van de ernst van het verzuim

onrechtmatig moet worden aangemerkt, dan wel dat de

zijn de omstandigheden van belang waaronder het ver-

Stichting Brein buiten haar bevoegdheden is getreden. Dit

zuim is begaan en kan ook de mate van verwijtbaarheid

gelet op de destijds geldende Aanwijzing Intellectuele

van het verzuim een rol spelen. Bij de beoordeling van het

Eigendomsfraude van het Openbaar Ministerie (hierna: de

nadeel is onder meer van belang of en in hoeverre de ver-

Aanwijzing), waarin is bepaald dat bij bestrijding van

dachte door het verzuim daadwerkelijk in zijn verdediging

inbreuken op intellectuele- eigendomsrechten in beginsel

is geschaad.

civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf

De Hoge Raad heeft in bestendige jurisprudentie uitgemaakt

voorop dient te staan. Het initiatief tot dit civielrechtelijke

dat niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministe-

onderzoek gaat daarbij uit van de burger, in dit geval de

rie in de vervolging als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg

Stichting. Bij intellectuele eigendomsfraude is vaak echter

slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komt.

tevens het algemeen belang in het geding. In dat geval kan

Daarvoor is alleen plaats ingeval het in het voorbereidend

ook het strafrecht voor toepassing in aanmerking komen.

onderzoek begane vormverzuim daarin bestaat dat door met

Dit impliceert dat het privaatrecht voor die gevallen in

de opsporing of vervolging belaste ambtenaren een zodanig

beginsel niet het (enige) primaire handhavingssysteem is.

ernstige inbreuk op het recht van de verdachte op een eer-

Volgens de Aanwijzing kan het algemeen belang in het

lijke behandeling van zijn zaak is gemaakt dat geen sprake

geding zijn bij gedragingen waardoor de belangen van de

meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van art. 6

volksgezondheid en van een veilige samenleving in het

EVRM. Het moet dan gaan om een onherstelbare inbreuk op

algemeen worden bedreigd. Verder zijn het met name de

het recht op een eerlijk proces, die niet op een aan de eisen

grootschalige vormen van intellectuele eigendomsfraude,

van een behoorlijke en effectieve verdediging beantwoor-

plaatsvindend in beroep of bedrijf, die marktverstorend

dende wijze is of kan worden gecompenseerd. Daarbij moet

werken. Hierbij is evident sprake van parasiteren op de

die inbreuk het verstrekkende oordeel kunnen dragen dat in

reputatie, werfkracht en exclusiviteit van merken en/of

de bewoordingen van het Europees Hof voor de Rechten van

auteursrechtelijk beschermde werken. Tot slot is bij ver-

de Mens en de fundamentele vrijheden (EHRM): 'the procee-

moeden van organisatiecriminaliteit en/of vermoedelijke

dings as a whole were not fair' (vgl. HR 30 maart 2004,

betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit, straf-

ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5.; HR 13 september

rechtelijk optreden vereist, aldus de Aanwijzing.

2016, ECLI:NL:HR:zoi6:2059, r.o. 2.3.3-2.3.4. enHR l decem-

ber 2020, ECLI:NL;HR:2020:l889/l890, r.o. 2.5.2.).
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De vraag of het particuliere onderzoek rechtmatig is, wordt

Van een vormverzuim dat tot niet-ontvankelijkheid van het

niet beheerst door strafvorderlijke regels, maar door normen

Openbaar Ministerie zou moeten leiden zou wel sprake

van burgerlijk recht, in het bijzonder de criteria van onrecht-

kunnen zijn, wanneer door de FIOD aan de Stichting Brein

matige daad als bedoeld in art. 6:162 BW. De grenzen van wat

zou zijn verzocht opsporingsactiviteiten te verrichten ten

de Stichting Brein in dat kader mag doen zijn ruimer dan de

aanzien waarvan de FIOD zelf hetzij de bevoegdheid mist

strafvorderlijke bevoegdheden van opsporingsambtenaren.

dan wel deze wel heeft, echter slechts met in achtneming

De Hoge Raad laat veel ruimte voor het gebruik van bewijs-

van de aan de uitoefening daarvan verbonden strafvorder-

materiaal dat door particulieren is verkregen.

lijke waarborgen, waardoor de verzochte activiteiten van
de Stichting aan de FIOD zouden moeten worden toe-

a.
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Bij de beoordeling neemt het hof allereerst in aanmerking,

gerekend (de zogenaamde U-bocht constructie). Het is het

dat de Stichting Brein geen onderdeel uitmaakt van het

hof niet gebleken dat van een dergelijk verzoek sprake is

opsporingsapparaat en niet onder de verantwoordelijkheid

geweest of dat anderszins sprake is geweest van een

van het Openbaar Ministerie valt. Wel is van belang of en zo

zodanige bemoeienis van de FIOD met de Stichting Brein,

ja, in hoeverre de FIOD als opsporingsinstantie bemoeienis

noch vóór de start van het strafrechtelijk onderzoek noch

heeft gehad met de verkrijging van het materiaal door de

gedurende dat onderzoek, dat het (rechtmatige) optreden

Stichting Brein. Daar zal het hof, grotendeels in navolging

van de Stichting Brein aan de FIOD zou moeten worden

van de rechtbank, hierna nader op ingaan. Het hof is in

toegerekend. Evenmin kan worden gesproken van het

ieder geval niet gebleken van een situatie waarin het optre-

(onrechtmatig) initiëren dan wel faciliteren van opsporings-

den van de Stichting Brein zodanige schending van de

handelingen door de Stichting Brein zelf. Het feit dat er

beginselen van een behoorlijke procesorde of veronacht-

voorafgaand aan de start van het strafrechtelijk onderzoek

zaming van de rechten van de verdediging in de strafzaak

mogelijk contact is geweest tussen de FIOD en [getuige l],

tot gevolg heeft gehad, dat dit dient te leiden tot niet-ont-

die bij de Stichting Brein een klacht had ingediend over de

vankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de

handel in Masterboxen, maakt dat niet anders. Op geen

strafvervolging.

enkele wijze is gebleken dat door de FIOD vóór de start van
het strafrechtelijk onderzoek al een of meer opsporings-

De Stichting Brein is opgericht om inbreuken op intellec-

handelingen zouden zijn verricht jegens verdachte.

tuele eigendomsrechten te bestrijden, in beginsel in civielrechtelijk kader. In dat verband wordt juist van haar ver-

Ook van een 'structureel wegkijken' door de FIOD is naar

langddatzijmeewerktaaneengoedeinformatievoorziening

het oordeel van het hof geen sprake geweest. Het hof ziet in

en een adequate informatie-uitwisseling, alsmede dat zij

het dossier geen feiten en omstandigheden die noopten tot

samenwerkt met andere private en publiekrechtelijke par-

eerder strafrechtelijk ingrijpen van de FIOD.

tijen. De FIOD behoort tot deze laatste groep. De stelling
dat de Stichting Brein zich schuldig heeft gemaakt aan bur-

Anders dan de verdediging heeft betoogd, is het hof met de

gerpseudokoop snijdt geen hout. Zoals gezegd dient het

rechtbank van oordeel dat er geen aanwijzingen bestaan,

handelen van de Stichting Brein niet te worden getoetst

dat de FIOD niet de benodigde zorgvuldigheid heeft

aan de strafrechtelijke normen. Daarnaast kan, op grond

betracht bij het verkrijgen van informatie van de Stichting

van art. iz6ij Sv van burgerpseudokoop pas sprake zijn als

Brein. Met betrekking tot de verkregen informatie vóór de

de officier van justitie met een persoon - die geen opspo-

start van het opsporingsonderzoek, verwijst het hof naar

ringsambtenaar is - overeenkomt dat de persoon bijstand

hetgeen hiervóór is overwogen over het (rechtmatige) han-

verleent aan de opsporing. Van een dergelijke bijstand is

delen van de Stichting Brein en hetgeen is overwogen

het hof niet gebleken. De Stichting Brein kan als ieder

omtrent de bemoeienis die de FIOD daarbij heeft gehad.

ander aangifte doen van strafbare feiten, hetgeen zij in dit

Met betrekking tot de verkregen informatie na de start van

geval ook heeft gedaan. Of de aangifte en overige verkre-

het opsporingsonderzoek, wijst het hof op de inhoud van

gen informatie moet leiden tot een strafrechtelijk opspo-

de aanvullende processen-verbaal van de betrokken FIOD-

ringsonderzoek, wordt beoordeeld door de FIOD onder lei-

opsporingsambtenaren waarin op heldere wijze is gerela-

ding van het Openbaar Ministerie.

teerd, dat zij informatie van de Stichting Brein ontvingen

In deze zaak heeft de FIOD op 10 februari 2009 besloten om

aanleiding om aan de inhoud van die processen-verbaal te

een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het feit dat de

twijfelen en ziet daarin geen aanwijzingen dat sprake is

en ook hoe zij hiermee zijn omgegaan. Het hof heeft geen
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FIOD het strafrechtelijk onderzoek op deze datum is gestart

geweest van onzorgvuldig handelen door de FIOD. Daar

wil echter niet zeggen dat het de FIOD niet toegestaan is

komt bij dat de FIOD ook zelf onderzoek heeft verricht na

om vóór of na die datum contact te hebben dan wel te over-

aanvang van het strafrechtelijk onderzoek, (onder andere)

leggen met de Stichting Brein of dat het de Stichting Brein

bestaande uit het aanhouden van verdachten, het horen

niet toegestaan is om gegevens aan de FIOD door te geven.

van verdachten en getuigen, het verrichten van doorzoe-

Evenmin houdt het in dat het de Stichting Brein niet is toe-

kingen, het uitluisteren van tapgesprekken, het houden

gestaan om haar civielrechtelijke activiteiten ondertussen

van observaties en het verrichten van onderzoek aan in

voort te zetten jegens verdachte en de resultaten daarvan te

beslag genomen telefoons en computers. Daarnaast zijn er

delen met de FIOD. Van schending van het una via-beginsel

rechtshulpverzoeken gedaan ter verificatie van de infor-

is dan ook geen sprake.

matie van de Stichting Brein met betrekking tot de produc-

van de Masterboxen uit het onderzoek naar voren komt.

tie en de invoer van de illegale dvd's en cd's.

Overigens heeft verbalisant [naam verbalisant l] gerelateerd, zoals de raadsvrouw ook heeft aangegeven in haar

Ter adstructie van haar stelling dat misleiding van de rech-

pleitnota, dat hij de betreffende e-mail één op één heeft

ter-commissaris heeft plaatsgevonden, heeft de verdedi-

overgenomen in zijn ambtshandeling daaromtrent. De ver-

ging betoogd dat de tap is ingezet op grond van verklarin-

dediging is daarnaast voldoende in de gelegenheid gesteld

gen van [getuige l] en [getuige 2], terwijl in feite sprake was

om onderzoekswensen te formuleren zodat eventueel

c
LU
I-

z
LU

Q
3

van één 'de auditu'-verklaring. Het hof stelt met de recht-

(ander) ontlastend materiaal had kunnen worden onder-

ai

bank vast dat deze stelling niet juist is, nu uit het dossier

zocht. Ook op dit punt faalt derhalve het verweer van de

Q.

blijkt dat de betreffende telefoontap is toegestaan op grond

verdediging.

van verkregen informatie van de telefoontap op medever-

dachte [medeverdachte z]. Reeds gelet hierop treft deze

m
ce.

Ad d. De verdediging heeft aangevoerd dat medeverdachte

stelling geen doel.

[medeverdachte 3] voor een aanzienlijk kortere periode is ver-

Met betrekking tot de vervolgingsbeslissing van het Open-

volgd, dat de strafeis tegen hem beduidend lager was en er

baar Ministerie overweegt het hof met de rechtbank aller-

tegen hem geen ontnemingsvordering is ingesteld. Volgens

eerst, dat deze slechts onderworpen mag worden aan een

de verdediging is daarom het gelijkheidsbeginsel geschon-

marginale toets in verband met het opportuniteitsbegin-

den, omdat de zaken wel als soortgelijk zijn gepresenteerd.

3

sel. Vervolgens overweegt het hof in navolging van de

rechtbank dat in de Aanwijzing, zoals die destijds gold,

Het hof stelt voorop dat in art. 167, eerste lid, Sv aan het

onder punt 2 onder meer als grond voor strafrechtelijke

Openbaar Ministerie de bevoegdheid is toegekend zelf-

handhaving wordt vermeld 'Grootschalige namaak en

standig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld

piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt versto-

opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. De

ren'. Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat op

beslissing om tot vervolging over te gaan leent zich slechts

grond van de verkregen informatie tot 10 februari 2009 -

in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke

de datum waarop het opsporingsonderzoek is gestart - het

toetsing in die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen

Openbaar Ministerie redelijkerwijs kon vermoeden dat

plaats is voor een niet-ontvankelijkverklaring van het

daarvan sprake was. In deze Aanwijzing wordt verder

Openbaar Ministerie in de vervolging op de grond dat het

expliciet vermeld, dat de daarin genoemde gronden voor

instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar

strafvervolging niet cumulatief zijn.

is met beginselen van een goede procesorde, voor zover

Gezien het vorenstaande gaat het hof ook voorbij aan de

hier van belang met het verbod van willekeur - dat in straf-

stelling vairde verdediging dat de vervolging van verdachte

rechtspraak in dit verband ook wel wordt omschreven als

in strijd zou zijn met voormelde Aanwijzing. Het hof is van

het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging

oordeel dat er op 10 februari 2009 voldoende ernstige ver-

- om de reden dat geen redelijk handelend lid van het

denkingen waren om het opsporingsonderzoek te starten.

Openbaar Ministerie heeft kunnen oordelen dat met

Volgens de verdediging heeft het Openbaar Ministerie één

handhaving beschermd belang gediend kan zijn. Indien

(voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke
richting uit geredeneerd; het heeft geen onderzoek gedaan

een rechter op deze grond tot het oordeel komt dat sprake

naar de rol van andere personen, mogelijk zwaarwegend

is van een uitzonderlijk geval waarin het Openbaar Minis-

ontlastend materiaal is niet door hem onderzocht en vra-

terie om die reden niet-ontvankelijk moet worden ver-

gen van de verdediging zijn niet dan wel onvoldoende

klaard in de vervolging, gelden voor deze beslissing zware

beantwoord.

motivenngseisen.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat - gelet op de
inhoud van het dossier en de gang van zaken ter terechtzit-

Het ten onrechte niet of niet in dezelfde omvang vervolgen

ting - niet aannemelijk is geworden dat het Openbaar

van derden wier gedragingen evenzeer als die van de ver-

Ministerie in het opsporingsonderzoek onvoldoende

dachte het voorwerp van strafvervolging dienen te zijn,

onderzoek heeft verricht naar de eventuele betrokkenheid

leidt niet zonder meer tot niet-ontvankelijkheid van de

van andere personen dan wel dat het in weerwil van de ver-

officier van justitie in de strafvervolging tegen de ver-

dediging heeft nagelaten om nader onderzoek te verrich-

dachte (vgl. HR 16 april 1996, ECLI:NL:HR:l996:AD2525>.

ten in een later stadium. Het feit dat andere personen -

onder wie [betrokkene l] - niet zijn vervolgd, dan wel dat

Gelet op het vorenoverwogene en in aanmerking genomen

naar hen onvoldoende onderzoek zou zijn verricht, regar-

dat op grond van het dossier en het verhandelde ter terecht-

deert de zaak tegen de verdachte niet en doet dus aan de

zitting geconstateerd moet worden dat de rollen van ver-

rechtmatigheid van de vervolging van verdachte en het

dachte en medeverdachte [medeverdachte 3] niet gelijk zijn

bewijsmaterieel dat jegens hem is verzameld niet af. Het

en dat hun strafzaken dientengevolge ook niet gelijk zijn, is

I
u

feit dat e-mailcorrespondentie tussen [getuige l] en verba-

van een vervolgingsbeslissing die onverenigbaar is met de

oc.
UI

lisant [naam verbalisant i], die hierop betrekking heeft,

beginselen van een behoorlijke procesorde geen sprake.
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Bewezenverklaring
c
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vat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd.

