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1.1

Introductie

In het recht speelt het bewijs een belangrijke rol. Voor de uitkomst van het geding
is het bewijsmateriaal vaak doorslaggevend. Partijen hebben derhalve veel belang
bij een sterke bewijspositie. Dat leidt ertoe dat bewijs niet altijd langs de koninklijke
weg wordt verkregen, en onder omstandigheden zelfs langs onrechtmatige weg.
De rechter die met het onrechtmatig verkregen bewijs wordt geconfronteerd
ziet zich voor een dilemma gesteld. Aan de ene kant kan hij met gebruikmaking
van het materiaal dichter bij de waarheid komen, maar aan de andere kant wil hij
onrechtmatig gedrag voorkomen in plaats van stimuleren ofhonoreren. Op dit vlak
waar waarheidsvinding en rechtsbescherming niet langer hand in hand kunnen
gaan, hanteert de rechter onder andere het instrument van bewijsuitsluiting. Het
is met name de strafrechter die heeft te oordelen over de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs, maar ook de civiele rechter en de bestuursrechter
is dit dilemma niet bespaard gebleven.
Hoewel alle rechters geconfronteerd worden met onrechtmatig verkregen
bewijs, wordt het vraagstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs doorgaans
geïsoleerd behandeld. Er is bovendien vrijwel geen afstemming tussen de
verschillende rechtsgebieden onderling. De civiele rechter en de bestuursrechter
namen in sommige gevallen zelfs (expliciet) afstand van de bevindingen van de
strafrechter. Dit kan tot op het eerste gezicht vreemde situaties leiden. Zo kan het
voorkomen dat de strafrechter bewijsmateriaal heeft uitgesloten omdat het
onrechtmatig is verkregen terwijl de bestuursrechter dit zelfde materiaal vervolgens
zonder meer in een bestuursrechtelijke procedure aan zijn oordeel ten grondslag
legt.
Daar de `onrechtmatig verkregen bewijs'-problematiek zich in het gehele
recht manifesteert, ligt een geïntegreerde benadering meer voor de hand. Zeker
nu bewijsuitwisseling tussen het ene rechtsgebied en het andere veelvuldig
voorkomt en de rechtsgebieden meer naar elkaar zijn toegegroeid. De vragen die
de uitwisseling van onrechtmatig verkregen bewijs met zich brengt zijn evenwel
niet alleen van de laatste tijd. In 1983 stelde Dommering in zijn NJV-preadvies
al de volgende vragen:
`maar wat is het geval als het gaat om onrechtmatig door overheidsautoriteiten
verkregen bewijsmateriaal dat in civilibus wordt gebruikt? Men kan zelfs nog een
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stap verder gaan en zich de vraag stellen of bewijs dat in het kader van een
strafrechtprocedure met een juist gebtuik van de daarvoor bestaande bevoegdheden
werd vergaard, zonder meer ter beschikking gesteld mag worden voor andere
doeleinden. Er gaan soms wel erg gemakkelijk processenverbaal van de Officier
van Justitie naar andere instanties voor tuchtrechtelijke, civielrechtelijke, of
vreemdelingenrechtelijke `afdoening'. In het omgekeerde geval dat de burger in
administratiefrechtelijke verhoudingen over bepaalde bevoegdheden beschikt om
infotmatie van de overheid te verkrijgen (de Wet Openbaarheid van Bestuur) hebben
deze ook niet automatisch in het civiele proces effect.
Het vraagstuk van het onrechtmatig bewijs is dus in Nederland tamelijk
onontgonnen.''

Sinds het verschijnen van zijn preadvies heeft de ontwikkeling op het terrein van
onrechtmatig verkregen bewijs niet stilgestaan, maar van een geïntegreerde
benadering is het vrijwel nog niet gekomen.Z In die leemte wil de onderhavige
studie voorzien.
1.2

Probleemstelling

Met de constatering dat de problematiek actueel is en in een wetenschappelijke
(doch ook voor de rechtspraktijk belangrijke) behoefte voorziet, is het precieze
object van studie nog niet bepaald. We zijn aanbeland bij de probleemstelling van
deze dissertatie:
Onder welke omstandigheden dient de rechter consequenties te
verbinden aan onrechtmatige bewijsgaring en welke consequenties
komen daarvoor in aanmerking?
Geconcentreerd wordt in het bijzonder op het hiervoor beschreven rechterlijk
dilemma dat speelt bij onrechtmatig verkregen bewijs: wanneer gaat de rechter
over tot het verbinden van een consequentie aan onrechtmatige bewijsgaring en
welke consequenties zijn daarvoor geschikt? Om tot een beantwoording van de
probleemstelling te komen, dient een aantal stappen te worden gezet. Allereerst
dient te worden onderzocht wat de bewijsverkrijging onrechtmatig maakt.

1
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E.J. Dommering, `Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse civiele recht', in:
Handetingen 1983 Nederlandse Juristen-Vereniging ~feet l, tweede stuk, Zwolle: W. E.J. Tjeenk
Willink 1983, p. 155-239, m.n. p. 202.
Enkele keren is een intern rechtsvergelijkende exercitie ondemomen met het strafrecht. Zie o.a.
voor het belastingrecht P.J. Wattel, 'Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen
bewijs', WFR 1992, p. 1839-1848; voor het bestuursstrafrecht A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrajrecht (diss. Rotterdam), Amhem: Gouda Quint 1998, p. 192-210; voor het civiele recht M.
Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civieleznken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1999.
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Vervolgens worden de consequenties, zoals die in de verschillende rechtsgebieden
zijn uitgewerkt, in kaart gebracht. Immers, beantwoording van de vraag wanneer
consequenties aan onrechtmatige bewijsgaring moeten worden verbonden, doet
de vraag rijzen welke consequenties dat dan zouden moeten zijn. Op deze manier
ontstaat een totaalbeeld van de `onrechtmatig verkregen bewijs'-problematiek,
waarbij de verschillen (en overeenkomsten) tussen de verschillende rechtsgebieden
worden blootgelegd. In aansluiting daarop wordt onderzocht of er een verklaring
is die deze verschillen kan rechtvaardigen. Tot slot zal worden bezien of kan worden
gekomen tot een benadering van de problematiek van het onrechtmatig verkregen
bewijs waarbij het traditionele onderscheid tussen strafrecht, bestuursrecht en civiel
recht kan worden losgelaten.
1.3

Methode

De voor juristen gebruikelijke methode van onderzoek, een analyse van literatuur,
jurisprudentie en wetgeving, ligt ook aan de basis van dit proefschrift. Daarnaast
nemen de interne en externe rechtsvergelijking een centrale plaats in bij dit
onderzoek.3 Op basis van deze analyse zal ik uiteindelijk mijn conclusies trekken.

1.3.1

Interne rechtsvergelijking

Onrechtmatig verkregen bewijs `leent zich bij uitstek voor nader intern
rechtsvergelijkend onderzoek', zo concludeert Vranken naar aanleiding van een
symposium dat gewijd was aan zijn algemeen deel in de Asser-serie. Onder interne
rechtsvergelijking verstaat hij:
`een integrale benadering van rechtsproblemen die als vanzelf dwingt om zich tot
de kern te beperken'.'