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder l en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met
dien verstande, dat:

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts
gebruikt tot bewijs van dat bewezenverklaarde feit, of die
bewezenverklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud

UJ

Q
3

hij in de periode van l januari 2006 tot en met 19 oktober

CL

2010 in Nederland en/of in België en/of in Polen en/of in

Q.

Italië en/of Tsjechië en/of Bulgarije, tezamen en in vereni-

Indien tegen dit arrest beroep in cassatie wordt ingesteld,

ging met anderen,

worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die

meermalen, telkens opzettelijk een (groot) aantal, dvd's en

redengevend zijn voor de bewezenverklaring en die nog

cd's (in verzamelboxen onder de naam Masterbox en/of

niet genoemd zijn in dit arrest opgenomen in een aanvul-

Masterbox Disney classics en/of Masterbox Family Spe-

ling op het arrest. Deze aanvulling wordt dan aan dit arrest

cial), waarop met inbreuk op een anders auteursrecht

gehecht.

in
ce.

3

betrekking heeft.

(bioscoop)films en/of televisieseries en/of muziekwerken,
waarvan een gedeelte is vermeld op de aan de tenlasteleg-

De verdediging heeft op de gronden als nader in de pleit-

ging gehechte lijst, waren vervat, ter verveelvoudiging of

nota verwoord (subsidiair) integrale vrijspraak bepleit.

ter verspreiding voorhanden heeft gehad en/of heeft inge-

Deze gronden houden - kort samengevat - het volgende in.

voerd en/of heeft bewaard uit winstbejag,

a. de grondslag en de loop van de verdenking zijn ongenoeg-

en

zaam en onherstelbaar verantwoord, het una via-beginsel is

meermalen, telkens opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op

geschonden en de uitbesteding van het opsporingsonderzoek

eens anders auteursrecht, immers hebben hij, verdachte,

aan een derde, Stichting Brein, is onvoldoende verantwoord;

en zijn mededaders zonder toestemming van de recht-

b. de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 3]

hebbende(n) (bioscoop)films en/of televisieseries en/of

moeten worden uitgesloten van het bewijs nu het recht op

muziekwerken, waarvan een gedeelte is vermeld op de bij

effectieve verhoorbijstand is geschonden, mede gelet op de

deze tenlastelegging gevoegde lijst, verveelvoudigd,

verontrustende gang van zaken bij diens verhoren en het

terwijl hij, verdachte, voornoemde misdrijven als bedrijf

feit dat [medeverdachte 3] na afloop van het ge verhoor

heeft uitgeoefend;

volgens een proces-verbaal van bevindingen nog belastend
over de verdachte zou hebben verklaard;

2. hij in de periode van l januari 2006 tot en met 19 okto-

c. niet kan worden bewezen dat de verdachte de onder l

ber 2010 in Nederland en/of in België en/of in Polen en/of

tenlastegelegde feiten heeft medegepleegd. Er is geen

in Italië en/of Tsjechië en/of Bulgarije, heeft deelgenomen

bewijs dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste

aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door

samenwerking, laat staan dat de bijdrage van verdachte

een duurzaam samenwerkingsverband van meerdere per-

daaraan van voldoende gewicht was;

sonen, te weten hij, verdachte, [medeverdachte l] en [mede-

d. niet kan worden bewezen dat de verdachte heeft deelge-

verdachte 3] en welke organisatie tot oogmerk had het ple-

nomen aan een organisatie als bedoeld in het onder2 ten-

gen van misdrijven, namelijk het plegen van inbreuken op

lastegelegde. Het bewijs van wetenschap en (onvoorwaar-

het auteursrecht (artikel 3l/3ia/3ib Auteurswet) en vals-

delijk) opzet ontbreekt.

heid in geschrift (artikel 225 Wetboek van Strafrecht).
Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of

Grotendeels gelijkluidend als de overwegingen van de

anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is ver-

rechtbank overweegt het hof als volgt.

klaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Inleiding
Bewijsmiddelen1 en bewijsoverwegingen
Op l juni 2006 werd de Stichting Brein tijdens een voorDe beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte

lichtingsbijeenkomst voor videotheekhouders door een

is begaan, berust op de feiten en omstandigheden als ver-

videotheekhouder in het bezit gesteld van een Masterbox,

1 Inde hiernavolgende bewijsmiddelen wordt-tenzij anders ver-
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[naam verbalisant 6] en [naam verbatisant 1], beiden

meld - verwezen naar het proces-verbaat 'Masterbox' van de

opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst/FIOD, d.d. 7 april

Betastingdienst/FIOD-ECD, dossiernummer [nummer], in de

zon, met als bijlagen in de wettelijke vorm opgemaakte

wettelijke vorm opgemaakt door verbatisant [naam verbali-

processen-verbaalen/of andere geschriften, zonder doorto-

sant 5], opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst/FIOD-

pend genummerde pagina's, en het tweede aanvullend proces-

ECD, d.d. 8 maart 2011, met als bijlagen in de wettelijke vorm

verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door [naam verbali-

opgemaakte processen-verbaal en/of andere geschriften, voor-

sant l], opsporingsambtenaar bij de Betastingdienst/FIOD,

zien van de doorlopend genummerde pagina's 1 tot en met

d.d. 27 september 2on, met als bijlagen in de wettelijke vorm

79999/54. Bij dit proces-verbaat horen twee aanvullende

opgemaakte processen-verbaalen/of andere geschriften,

processen-verbaat: het aanvullend proces-verbaal,dossier-

eveneens zonderdoorlopend genummerde pagina's. Alle

nummer [nummer], in de wettelijke vorm opgemaakt door

verklaringen zijn, voorzover nodig, zakelijk weergegeven.

die bestond uit dvd's en een cd. De Stichting Brein is vervol-

betreffende Masterboxen zijn vervaardigd.5 Door de FIOD

gens een civiel onderzoek gestart, dat onder meer bestond

is vastgesteld dat de edities l tot en met 23 gebrande recor-

uit het online aankopen van Masterboxen. Zi] concludeerde

dables betreffen.6

dat de door haar verkregen Masterboxen bestonden uit
kopieën van originele werken en dat deze kopieën zonder

Polen

toestemming van de rechthebbenden van de betreffende

De IFPI heeft in haar verklaring van 16 augustus 2011 als

film- en muziekwerken werden geproduceerd en verspreid.

conclusie vermeld dat de discs van de Masterboxen 24 tot

Het verloop en de resultaten van het civiele onderzoek wer-

en met 38 (a), de Masterbox Disney Classics en de Master-

den door de Stichting Brein samengevat in een rapport. Dit

box Family Special zijn geproduceerd in Polen bij het

rapport is op 31 augustus 2006 overhandigd aan de FIOD.

bedrijf [naam bedrijf l] of bij het bedrijf [naam bedrijf z] .

De FIOD besloot een dossier aan te leggen met betrekking

Itaiië

tot de illegale handel in Masterboxen, waarin soortgelijke

De IFPI heeft in haar verklaring van 16 augustus zou als

meldingen en relevante informatie opgenomen kon worden.

conclusie vermeld dat de discs van Masterbox 41 (a) zijn

Zij zag destijds nog geen aanleiding voor het starten van

vervaardigd in Italië bij het bedrijf [naam bedrijf 3].

»-
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een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. In de periode na
31 augustus 2006 ontving de FIOD CIE-informatie, alsmede

Tsjechië

diverse meldingen van verschillende instanties (Stichting

De IFPI heeft in haar verklaring van 16 augustus 2011 als

Brein, politie en douane) en rapporten van de Stichting

conclusie vermeld dat;

Brein over de illegale handel in Masterboxen en personen

- 25 van de 36 discs uit de Masterboxen 38b, 39 en 40 zijn

die mogelijk hierbij betrokken zouden zijn. Er werd beslo-

vervaardigd in Tsjechië bij het bedrijf [naam bedrijf 4];

ten een tripartiet overleg te houden, welk overleg heeft

- 92 van de 144 discs afkomstig uit de Masterboxen 4l(b)

plaatsgevonden op 10 februari 2009. In dat overleg is
besloten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek te starten.

Tijdens dit onderzoek is onder andere het volgende naar

tot en met 52 zijn vervaardigd in Tsjechië bij het bedrijf
[naam bedrijf 4].
Van de resterende discs was de herkomst niet te herleiden.

voren gekomen.

Bulgarije
De maandelijkse uitgifte van Illegale Masterbox.en.

De IFPI heeft in haar verklaring van 16 augustus zou als

Zowel door de Stichting Brein als door de Stichting Buma

zijn vervaardigd in Bulgarije bij het bedrijf [naam bedrijf 5];

conclusie vermeld dat de discs van de Masterboxen 53 en 54

Stemra, de Nederlandse Vereniging van de Producenten-

19 van de 36 discs van de Masterboxen 55, s6, 58 zijn ver-

en Importeurs van beeld- en geluidsdragers en Höcker

vaardigd in Bulgarije bij het bedrijf [naam bedrijf 6]. Van de

Advocaten is aangifte gedaan ter zake van overtreding van

resterende discs was de herkomst niet te herleiden.7

de Auteurswet. Uit deze aangiftes blijkt dat de werken die
in de Masterboxen zijn opgenomen zonder toestemming

De productie van Masterbox discs in Polen

van de rechthebbenden zijn vervaardigd en verspreid.2

Tijdens het opsporingsonderzoek van de FIOD werd gecon-

Naar aanleiding van de verkregen informatie van de Stich-

stateerd, dat op een website op 6 maart 2006 een bericht

ting Brein en de IFPI werd door de FIOD contact gelegd met

was geplaatst, waarvan de inhoud als volgt luidde: 'Ik ben

de politie in Warschau. Aan de FIOD werd medegedeeld dat

op zoek naar een handelaar in masterbox dvd sets er zijn er

de politie van Warschau op 12 februari 2009 de fabriek

al 2 in omloop (...)'.3 Verder heeft [medeverdachte l] op

[naam bedrijf l] was binnengetreden in het kader van een

27 oktober 2010 verklaard dat hij sinds 2006 bij de Master-

eigen strafrechtelijk onderzoek ter zake van piraterij en dat

box betrokken is geraakt en dat hij nu op Masterbox 57 zit.4

een partij Masterboxen nummer 38 in beslag was genomen.

Het hof leidt uit het vorenstaande af dat de Masterbox

Na het bekend worden van deze informatie is de FIOD op

maandelijks is uitgebracht sinds januari 2006.

9 maart 2009 afgereisd naar Polen, teneinde na te gaan of
er in het onderzoek van de Poolse politie relevante infor-

De productie van Masterboxen

matie naar voren was gekomen voor het in Nederland
gestarte opsporingsonderzoek. Door een medewerker van

De International Federation of the Phonographic Industry

de Poolse politie werd aan de FIOD medegedeeld dat uit de

(IFPI) te Londen is door diverse instanties gevraagd om

tot dan toe verkregen informatie de betrokkenheid van een

38 verschillende edities van de Masterbox forensisch te

Nederlander naar voren was gekomen, welke bij de Poolse

onderzoeken, teneinde vast te stellen waar de discs van de

verdachten bekend stond onder de naam [voornaam,

2 Het eerste aanvullende proces-verbaat d.d. 7 april zon, waarbij

5 Het tweede aanvullende proces-verbaal d.d. 27 september

de genoemde aangiftes als bijlagen zijn opgenomen.
3 Hetproces-verbaalonderzoeksperiode, pagina203i van het
eindproces-verbaal.
4 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4018
van heteindproces-verbaal.

2on, nummer 0-148.
6 Het eerste aanvullende proces-verbaal d.d. 7 april 2011, Aan-

gifte Brein/technisch rapport.
7 Het tweede aanvullende proces-verbaal d.d. 27 september
zon, nummer D-148.
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klinkend als die van medeverdachte 2). Deze [voornaam,

De FIOD heeft nader onderzoek gedaan naar de gebruiker

klinkend als die van medeverdachte 2] zou gebruik maken

van het telefoonnummer [telefoonnummer l], Uit dit

van het telefoonnummer [telefoonnummer ij. [voornaam,

onderzoek bleek dat voormeld nummer op naam stond van

klinkend als die van medeverdachte 2] zou de tussen-

[medeverdachte z],10 hetgeen ook door [medeverdachte 2]

persoon zijn tussen de Nederlandse organisatie en de Poolse

zelf is bevestigd."

verdachten en hij zou contante betalingen hebben gedaan

[medeverdachte 3] heeft verklaard dat hij eind 2007 samen

aan de Poolse verdachten voor het persen van illegale

met [medeverdachte 2] in Polen is geweest, waar zij samen

dvd's.8

m

EU

3

diverse bedrijven hebben bezocht. Beiden hebben visitekaartjes van [naam bedrijf 9] onder hun eigen naamgege-

Q.

De Poolse politie heeft onder meer de heer [getuige 3] als

vens achtergelaten.12

verdachte gehoord, [getuige 3] heeft verklaard dat hij eind
2007 begin 2008 een persoon genaamd '[voornaam, klin-

De productie van A/lasterbox discs in Italië

kend als die van medeverdachte 2]' heeft ontmoet in Polen.
'[voornaam, klinkend als die van medeverdachte 2]' zei dat

Op 21 april 2009 werd door de Stichting Brein telefonisch

hij een Nederlander was. Op verzoek van deze '[voornaam,

aan de FIOD medegedeeld dat in Italië een fabriek bekend

klinkend als die van medeverdachte 2]' heeft [getuige 3]

was geworden, waar mogelijk Masterboxen geproduceerd

dvd's en cd's laten persen. '[voornaam, klinkend als die van

zouden worden. Tevens deelde de Stichting Brein mede dat

medeverdachte 2]' zei de auteursrechten te hebben, maar

Guarda di Finanza een strafrechtelijk onderzoek hiernaar

[getuige 3] heeft nooit een schriftelijke verklaring hiervan

zou gaan instellen. Voormelde informatie werd op 24 april

ontvangen. De schijven werden gemaakt door de bedrijven

2009 gevolgd door schriftelijke informatie van Europol

[naam bedrijf 7] en [naam bedrijf z]. Het bedrijf [naam

waarin werd vermeld dat gedurende het onderzoek in Italië

bedrijf l] perste datgene wat [getuige 3] bij [naam bedrijf 7]

de naam van de Nederlander [medeverdachte z], ook

had besteld. Vervolgens werden de schijven bedrukt door

genaamd [medeverdachte 3], was opgedoken. Deze Neder-

de firma van [getuige 3].

lander had een Italiaans bedrijf in Bologna gevraagd om

De eerste productielijn bestond enkel uit dvd's en is onder-

90.000 cd'/dvd's te produceren met muziek en films en had

schept in Nederland of Duitsland.

hierbij een visitekaartje van [naam bedrijf 9] achtergelaten.13

Tijdens een ontmoeting in Warschau tussen [getuige 3] en

Op 27 mei 2009 heeft Guarda di Finanza een doorzoeking

'[voornaam, klinkend als die van medeverdachte 2]'

gedaan bij de firma [naam bedrijf 3] in Bologna. Bij deze

beweerde laatstgenoemde dat dit was gebeurd, omdat de

doorzoeking zijn 80.230 dvd's/cd's met daarop auteurs-

IFPI-code ontbrak. Hij heeft vervolgens [getuige 3]

rechtelijke beschermde werken in beslag genomen, waar-

gevraagd of de volgende keer de dvd's verstuurd zouden

van 42.670 op een verhullende wijze waren verpakt, door

kunnen worden zonder factuur, '[voornaam, klinkend als

het aanbrengen van afvalmateriaal bovenop de spindels.

die van medeverdachte 2]' heeft [getuige 3] 5 titels (matrij-

Daarnaast is een kopie van de order afkomstig van de

zen), projecten van de bedrukking en een telefoon gegeven,

Nederlandse vennootschap [naam bedrijf 10] in beslag

met het verzoek om hem per sms in contact te treden.

genomen. De order betrof een productie van 84.000 stuks

[getuige 3] heeft vervolgens 30.000 schijven laten maken

met betrekking tot 12 video- en audio-titels.14 In de bedrijfs-

en bedrukt, waarna de schijven naar het door '[voornaam,

ruimte van [naam bedrijf 3] werd een machine aangetrof-

klinkend als die van medeverdachte 2]' opgegeven adres

fen, waarop op dat moment dvd's van Masterbox editie 41

zijn verstuurd. Dit adres was van de firma [naam bedrijf 8]

werden vervaardigd. De FIOD heeft vastgesteld dat deze

te Eindhoven. De schijven zijn daadwerkelijk gelost in

dvd's qua uiterlijke kenmerken en titels identiek waren aan

Tilburg, '[voornaam, klinkend als die van medever-

dvd's van de Masterbox editie 41, die volgens het IFPI zijn

dachte 2]' is naar Polen gekomen om de schijven contant af

vervaardigd in Tsjechië.15

te rekenen. Nadien hebben nog diverse producties van

Bij voormelde doorzoekingwas aanwezig de heer [getuige 4],

schijven plaatsgevonden, '[voornaam, klinkend als die van

vennoot van [naam bedrijf 3]. Hij heeft verklaard dat begin

medeverdachte zj' heeft [getuige 3] op enig moment

mei 2009 ene [voornaam, klinkend als die van medever-

gevraagd om bij de schijven een zak productieafval toe te

dachte 2] contact met [naam bedrijf 3] heeft opgenomen,

voegen, [getuige 3] heeft '[voornaam, klinkend als die van

omdat hij geïnteresseerd was in het maken van kopieën

medeverdachte z]' voor het laatst gezien in januari 2009

van dvd's en cd's voor de Nederlandse markt. Vervolgens

tijdens een ontmoeting in Polen.9

heeft diezelfde [voornaam, klinkend als die van mede-

h-

8 Het startproces-verbaat, pagina 2005 van het eindproces-verbaat.

12 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4068-4069

u

9 Het proces-verbaat van verdachten verhoor, pagina 7139-7143
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van heteindproces-verbaal.
10 Hetproces-verbaalvan bevindingen herkomst mobiel &onderzoek bankrekening, pagina 2058-2062 van heteindprocesverbaal.
n Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4056
van heteindproces-verbaat.

van heteindproces-verbaal.

13 Het proces verbaal bevindingen zaak Italië, pagina 2169 en 2172
van het eindproces-verbaal.
14 Het proces-verbaat van de doorzoeking ter plaatse en de beslagtegging, pagina 7342 en 7344 van het eindproces-verbaal.
15 Het proces verbaal bevindingen zaak Italië, pagina 2171 van het
eindproces-verbaal.

verdachte 2] een bezoek gebracht aan [naam bedrijf 3] en is

De productie van Masterbox discs in Bulgarye

een offerte aan hem uitgebracht, met welke offerte [voor-

r»«
t-

naam, klinkend als die van medeverdachte 2] akkoord is

Op 25 oktober 2010 werd in Tilburg door de politie een

gegaan. Hij maakte gebruik van het Skypecontact [mede-

Bulgaarse vrachtwagen onderschept, met als lading dvd's en

verdachte 3]. Met betrekking tot de in beslag genomen

cd's van Masterbox editie 58. Op de 'packing list' werd ver-

42.640 dvd's/cd's heeft [getuige 4] verklaard, dat deze op

meld dat het in totaal 97.200 stuks betrof. De goederen

verzoek van de klant op spindels moesten worden aan-

waren afkomstig van het bedrijf [naam bedrijf 6] te Bulgarije

geleverd, met daarbovenop een laag afval.16

en bestemd voor [naam bedrijf n] te België.24 In werkelijk-

Aan (getuige 4] zijn foto's getoond. Ten aanzien van één

heid moest de lading, anders dan op de vrachtbrief vermeld,

van de aan hem getoonde foto's heeft [getuige 4] verklaard:

afgeleverd worden bij de firma [naam bedrijf 12] te Tilburg.25

'geloof met redelijke zekerheid, dat het zou kunnen gaan

Op 2 februari 2011 is in het kader van een rechtshulp-

om de persoon afgebeeld op de foto met nummer 42 (...) ik

verzoek van Nederland aan Bulgarije mevrouw [getuige 6]

zou er zekerder van zijn als ik een kleurenfoto zou kunnen

gehoord, [getuige 6] is werkzaam als technisch secreta-

zien.'17 [getuige 4] is een kleurenfoto van [medeverdachte 2]

resse bij [naam bedrijf 6]. Zij heeft verklaard dat [naam

getoond tijdens hetverhoorbij de rechter-commissaris. Hij

bedrijf 6] Masterboxen heeft vervaardigd in opdracht van

heeft toen te kennen gegeven de man op die foto te herken-

een Belgische of Nederlandse opdrachtgever. De discs wer-

nen als zijnde de [voornaam medeverdachte z] die met hem

den niet in doosjes verpakt, maar zaten op spindels en wer-

contact heeft opgenomen met betrekking tot de productie

den steeds naar hetzelfde adres gestuurd, [getuige 6]

van de dvd's/cd's.18 Bij de raadsheer-commissaris werd door

meent dat dit een adres in Tilburg betrof. De naam [mede-

de getuige [getuige 4] niemand herkend.19

verdachte 3] komt haar bekend voor.26
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Ook was bij de doorzoeking aanwezig mevrouw [getuige 5],
de wettelijke vertegenwoordiger van [naam bedrijf 3].zo

[medeverdachte 3] bekent betrokken te zijn geweest bij de

Zij heeft verklaard een schriftelijke opdracht te hebben

productie van Masterboxen in Bulgarije. In het najaar van

gekregen van de vennootschap [naam bedrijf 10] .zl

2009 heeft hij voor de eerste keer een bezoek gebracht aan

De productie van Masterbox di'scs in Tsjechië

voorjaar van 2010 is gevraagd of [naam bedrijf 6] Master-

de firma [naam bedrijf 6]. Tijdens een tweede bezoek in het
boxen kon produceren. Tijdens dit tweede bezoek zijn
Op 22 juni 2010 is een doorzoeking gedaan bij de firma

afspraken gemaakt met betrekking tot productieaantallen,

[naam bedrijf 4] te Praag. Bij deze doorzoeking zijn uit de

prijzen, invullingen van documenten, de wijze van verzen-

administratie van [naam bedrijf 4] documenten in beslag

ding van de dvd's en cd's, de wijze van informatie-uitwisse-

genomen.22 Eén document betreft een orderbevestiging

ling en het doen van betalingen. Dit heeft geleid tot de

van 4 maart 2009, waarop onder 'customer information' de

daadwerkelijke productie van Masterboxen door [naam

firma [naam bedrijf 10] te Schijndel wordt genoemd. Het

bedrijf 6].27 [medeverdachte 3] heeft verklaard zich te

betreft een orderbevestiging van de vervaardiging van

hebben beziggehouden met het onderhouden van de con-

77.000 dvd's en 7.000 cd's. De dvd's zijn afzonderlijk voor-

tacten met [naam bedrijf 6] en met het versturen van de

zien van een titel, waarin steeds het nummer 45 wordt

masters. Daarnaast moest hij ervoor zorgen dat het gepro-

genoemd.

duceerde op tijd aankwam in Nederland en dat [naam

Het hof memoreert in dit verband, dat de IFPI heeft gecon-

bedrijf 6] in het bezit werd gesteld van een contract en

cludeerd dat er discs van de Masterbox editie 45 zijn ver-

'declaraüons'.

vaardigd bij [naam bedrijf 4]. Onder 'Packing specification'

Uit deze 'declarations' moest blijken dat de opdrachtgever

wordt telkens vermeld 'on spindle'.23

over de auteursrechten beschikte.
De 'declarations' werden door [medeverdachte 3] voorzien

van valselijke informatie, waarbij hij de naam van de firma

16 Het proces-verbaal van de doorzoeking ter plaatse en de
beslaglegging, pagina 7342-7346 van heteindproces-verbaat.

17 Het proces verbaal bevindingen zaak Italië, bijlage F6-F7,
pagina 2186-2187 van heteindproces-verbaal.

18 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 4] bij de
rechter-commissarisd.d.ydecemberaon.
19 Het proces-verbaal van verhoor getuige middels videoconferentiedoorderaadsheer-commissaris, betreffende hetverhoor
van [getuige 4] d.d. 26 februari 2019, pagina 1-2.
zo Het proces-verbaal van de doorzoeking ter plaatse en de
beslaglegging, pagina 7342 van heteindproces-verbaal.
21 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina 7489 van het
eindproces-verbaal.
22 Hetproces-verbaalvan bevindingen Tsjechië, pagina 2143 van
heteindproces-verbaal.

23 Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek documenten

[naam bedrijf 4], pagina 2144-2146 van heteindproces-verbaat;
D025 tot en met Do28, pagina 5063-5066 van het eindprocesverbaal.
24 Hetproces-verbaalvan bevindingen, pagina 2263-2264 van het
eindproces-verbaal.
25 Het proces-verbaal verklaring van de gehoorde, pagina4l63
van heteindproces-verbaal.
26 Hetproces-verbaalvan een getuigenverhoor, pagina 7832-7834
van heteindproces-verbaat.
27 Het eerste aanvullende proces-verbaal d.d. 7 april 2011,
nummer V03-12; het tapgesprek 300023087, pagina 6023 van
heteindproces-verbaal.
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[naam bedrijf u] heeft gebruikt. Ook heeft [medever-

[medeverdachte 3] heeft (in tegenstelling tot de verdachte)

dachte 3] UPS Waybills vervalst en contante betalingen

in zijn algemeenheid openheid van zaken gegeven. In zijn

gedaan aan [naam bedrijf 6] .2S

verklaringen heeft hij ook zichzelf belast. Het hof heeft

[medeverdachte 3] stelt te hebben gehandeld in opdracht

verklaringen, met dien verstande dat het hof geen geloof

van zijn opdrachtgever, met wie hij communiceerde via

hecht aan zijn laatste verklaring bij de raadsheer-commis-

zijn hushmail account, zijnde [e-mailadres l].29 Op de com-

saris dat de verdachte geen bemoeienis heeft gehad met

geen enkele reden te twijfelen aan de oprechtheid van deze

ce.

puter van [medeverdachte 3] zijn e-mailgesprekken aange-

Masterboxen. Het hof hecht geloof aan het relaas van de

Q.

troffen tussen voormeld e-mailadres en [e-mailadres 2]. In

verbalisanten dat [medeverdachte 3] buiten het verhoor

w
ac

=)

deze e-mailberichten wordt gesproken over stampers, mas-

om heeft verklaard dat de verdachte de opdrachtgever was

ters, dvd's, cd's en de nummers 55-12,56, 57-1,57-2, 57-8 en

tot de vervaardiging van de Masterboxen. Die verklaring

57-9. Deze e-mailberichten zijn vergeleken met sms-

strookt niet alleen met het andere bewijsmateriaal tegen

berichten die zijn verstuurd tussen de telefoonnummers

de verdachte, dat deels al is besproken en deels hieronder

[telefoonnummer 2] en [telefoonnummer s].30 Hieruit

nog aan de orde komt, maar past ook bij zijn verklaring ter

bleek dat kort na een verstuurd e-mailbericht een sms werd

terechtzitting van het hof, waarbij de verdachte ook aan-

verstuurd, die betrekking leek te hebben op het verzonden

wezig was, dat hij om veiligheidsredenen geen verklaring

e-mailbericht. [medeverdachte 3] heeft bekend de betref-

wilde afleggen.

fende sms'jes te hebben verstuurd. Hij heeft de telefoon
met het nummer [telefoonnummer 2] gekregen om te com-

Met betrekking tot het standpunt van de verdediging dat

municeren met de persoon die hem de telefoon heeft

het proces-verbaal waarin de belastende verklaring van

gegeven.31 Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] hoort

[medeverdachte 3] is vervat (AH-126) van het bewijs moet

bij een telefoontoestel dat zich in de beschikkingsmacht

worden uitgesloten, overweegt het hof het navolgende. Het

van de verdachte bevond.32

hof stelt voorop dat bij de waardering van afgelegde verklaringen als bewijsmiddel rekening dient te worden gehou-

[medeverdachte 3] heeft verder verklaard dat de verdachte

den met bijvoorbeeld het tijdsverloop, mogelijk relevante

de financier en de opdrachtgever was voor de vervaardi-

omstandigheden waaronder de verklaringen zijn afgelegd,

ging en verspreiding van Masterboxen.33

eventuele betrokkenheid van degene die de verklaring
heeft afgelegd en de mate waarin verklaringen ondersteu-

Het hof heeft geen reden om aan de verklaring van [mede-

ning vinden in andere bewijsmiddelen. Op diverse momen-

verdachte 3] te twijfelen. Op ambtseed is door twee verbali-

ten is de verdediging in de gelegenheid geweest om de

santen gerelateerd dat [medeverdachte 3] buiten het ver-

getuige te bevragen. Voor zover het gevoerde verweer ziet op

hoor om heeft verklaard dat de verdachte de opdrachtgever

bewijsuitsluiting van de verklaring van [medeverdachte 3]

was tot de vervaardiging van Masterboxen. Duidelijk wordt

wegens schending van beginselen van een goede proces-

dat [medeverdachte 3] dit om veiligheidsredenen niet in

orde, omdat aan [medeverdachte 3] toezeggingen zouden

het officiële verhoor wilde verklaren. De getuige [mede-

zijn gedaan die uiteindelijk zijn geschonden, is het hof van

verdachte 3] is ook ter gelegenheid van de terechtzitting

oordeel dat ook dit verweer verworpen dient te worden.

van het hof d.d. 7 oktober 2019 verhoord. In het kader van

Immers, uit art. 6 EVRM noch uit enige jurisprudentie

dit verhoor heeft hij op tal van vragen geen antwoord wil-

volgt dat afgeweken zou moeten worden van het zogeheten

len geven. Op dat moment was de verdachte eveneens in de

Schutznorm-vereiste. De ratio daarvan is daarin gelegen,

zittingszaal aanwezig, [medeverdachte 3] heeft toen niet

dat de verdachte in beginsel geen beroep toekomt op

verklaard dat de verdachte geen bemoeienis heeft gehad

schending van normen, voor zover die normen jegens een

met de Masterboxen, maar dat hij - [medeverdachte 3] -

ander dan de verdachte zijn geschonden. Het eventueel

om veiligheidsredenen, die hij ook niet nader wenste te

jegens de medeverdachte [medeverdachte 3] begane ver-

onderbouwen, geen verklaring wilde afleggen. Besloten is

zuim maakt naar het oordeel van het hof geen inbreuk op

vervolgens het verhoor te laten plaatsvinden in het kabinet

enig rechtens te respecteren belang van de verdachte.

van de raadsheer-commissaris, buiten de aanwezigheid van

de verdachte. Bij die gelegenheid heeft [medeverdachte 3]

Op 19 oktober 2010 is bij de doorzoeking van de auto van de

een andere verklaring afgelegd, inhoudende dat de ver-

verdachte een dvd met opschrift 58-9 aangetroffen. De

dachte geen bemoeienis heeft gehad met Masterboxen.

inhoud van deze dvd is vergeleken met een dvd van de op

28 Het proces-verbaat verhoor van een verdachte, pagina 4078-

30 Het proces-verbaal onderzoek computerbestanden locatie B, F
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met D045, pagina 5087-5089 van het eindproces-verbaal.
29 Het eerste aanvullende proces-verbaat d.d. 7 april 2011,
nummer V03-12; het proces-verbaat verhoor van een verdachte,
pagina4t00 van het eindproces-verbaal.

en N, pagina 2387-2392 van heteindproces-verbaal.
31 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, pagina4l02van het
eindproces-verbaat.
32 Het proces-verbaal onderzoek mobiele telefoons [medeverdachte 3], pagina 2369 van het eindproces-verbaal.
33 Het tweede aanvullende proces-verbaatd.d. 27 september
20n, nummerAH-126.

25 oktober 2010 onderschepte lading Masterboxen. De

Daarnaast heeft hij verklaard dat de opdrachtgever dezelfde

inhoud van deze dvd's kwamen met elkaar overeen.34

persoon is als degene die de masters overhandigde.40 Door
[medeverdachte 3] is, zoals hiervoor reeds is overwogen,

Door het hof is nader onderzoek aan de dvd gelast. Ook het

tegenover de verbalisanten verklaard dat zijn opdracht-

NFI komt tot de conclusie dat de beide dvd's dezelfde

gever verdachte [verdachte] was. Tevens constateert het hof

bestandsgegevens bevatten.35 Door de verdediging is naar

dat op de in de auto van de verdachte aangetroffen dvd met

voren gebracht dat niet duidelijk is welke discs zijn onder-

viltstift '58 - 2' was geschreven. Het aantreffen van deze

zocht. Het hof volgt dit verweer niet. Zowel uit het proces-

dvd in de auto van [verdachte] past derhalve in de verkla-

verbaal van politie36 als uit het rapport van het NFI37 is dui-

ring van [medeverdachte 3] dat de verdachte de opdracht-

delijk dat een dvd uit de onderschepte lading is vergeleken

gever was van de vervaardiging van de Masterboxen.

met de dvd die in de auto van de verdachte is aangetroffen.