Het is niet alleen de omstandigheid dat (deels dezelfde) vragen in verschillende
rechtsgebieden rijzen met betrekking tot onrechtmatig verkregen bewijs die maakt
dat interne rechtsvergelijking voor de hand ligt. Een reden te meer om de kwestie
van het onrechtmatig verkregen bewijs integraal te behandelen is dat onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal tussen de verschillende rechtsgebieden wordt
uitgewisseld. Hieruit vloeien rechtsgebiedsoverschrijdende vragen voort, hetgeen

3

4

Daarbij de woorden van Schoordijk indachtig: 'Rechtsvergelijking is fascinerend. Interne
rechtsvergelijkingnietminder'. Zie H.GF. Schoordijk, Bestuursrechten privantrecht: een interne
rechtsvergelijking (oratie Tilburg), Deventer. Kluwer 1984, p. 3.
J.B.M. Vranken, `Nawoord', in: E.S.G.N.A.I. van de Griend 8c B.W.N. de Waard (red.),
Rechtsvinding. Gednchtenwisseling over het nieuwe Algemeen Dee!'" vnn de Asser-serie (AsserVranken), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 97-113, p. 98.
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intern rechtsvergelijkend onderzoek niet alleen nuttig, maar vrijwel noodzakelijk
maakt. Dit brengt ons tevens bij het doel van interne rechtsvergelijking, namelijk
het `bewaken en bevorderen van de eenheid van recht en rechtspraak als geheel'.5
Deze twee aspecten van interne rechtsvergelijking (doel en noodzaak) zal ik
hieronder verder uitdiepen.
1.3.1.1

Doel: rechtseenheid en rechtsgelijkheid

Het voornaamste doel van interne rechtsvergelijking is het bevorderen van de
rechtseenheid.b Dit betekent geenszins dat op alle fronten het recht geunifonneerd
zou kunnen en derhalve moeten worden. Vranken verwoordt het als volgt:
`Uiteraard gaat dit niet zover dat een algehele unificatie of harmonisatie van recht
wordt nagestreefd. Dat zou een illusie zijn. De afzonderlijke rechtsgebieden worden
nu eenmaal beheerst door eigen uitgangspunten en beginselen met een daarop
toegesneden instrumentarium en sanctiestelsel. Samen vormen ze een systeem van
checks and balances, dat niet zonder meer overdraagbaar is. [...] Desalniettemin
zijn er op onderdelen raakvlakken, dwarsverbindingen of zelfs gemeenschappelijkheden. Het is op dit snijpunt van de diverse rechtsgebieden dat de interne
rechtsvergelijking begint. Zo opgevat is zij geen illusie, maar een eis van behoren:
vergelijkbare posities dienen door alle rechters, ongeacht hun rechtsgebied,
vergelijkbaartewordenbeoordeeld. Verschillenzijnalleenterechtvaardigenindien
en voorzover zij steunen op zakelijke argumenten.''

Kortom, waar rechtsgelijkheid heerst, zou er tevens rechtseenheid moeten zijn.
De vraag die bij interne rechtsvergelijking voorop staat, is of er sprake is van gelijke
gevallen in de verschillende rechtsgebieden. Van gelijke gevallen is sprake als
de gevallen geen relevante verschillen vertonen.8 En als eenmaal is vastgesteld
dat er sprake is van gelijke gevallen, dan dienen deze gevallen gelijk behandeld
te worden. Met deze gelijke behandeling (onverschillig naar rechtsgebied) wordt
de eenheid in de rechtsorde gerealiseerd, of - zo men wil - bewaard, omdat

5
6

7
8

4

J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's beoejening vnn hetNederlandseburgerlijk recht, Algemeen deel",
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 124.
Het nutvan inteme rechtsvergelijking komt bijvoorbeeld fraai aan de oppervlakte in de preadviezen
van A.F.M. Brenninkmeijer, P.GE. van Wijmen en J.H. Blaauw, in: Hnrmonisatie vnn procesrech[
bij integratie van rechtspraak (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1991-1), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 1-105.
J. B. M. Vran ken, Mr. C. Asser's beoejening van het Nederlandse burgerlijk recht, Algemeen deel ",
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 124 en 125.
A.R.Blcembergen,'Intemerechtsvergelijking,eencomparatievekijkopprivaatrecht,administratief
recht en bouwrecht', BR 1977, p. 125-141 en van dezelfde auteur, `De eenheid van privaatrecht
en administratiefrecht', WPNR 1977, p. 1-5, 17-23, 33-36, 49-54.
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`een nationale rechtsorde, ook over de grenzen van de rechtsgebieden heen als
eenheid, als één - zij het uitermate complex - systeem gezien moet worden.'9

1.3.1.2

Noodzaak: rechtsgebiedsoverschrijdend vraagstuk

Volgens Vranken is er een viertal oorzaken aan te wijzen waarom er een grote
behoefte aan interne rechtsvergelijking bestaat. Drie daarvan zijn ook in de
onderhavige studie redengevend. Allereerst wordt interne rechtsvergelijking
ingegeven door de `ongelukkige manier waarop in Nederland de rechterlijke
competentie is verkaveld'.'o Van oudsher is de scheidslijn tussen het bestuursrecht
en het civiele recht problematisch." Met de toename van punitieve sancties in het
bestuursrecht is ook de grens met het strafrecht niet altijd eenvoudig meer te
trekken.1z Voorts is de waterscheiding tussen strafrecht en civiel recht-op punten
- doorbroken. Te denken valt aan de schadevergoeding voor slachtoffers waarvoor
in beide rechtsgebieden een voorziening is getroffen. Van strikt gescheiden
rechtsgebieden kan men dan ook niet langer spreken. De onhoudbaarheid van een
benadering louter beperkt tot één rechtsgebied, valt ook te constateren bij
onrechtmatig verkregen bewij s. Hier ziet men immers dat (onrechtmatig verkregen)
bewijs van de ene rechtskolom naar de andere rechtskolom kan worden
overgeheveld.

9

l0

1I

12

A.R.Bloembergen,'Intemerechtsvergelijking,eencomparatievekijkopprivaatrecht,administratief
recht en bouwrecht', BR 1977, p. 125-141, p. 131. Voorexterne rechtsvergelijking ligt dit anders,
aldus Bloembergen op p. 132: `Over de nationale grenzen heen wordt ongelijkheid wellicht
getolereerd, maar binnen die grenzen behoren gelijke gevallen zo veel mogelijk gelijk behandeld
te worden en verschillende gevallen verschillend, ook al valt het ene geva) onder de werkingssfeer
van het administratieve recht en het andere onder de werkingssfeer van het privaatrecht.'
De door Vranken als tweede genoemde reden is in dit onderzoek van minder belang. Deze heeft
betrekking op de tcegenomen specialisatie waaruit de functionele vakken zijn voortgekomen. Bekende
voorbeelden daarvan zijn milieurecht, bouwrecht en informatierecht en handhavingsrecht. Interne
rechtsvergelijking is op deze terreinen van belang omdat zij onderdeel uitmaken van meerdere
rechtsgebieden. De noodzaak van interne rechtsvergelijking bij onrechtmatig verkregen bewijs is
niet ingegeven door de toegenomen specialisatie, maar doordat de vragen die dit opwerpt zich in
het gehele recht manifesteren. Zie J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's beoejening vnn hetNederlnndse
burgerlijk recht, Algemeen deel", Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 125.
Interne rechtsvergelijking vindt van oudsher plaats op het grensvlak tussen civiel recht en
bestuursrecht, zie o.m. A.R. Bloembergen, `Inteme rechtsvergelijking, een comparatieve kijk op
privaatrecht, administratief recht en bouwrecht', BR 1977, p. I 25-141 en van dezelfde au[eur, `De
eenheid van privaatrecht en administratief recht', WPNR 1977, p. 1-5, 17-23, 33-36, 49-54; W.
van Gerven, `Aan de samenvlceiing van privaat- en publiekrecht: gelede normstelling en beginselen
van behoorlijk handelen', in R. Barents (red.), In orde (`Verloren van Themaat'-bundel), Deventer:
Kluwer 1982, p. 99-109; H.C.F. Schoordijk, Bestuursrecht en privnntrecht een interne
rechtsvergelijking (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 1984 en de polemiek van Tak en Scheltema
in de Gemeenrestem, A.Q.C Tak, `Verlies van rechten en bevoegdheden', Gs1 1976, p. 81-82, p.
91-92 met naschrift van M. Scheltema, `Rechtsverwerking en de verhouding tussen privaatrecht
en bestuursrecht', Gst 1976, p. 101-102.
Denk bijvoorbeeld aan het `bestuursstrafrecht'. Daarover o.a. A.R. Hartmann 8c P.M. van Russen
Grcen, Contouren vnn het bestuursstrnjrecht, Arnhem: Gouda Quint 1998.
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Een tweede reden die noopt tot intem rechtsvergelijkend onderzoek is dat
`steeds vaker voor de oplossing van bepaalde problemen (mede) gebruik wordt
gemaakt van het instrumentarium en de sanctiestelsels van andere vakgebieden.'"
De bewijsuitsluiting is hier een voorbeeld van. Het was de strafrechter die deze
consequentie verbond aan de onrechtmatige bewijsgaring. De civiele rechter en
de bestuursrechter namen dit instrument over, al zetten zij het spaarzamer in.
De laatste reden die Vranken ncemt om inteme rechtsvergelijking te bedrijven,
is de `gegroeide aandacht voor grondrechten en algemene rechtsbeginselen'.14Wie
zich begeeft op het terrein van het onrechtmatig verkregen bewijs stuit al snel op
grondrechten. Immers, bij de onrechtmatige bewijsgaring is doorgaans een
grondrecht in het gedrang gekomen en daarin verschillen de onderscheiden
rechtsgebieden niet van elkaar. Of zoals Vranken het in meer algemene termen
verwoordt:
`Grondrechten en algemene rechtsbeginselen manifesteren zich op alle deelterreinen
van het recht. Ze doen dit niet steeds op dezelfde manier of inet dezelfde kracht,
maar wel zodanig dat het niet anders kan dan dat er veel gemeenschappelijkheden
zijn.''s

Onder de laatste reden schaar ik ook de invloed van Europese jurisprudentie. Met
name de invloed van art. 6 EVRM doet zich gevoelen, omdat immers voor een
aantal procedurele eisen geen onderscheid wordt gemaakt tussen naar nationaal
recht gescheiden rechtsgebieden. Het is op het terrein van het procesrecht (met
inbegrip van het bewijsrecht) dat dit motief, maar ook de twee andere motieven,
voor intern rechtsvergelijkend onderzoek nadrukkelijk aanwezig is. Volgens
Bloembergen is dan ook het procesrecht bij uitstek geschikt voor intern
rechtsvergelijkend onderzoek,
`nu beginselen en regels omtrent het procederen, onafhankelijk van het voorwerp
van geschil en de bevoegde rechter, een aantal eigen karaktertrekken vertonen'.16

13
14

]5
I6

6

J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's beoefening von het Nederlandse burgerlijkrecht, Algemeen dee!",
Zwolle: W.E.1. Tjeenk Willink 1995, p. 125-126.
1.B. M. Vranken, Mr. C. Asser's beoejening van het Nederlnndse burgerlijkrecht, Algemeen deel",
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 126. Zie ook L.C.M. Meijers, `Rechtsvormende taak van
de rechter bij implementatie van Straatsburgse rechtspraak', in: A.W. Heringa 8c E. Myjer (red.),
45jaarEuropees verdrag voorde rechten van rte mens, I950-1995, Leiden: NJCM-boekerij 1996,
p.117-128, m.n. p. 125, die wijst op de harmoniserende invlced van algemene rechtsbeginselen:
`[v]oor hetprocesrecht uit zich dit bij voorbeeld in een genuanceerde omgang met vormvoorschriften' .
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's beoefening van het Nederfnndse burgerlijkrecht, Algemeen deel",
Zwolle: W.E.1. Tjeenk Willink 1995, p. 126.
A.R. Blcembergen, `Inteme rechtsvergelijking, een comparatieve kíjk op privaatrecht, administratief
recht en bouwrecht', BR 1977, p. 125-141, p. 137.
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1.3.2

Externe rechtsvergelijking

Naast interne rechtsvergelijking is in deze studie ook een andere vorm van
rechtsvergelijking ondernomen. Ik doel hierbij op de externe rechtsvergelijking.
Twee landen heb ik hiervoor geselecteerd: de Verenigde Staten en Duitsland. De
keuze voor de Verenigde Staten was snel gemaakt: daar liggen de wortels van het
leerstuk van (de uitsluiting van) onrechtmatig verkregen bewijs. Nog voordat de
bewijsuitsluitingsregel in Nederland voet aan de grond kreeg werd in de
strafrechtelijke literatuur al gewezen op de Amerikaanse `exclusionary rule'."
Historisch is daarbij te noemen de annotatie van Peters in Ars Aequi onder het
Marconistarrest:
`Bij een beschouwing over het vraagstuk van onrechtmatig verkregen bewijs kan
het Amerikaanse strafprocesrecht gevoeglijk als model worden gebruikt. Immers,
het is op dit [punt] en aanverwante punten van constitutionele bescherming van
de burger in het kader van de strafvordering bepaald het meest geavanceerde
rechtstelsel, vooral door uitspraken van de U.S. Supreme Court in de jaren 60 [...].
Ik ga er hierbij van uit dat het onderliggende `rechtsstatelijke' probleem in het
Amerikaanse strafrecht en in het onze gelijk is, ondanks enkele belangrijke
structurele verschillen tussen beide [...], zodat het legitiem is het Amerikaanse s[elsel
dat op dit punt van rechtsbescherming van de burger verdergaande en meer
stringente beginselen heeft ontwikkeld dan het onze, als `geavanceerd' te
kwalificeren, met alle normatieve implicaties vandien.7e