Door de verdediging is aangevoerd dat een juist onderzoek

De vrachtwagen met de onderschepte dvd's, bevatte dvd's

aan de dvd's niet meer kon plaatsvinden omdat deze bescha-

die nog niet op de markt waren gebracht. Het hof stelt op

digd waren. Het hof constateert dat de verbalisanten van

basis hiervan vast, dat de verdachte de beschikking had

politie in bovengenoemd proces-verbaal geen melding heb-

over een kopie van de Masterbox disc 58-9, reeds vóórdat

ben gemaakt van het beschadigd zijn van de dvd's, maar tot

deze op de markt was gebracht. De verdachte heeft hier-

de conclusie komen dat de bestanden op deze dvd's gelijk

voor geen afdoende verklaring gegeven. Zijn verklaring dat

zijn. Ook het NFI komt tot deze conclusie. Het eventueel

hij voor iemand een bestand op een disc moest branden en

beschadigd zijn van de dvd's is voor het NFI - dat zeer zorg-

dan een kopie voor zichzelf mocht behouden, terwijl hij

vuldig opereert - blijkbaar geen belemmering geweest om

niet meer weet voor wie hij dat dan gedaan zou hebben,

tot deze conclusie te komen. Een reden om te twijfelen aan

wijst het hof als onvoldoende concreet en hoogst onwaar-

de betrouwbaarheid van het onderzoeksresultaat, levert de

schijnlijk ter zijde. Daarbij overweegt het hof dat de ver-

stelling van de verdediging in ieder geval niet op.
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dachte op 3 januari 2010 heeft verklaard dat hij de naam
van de betrokken 'kennis' niet wil noemen, zodat zijn ver-

fhaam bedrijf 10]

klaring in zoverre ook niet verifieerbaar is. Het feit dat de
verdachte een dergelijke dvd in zijn auto had past echter

Het hof stelt op basis van de hierboven gebezigde bewijs-

wel goed in de verklaring van [medeverdachte 3] dat de ver-

middelen vast, dat bij het onderzoek naar de productielo-

dachte de opdrachtgever was van de vervaardiging van de

caties in Polen, Italië en Tsjechië de naam [naam bedrijf 8]

Masterboxen en dit kan in combinatie worden gezien met

of [naam bedrijf 10] naar voren is gekomen, als zijnde de

het feit dat in de beschikkingsmacht van de verdachte ook

afnemer van de dvd's en cd's.

een telefoon is aangetroffen waarmee hij met [medever-

De heer [betrokkene 2] is eigenaar/enig aandeelhouder van

dachte 3] communiceerde. Door het NFI is geconstateerd

de firma [naam bedrijf lo], officieel geheten [naam

dat de in de auto aangetroffen dvd niet de 'master' dvd was

bedrijf 10] (hierna: '[naam bedrijf 10] '). [betrokkene 2]

voor de vervaardigde dvd's die in de vrachtauto zijn aange-

heeft ten overstaan van de FIOD verklaard, dat de namen

troffen. Dit doet echter aan het bovenstaande niet af. Voor

Masterbox en [naam bedrijf 4] hem niets zeggen en dat het

het vervaardigen van een dvd-box konden meerdere 'masters'

laten persen van dvd's niet tot de werkzaamheden van

worden vervaardigd, waarvan er één in het daadwerkelijke

[naam bedrijf 10] behoort, [naam bedrijf 10] houdt zich

productieproces in de fabriek wordt betrokken. Het ligt

enkel bezig met cd-recycling. De namen [medeverdachte 2],

dan ook in het geheel niet voor de hand dat een gebruikte

[verdachte], [medeverdachte 3] en [medeverdachte l]

master-dvd in de auto van de verdachte zou liggen. Norma-

komen hem niet bekend voor. Wanneer [betrokkene 2] in

liter zou deze in de fabriek waar de dvd's werden vervaar-

de administratie van [naambedrijflo]nazoekt of de namen

digd zijn achtergebleven. Daarbij heeft [medeverdachte 3]

van verdachten hierin voorkomen, ziet hij dat op 30 mei

verklaard dat hij de masters voor de dvd-boxen 55 t/m 58

2007 een bezoek is gebracht aan het bedrijf [naam bedrijf 9].

overhandigd heeft gekregen van een contactpersoon op

[betrokkene 2] weet bijna zeker dat zijn vroegere werk-

een parkeerplaats en deze heeft opgestuurd naar Bulgarije.38

nemer [betrokkene 3] bij [naam bedrijf 9] is geweest en dat

Tevens heeft [medeverdachte 3] verklaard dat de masters

[betrokkene 3] zaken heeft gedaan met [medeverdachte 2],

met viltstift waren gemerkt, bijv. 57-1, 57-2 enz. en hij de

die gebruik maakte van het e-mail adres [e-mailadres 3J.41

masters steeds door dezelfde persoon kreeg aangeleverd.39

3
34 Het eerste aanvullende proces-verbaat d.d. 7 april 2011,
nummer AH-om; het proces-verbaal dvd-vergetijking,
pagina 2441 van heteindproces-verbaal; D-oo6, pagina 5015
van heteindprocesverbaal, proces-verbaatMasterbox
d.d.8 maart 2011, pagina 10 en 34.

35 Rapport 'Digitaal onderzoek aan optische schijven' van het NFI
d.d. 8 april 2021, pagina?.
36 Hetproces-verbaaldvd-vergetijking, pagina 2441 van heteindproces-verbaal.

37 Zie noot35.
38 Het proces-verbaat verhoor van een verdachte, pagina4o85
van heteindproces-verbaal.
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39 Het proces-verbaat verhoor van een verdachte, pagina 4085
van heteindproces-verbaal.
40 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina
40857van heteindproces-verbaal.
41 Het proces-verbaat van verhoor getuige, pagina 4243-4246 van
het eind proces-verbaat.
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gedaan in opdracht van een man die door [getuige 7]

In het kader van het strafrechtelijk opsporingsonderzoek is

hij de dozen naar de [adres] in Goirle gebracht. Op 16 augus-

op 4 maart 2010 een telefoontap geplaatst op het telefoon-

tus 2010 heeft [getuige 7] in opdracht van de man in het

'de man in het zwart' wordt genoemd. De tweede keer heeft

nummer [telefoonnummer l]42, in gebruik bij [mede-

zwart dozen en tafels weggehaald bij de [adres] te Goirle.

verdachte 2]. Tijdens een telefoongesprek op l juni 2010

Hierbij heeft [getuige 7] de hulp van de verdachte inge-

tussen [medeverdachte 2] en ene [betrokkene 4] vraagt

schakeld, die hem heeft geholpen bij het inladen.49

Q;

[medeverdachte 2] of een man kan komen helpen bij het

[getuige 7] is in een later stadium gehoord als verdachte.

a.

lossen van een container om 11:00 uur.43 Naar aanleiding

Tijdens dit verhoor gaf hij te kennen eerder niet helemaal

van dit gesprek heeft de FIOD op 2 juni 2010 een observatie

de waarheid te hebben gesproken. Niet de man in het

uitgevoerd in de omgeving van het bedrijfspand gelegen

zwart, maar de verdachte heeft [getuige 7] gevraagd om de

aan het adres [adres] te Eersel. Op dit adres was sinds

tafels weg te halen bij de [adres].50 De verklaringen van

10
ce.

3

l januari 2008 het bedrijf [naam bedrijf 9] van [mede-

[getuige 7] worden ondersteund door camerabeelden

verdachte 3] gevestigd, [medeverdachte 2] maakte gebruik

waarop is te zien dat een man en de verdachte samen op

van de faciliteiten van [naam bedrijf 9] en zijn bedrijf [naam

16 augustus 2010 tafels in een vrachtauto laden, vanuit de

bedrijf 13] was ook gevestigd op hetzelfde adres.44 Het

loods gelegen aan de [adres]. De vrachtauto rijdt weg en

observatieteam van de FIOD zag dat door twee mannen een

komt op een later moment weer terug bij de loods. De ver-

container werd gelost bij voormeld bedrijfspand. De con-

dachte is ook dan aanwezig en laadt samen met een andere

tainer was beladen met pallets met daarop kartonnen

man een pallet vol met opgevouwen bruine dozen vanuit

dozen. Een deel van de lading werd in een bestelauto, een

de loods in de vrachtauto.51

Mercedes Benz met het kenteken [kenteken], geplaatst en
het andere deel werd opgeslagen in de opslagruimte van
het bedrijfspand.45

Door de verdachte is verklaard dat een deel van de waarne-

mingen, inhoudende dat hij een of meer tafels heeft vertild
klopt, maar dat hij niet betrokken is geweest bij het tillen

Uit gegevens van de douane bleek dat de container was

van kartonnen dozen. Door de raadsvrouw werd verzocht

ingevoerd onder de naam [naam bedrijf 9], met als eige-

de camerabeelden te bekijken, dan wel te reconstrueren

naar [medeverdachte 3], onder het containernummer

wat op de camerabeelden te zien zou kunnen zijn geweest,

[nummer]. Deze container was beladen met '12 pallets s.t.c.

nadat gebleken was dat de camerabeelden niet meer

546 cartons 3 disc digi tray met een bruto gewicht van

beschikbaar waren.

5747,8 kg zonder merken of nummers'.46

Het hof heeft geen reden om aan de ambtsedig opgemaakte
Op u juni 2010 wordt voormelde bestelauto opnieuw gezien

processen-verbaal inhoudende de bovengenoemde waar-

bij het adres [adres] te Eersel, met een blanke man als

nemingen te twijfelen. Door de verdachte is bevestigd dat

bestuurder. In de loods staan lege pallets en bruine dozen.

hij ter plekke is geweest en de herkenning van de verdachte

Vanuit de loods worden vier pallets met bruine dozen in de

door de observanten wordt hiermee ondersteund. Ook

bestelauto geladen. De bestuurder van de bestelauto rijdt

wordt bevestigd dat door hem geholpen is met het tillen

(uiteindelijk) naar het adres [adres] te Goirle. Daar worden

van een of meer tafels. Ook dat onderdeel is derhalve goed

de bruine dozen door de bestuurder uitgeladen en naar

waargenomen en kon dus ook met de camera worden beke-

binnen gereden in het betreffende pand. De bestuurder

ken. In het licht hiervan heeft het hof geen reden om te

rijdt weg omstreeks 12:50 uur.47

twijfelen aan de juistheid van de waarneming van de observanten aan de hand van de camerabeelden dat ook met kar-

Uit onderzoek kwam naar voren dat de bestelauto op 2 juni

tonnen dozen is gesjouwd door de verdachte.

2010 was gehuurd op naam van [getuige ?].48 De heer

[getuige 7] heeft als getuige verklaard dat hij tweemaal op

Op een onder de verdachte in beslag genomen computer

de [adres] is geweest om dozen op te halen. Dit heeft hij

zijn afbeeldingen van 'inlays' aangetroffen.52 Op 19 oktober

42 Het proces-verbaal aanvang telefoontap [tetefoonnummen],

47 Hetproces-verbaalvan observatie, pagina 3553-3556 van

pagina 3193 van het eindproces-verbaal.

43 Hettapgesprek [nummer], pagina 6061 van heteindprocesverbaal.
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44 Hetproces-verbaalvan bevindingen m.b.t. [adres] te Eersel,
pagina 2063 van het eindproces-verbaal; het proces-verbaal
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eindproces-verbaal; het stam proces-verbaal, pagina 14 van het
45 Het proces-verbaal van eigen waarneming op 2 juni 201 o,
pagina 2129-213 l van heteindprocesverbaal.
46 Het eerste aanvullende proces-verbaat d.d. 7 april zon,
nummerAH-0117.

heteindproces-verbaal.

48 Hetproces-verbaalvan bevindingen [getuige?], pagina 2245
van heteindproces-verbaat.
49 Het proces-verbaal verhoor van een getuige, pagina 4238-4240
van heteindproces-verbaal.
50 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4187 van
het eindproces-verbaal.

51 Het proces-verbaal van bevindingen beelden [adres] Goirle
periode 27 juli t/m 17 augustus, pagina 2242-2243 van heteindproces-verbaal.
52 Het eerste aanvullend proces-verbaal d.d. 7 april 2011, nummer
AH-0113; 041 en 042, pagina 5085-5086 van heteindprocesverbaal.

2010 heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de loods

[getuige 8] heeft de goederen zelf nooit gezien, hij factu-

gelegen aan de [adres] te Goirle. In de loods werden vier

reerde alleen maar. Een en ander is gestopt in augustus

plastic 'inlays' aangetroffen, welke gelijk zijn aan de 'inlays'

2009 door het faillissement van [naam bedrijf u].58 De

zoals aangetroffen in de Masterboxen. Daarnaast werden

opdracht tot factureren kreeg [getuige 8] van [mede-

in totaal 14 losse dvd's van Masterbox 55 aangetroffen, als-

verdachte 2J59.

De verkoop van Masterboxen door [medeverdachte 3]

56 tot en met 58 is niets aangetroffen.53

[Medeverdachte 3] bekent Masterboxen te hebben inge-

tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] gesproken

kocht en verkocht, waaronder Disney Masterboxen. Hij

over een container die morgen wordt afgeleverd en dat ze

stelt eind 2008 hiermee te zijn begonnen. In het begin lag

dat met z'n tweeën moeten doen. Naar aanleiding van dit

zijn omzet rond 500 stuks per maand. In een later stadium

gesprek wordt wederom een observatie uitgevoerd door de

betrof het 700 stuks per maand, [medeverdachte 3] had

FIOD in de omgeving van de [adres]. Gezien wordt dat door

een winstmarge van e 2,00 per verkochte Masterbox.60

[medeverdachte 2] en een man op 9 september 2010 een

gebruikte drie telefoons voor de in en verkoop van Master-

container wordt gelost bij het pand aan de [adres].

boxen;

De container is beladen met een aantal pallets met daarop

- het nummer [telefoonnummer 2] gebruikte hij voor het

de andere man binnengereden in het pand.54 Uit gegevens
van de douane bleek dat voormelde container is ingevoerd

onder de naam [naam bedrijf 9], met [medeverdachte 3] als
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Op 9 september 2010 wordt tijdens een telefoongesprek

kartonnen dozen. De lading wordt door [medeverdachte z] en
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plaatsen van bestellingen bij de leverancier;
- het nummer [telefoonnummer 4] gebruikte hij om
bestellingen te ontvangen van afnemers;
- het nummer [telefoonnummer 5] gebruikte hij om con-

geadresseerde, onder het containernummer [nummer]. In

tact te onderhouden met de chauffeur die de Master-

deze container zaten 109.200 stuks van kunststofverpak-

boxen kwam afleveren.61

kingsmiddelen.55
Met betrekking tot het telefoonnummer [telefoonnum-

Uit gegevens van de douane bleek dat in de periode 27 okto-

mer 2] memoreert het hof dat [medeverdachte 3] vanaf dit

ber 2008 tot en met 3 september 2010 op negen verschil-

nummer sms-berichten heeft verstuurd naar het nummer

lende data containers met cd-doosjes dan wel verpakkings-

[telefoonnummer 3], behorend bij een toestel dat bij de ver-

materiaal van kunststof zijn geïmporteerd door [naam

dachte is aangetroffen, alsmede dat [medeverdachte 3] uit-

bedrijf 9], waaronder de twee containers die zijnwaargeno-

eindelijk tegenover twee verbalisanten heeft verklaard dat

men op 2juni 2010 en 9 september 20io.56

de verdachte de leverancier en de financier is van de

[medeverdachte 3] heeft over het lossen van containers aan

(handel in) Masterboxen.

de [adres] verklaard, dat de goederen in de containers verpakkingsmaterialen waren en bedoeld waren voor het

Het toestel behorend bij het telefoonnummer [telefoon-

verpakken van dvd's en cd's. Hij bestelde deze verpakkings-

nummer 5] is een geëncrypte telefoon.62

materialen bij een fabriek in Shenzen (China).57

Verdachte is eigenaar van [naam bedrijf l6].63 Als hij tele-

In het kader van het opsporingsonderzoek is ook de heer

foons verkoopt, zijn deze voorzien van encryptie software.64

[getuige 8] als getuige gehoord. Hij heeft verklaard dat hij in

[medeverdachte 3] maakte ook gebruik van een BlackBerry

verband met zijn eigen bedrijf [naam bedrijf 14] bekend is

met het telefoonnummer [telefoonnummer 6] .

geraakt met het bedrijf [naam bedrijf 9]. [medeverdachte 2]

Dit was zijn privé telefoon.65 In deze BlackBerry zijn de

heeft hem gevraagd om plastic verpakkingsmateriaal in te

contacten [letters, gelijk aan de voorletters van verdachte]

kopen van [naam bedrijf 9] en dit vervolgens door te ver-

en [naam] aangetroffen. Onder beide contacten werd

kopen aan een bedrijf genaamd [naam bedrijf 15].

het nummer [telefoonnummer 7] vermeld.66 Hierboven is

53 Hetproces-verbaalvan monsterneming en onderzoek,

60 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina40?2

pagina 2410-24 Uvan heteindprocesverbaal.
54 Hetproces-verbaatvan eigen waarneming 9 september 201 o,
pagina 2215-2217 van heteindproces-verbaat.
55 Hetproces-verbaalvan bevinding inhoud container [nummer],
pagina 2218-2219 van het eindproces-verbaal.
56 Heteerste aanvullende proces-verbaal d.d. 7 april 2011,
nummer AH-ony; het proces-verbaal van bevinding inhoud
container [nummer], bijlage 1, pagina 2220-2222 van heteindproces-verbaal.
57 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4068
van heteindproces-verbaal.
58 Het proces-verbaal verhoor van een getuige, pagina 4168-4169
van heteindproces-verbaal.
59 Het proces-verbaat verhoor van een getuige, pagina 4178 van
het eindproces-verbaal.

van heteindproces-verbaal; het proces-verbaal verhoor van
een verdachte, pagina4099van heteindproces-verbaal.
61 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina408g
van het eindproces-verbaal.
62 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4089
van heteindproces-verbaal.
63 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4106
van heteindproces-verbaal.

64 De eigen verklaring van verdachte [verdachte], welke als bijlage
is opgenomen bij de brief van mr. Weski van 26 augustus 2013.
65 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4089
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reeds aangehaald dat laatstgenoemd nummer in gebruik is

bij de verdachte moet ophalen. In het tweede gesprek

bij de verdachte. Daarnaast merkt het hof op 'dat [letters,

wordt gezegd dat de verdachte de telefoon gaat 'afgooien'

gelijk aan de voorletters van verdachte] de voorletters zijn

bij [medeverdachte l].7s Het hof memoreert in dit verband

van de verdachte.

dat de verdachte eigenaar is van [naam bedrijf 16] en dat de

De verkoop van Masterboxen door [medeverdachte l]

ware.

telefoons die hij verkoopt, zijn voorzien van encryptie-soft-

Q
3
a:

Zoals reeds hierboven vermeld, werd op 25 oktober 2010

Door de verdediging is betoogd dat het handelen van de

Q.

in Tilburg een transport Masterboxen van editie 58 uit

verdachte niet als medeplegen kan worden aangemerkt.

Bulgarije onderschept. In de cabine van de vrachtauto werd

De bewustheid bij de verdachte ontbreekt in de visie van de

een navigatiesysteem aangetroffen, waarin onder andere

verdediging en er is geen sprake van een bewuste en nauwe

het adres [adres] in Den Dungen stond geregistreerd.67 Op

samenwerking.

U)

Q:

3

dit adres bleek het bedrijf [naam bedrijf 17] gevestigd te
zijn, welke firma toebehoort aan [betrokkene 5] en [betrok-

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

kene 6]. [betrokkene 5] is gehoord en heeft verklaard dat
[medeverdachte l] één keer per maand zeven Masterboxen

Het hof stelt voorop dat de betrokkenheid aan een straf-

aan hem leverde. Deze Masterboxen werden vervolgens

baar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard

door [betrokkene 5] doorverkocht. Via [betrokkene 5] heeft

indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan

[medeverdachte l] ook Masterboxen aan [betrokkene 6]

sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste

geleverd.68

samenwerking. Ook indien het tenlastegelegde medeple-

gen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering
[medeverdachte l] is gehoord door de FIOD. Hij heeft ver-

tijdens het begaan van het strafbare feit, kan sprake zijn

klaard dat een Masterbox bestaat uit dvd's en cd's, met

van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samen-

daarop films, tv-series en/of muziekwerken.69 Hij heeft

werking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de

bekend Masterboxen te hebben ingekocht en verkocht. In

verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende

2006 is hij begonnen met de handel in Masterboxen. Het is

gewicht moeten zijn.

begonnen met de inkoop van 50 Masterboxen, maar dat

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening

werden er steeds meer. Hij verkocht aan verschillende

worden gehouden met onder meer de intensiteit van de

klanten en had een winstmarge van € 2,50 tot € 5,00 per

samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de

Masterbox. De opbrengst bewaarde hij in zijn woning in

voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het

Den Bosch. De (discs van de) Masterboxen werden door

delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aan-

hem opgeslagen in een door hem gehuurde loods in Wijk

wezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terug-

en Aalburg en in een door hem gehuurde garagebox in

trekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Den Bosch.70
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In de loods zijn 20 Masterboxen en 4 dozen met spindels

Uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting leidt het

aangetroffen.71 In de garagebox zijn 22 Masterboxen aan-

hof met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij

getroffen.72 [medeverdachte l] werd gebeld als er een

het tenlastegelegde onder ander het volgende af. De ver-

nieuwe Masterbox uitkwam.73 In de woning van [mede-

dachte was de opdrachtgever tot het vervaardigen van de

verdachte l] zijn twee mobiele telefoons in beslag genomen.

Masterboxen. Daartoe had hij onder andere contacten met

In één telefoon werd in de oproepenlij'st drie keer het nummer

[medeverdachte 3] en verstrekte hij de 'masters' voor de

[telefoonnummer 7] aangetroffen, welk nummer in gebruik

boxen aan [medeverdachte 3]. Hij had via e-mail en sms

is bij de verdachte. Voormelde oproepen zijn respectieve-

nauw contact met [medeverdachte 3] over deze vervaardi-

lijk binnengekomen op 5 september 2006, 6 september

ging. Ook was hij betrokken bij de verpakking van de dvd's

2006 en 17 december 2006.74 [medeverdachte l] en de ver-

en is hij ter plaatse geweest bij het uitladen van verpak-

dachte hebben ook telefonisch contact met elkaar gehad

kingsmateriaal, daarbij geholpen door [getuige 7], hetgeen

op u januari 2010 en 12 februari 2010. In het eerste gesprek

via camera's is geobserveerd. Bij [medeverdachte 3] zijn

wordt gesproken over een telefoon die [medeverdachte l]

aantekeningen aangetroffen die betrekking hebben op de

67 Hetproces-verbaalvan bevindingen d.d. 26 oktober 2010,

72 Deafstandsverklaring, pagina 2327 van heteindproces-verbaal.

pagina 2264 van het eindproces-verbaal.
68 Het proces-verbaal verhoor van een getuige, pagina 4270 van
het eindproces-verbaat; het proces-verbaal verhoor van een
getuige, pagina4276van heteindproces-verbaat.
69 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4022
van heteindproces-verbaal.
70 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4018-
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4020 van het eindproces-verbaal.
71 De afstandsverklaring, pagina 2314 van het eindproces-verbaal;
de afstandsverktaring, pagina 2316 van heteindproces-verbaal.

73 Het proces-verbaal verhoor van een verdachte, pagina 4022
van heteindproces-verbaat.
74 Hetproces-verbaalvan bevindingen m.b.t. telefoons,
pagina 2380-2381 van het eindproces-verbaal.
75 Het tapgesprek [nummer], pagina 6001 van heteindproces-

verbaal; het tapgesprek [nummer], pagina 6015 van heteindproces-verbaal.

opbrengsten van de dvd-boxen. Op basis hiervan kan wor-

van de verdachte/deelnemer aan de organisatie. Het oog-

den vastgesteld dat de verdachte volledig op de hoogte was

merk kan daarbij gericht zijn op een enkel, specifiek

van de gang van zaken en daartoe ook nauw heeft samen-

genoemd delict of meerdere delicten, maar een pluraliteit

gewerkt met andere verdachten, hetgeen door het hof als

daarvan is noodzakelijk. Het oogmerk impliceert dat de

medeplegen wordt gekwalificeerd. Het verweer faalt dus.

betreffende misdrijven (of pogingen of voorbereidingen

Deelneming aan een criminele organisatie

HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 425). Voor het bewijs van het

Het hof ziet zich in de onderhavige zaak gesteld voor de

ven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd

beantwoording van drie, onderling samenhangende vragen:

en aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de activi-

i. i) Was er sprake van een organisatie als bedoeld in

teiten die met dit doel worden verricht.

daartoe) nog niet hoeven te hebben plaatsgevonden (vgl.
oogmerk kan onder meer betekenis toekomen aan misdrij-

art. 140 Sr?

ii) Had deze organisatie als oogmerk het plegen van
misdrijven als bedoeld in art. 140 Sr?
iii) Kan het handelen van verdachte worden aangemerkt
als deelneming aan deze organisatie?
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Ad iii) Tot slot moet voor een bewezenverklaring van
art. 140 Sr worden vastgesteld of het handelen van de verdachte kan worden aangemerkt als deelneming aan de
organisatie. Van deelneming is in objectieve zin sprake

Het hof zal eerst het juridisch kader van deze samenhan-

indien een persoon behoort tot de organisatie en een aan-

gende vragen weergeven en vervolgens ingaan op het in

deel heeft in gedragingen, dan wel gedragingen onder-

het dossier aanwezige bewijs van verdachtes betrokken-

steunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met

heid.

de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie

juridisch kader

225; HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:BW5l6l en HR 14 maart

(vgl. HR 18 november 1997, ECLI:NL:HR:ZDo858/NJ 1998,
2017, ECLI:NL:HR:20l7:4l3).
Voor wat betreft het juridisch kader ter zake van deelneming aan een criminele organisatie op grond van art.

140 Sr geldt het navolgende.

Uit de bewijsmiddelen moet derhalve duidelijk worden dat
de verdachte behoort tot de organisatie en niet enkel is te
beschouwen als een sympathisant. Daarnaast moet sprake

Ad i) In de eerste plaats moet kunnen worden vastgesteld

zijn van enige, naar buiten gerichte activiteit die in nauw

dat sprake is van een organisatie. Onder een organisatie als

verband staat met de verwezenlijking van de misdrijven die

bedoeld in art. 140 Sr moet worden verstaan een samen-

de organisatie nastreeft. Deze activiteit kan bestaan uit het

werkingsverband met een zekere duurzaamheid en struc-

(mede)plegen van enig misdrijf of misdrijven, maar kan

tuur tussen de verdachte en ten minste één ander persoon.

ook bestaan uit het feitelijk verrichten van hand- en span-

Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon

diensten en (dus) het verrichten van handelingen die op

om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden

zichzelf niet zo zeer zijn te kwalificeren als een strafbare

aangemerkt moet hebben samengewerkt met, althans

vorm van daderschap, maar wel zijn aan te merken als

bekend moet zijn geweest met alle andere personen die

bovenbedoeld "een aandeel hebben in of ondersteuning

deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling

van gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband

van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is (vgl.

houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de

HR 20 maart 2018, ECLI;NL:HR:20i8:378). Een dergelijk

organisatie". Niet is vereist derhalve dat de verdachte aan

samenwerkingsverband kan blijken uit de onderlinge ver-

enig concreet misdrijf van de organisatie heeft deelgeno-

deling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van

men.

activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het

Naast deze objectieve vereisten dient de verdachte in

oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van

subjectieve zin in zijn algemeenheid te weten dat de orga-

de organisatie. Er is reeds sprake van een dergelijke organi-

nisatie als oogmerk heeft het plegen van een of meer mis-

satie wanneer één persoon met minimaal één of meer

drijven. Wetenschap bij de verdachte in de vorm van voor-

anderen voor een door hen gesteld doel samenwerken. Het

waardelijk opzet is op dit punt niet voldoende (vgl. HR

optreden als eenheid is geen absolute voorwaarde, en de

i8 november 1997, LJN:ZDo858/NJ 1998, 225; HR 8 oktober

juridische status van het samenwerkingsverband is niet

2002, 2002:AE565l/NJ 2003, 64 en HR 8 februari zou,

relevant. Ook hoeft er geen sprake te zijn van formeel

ECLI:NL:HR:20ii:B098l4). Niet is vereist derhalve dat de

afgebakende taken. Ten slotte hebben duurzaamheid en

verdachte enige vorm van opzet heeft gehad op een door de

gestructureerdheid betrekking op het bestanddeel 'organi-

organisatie beoogd concreet misdrijf.

satie' en niet op 'deelneming', zodat ook een relatief korte
bijdrage aan een duurzaam en gestructureerd samen-
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Ad i. Op grond van bovengenoemde feiten en omstandig-

LU
Q:

werkingsverband strafbaar kan zijn.

X
u

en

Q:

Ad ii) Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen is

heden is het hof van oordeel dat vaststaat, dat er in de peri-

voorts vereist dat de organisatie het oogmerk heeft van het

ode van l januari 2006 tot en met 16 oktober 2010 sprake is

plegen van een bepaald misdrijf of misdrijven. Het oog-

geweest van een criminele organisatie die tot oogmerk had

<
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om strafbare feiten te plegen, te weten de productie, ver-
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spreiding en distributie van illegale Masterboxen waarbij

Op het standpunt van de verdediging dat het proces-ver-

de Auteurswet werd overtreden. Naar het oordeel van het

baal waarin de belastende verklaring van [medever-

hof was namelijk sprake van een samenwerkingsverband

dachte 3] is vervat (AH-126) van het bewijs moet worden

tussen meerdere personen, dat gedurende een periode van

uitgesloten is het hof hierboven ingegaan. Het hof is der-

z

bijna vijf jaar op een gestructureerde wijze strafbare feiten

halve van oordeel dat de belastende verklaring van [mede-

a
3

pleegde.

verdachte 3], als opgenomen in AH-126, om die reden niet

Het hof leidt uit de hierboven gebezigde bewijsmiddelen

dient te worden uitgesloten van het bewijs.

uu

on

af, dat de organisatie als volgt te werk ging. De organisatie

a.

stelde maandelijks een Masterbox samen en liet deze Mas-

Voorts heeft de verdediging bepleit dat op grond van de

terboxen in diverse landen produceren. De edities l tot en

Salduz-jurisprudentie de verklaringen van de verdachte en

met 23 van de Masterbox betroffen gebrande recordables.

de medeverdachten van het bewijs dienen te worden uitge-

U)
ce.