Rechtsvergelijking met de Verenigde Staten is in het bijzonder interessant op het
terrein van het strafrecht. De exclusionary rule heeft op het terrein van het
bestuursrecht en het civiele recht veel minder zijn sporen nagelaten.
De onderhavige dissertatie behelst echter in de eerste plaats een intern
rechtsvergelijkend onderzoek, reden waarom de externe rechtsvergelijking zich
niet tot het strafrecht zou dienen te beperken. Met deze gedachte in het achterhoofd
is als tweede rechtssysteem gekozen voor het Duitse stelsel. In Duitsland is de
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Th.C. van Boven, `Enige notities over de tcelaatbaarheid van bewijs in strafzaken in Amerika',
TvS 1963, p. 145-159, A.A.G. Peters, 'Illegale radiozender ` de Marconist", AA 1973, p. 236-253,
en ook daarna bleefde belangstelling voor de Amerikaanse bewijsuitsluiting getuige N. J~rg, "Leon'
en `Sheppard': gcede trouw-uitzonderingen op de exclusionary rule', NJB 1985, p. 373-379 en
van dezelfde auteur, `De exclusionary rule als drijfveer achter normering van bevcegdheden', DD
1989, p. 654-670 en J.A.W. Lensing, `Enkele recente uitspraken over onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal dat ook langs rechtmatige weg zou zijn gevonden', DD 1985, p. 20-31.
A.A.G.Peters,`Illegaleradiozender`deMarconist",AA1973,p.236-253,p.245.0okopgenomen
in de bundel Recht a!s kritische rfiscussie, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 53-78.
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bewijsuitsluitingsregel namelijk niet beperkt tot het strafrecht: ook in het civiele
recht19 en het bestuursrecht komt hij voor.20
Rechtsvergelijking met Duitsland is ook nog in een ander opzicht een mooie
aanvulling op de rechtsvergelijking met de Verenigde Staten. Op deze manier kan
het Nederlandse recht namelijk zowel met een `Common Law'-land als met een
`Civil Law'-land worden vergeleken. Verder vertoont het Duitse recht op het terrein
van onrechtmatig verkregen bewijs overeenkomsten met zowel het Nederlandse
als het Amerikaanse stelsel.21 Dit komt doordat bij onrechtmatig verkregen bewijs
in het Duitse recht twee trajecten naast elkaar bestaan: een procedure die voortvloeit
uit de Grondwet aan de ene kant en een regeling in het toepasselijke procesrecht
aan de andere kant. In het vergelijkend onderzoek met de Verenigde Staten
concentreer ik me op de uitsluitingsregel van het Vierde Amendement; met andere
woorden: een grondwettelijk traject. In Nederland spelen anders dan in Duitsland
en de Verenigde Staten grondrechten (nog) een ondergeschikte rol als het gaat
om (de toelaatbaarheid van) onrechtmatig verkregen bewijs. In ons land is het
leerstuk van onrechtmatig verkregen bewij s meer geënt op het in de verschillende
rechtsgebieden toepasselijke procesrecht, hetgeen correspondeert met het nietgrondwettelijke traject in Duitsland.
De resultaten van het extern rechtsvergelijkend onderzoek zijn niet in
afzonderlijke landenhoofdstukken weergegeven, maar geïncorporeerd in
verschillende, thematisch ingerichte hoofdstukken. Op deze manier komen de
overeenkomsten en verschillen in de manier waarop in de verschillende landen
met de kwestie van onrechtmatig verkregen bewijs wordt omgegaan, direct aan
het licht. Het op deze manier verwerken van rechtsvergelijkende onderzoeksresultaten bergt echter een potentieel nadeel in zich: een algemeen kader (per
stelsel) is niet direct zichtbaar. Om dat nadeel weg te nemen, zullen in een apart
hoofdstuk de totstandkoming en de hoofdlijnen van het leerstuk van onrechtmatig
verkregen bewijs zoals dat in beide rechtsstelsels heeft vorm gekregen, worden
uiteengezet. Daarbij geef ik tevens aan, aan welke beperkingen ik het extern
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Daar wees Dommering al op in zijn preadvies: `Voor Nederland is waarschijnlijk het Duitse voorbeeld
het interessantst. Daar werd de regel dat onrechtmatig bewijs niet mag meetellen consequent [...]
naar de civiele procedure doorgetrokken.' E.J. Dommering, `Het grondrecht op behoorlijke
rechtspraak in het Nederlandse civiele rech[', in: Handelingen 1983 NederlandseJuristen-Vereniging
deel 1, rweede sruk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p.155-239, m.n. p. 201. Ook DijksterhuisWieten onderschrijft de rechtsvergelijking met Duitsland. Zie H.L.G. Dijksterhuis-Wieten,
`onrechtmatig verkregen, toch gebruiken (recensie dissertatie Kremer)', Advocatenblad 2000, p.
606-609.
AlblijfthetthemaookinDuitslandveeleereenstrafrechtelijkedaneenciviel-ofbestuursrechtelijke
aangelegenheid.
In de Duitse literatuur is op het terrein van het onrechtmatig verkregen bewijs veelvuldig aandacht
gevraagd voor de Amerikaanse ontwikkelingen op dit vlak. Zie o.a. K. Rogall, `Beweisverbote im
System des deutschen und des amerikanischen Strafverfahrensrechts', in: J. Wolter (red.), Zur Theorie
und Systematik des Strnjprozef3rechts, Berlijn: Luchterhand 1995, p. 1 13-161.

Proloog

rechtsvergelijkend onderzoek heb onderworpen. Het eerstvolgende hoofdstuk lijkt
mij daarvoor de aangewezen plaats.
1.3.3

De combinatie interne en externe rechtsvergelijking

Zowel de methode van interne als van externe rechtsvergelijking dwingt de
onderzoeker tot een kritische analyse van de uitgangspunten en de werking van
het eigen recht(sgebied). Het combineren van de twee vormen van
rechtsvergelijking zal deze effecten bovendien versterken. In de woorden van
Bloembergen:
`Op deze manier kunnen vanuit de optiek van de externist of vanuit die van de
internist beide vormen van rechtsvergelijking met elkaar worden gecombineerd.
Mij dunkt dat de waarnemer bij een dergelijke binoculaire optiek alleen maar
scherper kan gaan zien. En hij zal beter dan ooit beseffen, dat het onderscheid tussen
privaatrecht en administratief recht [en strafrecht, wat mij betreft, MCDE] uiterst
betrekkelijk is.'Zz

1.4

Opbouw

Na de (historische) schets van de uitsluitingsregel in de Verenigde Staten en
Duitsland in hoofdstuk twee, is het Nederlandse recht aan de beurt. Allereerst zal
in het derde hoofdstuk de vraag wat eigenlijk precies onder `onrechtmatig verkregen
bewijs' moet worden begrepen, onder de loep worden genomen. Voor uitsluiting
vatbaar bewijs blijkt zich in verschillende gedaanten aan ons te openbaren. Waar
de scheidslijn ligt tussen onrechtmatig verkregen bewijs en ander voor uitsluiting
vatbaar bewijs is onderwerp van discussie.
Vervolgens komt aan bod welke consequenties de rechter aan onrechtmatig
verkregen bewijs kan en dient te verbinden. Bij behandeling van dit thema wordt
aangevangen met de consequenties die in het strafrecht (kunnen) worden verbonden
aan onrechtmatige bewijsgaring (hoofdstuk vier). In het voorgaande is al enkele
malen gerept over bewijsuitsluiting. Dit is doorgaans de consequentie die aan
onrechtmatig verkregen bewijs wordt verbonden. A1 is hier bepaald geen sprake
van een automatisme: er wordt niet voor niets gesproken over de genuanceerde
toepassing van de bewijsuítsluitingsregel! Naast bewijsuitsluiting zal ook aan andere
mogelijke consequenties aandacht worden besteed, zoals de niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie en strafvetmindering.