3

De edities 24 tot en met 38 liet de organisatie in Polen pro-

sloten en dat de verdachte derhalve vrijgesproken dient te

duceren. Dit is geweest in de periode van eind 2007 tot en

worden. Het hof verwerpt dit verweer. Voor zover al sprake

met 9 februari 2009. Een deel van de edities 38 tot en met

zou zijn van handelen in strijd met de Salduz-jurispruden-

52 is in Tsjechië geproduceerd (van eind 2008 tot februari

tie - waarvan naar het oordeel van het hof in dit geval geen

20io) en nummer 41 in Italië (mei 2009). Tot slot zijn de

sprake is - heeft te gelden dat de verdachte ten aanzien van

Masterboxen met nummer 53 tot en met 56 en nummer 58

zichzelf geen belastende verklaringen heeft afgelegd terwijl

in Bulgarije geproduceerd (van juni 2010 tot en met okto-

hij niet was voorzien van rechtsbijstand, zodat die verkla-

ber 2010). Het hof gaat er op basis van hetgeen hiervoor is

ringen ook niet als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt.

weergegeven vanuit dat de eerste editie van de Masterbox

Met betrekking tot de medeverdachten, waaronder [mede-

is verschenen in januari 2006.

verdachte 3], komt niet uit het procesdossier naar voren

dat de medeverdachte(n) niet van rechtskundige bijstand
De organisatie stuurde de masters van de dvd's/cd's naar de

waren voorzien en als gevolg daarvan verklaringen hebben

buitenlandse producenten op, deed contante betalingen en

afgelegd. Ook voor zover het verweer op de stelling berust

zorgde voor valse 'declarations' waaruit moest blijken dat

dat de verklaringen van de medeverdachten wegens

de opdrachtgever over de rechten beschikte. Daarbij werd

Salduz-schending op de voet van art. 359a van het Wetboek

misbruik gemaakt van bedrijfsgegevens van diverse bedrij-

van Strafvordering van het bewijs moet worden uitgeslo-

ven waaronder [naam bedrijf 10] te Nederland en [naam

ten, faalt het. Als al moet worden aangenomen dat zich tij-

bedrijf il] te België. De organisatie zorgde ervoor dat de

dens hun politieverhoren gebreken hebben voorgedaan

dvd's/cd's naar Nederland werden vervoerd. Op verzoek

wat betreft de verhoorbijstand en dus sprake is van een

van de organisatie gebeurde dit op spindels met bovenop

vormverzuim, is het de vraag of dat verzuim derden-

afvalmateriaal. In Nederland werden de Masterboxen ver-

werking heeft. In beginsel staat de Schutznorm daaraan in

der samengesteld op het adres [adres] in Goirle, De verpak-

de weg. De Hoge Raad heeft evenwel een waarborg inge-

kingsmaterialen en/of inlays voor de Masterboxen werden

bouwd om te voorkomen dat de verdachte wordt geraakt in

in China besteld, waarbij op papier via het bedrijf van

zijn recht op een eerlijk proces wanneer een in strijd met

[getuige 8] een goederen- en geldstroom gecreëerd werd

art. 6 EVRM afgelegde verklaring van een medeverdachte

om de daadwerkelijke bestemming van de goederen te ver-

in zijn zaak wordt gebruikt, te weten 'indien door vormver-

hullen. Vervolgens werden de Masterboxen opgeslagen en

zuimen bij de totstandkoming van de verklaring van een

door diverse (tussen)handelaren in (grote) partijen op de

medeverdachte de betrouwbaarheid van die verklaring

markt gebracht. De partijen werden verkocht aan hande-

wezenlijk is beïnvloed, [zal] de rechter om die reden een

laren die de Masterboxen uiteindelijk aan particulieren

dergelijke verklaring buiten beschouwing laten' (vgl. HR

verkochten.

7 juni zou, ECLI;NL:HR:20ll:BP2740, NJ 2011/375). Datvan

Ad ii. Bovengenoemde organisatie was uitsluitend werk-

baarheid sprake is, acht het hof niet aannemelijk gewor-

zaam om gegevensdragers te produceren en daarbij de

den.

een dergelijke wezenlijke beïnvloeding van de betrouw-

betaling van Auteursrechten te omzeilen en criminele winsten te maken.

Onder verwijzing naar hetgeen met betrekking tot de ont-

vankelijkheid van het Openbaar Ministerie is overwogen, is
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Ad iii. De diverse deelnemers van de organisatie hadden in

het hof van oordeel dat evenmin bewijsuitsluiting dient

het geheel ieder een eigen rol. Zo was er een persoon die de

plaats te vinden als gevolg van de gestelde schending van

organisatie aanstuurde en zorgde voor de financiering.

de zorgplicht. Het feit dat bepaalde camerabeelden en

Daarnaast waren er personen die zich bezighielden met het

e-mailcorrespondentie niet meer beschikbaar zijn heeft tot

productieproces, het vervoeren van de dvd's/cd's en het ver-

gevolg dat deze geen rol meer kunnen spelen bij het beant-

pakken van de Masterboxen en tot slot waren er personen

woorden van de bewijsvraag, maar heeft naar het oordeel

die zich met de verkoop van Masterboxen bezighielden.

van het hof niet tot gevolg dat ander bewijsmateriaal niet

a
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tot het bewijs zou mogen meewerken. Het hof acht niet
Het hof dient de vraag te beantwoorden of de verdachte

aannemelijk geworden dat deze ontbrekende gegevens

deel heeft uitgemaakt van deze criminele organisatie en zo

ontlastend voor de verdachte zouden zijn. Bovendien

ja, welke rol de verdachte daarin heeft gehad.

merkt het hof op, dat verbalisant [naam verbalisant l] heeft

gerelateerd dat hij de betreffende, thans ontbrekende,

voorletters zijn van de verdachte en dat zijn roepnaam

IS

e-mail één op één heeft overgenomen in zijn ambtshande-

[voornaam verdachte] is. Aan de alternatieve verklaring

1-

ling daaromtrent, zodat de informatie daaruit niet verloren

die de verdachte heeft gegeven voor het gebruik van de

is gegaan en de verdediging daarvan kennis heeft kunnen

naam [letters, gelijk aan de voorletters van verdachte] door

nemen.

[medeverdachte 3] gaat het hof voorbij, nu in de BlackBerry
van [medeverdachte 3] onder de contacten [letters, gelijk

Anders dan de verdachte in zijn schriftelijke verklaring

aan de voorletters van verdachte] en [naam] het telefoon-

d.d. 26 augustus 2013 heeft gesteld, en dus ook anders dan

nummer van de verdachte is opgeslagen. Door de ver-

de raadsvrouw heeft betoogd, komt het hof tot het oordeel

dachte is betoogd dat de telefoon die bij' hem is aangetrof-

dat de verdachte een belangrijke rol heeft gespeeld in

fen, een telefoon is van een klant die is blijven liggen. Ook

bovengenoemde criminele organisatie en dat wettig en

aan dit betoog gaat het hof voorbij. Door [medeverdachte 3]

overtuigend kan worden bewezen, dat de verdachte zich

is verklaard dat hij met zijn opdrachtgever communiceerde

schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk inbreuk maken

met de telefoon met dit nummer. In de Blackberry van

op eens anders auteursrecht en op het ter verveelvoudiging

[medeverdachte 3] is dit nummer opgeslagen met de ver-

of ter verspreiding voorhanden hebben, het invoeren en

melding [letters, gelijk aan de voorletters van verdachte],

het bewaren uit winstbejag van voorwerpen waarin met

de voorletters van de verdachte. Met deze telefoon zijn uit-

inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat.

sluitend sms'jes verstuurd. Deze sms'jes houden veelal ver-

Daartoe heeft het hof acht geslagen op de hiervoor aan-

band met e-mailcommunicatie waarvan het e-mailadres op

gehaalde verklaring van [medeverdachte 3], die heeft ver-

de laptop van (de vriendin van) de verdachte is aangetroffen.

klaard dat de verdachte de opdrachtgever en financier voor

Dat de verdachte ook betrokkenheid heeft gehad bij de

de vervaardiging en verspreiding van de illegale Masterboxen

invoer van de inlays en/of verpakkingsmaterialen volgt

was. Deze belastende verklaring van [medeverdachte 3] wordt

naar het oordeel van het hof onder meer uit het volgende.

ondersteund door meerdere bewijsmiddelen. Allereerst

Op u juni 2010 is een lading dozen met door [medever-

kan op basis van de hierboven gebezigde bewijsmiddelen

dachte 3] bestelde inlays en drukwerk afgeleverd op het

worden vastgesteld, dat de verdachte alle medeverdachten

adres [adres]. In dat pand zijn bij de doorzoeking losse Mas-

kent en dat hij in de tenlastegelegde periode (veelvuldig)

terbox dvd's, inlays en gescheurd verpakkingsmateriaal

contact met hen heeft onderhouden via telefoon en e-mail.

aangetroffen. Het hof gaat er - mede door de verklaring

Voorts stelt het hof vast dat de verdachte via sms en e-mail

van [getuige 8], de resultaten van de zoeking op het adres

communiceerde over de productie van masters met [mede-

[adres] te Goirle en de observaties van uit - dat de inlays

verdachte 3]. Aan de alternatieve verklaring van de ver-

en/of verpakkingsmaterialen die in China werden besteld,

dachte dat mogelijk iemand anders op de laptop van zijn

waren bedoeld voor het samenstellen/verpakken van de

vriendin bij hem thuis verschillende malen zou zijn inge-

illegale Masterboxen en dat de loods aan de [adres] is

logd, gaat het hof als ongeloofwaardig voorbij. Dit gelet op

gebruikt als inpaklocatie van Masterboxen. Dat de ver-

het verband tussen de e-mailberichten en de gestuurde

dachte ook hierbij een rol heeft gespeeld, leidt het hof af uit

sms'jes naar een telefoon die zich eveneens in de beschik-

de resultaten van de observatie die heeft plaatsgevonden

kingsmacht van de verdachte bevond. De verdachte heeft

op 16 augustus 2010 en de verklaring die [getuige 7] daar-

evenmin namen gegeven van personen die de laptop zou-

over heeft afgelegd. Uit deze bewijsmiddelen volgt dat de

den kunnen hebben gebruikt, zodat het hof de mogelijk-

verdachte samen met [getuige 7] op voormelde datum de

heid dat het hier een e-mailadres van iemand anders

loods op de [adres] heeft leeg gehaald. De verklaring van de

betreft ongeloofwaardig acht, dit in het bijzonder vanwege

verdachte dat hij slechts [getuige 7] heeft geholpen op

de samenhang van het gebruikte e-mailadres met de sms'jes

diens verzoek (zonder te weten waarvoor), acht het hof,

naar de telefoon die bij de verdachte is aangetroffen.
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mede in het licht van het overige bewijsmateriaal, niet aan-

nemelijk. Het hof twijfelt dan ook niet aan de verklaring
De verklaring van [medeverdachte 3] dat de verdachte

van [getuige 7] dat hij handelde in opdracht van de ver-

binnen de criminele organisatie niet alleen een leidmg-

dachte. Anders dan de verdediging heeft betoogd, is het

gevende rol heeft gehad, maar ook zorgde voor de financi-

hof van oordeel dat deze verklaring van [getuige 7] wel als

ele middelen, wordt ondersteund door de bij [medever-

bewijsmiddel kan worden gebezigd. Niet aannemelijk is

dachte 3] aangetroffen notities met aantekeningen, waarop

dat [getuige 7] niet in staat was om zijn verklaring te lezen

meerdere bedragen worden vermeld, alsmede de zinsne-

vanwege zijn dyslexie. Uit niets blijkt dat hij daarvan mel-

des 'Kosten [letters, gelijk aan de voorletters van verdachte]

ding heeft gemaakt bij de FIOD. Integendeel, hij heeft zijn

', 'opmaken overzicht [letters, gelijk aan de voorletters van

handtekening onder zijn verklaring gezet. Het hof gaat dan

verdachte] ', '6ooo ontvangen van [letters, gelijk aan de

ook uit van de juistheid van die verklaring. Dat [getuige 7]

voorletters van verdachte]', '105x22 [voornaam verdachte]

hierover later anders heeft verklaard doet naar het oordeel

zelf gebruikt meegenomen'.76 Het hof merkt in dit verband

van het hof niet af aan de bewijskracht van de eerdere door

op dat [letters, gelijk aan de voorletters van verdachte] de

[getuige 7] afgelegde verklaring.
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76 D-020 tot en met 0-023, pagina 5055 tot en met 5058 van het
eindproces-verbaal.
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Daarnaast strookt de verklaring van de verdachte niet met
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tevens op een inbeslaggenomen computer een groot aantal

hetgeen is gezien tijdens de observatie. Zo stelt de ver-

tekstbestanden aangetroffen. Onderzoek wees uit dat deze

dachte in zijn schriftelijke verklaring dat hij één tafel in de

tekstbestanden beschrijvingen en namen van films zijn

vrachtwagen heeft geladen, terwijl is gezien dat er meer-

welke zijn opgenomen in de Masterbox editie l tot en met

dere tafels zijn ingeladen. Ook heeft hij ter terechtzitting in

Masterbox editie 26.

hoger beroep verklaard dat hij daarna is vertrokken en niet

Het betreft kleine stukjes tekst welke een sterke gelijkenis

meer ter plaatse was toen de vrachtwagen na een uur weer

vertonen met de tekst die op de omslag van de Master-

terugkwam, terwijl uit het proces-verbaal dat is opgemaakt

boxen per film als toelichting c.q. inleiding staat vermeld.

naar aanleiding van het uitkijken van de camerabeelden

Op het kartonnen omhulsel van de Masterbox staat de

het tegendeel blijkt. Het hof vindt voorts steun voor de

inhoud c.q. index van de desbetreffende Masterbox editie

belastende verklaring van [medeverdachte 3] in het gege-

vermeld. Zo staan de namen van alle films hierop vermeld

ven dat tijdens de doorzoeking in de auto van de verdachte

en onder de titel van elke film staat in een kort resumé

een recordable dvd is aangetroffen met daarop handge-

weergegeven waar deze film over gaat.82 Het hof kan zich

schreven '58-9'. Deze dvd heeft dezelfde inhoud als dvd

moeilijk een andere verklaring voor deze Word-bestanden

nummer 9 van Masterbox 58, waarvan de gehele zending

voorstellen dan dat deze zijn opgesteld teneinde de bege-

bij de invoer op 25 oktober 2010 is onderschept door de

leidende teksten bij de Masterboxen te vormen.

politie. Niet onvermeld kan in dit verband voorts blijven,
dat de verdachte per e-mail contact heeft gehad met een

Het is de combinatie van bovengenoemde bewijsmiddelen,

medewerker van het transportbedrijf [naam bedrijf i8], ter-

in onderlinge samenhang bezien, die naar het oordeel van

wijl uit de vervoersdocumenten van de vrachtauto en de

het hof de belastende verklaring van medeverdachte

verklaring van de chauffeur naar voren kwam, dat de goe-

[medeverdachte 3] op zodanige wijze ondersteunen, dat

deren afgeleverd moesten worden bij [naam bedrijf l8].77

het hof van oordeel is dat de aan de verdachte tenlastegelegde feiten, wettig en overtuigend bewezen kunnen wor-

Voorts is gebleken dat bij de verkoop van de Masterboxen

den verklaard. De door de verdachte gegeven alternatieve

door medeverdachten [medeverdachte 3] en [mede-

- maar niet verifieerbare - en ongeloofwaardige verklarin-

verdachte l] gebruik is gemaakt van door de verdachte

gen kunnen daaraan niet in de weg staan.

geleverde geëncrypte telefoontoestellen. Tot slot is nog van

belang dat bij de verdachte meerdere exemplaren van

Kort gezegd komt het er onder andere op neer dat de ver-

dezelfde Masterboxen 48 en 57 zijn aangetroffen, alsmede

dachte door [medeverdachte 3] wordt aangewezen als de

een flink aantal losse identieke discs behorende bij ver-

opdrachtgever voor de vervaardiging van de Masterboxen.

schillende edities van de Masterbox.78 De verdachte heeft

Hij heeft een dvd in de auto die qua inhoud overeenkomst

enkel een verklaring gegeven met betrekking tot de aanwe-

met een Masterbox in een vrachtauto met een onderschepte

zigheid van Masterbox 57, maar ook deze overtuigt niet, te

lading, die nog niet in de handel is. De verdachte heeft een

meer nu ook deze verklaring - doordat de verdachte

telefoon ter beschikking met een nummer dat door [mede-

wederom geen namen kan noemen - niet verifieerbaar is

verdachte 3] genoemd wordt als de telefoon waarmee hij

en hiermee ook geen verklaring wordt gegeven voor de

contact heeft met de verdachte. Op de laptop van verdachtes

overige aangetroffen dvd's en cd's.

vriendin staan mailcontacten die gebruikt werden in verband met de bestelling van Masterboxen, de verdachte is in

Op 19 oktober 2010 is tijdens de doorzoeking op het adres

een loods aanwezig waar de Masterboxen ingepakt worden

[adres] te Goirle een grote hoeveelheid verpakkingsmateri-

en hij helpt met het lossen van kartonnen dozen die bedoeld

aal aangetroffen, welke betrekking heeft op het verpak-

zijn voor de verpakking van de Masterboxen.

ken/samenstellen van de Masterboxen. Zowel van num-

Door de verdachte worden voor alle onderdelen van het

mer l als van nummer 55 en van een aantal tussenliggende

aanwezige bewijsmateriaal mogelijke andere verklaringen

nummers is verpakkingsmateriaal aangetroffen.79 Bij de

gegeven, maar geen van deze verklaringen overtuigt en

verdachte zijn in digitale bestanden purchase orderformu-

geen van deze verklaringen is verifieerbaar gebleken. Het

Heren van [naam bedrijf 19] aangetroffen ter zake van

is daarbij de combinatie van bewijsmiddelen, in onderlinge

126.000 plastic trays.80 Op de computer van de verdachte

samenhang bezien, op grond waarvan het hof de tenlaste-

zijn foto's van inlays aangetroffen.81 Door de verdachte

gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen acht.

wordt hiervoor geen verklaring gegeven en hij weet niet

3

hoe ze op zijn computer zijn gekomen. In de woning van de

Gezien de omvang van de door de verdachte verrichte

verdachte op het adres [adres] te Berkel Enschot werd

werkzaamheden, de periode waarin en de stelselmatigheid

77 Hetproces-verbaalvan bevindingen, pagina 2398-2399 van het

8o Het proces-verbaal Masterbox, pagina 25 van het eindproces-
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eindproces-verbaal en het proces-verbaal verhoor, verklaring
van gehoorde, pagina 4163 van heteindproces-verbaal.
78 Het eerste aanvullende proces-verbaat d.d. 7 april 2011,
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nummerAH 0112.
79 Het proces-verbaal Masterbox, pagina 26 van het eindprocesverbaal.

verbaal.
81 D-041 en D-042, pagina 5085-5086 van het eindprocesverbaal.
82 D-141 tot en met D-145 en D-i4iA tot en met D-145A,
pagina 5512-5531 van het eindproces-verbaal.

waarmee hij zich met de productie, invoer en distributie

geheugen dit ook de reden is geweest' (dus de connectie via

van de Masterboxen heeft beziggehouden, kan naar het

Canada) maar wordt die maf! niet verstrekt.

oordeel van het hof ook worden vastgesteld dat de ver-

De verdediging verzoekt u alsnog de betreffende mail van [naam

dachte hier zijn bedrijf van heeft gemaakt.

verbalisant l] aan u omtrent deze mededeling te doen verstrek-

c
LU

ken aan de verdediging ter completering van het dossier.