22

A.R.Blcembergen,`Internerechtsvergelijking,eencomparatievekijkopprivaatrecht,administratief
recht en bouwrecht', BR 1977, p. 125-141, p. 128-129.
9

Hoojdstuk 1

In het strafrechtelijk hoofdstuk zijn algemene noties omtrent de grondslag
en de voor- en nadelen van de uitsluitingsregel uiteen gezet. Dat vormt een
onmisbare basis voor de navolgende hoofdstukken. Vanuit het strafrechtelijk kader
wordt de problematiek van onrechtmatig verkregen bewijs in de andere
rechtsgebieden in kaart gebracht. We verbreden daarmee ons blikveld door niet
langer alleen de klassieke situatie onder ogen te zien. Onder de klassieke situatie
wordt verstaan dat de strafrechter oordeelt over de toelaatbaarheid van door
opsporingsambtenaren onrechtmatig verkregen bewijs. Interessante vragen dcemen
op als een feitenconstellatie afwijkt van deze klassieke situatie. Hoe oordeelt de
strafrechter als het niet de overheid is die het bewijs onrechtmatig heeft verkregen,
maar een burger? Maakt het voor de civiele rechter verschil of de partij die zijn
standpunt met onrechtmatig verkregen bewijs wil onderbouwen een
overheidsentiteit dan wel een burger is? Wat te doen met het gegeven dat de
onrechtmatige verkrijging niet is toe te rekenen aan de bewijsvcerende partij? Speelt
het rechtsgebied waarin het bewij s naar voren wordt gebracht een rol van betekenis?
Pas als op deze en andere vragen een antwoord is geformuleerd (hoofdstuk vijf)
komen de consequenties in het civiele recht en het bestuursrecht aan bod.

In het civiele recht valt op dat bewijstoelating veelal het uitgangspunt is
(hoofdstuk zes). Ook in het bestuursrecht is bewijsuitsluiting eerder uitzondering
dan regel (hoofdstuk zeven). In het bestuursrecht valt daarbij op dat materiaal dat
in een strafrechtelijk onderzoek onrechtmatig is verkregen eerder zal worden
toegelaten dan materiaal dat bij een bestuurlijk onderzoek is vergaard.
Met deze eerste zeven hoofdstukken zijn de verschillen en overeenkomsten
tussen de drie rechtsgebieden in de drie onderzochte landen in kaart gebracht. Na
een kort vergelijkend resumé waarin deze resultaten nog eens de revue zullen
passeren, zal de aandacht worden gevestigd op de verklaringen die zijn (en kunnen
worden) aangedragen voor de geconstateerde verschillen. Van daaruit werk ik
vervolgens toe naar een toelaatbaarheidsmodel waarbij het onderscheid tussen
de verschillende rechtsgebieden wordt losgelaten en de bescherming van
grondrechten de bindende factor is.

10

Stellingen

1.

De toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs is een
staatsrechtelijk leerstuk.

2.

Bewijsnood breekt wet (zie ~ 6.2.3.2).

3.

The exclusionary rule still rules.

4.

Zowel de strafrechter als de bestuursrechter en de civiele
rechter streven het vinden van de materiële waarheid na, zij
nemen echter alle drie genoegen met de formele waarheid.

5.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan iets
minder terughoudend zijn met het geven van wenken over de
wijze waarop kan worden voldaan aan de normen van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

6.

Een goede stelling kun je meer dan één keer poneren.

7.

Ook bij onrechtmatige bewijsgaring hoort een lik-op-stukbeleid.

8.

Het zou het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sieren
ook zelf alle in art. 6 EVRM neergelegde beginselen volledig
in acht te nemen.

9.

Als een bestaande mogelijkheid geen noemenswaardige
problemen oplevert, dienen aan het alternatief hoge eisen te
worden gesteld.

10.

Externe rechtsvergelijking is het nuttige met het aangename
verenigen.

HOOFDSTUK2

Verenigde Staten en Duitsland

2.1

Introductie

Als bij rechtswetenschappelijk onderzoek de landsgrenzen worden gepasseerd
dient met een aantal zaken rekening te worden gehouden. Zo ook bij het op schrift
stellen van de bevindingen. Om een aantal redenen heb ik gekozen voor het
geïntegreerd weergeven van de rechtsvergelijkende onderzoeksresultaten. De
belangrijkste reden daarvoor is dat op deze manier het uiteindelijke doel van
rechtsvergelijking, de onderlinge vergelijking, het meest tot zijn recht komt. Enige
basiskennis omtrent de achtergronden van de problematiek in de respectieve landen
is echter buitengewoon wenselijk. In die behoefte voorziet dit hoofdstuk. Hieronder
zal ik een korte introductie geven op het leerstuk van bewijsuitsluiting zoals dat
in de Verenigde Staten en in Duitsland vorm heeft gekregen. Allereerst komt de
Amerikaanse exclusionary rule aan bod, vervolgens ga ik verder in op de Duitse
`Beweisverbote'.

2.2

Verenigde Staten

2.2.1

Exclusionary rule(s)

In de Verenigde Staten is meer dan één uitsluitingsregel te vinden. Allereerst zijn
er uitsluitingsregels die gekoppeld zijn aan een aantal Amendementen bij de
Constitutie. Zo hebben de Amendementen vier, vijf en zes voor wat betreft
respectievelijk doorzoeking en inbeslagname, zelfincriminatie en
verdedigingsrechten elk hun eigen exclusionary rule. Verder zijn er nog andere
voorschriften, ook al zijn zij niet aan een bepaald Amendement gerelateerd, die
nopen tot uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit kunnen regels zijn
op federaal en statelijk niveau, maar ook regels van een rechterlijke instantie
behoren daartoe.
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2.2.1.1

Search and Seizure

De rechtsvergelijking met de Verenigde Staten is beperkt tot de `exclusionary rule'
van het Vierde Amendement dat betrekking heeft op search and seizure (~
huiszoeking en inbeslagname). Het Vierde Amendement luidt:
`The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants
shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and
particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be
seized.'

Dat ik voor dit Amendement heb gekozen, heeft te maken met de reden(en) om
bewijs uit te sluiten. In zowel het geval dat het Vierde Amendement is geschonden
als bij een inbreuk op het Vijfde of Zesde Amendement zal de reden voor uitsluiting
zijn gelegen in de onrechtmatige verkrijging van het materiaal. Echter, bij de
uitsluitingsregels die gebaseerd zijn op het Vijfde en Zesde Amendement kan er
nog een reden zijn: de onbetrouwbaarheid van het aldus verkregen materiaal. In
een onderzoek dat betrekking heeft op onrechtmatig verkregen bewijs is het
zuiverder om een uitsluitingsregel te onderzoeken die niet mede wordt ingegeven
door uitsluiting van onbetrouwbaar bewijs. Zoals reeds eerder gezegd wordt de
rechter voor een dilemma geplaatst als hij heeft te oordelen over de toelaatbaarheid
van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Dit dilemma ontbreekt nagenoeg
bij onbetrouwbaar bewijs: de waarheidsvinding is immers niet gebaat bij toelating
van dit materiaal.
Een ander verschil is dat het Vijfde en Zesde Amendement de rechten van
de verdachte in een procedure regarderen. Deze Amendementen hebben betrekking
op het vereiste van een fair trial. Uit hoofde daarvan hebben zij directe werking
in eenprocedure. Het Vierde Amendement is daarentegenniet self-enforcing. Het
Vierde Amendement ziet op arrest, search and seizure, maar niet op de juridische
procedure zelf.' Doordat het Vierde Amendement geen directe werking heeft zou
het slechts als een vetmaning aan de politie om zich goed te gedragen kunnen
worden gezien. Het betreft evenwel zo een fundamenteel recht dat het aan de rechter
was om er voor te zorgen dat het Vierde Amendement geen dode letter werd.

1
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2.2.1.2

Supreme Court

Het Supreme Court (Amerikaanse hooggerechtshof) heeft deze taak op zich
genomen en in Boyd v. United Statesz de uitsluitingsregel geïntroduceerd om het
Vierde Amendement kracht bij te zetten. Daarmee begaf het Amerikaanse
zich in het spanningsveld van instrumentaliteit en
rechtsbescherming (`order vs. liberty').' De beslissingen van het Amerikaanse
hooggerechtshof inzake de uitsluitingsregel worden steevast sterk bekritiseerd.
Uit de hoek van de instrumentalisten is de veelgehoorde kritiek dat het hof te ver
is doorgeschoten in de rechtsbescherming. Met de toepassing van de
hooggerechtshof

bewijsuitsluitingsregel wordt het de politie onmogelijk gemaakt bewijs tegen
criminelen te vergaren hetgeen niet het algemeen belang dient. Anderen vinden
juist dat het Supreme Court te vaak tegemoet is gekomen aan deze kritiek door
de uitsluitingsregel te beperken.
Niet alleen het Supreme Court heeft in de loop der tijden de uitsluitingsregel
ontwikkeld, ook de lagere rechters hebben deze mede vorm gegeven.' In deze studie
staat evenwel de rechtspraak van het Supreme Court voorop. De reden daarvoor
is dat het Supreme Court als hoogste rechter de belangrijkste bakens heeft uitgezet
van waaruit de lagere rechters te werk gaan. Een andere reden is dat rechtspraak
van lagere rechters een min of ineer voorlopig karakter heeft, een definitief
antwoord geeft uiteindelijk het Supreme Court. Echter, niet iedere zaak komt voor
het Supreme Court. Sommige vragen zijn door dit hofdan ook nog niet beantwoord.
In die gevallen zal moeten worden teruggegrepen op de lagere rechtspraak.
2.2.1.3

De ontwikkeling van de exclusionary rule

De ontwikkeling van de `Fourth Amendment exclusionary rule' kan in grofweg
vier stadia worden verdeeld. Als eerste mij lpaal is de totstandkoming van het Fourth
Amendment aan te wijzen. De opneming van het Vierde Amendement in de `Bill
of Rights' is echter pas het begin. De vraag wat de consequentie is van schending
van dit Amendement is daarmee nog niet gegeven. Het is het Amerikaanse Supreme
Court dat de exclusionary rule lanceert met Boyd v. Urtited States in 1886.5 En

2
3
4
5

116 U.S. 616 ( 1886).
J.W. Landynski, Senrch and Seizure and the Supreme Court. A Study in Constitutionnt
Interpretntion, Baltimore: The Johns Hopkins Press 1966, p. 13.
Soms tegen heug en meug, omdat het Supreme Court ze daartoe verplichtte met Mnpp v. Ohio,
36~ U.S. 643 (1961).
116 U.S. 616 ( 1886).
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het is datzelfde hof,b dat de stuwende kracht wordt achter de verdere ontwikkeling
van de uitsluitingsregel met als hoogtepunt in 1961 het arrest Mapp v. Ohio.'
Daarna keert evenwel het tij en wordt de afkalving van de reikwijdte van
de exclusionary rule ingezet. Verdwenen is de regel daardoor zeker niet. Hoewel
de ups and downs van de exclusionary rule vaak gelijke tred houden met de
politieke agenda (resp. `liberty' en `crime control'), heeft de uitsluitingsregel een
vaste plaats verworven in het recht en is zij een onderdeel geworden van het
Amerikaanse erfgoed. Voor een goed inzicht in de achtergronden en ontwikkelingen
die de basis vormen van de hedendaagse Amerikaanse uitsluitingsregel, zullen
achtereenvolgens de vier stadia worden besproken.
Fourth Amendment
De ontstaansreden en tevens bestaansreden van het Vierde Amendement van de
`Bill of Rights' is ook de aanleiding geweest om de bewijsuítsluitingsregel te
ontwikkelen. De ontwerpers van de `Bill of Rights' hadden bij het opstellen van
het Vierde Amendement de situatie in Engeland in het achterhoofd. Daar werd
door de overheid gretig misbruik gemaakt van de huiszoekingsbevoegdheid. En
totdat de onafhankelijkheidsoorlog in 1783 daar een einde aan maakte was de
situatie in Amerika dezelfde. Tot die tijd was `Amerika' voor een gedeelte een
Engelse kolonie. In Engeland werd de huiszcekingsbevoegdheid gebruikt als middel
van censuur. Huiszoekingen werden verricht met het oog op het vinden van kritische
geschriften die vervolgens werden verbrand. De auteurs van deze werken werden
gearresteerd. In die tijd was er geen sprake van persvrijheid: de overheid dicteerde
wat er gedrukt werd. Om kritiek op de koning en de regering de kop in te drukken
werden speciale teams geformeerd die zich richtten op het traceren van illegaal
drukwerk. De ongebreidelde huiszoekingsbevoegdheid was daarbij het instrument
waarvan zij zich bedienden. De strijd voor de persvrijheid, die ongeveer drie
eeuwen duurde, was op deze manier nauw verbonden aan het vraagstuk van de
reikwijdte van de huiszoekingsbevoegdheid.8 Deze bevoegdheid was op geen enkele
manier beperkt of van voorwaarden voorzien. In Engeland kwam een einde aan
deze praktijken met de opkomst van het uit twee huizen bestaand parlement. Op
het moment dat de `Printing Act' verlopen was weigerde het `House of Commons'
de voorstellen van het `House of Lords', die nieuwe wetgeving op het terrein van
de censuur wilde doorvoeren, te steunen. De reden daarvoor was dat:

6

7
8
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Daarbij vaak inspiratie puttend uit lagere rechtspraak, zie met betrekking tot het Californische
Supreme Court bijv. G. Van Kessel, `ChiefJustice Roger Traynor and the United States Supreme
Court; Contras[ing Approaches to Search and Seizures', 25 Pacific Law Journal 1235 (1994).
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`The growth of a two-party system made it too risky a business for Parliament to
entrust a government of one party with the enforcement of a licensing sys[em that
could be manipulated for political advantage.'9

Ook op andere terreinen dan de `Printing Act' bestonden ongebreidelde
huiszoekingsbevoegdheden. Deze werden afgeschaft of aan banden gelegd en
nieuwe wetgeving haalde het niet als de huiszoekingsbevoegdheden te ruim waren
gefotmuleerd. Het tij keerde in Engeland. Illustratief daarvoor zijn de woorden
van William Pitt:
`The poorest man may in his cottage bid defiance to all the force of the Crown.
It may be frail - its roof may shake - the wind rnay blow through it - the storm may
enter, the rain may enter - but the King of England cannot enter- all his force dares
not cross the threshold of the ruined tenement!''a