Voorwaardelijk verzoek tot het horen van getuigen

[naam verbaiisant l] refereert dan in zijn mail van 15 oktober
2019 bijgevoegd in het antwoord aan de advocaat-generaa! aan

UI

Q
3

De verdediging heeft diverse voorwaardelijke verzoeken

de verdediging van 14 oktober 2021, aan de vermeende 417 refe-

CL

gedaan voor het alsnog horen van getuigen c.q. het alsnog

renties aan [e-mailadres 5] die op de laptop van cliënts vriendin

Q.

voegen van stukken in het dossier. Het hof overweegt hier-

zouden zijn aangetroffen.

omtrent als volgt.

[naam verbaiisant ij stelt in zijn E-maü aan Sta [opmerking
hof;advocaat-generaai mr. StaJ namelijk hetvolgende;

l. De verdediging heeft een voorwaardelijk verzoek

'Op pagina 7780 van het dossier, zijnde een pagina uit het

gedaan verbalisant [naam verbalisant 2] te horen. Het ver-

rechtshulpverzoek naar Canada, wordt gemeld dat het e-mai!

zoek is als volgt verwoord:

adres fe-maiiadres 5] 417 keer werd aangetroffen op de compu-

t/1

o;

3

ter van [verdachte] en dat daardoor het vermoeden is ontstaan

'Hi; heeft de E-mai! fmaiisj betreffende [betrokkene ij ontvan-

dat fverdachtej ditE-maii adres gebruik!:. Ik had al aangegeven

gen van [getuige l]. Gelet echter op het feit, dat thans blijkt dat

dat dit in mijn geheugen ook de reden is geweest om [verdachte]

de betreffende maiifs) is/zy'n gewist in het kader van de WPG

te linken aan dit E-maii adres en dat blijkt ook te koppen."

heeft de verdediging een verdedigingsbeiang vragen te stellen

Kenneiyk zijn zowel de rechtbank als ook {naam verbaiisant l]

over de totstandkoming van die mails en de informatie van

van mening dat er meerdere inlog pogingen zijn geweest vanaf

[getuige l], wat er allemaal met hem is besproken, hoeveel

de iaptop (die van cliënts vriendin was en niet van ciiêntj. Dit

maiis/andere communicatie het betrof en wenst de verdediging

kan echter niet het geval zijn. Meerdere vermeldingen kunnen

hem te bevragen wat en met wie aliemaa! is besproken om geen

nameiyk afkomstig zijn van een enkele inlogpoging.

verder onderzoek naar {betrokkene ij uit te voeren ondanks de

De verdediging verzoekt u de advocaat-generaai alsnog de

informatie die er dan kennelijk over [betrokkene ij bestond en

informatie te doen verstrekken na forensische naspeuringen:

de kennelijk gekozen focus op cliënt met het dan immers gel-

dat een enkele iniogpoging gepaard kan gaan met honderden

dende risico, dat potentieel ontiastend materiaa! ten aanzien

'referenties', zoals het logboek, aangeleverd door Canada overi-

van de waarheidsvinding verloren zou gaan.'

gens ook bevestigt.

Aan te geven hoe het mogelijk is, dat na cliënts aanhouding en
Het hof wijst dit verzoek af. Een verdere verklaring over de

gedurende diens periode van aiïe beperkingen er ingelogd zou

inhoud van de e-mailberichten of de e-mailberichten die

kunnen zijn op die account. Vit het voorgaande wordt met argu-

aanverbalisant [naamverbalisant 2] zijn gestuurd, kunnen

menten geschraagd betwist, dat enigerlei belastend bewijs

naar het oordeel van het hof niet tot een ander oordeellei-

tegen cliënt kan worden geput uit deze bevindingen betreffende

den als bovenstaand is overwogen met betrekking tot de

dat account. Deze kan niet aan cliënt worden gelinkt en kan

niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de

dan ook niet in betrouwbare zin aan het bewijs tegen cliënt

vervolging. Het hof toetst slechts marginaal de verrol-

meewerken.'

gingsbeslissing van het Openbaar Ministerie. Het feit dat
bepaalde keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de ver-

Het hof acht nader onderzoek naar dat e-mailadres en

volging van andere verdachten, doet geen afbreuk aan de

nader onderzoek omtrent de inlogpogingen niet nood-

terechte vervolgingsbeslissing jegens de verdachte. Wat er

zakelijk en acht zich metbetrekking tot het onderzoek naar

verder ook zij van strafbare feiten gepleegd door [betrok-

het e-mailadres en de inlogpogingen voldoende geïnfor-

kene l], dit kan niet toe of afdoen aan de terechte vervol-

meerd. Het hof overweegt hiertoe het volgende. Zoals hier-

gingsbeslissing die jegens de verdachte door het Openbaar

boven uiteengezet, gaat het hof uit van de verklaring van

Ministerie is genomen.

[medeverdachte 3]. Hij communiceert met zijn opdrachtgever over de vervaardiging van Masterboxen. [medever-

2. Door de raadsvrouw wordt nader onderzoek gevraagd

dachte 3] heeft de verdachte als zijn opdrachtgever aange-

met betrekking tot het e-mailadres [e-mailadres 4]. Het

wezen. In verband hiermee is er een groot aantal e-mails

verzoek is als volgt verwoord:

uitgewisseld tussen [medeverdachte 3] en de verdachte. Dit

'Zoais bekend zou fnaam verbaiisant l] niets hebben kunnen

grote aantal gewisselde e-mails correspondeert met het

terugvinden over dat account volgens de advocaat-generaal ter

zeer vaak aantreffen van het e-mailadres [e-mailadres 5] op

zitting van uw hofin oktober 2019 en deelde de advocaat-gene-

de computer die zich in de beschikkingsmacht van de ver-

raal toen mede, dat hi) volgens een mail van fnaam verbali-

dachte bevindt. Daarnaast is het natuurlijk ook goed moge-

sant l] dit had vernomen met ook de mededeling, dat die con-

lijk dat de verdachte via andere hardware met dat e-mail-
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nectie tussen dat account en cliënt via Canada zou zijn gelegd

adres contact heeft gehad. Zoals hierboven uiteengezet,
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voigens fnaam verbalisant l].

correspondeert het gebruik van het e-mailaccount met

ce

In de recente maii van de advocaat-generaal wordt fnaam ver-

sms-berichten tussen [medeverdachte 3] en een telefoon

baiisant ij enkel gevraagd door de advocaat-generaal naar de

die zich eveneens in de beschikkingsmacht van de ver-
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betreffende E-mail en [naam verbalisant i] reageert 'dat in zijn

dachte bevond. De verdachte heeft verklaard dat anderen
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gebruik konden hebben gemaakt van de computer, maar

uit winstbejag van voorwerpen waarin met inbreuk op

het is bij niet meer dan een enkele stelling gebleven. Ook

eens anders auteursrecht een werk is vervat, meermalen

het overige bewijsmateriaal, onder andere de bij de ver-

gepleegd,

dachte in zijn auto aangetroffen dvd, wijst naar de ver-

terwijl hij het plegen van deze misdrijven als bedrijf uit-

dachte als de opdrachtgever van de organisatie.

oefent.

De verdediging heeft voorts nog betoogd dat de verdachte

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:

niet de gebruiker van het e-mailadres kan zijn geweest nu

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft

er nog op het account is ingelogd toen de verdachte in

het plegen van misdrijven.

beperkingen zat. Dat argument brengt het hof niet tot een
andere beslissing. De verdachte maakte deel uit van een

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk gewor-

criminele organisatie. In het kader daarvan is het goed

den die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uit-

denkbaar dat een of meer anderen op de hoogte zijn

sluiten. Het feit is strafbaar. / De feiten zijn strafbaar.

gebracht door de verdachte van dit account en bijbehorende inloggegevens, al was het maar om bij ziekte of cala-

Strafbaarheid van de verdachte

miteiten, de taken van hem over te nemen.

Deze enkele door de verdediging genoemde omstandig-

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden

heid, wat daar verder ook van zij, doet niet af aan het feit

die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is

dat op grond van de verklaring van [medeverdachte 3] is

daarom strafbaar voor het hiervoor bewezenverklaarde.

komen vast te staan dat de verdachte met gebruik van het
genoemde e-mailadres opdrachten uitgaf aan [mede-

Oj3 te Ie gge n sa n cti e

verdachte 3] met betrekking tot de vervaardiging van
Masterboxen. Nu dit gegeven op basis van de verklaring

De verdediging heeft (meest subsidiair) een strafmaat-

van [medeverdachte 3] genoegzaam is komen vast te staan,

verweer gevoerd. Zij heeft daartoe - zakelijk weergegeven

ontbreekt de relevantie en dus de noodzaak tot verder

aangevoerd - dat als verdachte gevangenisstraf zou krij-

onderzoek naar dit e-mailadres en bijbehorende inlogpo-

gen, dat problemen zou opleveren voor de co-ouderschaps-

gingen. Het recht op een eerlijk proces wordt daardoor ook

regeling die hij met zijn ex-vriendin heeft ten aanzien hun

niet geschaad. Het hof wijst het verzoek tot nader onder-

twee kinderen en voor de financiering van de eigen woning

zoek dan ook af.

van de huidige vriendin van verdachte, waaraan verdachte

financieel bijdraagt.
3. De verdediging heeft verder voorwaardelijk verzocht
om nader onderzoek te doen naar de camera's die hebben

Het hof overweegt hieromtrent - gedeeltelijk overeenkom-

geregistreerd bij de locatie [adres] te Goirle en het horen als

stig de rechtbank - als volgt.

getuige van verbalisant [naam verbalisant 3] omtrent de
waarnemingen bij het uitlezen van de beelden.

Het hof heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet

Het hof acht zich voldoende geïnformeerd en wijst het

op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard,

nader onderzoek naar de camera's en het horen als getuige

op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde

van verbalisant [naam verbalisant 3] af. Zoals hierboven

is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en

reeds is uiteengezet, acht het hof de weergave van de came-

ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is

rabeelden voldoende betrouwbaar. Op geen enkele wijze is

gekomen. Daarnaast is gelet op de verhouding tot andere

aannemelijk geworden dat hetgeen omtrent de camera-

strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komende

beelden is gerelateerd niet waargenomen kan zijn door de

in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en in de straf-

verbalisanten, temeer nu de verdachte zelf ter zitting in

fen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

hoger beroep heeft verklaard dat hij ter plekke aanwezig
was en geholpen heeft bij het uitlaten van tafels. Het hof

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim vier

heeft derhalve geen enkele reden om te twijfelen aan de

jaar samen met anderen schuldig gemaakt aan - kort

herkenning van de verdachte, noch aan het feit dat waar-

gezegd - de illegale productie, invoer en handel van/in

neembaar was dat de verdachte behulpzaam was bij het

Masterboxen. Er was sprake van grootschalige namaak,

uitladen van voorwerpen.

gepleegd als bedrijf, hetgeen de markt ernstig heeft ver-

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

van anderen is gemaakt.

stoord, alleen al door de enorme winst die hierbij ten koste
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winstbejag, moet hieruit ook winst hebben genoten.
Daarnaast heeft verdachte deel uitgemaakt van een profes-

I-

medeplegen van opzettelijk inbreuk maken op eens

sioneel opererende criminele organisatie, die het oogmerk

anders auteursrecht, meermalen gepleegd, terwijl hij het

had illegale Masterboxen te produceren en te verkopen. In

plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent

dit gestructureerde samenwerkingsverband hadden alle

en

verdachten een eigen rol. Verdachte had een belangrijke,

medeplegen van opzettelijk ter verveelvoudiging of ter

aansturende en coördinerende rol en vervulde aldus een

verspreiding voorhanden hebben, invoeren en bewaren

spilfunctie. Hij onderhield contact met alle medeverdach-

ten en was van alle stappen in het proces op de hoogte. Het

Hoewel het gaat om een omvangrijke zaak en zowel in

hof ziet verdachte als de opdrachtgever en financier van

eerste aanleg als in hoger beroep op verzoek van de verde-

het productieproces,

diging getuigen moesten gehoord, zijn er naar het oordeel
van het hof onvoldoende bijzondere omstandigheden aan-

Verdachte en zijn medeverdachten hebben op deze wijze

wezig die deze overschrijding van de redelijke termijn in

op grote schaal inbreuk gemaakt op auteursrechten en

eerste aanleg en in hoger beroep volledig rechtvaardigen.

hebben op die wijze grote economische schade toegebracht

Het hof ziet in deze overschrijding aanleiding om een

aan de rechthebbenden. Eén en ander is, mede vanwege de

lagere straf op te leggen dan het zou hebben gedaan zonder

ondermijnende invloed ervan op het legale handelsverkeer,

die termijnoverschrijding. Het hof is van oordeel dat,

ook een bedreiging voor de samenleving. Daarop kan niet

indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, een

anders worden gereageerd dan met een (deels) onvoor-

onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18

waardelijke gevangenisstraf.

maanden, met aftrek van voorarrest, op zijn plaats zou zijn.
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Rekening houdend met de overschrijding van de redelijke
Het hof heeft geconstateerd dat verdachte blijkens een uit-

termijn van berechting zal het hof volstaan met een gevan-

treksel van de Justitiële Informatiedienst d.d. 10 augustus

genisstraf van 12 maanden, met aftrek van voorarrest,

2021 al eerder, in 2001, (onherroepelijk) is veroordeeld

waarvan 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van

wegens overtreding van de Auteurswet. Daarnaast is geble-

2 jaren. Gelet op de tijd die verdachte in verzekering en

ken dat verdachte in 1998 civielrechtelijk is veroordeeld ter

voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, betekent dat dat

zake van het vervaardigen van illegale cd's. Nu deze veroor-

verdachte niet zal worden gedetineerd. Naar het oordeel

delingen uit 1998 en 2001 stammen, zal het hof hiermee

van het hof is hiermee ook voldoende rekening gehouden

evenwel niet in strafverzwarende zin rekening houden bij

met de persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals

het bepalen van de op te leggen straf.

daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft zich tevens rekenschap gegeven van de rede-

Het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechte-

lijke termijn. Het hof stelt voorop dat elke verdachte recht

nis wordt opgeheven.

heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een
redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM. Deze waarborg

De verdediging heeft (nog meer subsidiair) op de gronden

strekt er onder meer toe te voorkómen dat een verdachte

als nader in de pleitnota verwoord betoogd, dat vanwege de

langer dan redelijk is onder de dreiging van een strafvervol-

schending van de redelijke termijn c.q. de schending van

ging zou moeten leven. Deze termijn vangt aan vanaf het

het gelijkheidsbeginsel toepassing moet worden gegeven

moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de ver-

aan art. 9a Sr.

dachte een handeling is verricht waaraan deze in redelijk-

Het hof verwerpt dit verweer. Van schending van het gelijk-

heid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem of haar ter

heidsbeginsel is geen sprake. Het hof verwijst daartoe naar

zake van een bepaald strafbaar feit door het Openbaar Minis-

hetgeen het heeft overwogen onder het kopje 'Ontvanke-

terie een strafvervolging zal worden ingesteld.

lijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging'

Bij de vraag of sprake is van een schending van de redelijke

onder 'Ad d.'.

termijn moet rekening worden gehouden met de omstan-

Dat de redelijke termijn is geschonden heeft het hof hier-

digheden van het geval, waaronder begrepen de proces-

voor reeds overwogen. Naar het oordeel van het hof is deze

suele houding van de verdachte, de aard en ernst van het

schending evenwel niet zodanig dat het hof daarin aanlei-

ten laste gelegde, de ingewikkeldheid van de zaak en de

ding ziet te bepalen dat verdachte wordt schuldig verklaard

mate van voortvarendheid waarmee deze strafzaak door de

zonder oplegging van straf of maatregel. De termijnover-

justitiële autoriteiten is behandeld.

schrijding wordt voldoende gecompenseerd door de hier-

In de onderhavige zaak is de redelijke termijn aangevangen

voor vermelde strafverlaging.

op 19 oktober 2010, de dag waarop verdachte is aangehou-

den en in verzekering is gesteld. De rechtbank heeft op
9 februari 2015 vonnis gewezen. In eerste aanleg is dus sprake

geweest van een termijnoverschrijding, nu de behandeling

Van de na te noemen inbeslaggenomen en nog niet terug-

niet is afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na de

gegeven voorwerpen zal de teruggave aan verdachte wor-

ingangsdatum van de redelijke termijn. Deze overschrij-

den gelast, nu het strafvorderlijk belang zich daartegen

ding bedraagt 4 jaar en ruim 3 maanden.

niet verzet.

De verdachte heeft op u februari 2015 hoger beroep ingesteld. Het hof wijst dit arrest op 22 november 2021. In hoger

Toepasselijke wettelijke voorschriften

beroep is derhalve eveneens sprake van een termijnover-

schrijding, nu de behandeling in hoger beroep niet is afge-
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De beslissing is gegrond op de artikelen i4a, i4b, 140, 47,57

rond met een eindarrest binnen twee jaar na het instellen

en 140 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 31,

van het hoger beroep. Deze overschrijding van de redelijke

3ia en 3lb van de Auteurswet, zoals deze ten tijde van het

termijn bedraagt 4 jaar en ruim 9 maanden.

bewezenverklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van
het wijzen van dit arrest rechtens gelden.
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dachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee)
jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Het hof:
Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitVernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw
recht:

voerlegging van deze uitspraak in enige in art. 27, eerste
lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van
voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opge-

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de ver-

legde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht,

dachte het onder l en z tenlastegelegde heeft begaan.

voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in minde-

ring is gebracht.
Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of

Heft op het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige

anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenver-

hechtenis.

klaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.
Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag
Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit

genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten; de

als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

voorwerpen genoemd onder de nummers 5, 6 en 7 op de

aan dit arrest gehechte beslaglijst.
Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de
duur van 12 (twaalf) maanden.

Aldus gewezen door:

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot

Brouwer, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. I. Kroes,

9 (negen) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd,

griffier, en op 22 november 2021 ter openbare terechtzitting

tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de ver-

uitgesproken. Mr. Brouwer is buiten staat dit arrest mede

mr. C.P.J. Scheele, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en mr. H.N.

te ondertekenen.

Noot
Brendan Newitt
Mr. B.W. Newitt is strafrechtadvocaat te Amsterdam (De Roos & Pen).

Het hof 's-Hertogenbosch wijst een relatief uitgebreid arrest

. terboxen aanschafte en vaststelde dat het materiaal op de

met betrekking tot een binnen de EU haast uitgestorven

cd's en dvd's zonder toestemming van de rechthebbenden

vergrijp, namelijk de handel in gepirateerde cd's en dvd's.1

werd verspreid. In augustus 2006 overhandigde BREIN een

Het arrest valt voornamelijk op door de grootschaligheid

rapport met haar bevindingen aan de FIOD. Deze laatste

en professionaliteit van de daarin beschreven illegale handel,

opende daarop nog geen strafrechtelijk onderzoek, maar

en de overwegingen van het hof over de betrokkenheid van

legde wel een dossier aan waarin nadere relevante infor-

stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment

matie over Masterboxen opgenomen kon worden. Van

Industrie Nederland) bij het onderzoek. Ook is de zaak

augustus 2006 tot en met februari 2009 werden in dit dos-

interessant omdat strafrechtelijke vervolging wegens

sier nadere meldingen van politie, douane en BREIN opge-

auteursrechtinbreuk vrijwel niet (meer) voorkomt. Het

nomen, alsmede CIE informatie en nadere rapporten van

Openbaar Ministerie doet enkel opsporingsonderzoek in

BREIN over de handel in Masterboxen en de mogelijk daar-

het geval van grootschalige commerciële inbreuken en laat

bij betrokken personen. Op 10 februari 2009 werd daarop

handhaving met name over aan civiele partijen.

besloten om een strafrechtelijk opsporingsonderzoek te
starten.

Het feitencomplex luidt als volgt. In juni 2006 ontving
BREIN bij een voorlichtingsbijeenkomst voor videotheek-
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forensisch onderzoek van de International Federation of the

houder. Masterboxen betroffen verzameldoosjes die maan-

Phonographic Industry die aan de hand van ontvangen

delijks werden uitgebracht met daarin meerdere dvd's en/

Masterbox-exemplaren de fabrieken kan traceren waar de

ofcd's met populaire films en/of muziek. BREIN startte een

cd's en dvd's zijn vervaardigd, een professioneel ogende

civiel onderzoek waarbinnen zij online verschillende Mas-

organisatie op het spoor. Deze organisatie stelde maande-
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Het opsporingsonderzoek komt, mede dankzij een knap

houders een zogenaamde 'Masterbox' van een videotheek-

1 Vgl. Europol 2021, 'European Serious and Organised Crime

ThreatAssessment(EU SOCTA) 2021', p. 81. Te raadplegen op:
https://www.europol.europa.eu/socta-report.

lijks een Masterbox vol met films en/of muziek samen en

wordt verlangd dat zij samenwerkt met andere private en

liet de daarvoor benodigde cd's en dvd's bij duizenden tege-

publieke partijen als de FIOD. Van burgerpseudokoop is

lijk vervaardigen in verschillende fabrieken binnen Europa.

volgens het hof geen sprake nu niet blijkt van bijstand aan

Het benodigde verpakkingsmateriaal voor de Masterboxen

de opsporing in de zin van artikel i26ij Sv. Het staat de FIOD

werd apart besteld in China. Daarna werden beide, vaak

volgens het hof verder vrij om met BREIN te overleggen, en

c
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onder verheimelijkende omstandigheden en met gebruik-

het staat BREIN vrij om nadere informatie, waaronder de

making van een verhullende papierstroom naar Brabant

resultaten van haar civielrechtelijke activiteiten jegens de

vervoerd, alwaar de cd's en dvd's vervolgens als Master-

producenten van de Masterboxen, te delen met de FIOD.

en

boxen werden verpakt. Vanuit daar werden de Master-

Het hof benoemt verder dat handelingen van BREIN über-

a.

boxen middels (tussen)handelaren op de markt gebracht.

haupt pas als strafrechtelijke vormverzuimen gesanctioneerd kunnen worden indien daarbij sprake is van een

De veroordeelde in deze zaak wordt door justitie gezien als

zodanige mate van bemoeienis van de FIOD dat de hande-

de opdrachtgever en financier van het productieproces. Hij

lingen van BREIN aan de FIOD zouden moeten worden toe-

wordt daarom vervolgd voor, kort gezegd, i) het opzettelijk

gerekend. Van zo een bemoeienis is het hof niet gebleken.
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inbreuk maken op een anders auteursrecht, meermalen

gepleegd in bedrijf en invoer en verspreiding van auteurs-

Dat de samenwerking met BREIN door het hof niet werd

rechtinbreukmakende voorwerpen in bedrijf (art. 31,3ia en

gesanctioneerd is onder de gegeven omstandigheden niet

3ib Auteurswet) alsmede ii) deelname aan een criminele

erg bijzonder te noemen. Hoewel zulks voor de personen

organisatie (art. 140 Wetboek van Strafrecht, nader: Sv).

die BREIN op de korrel heeft mogelijk niet altijd zo voelt,
betreft BREIN zoals door het hof ook vastgesteld een parti-

Het verweer van de verdediging inhoudende dat Aanwij-

culiere stichting en geen opsporingsdienst. De bij BREIN

zing Intellectuele-eigendomsfraude2 zich zou verzetten

aangesloten partijen Vereniging Buma en Stichting Stemra

tegen zowel het opsporingstraject als de vervolging wordt

beschikten in het verleden wel over een eigen wettelijk

door het hof zonder veel inspanning verworpen. Deze Aan-

geregelde opsporingsdienst gericht op delicten uit de

wijzing, die op l april 2017 is ingetrokken,3 betrof een aan-

Auteurswet, maar die bijzondere opsporingstaak is al in

wijzing de zin van artikel 130 lid 6 Wet op de Rechterlijke

2003 overgeheveld naar de FIOD.4

Organisatie, en was ten tijde van het tenlastegelegde han-

delen algemeen geldend en in beginsel bindend voor het

Er zijn maar een aantal situaties waarin het gebruik van

Openbaar Ministerie. De Aanwijzing legde inderdaad het

bewijs dat vergaard is door particulieren in een strafzaak tot

primaat van de bestrijding van intellectuele eigen-

problemen leidt. Ten eerste in het geval dat de opsporings-

domsfraude bij het civiele recht, en leek strafrechtelijke

diensten een zodanige invloed hebben op het verzamelen

handhaving als uitzondering te poneren. Het hof wijst er

van bewijs door particulieren dat die bewijsgaring in begin-

echter op dat de Aanwijzing, niettegenstaande het primaat

sel toegeschreven moet worden aan de opsporingsdienst.5

van civiele handhaving, uitdrukkelijk vermeldde dat straf-

Uit het arrest blijkt echter geenszins dat van dergelijke

rechtelijk handhaven wel degelijk geëigend kon zijn indien

omstandigheden sprake was. Indien het handelen van de

sprake was van onder meer 'grootschalige namaak en pimte-

particulieren niet kan worden toegeschreven aan de opspo-

rij gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren', Daar-

ringsdienst, kan in beginsel zelfs bewijs dat door particulie-

voor bestonden volgens het hof voldoende aanwijzingen

ren middels strafbare handelingen is verkregen worden

toen in 2009 het opsporingsonderzoek werd gestart.

gebruikt in het strafproces.6 Het sanctioneringskader voor
vormverzuimen van artikel 359a Sv ziet immers enkel op

De verweren met betrekking tot het optreden van BREIN en

'voorbereidend onderzoek' in de zin van artikel i32a Sv, waar

de samenwerking tussen BREIN en de FIOD worden ook

onderzoek door particulieren niet toe wordt gerekend.

relatief eenvoudig door het hof terzijde geschoven. De ver-

dediging voert onder meer aan dat BREIN in feite als opspo-

Een ander probleem kan ontstaan indien het dossier op

ringsambtenaar zou hebben gefungeerd en zich schuldig

basis waarvan een verdachte door het OM wordt ven/olgd

zou hebben gemaakt aan burgerpseudokoop. Het hof wijst

enkel bestaat uit onderzoeksresultaten die aangeleverd

erop dat de vraag of particulier onderzoek rechtmatig is

zijn door een particuliere partij, en aldus geen opsporings-

niet beheerst wordt door de regels van strafvordering,

onderzoek (onder leiding van het OM) aan de vervolging

maar door de normen van het burgerlijk recht, en dat de

vooraf is gegaan. In zo een geval kan het OM niet-ontvan-

Hoge Raad veel ruimte laat voor gebruik van opsporings-

kelijk kan worden verklaard wegens een fundamentele

materiaal dat door particulieren is verkregen. Het hof over-

inbreuk gemaakt op het strafvorderlijk systeem, dat vereist

weegt vervolgens dat BREIN is opgericht om inbreuken op

dat vervolging plaatsvindt naar aanleiding van een opspo-

intellectueel eigendom te bestrijden en dat van haar juist

ringsonderzoek.7 Uit het onderhavige arrest blijkt echter
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2 Stcrt. 2006, 6.
3 Stort. 2017,17818.
4 Stcrt.i8maart2003,nr.54,p.8.

5 Vgt. EHRM 8 April 2003, applicatie nr. 39339/98 (M.M./Nederland).

6 Vgt.HRt4 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9038 en
HR 14 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX7471.
7 Vgt.Hoff Den Haag 27 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:57
en Hof Den Haag 27 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:58.
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duidelijk dat de FIOD een groot aantal opsporingshande-

ten tijde van het onderzoek geldende Aanwijzing intellec-

lingen zelfstandig heeft verricht zoals het horen van ver-

tuele-eigendomsfraude verder ook met name genoemd als

dachten en getuigen, het verrichten van doorzoekingen en

organisatie waarmee adequate samenwerking en informa-

het onderzoeken van in beslag genomen gegevensdragers.

tie-uitwisseling nodig zou zijn om te komen tot effectieve

strafrechtelijke handhaving van inbreuken op het intellecOok samenwerking in de vorm van informatie-uitwisse-

tuele eigendomsrecht. Een sanctioneren door het hof van

Q
3

ling tussen het OM en een particulier stuit in beginsel niet

de informatie-uitwisseling tussen beide partijen was ook

Q;

op problemen. Het staat een particulier immers vrij om

in dat licht apart geweest.

a.

kennis die hij draagt van strafbare feiten te verschaffen aan

w
ce.

3

opsporingsdiensten.8 Indien een particulier dat wenst te

Hoewel de verweren van de verdediging aldus mijns

doen in de vorm van een aangifte is een opsporingsambte-

inziens terecht werden verworpen, ontving de verdachte

naar in beginsel zelfs verplicht om die informatie te ont-

nog wel een fikse strafkorting in verband met de over-

vangen.9 Voor zover de aangever ook als slachtoffer van het

schrijding van de redelijke termijn. Waar de rechtbank de

strafbare feit kan worden aangemerkt voorziet artikel sib

verdachte in 2015 nog veroordeelde tot 15 maanden waar-

Sv in een grondslag voor informatieverstrekking van het

van 6 voorwaardelijk, strafte het hof in 2021 aanzienlijk

OM aan de particulier. Hoewel in dit specifieke geval de

milder met 12 maanden waarvan 9 voorwaardelijk. Dat

informatievoorziening aan BREIN vermoedelijk niet onder

acht ik te billijken, niet enkel omdat het daadwerkelijke

artikel sib Sv viel te scharen omdat BREIN niet voldoet aan

tijdsverloop tussen de aanvang van de vervolging en de uit-

de eisen van rechtstreeks slachtofferschap onder arti-

spraak van het Hof feitelijk erg groot is, maar ook omdat

kei sia Sv, biedt de Aanwijzing Wet Justitiële en Strafvor-

het tijdperk waarin gepirateerde DVD's in de home-enter-

derlijke Gegevens het OM expliciet de ruimte om informa-

tainmentindustrie nog een significante kwalijke rol speel-

tie aan BREIN te verstrekken in geval van overtredingen

den gevoelsmatig haast een mensenleven terug lijkt.

van intellectuele eigendomsrechten.10 BREIN werd in de
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8 Art. 161 Sv.

9 Art. 163 lid 9 Sv.
10 Stcrt. 2018, 36059 sub 3f.