Aan het zelfde Engels regime van ruime huiszoekingsbevoegdheden was ook het
koloniale Amerika onderworpen. Na de oorlog met de Fransen zat Engeland krap
bij kas. Om daar een einde aan te maken besloten de Engelsen meer belastingen
te heffen, hetgeen gepaard ging met een striktere handhaving van de
belastingwetgeving. De ruime huiszoekingsbevoegdheden kwamen daarbij goed
van pas. De Amerikanen waren daar evenwel minder gelukkig mee: `no taxation
without representation' scandeerden zij. ~~ De Amerikanen verenigden zich en in
september 1774 kwamen de afgevaardigden van de twaalf koloniën bijeen voor
het Eerste Continentaal Congres. Zij verklaarden de Britse maatregelen ongeldig
en stelden dat geen regering inbreuk mocht maken op het recht op vrijheid en bezit.
Met het antwoord van de Engelse koning `Blows must decide' was de kiem voor
de onafhankelijkheidsoorlog gelegd. Inzet van deze strijd, die duurde van 1775
tot 1783, was het gedachtegoed van Locke en Rousseau: vrijheid, gelijkheid en
volkssoevereiniteit. In de onafhankelijkheidsverklaring, die op 4 juli 1776 werd
aangenomen, staat dan ook - in het Nederlands vertaald - te lezen:
`Wij houden deze waarheden voor vanzelfsprekend, dat alle mensen ge(ijk geschapen
zijn, dat ze door hun Schepper zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten,
waaronder leven, vrijheid en het streven naar geluk. Dat om deze rechten te
waarborgen er regeringen onder de mensen zijn ingesteld, die hun macht ontlenen
aan de instemming van degenen over wie zij regeren. Dat wanneer enige vorm van
regering destructief wordt voor die doeleinden, het het recht van het volk is haar

9
10
11

J.W. Landynski, Search nnd Seizure nnd the Supreme Court. A Sturfy in Constitutionnl
Interpretntion, Baltimore: The Johns Hopkins Press 1966, p. 25.
Dit citaat is weergegeven in de dissenting opinion van Douglas bij Frnnk v. Mnrylnnd, 359 U.S.
360, 378-379 (1959).
J. W. Schulte Nordholt, Triomjen tragiek vnn de vrijheid: De geschiedenis vnn de Verenigde Stnten
vnn AmerikR, Amsterdam: Meulenhoff 1992, p. 32.
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te veranderen ofafte schaffen, en een nieuwe regering in te stellen, die zich baseert
op zulke beginselen en haar macht organiseert in een zodanige vorm, dat hun
veiligheid en geluk hun het best verzekerd lijken.12

Zeven jaren later werd de vrede met Engeland getekend en was de
onafhankelijkheid een feit. De - ondertussen in plaats van twaalf- dertien koloniën
waren inmiddels omgevormd tot staten, maar er was nog geen sprake van Verenigde
Staten. De losse staatsstructuur bleek geen succes en in 1787 kwamen 55
afgevaardigden bijeen om een `more perfect union' te bewerkstelligen. Vier
maanden later was de huidige Constitutie een feit, aanvangend met de woorden
`We, the people'. De belangrijkste regelingen in de constitutie waren de
staatsstructuur (een federatie) en een machtenscheiding in navolging van
Montesquieus `trias politica'. In deze constitutie ontbrak de `Bill of Rights' nog,
die werd later toegevoegd. Bij de totstandkoming van de Constitutie werd enigszins
terloops de opname van een `Bill of Rights' aan de orde gesteld, maar veel aandacht
werd daaraan niet geschonken. De kwestie werd als onbelangrijk afgedaan," dit
tot onvrede van verschillende afgevaardigden. Het ontbreken van een `Bill of
Rights' was voor een aantal staten reden om de Constitutie niet te ondertekenen.
Felle debatten waren het gevolg en uiteindelijk gingen alle staten overstag. Bij
de ratificering van de Constitutie maakten deze staten wel de aanbeveling in de
toekomst een `Bill of Rights' aan te nemen.14 In reactie op deze kritiek beloofde
Washington in zijn eerste toespraak als president haast te maken met het aanpassen
van de Constitutie om `the characteristic rights of freemen' te waarborgen, maar
hij weigerde om `particular recommendations' te maken.15 Het Amerikaanse
Congress, in het bijzonder James Madison, nam deze taak wel op zich en
formuleerde een `Bill of Rights'. Het recht om gevrijwaard te blijven van
ongerechtvaardigde huiszoekingen en inbeslagnames werd het Vierde Amendement
van de `Bill of Rights'.
Landmark Decisions
Het Vierde Amendement is in werking getreden op 15 december 1791, maar de
`exclusionary rule' was er nog lang niet, zo concludeert Landynski:
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`The long, drawnout struggle for its inclusion had triumphed, but the difficult
process of judicial interpretation still lay ahead.1ó

Het duurde tot 1886 voor het Supreme Court op grond van schending van het Vierde
Amendement tot bewijsuitsluiting overging. Met Boyd v. United States" was het
zover; de uitsluitingsregel was geboren. De verdere ontwikkeling van de
exclusionary rule kan het best aan de hand van deze en andere Landmark Decisions
worden verteld, te beginnen met Boyd v. United States.
Boyd v. United States18
Boyd werd verdacht van het illegaal invoeren van glaswerk. De federale overheid
wilde deze goederen verbeurd verklaren, maar had daarvoor bewijs nodig met
betrekking tot de hoeveelheid en waarde van het glaswerk. Om deze gegevens
boven water te krijgen werd Boyd gedwongen bepaalde documenten over te leggen.
Boyd deed dit - onder luid protest - en een verbeurdverklaring volgde. De klacht
van Boyd kwam er op neer dat het gedwongen overleggen van documenten een
schending van het V ierde Amendement was en dat deze documenten om die reden
niet tot het bewijs mochten worden gebezigd. Het Amerikaanse hooggerechtshof
kwam tot dezelfde slotsom al had het daar (nog) wel het Vijfde Amendement, dat
bescherming biedt tegen zelfincriminatie, voor nodig. Voor de vraag of
bewijsmateriaal is toegelaten kan het geen verschil maken of het gaat om
incriminerende documenten of incriminerende verklaringen, aldus het Supreme
Court.19
Weeks v. United States
De zaak Boyd stond lange tijd op zichzelf, waardoor de vraag rees of deze lijn
bestendigd zou worden.Zo Dat werd zij en wel in 1914 toen het Supreme Court
besliste in de zaak Weeks v. United States.21 Weeks' woning was zonder verlof
tot huiszoeking doorzocht door de plaatselijke politie en het bewijsmateriaal dat
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daarbij in beslag was genomen werd overgedragen aan de federale autoriteiten.
De US marshal die dit bewijs onder ogen kreeg, nam vervolgens deel aan een
tweede onrechtmatige huiszoeking waarbij nog meerbelastend materiaal in beslag
werd genomen. Dit laatste materiaal werd uitgesloten omdat:
`The effect of the 4`" Amendment is to put the courts ofthe United States and Federal
officials, in the excersice of their power and authority, under limitations and
restraints as to the exercise of such power and authority'.ZZ

Het Supreme Court heeft het Vij fde Amendement niet nodig voor bewijsuitsluiting;
een schending van het V ierde Amendement volstaat. Weeks is evenwel niet gebaat
bij de uitsluiting, omdat het Vierde Amendement niet ziet op het optreden van
de statelijke organen. Derhalve kon het materiaal dat in eerste instantie werd
gevonden, gewoon worden gebruikt.

Dat de bewijsuitsluitingsregel slechts gericht was tot de federale
overheidsorganen en niet op het statelijke overheidsoptreden leidde al snel tot
problemen. In federale zaken stond er niets aan in de weg het door statelijke
ambtenaren onrechtmatig verkregen bewijs toe te laten. Zo ontstond de `silver
platter doctrine': bewijs werd door statelijke ambtenaren onrechtmatig verkregen
doch vervolgens overgedragen aan de federale autoriteiten. Deze autoriteiten kregen
het bewijs als het ware op een presenteerblaadje aangeboden. Vanwege de
aanwezigheid van samenwerking tussen de federale en de statelijke
overheidsorganen, verplaatste het probleem van schending van het Vierde
Amendement zich van de federale naar de statelijke opsporing.
Om in die gevallen toch tot uitsluiting te komen moest het onrechtmatig
optreden van het statelijke orgaan toe te rekenen zijn aan het bewijsvoerende
federale orgaan. Dit was bijvoorbeeld het geval bij zeer nauwe samenwerking tussen
statelijke en federale opsporingsambtenaren. Deze samenwerking kan er in bestaan
dat statelijke ambtenaren, die ter uitvoering van een `state warrant' binnentreden,
daarbij vergezeld worden door een federale collega. Het bewijs kan dan niet worden
gebruikt als deze wan ant, die op grond van het recht van de deelstaat is afgegeven,
niet aan de federale maat is.Z' Ook kwam het voor dat de rechten voor de verdachten
werden geschonden door statelijke opsporingsambtenaren, terwijl zij niet verdacht
konden zijn van een naar statelijk recht strafbaar feit. In zo'n geval werd ook deze
onrechtmatige bewijsgaring aan de federale overheid toegerekend omdat `the
wrongful arrest, search and seizure were made solely on behalf of the United
States'.'"
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Wolf v. Colorado
Het statelijke politieoptreden werd niet bestreken door het Vierde Amendement,
maar het in 1868 aangenomen Veertiende Amendement had daar wel betrekking
op. Dit Amendement verbood staten `[to] deprive any person of life, liberty, or
property, without due process of law'. De vraag rees wat onder `due process' moest
worden begrepen. In 1884 kwam daarop het antwoord dat bekend zou worden als
de `fundamental fairness doctrine' ook wel de `ordered liberty' genaamd.25 De
`fundamental fairness doctrine' hield in dat de fundamentele rechten van het
individu, die voortvloeien uit het gedachtegoed van de `ordered liberty', niet mogen
worden geschaad door het optreden van de statelijke overheid.Zb Dit impliceerde
evenwel nog niet dat hierdoor de eerste acht Amendementen die tezamen de `Bill
of Rights' vormden, automatisch onder de `fundamental fairness' konden worden
begrepen. Dus ook de in het V ierde Amendement neergelegde waarborgen vielen
nog niet onder `fundamental fairness'. Er was volgens het Supreme Court geen
noodzakelijke correlatie tussen de bescherming die de `Bill of Rights' biedt en
de bescherming van fundamentele rechten onder de due-processclausule. Met het
arrest Wolf v. ColoradoZ' werd vastgesteld dat de idee achter het Vierde
Amendement een `fundamental right' was. Onrechtmatige `search and seizures'
door de statelijke autoriteiten leverden een schending op van het Veertiende
Amendement. De cruciale overweging in Wolf luidde als volgt.
'The security of one's privacy against arbitrary intrusion by the police [...] is [...]
implicit in `the concept ofordered liberty' and as such enforceable against the States
through the Due Process Clause.'

Dit betekende echter geenszins dat daarmee ook de exclusionary rule binnen het
concept van `due process' viel. Integendeel, de staten waren vrij in het bepalen
van een passende sanctie op onrechtmatige `search and seizures'.
Rochtn v. California
Deze vrijheid van de staten om niet tot bewijsuitsluiting over te gaan was niet geheel
onbegrensd. Als het statelijk optreden dermate onrechtmatig is dat het `shocks
the conscience', dan kan het resultaat daarvan niet tot het bewijs worden toegelaten.
Dit was het geval in Rochin v. California.28 In deze zaak was er een vermoeden
(maar zeker geen redelijk vermceden) dat Rochin in verdovende middelen handelde.
Zonder een verlof tot huiszoeking trad de statelijke politie bij Rochin binnen. Op
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het moment dat de politie de slaapkamerdeur forceerde, stopte Rochin onmiddellijk
twee capsules in zijn mond. De politieagenten grepen Rochin vast en probeerden
de capsules uit zijn mond te halen. Deze poging faalde doordat Rochin de capsules
inslikte. Rochin werd vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis waar een arts,
in opdracht van de agenten, zijn maag leegpompte. Het Supreme Court vindt dat
het politieoptreden `schocks the conscience'. Due process staat er evenzeer aan
in de weg de op deze wijze verkregen capsules voor het bewijs te gebruiken als
dat een afgedwongen verklaring niet tot het bewijs kan worden toegelaten. Due
process is een beginsel dat:
`Precludes defining [...] more precisely than to say that convictions cannot be
brought about by methods that "offend a sense of justice".'Z'

Elkins v. United States
Hoewel in Wolf de federale overheid op geen enkele manier betrokken was bij
de onrechtmatige search and seizure, het ging immers om onrechtmatig statelijk
optreden in een vervolging op grond van overtreding van een wet van de staat
Colorado, was de kiem voor het einde van de `silver platter'-praktijk gelegd. Het
duurde nog tot 1960 voordat het Supreme Court dit met zoveel woorden zou zeggen.
Met Elkins v. United Statesjo was het zover. Uit het atrest Wolf v. Colorado volgde
logischerwijs, aldus een nipte meerderheid (5:4), dat:
`If resolutions of the issue were to be dictated solely by principles of logic, it is
clear what our decision would have to be. For surely no distinction can logically
be drawn between evidence obtained in violation of the Fourth Amendment and
that obtained in violation of the Fourteenth. The Constitution is flouted equally
in either case. To the victim it matters not whether his constitutional right has been
invaded by a federal agent or by a state officer. It would be a curiously ambivalent
rule that would require the courts of the United States to differentiate between
unconstitutional seized evidence upon so arbitrarya basis. Such a distinction indeed
would appear to reflect an indefensibly selective evaluation of the provisions of
the Constitution. Moreover, it would seem logically impossible to justify a policy
that would bar from a federal trial what state officers had obtained in violation of
a federal statute, yet would admit that which they had seized in violation of the
Constitution itself.'31

Met dit atrest werd niet ingegrepen in de vrijheid van de staten om zelf sancties
te ontwikkelen omdat het bewijs slechts werd uitgesloten in federale zaken. Een
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reden te meer om de `silver platter doctrine' uit te bannen is dat veel staten
inmiddels vrijwillig een bewijsuitsluitingsregel hadden ingevoerd ten aanzien van
statelijk onrechtmatig overheidsoptreden.32 Het is voorts van belang voor het
federale systeem dat onnodige tegenstrijdigheden tussen statelijk en federaal recht
zoveel mogelijk worden vermeden.33 En last but not least bevordert deze uitbreiding
van de bewijsuitsluitingsregel de samenwerking tussen federale en statelijke
opsporingsdiensten. De `silver platter doctrine' stond hieraan vaak inde weg, omdat
deze
`implicitly invites federal officers to withdraw from such association and at least
tacitly to encourage state officers in the disregard of constitutionally protected
freedom. If, on the other hand, it is understood that the fruit of an unlawful search
by state agents will be inadmissible in a federal trial, there can be no inducement
to subterfuge and evasion with respect to federal-state cooperation in criminal
investigation. Instead, forthright cooperation under constitutional standards will
be promoted and fostered.'"

Met dit belangrijke arrest was het voortaan niet meer mogelijk dat federale
opsporingsambtenaren onrechtmatig verkregen bewijs van hun statelijke collega's
zouden gebruiken. Als bewijs onrechtmatig was verkregen door een
overheidsorgaan, dan was het niet langer nodig dat het onrechtmatig handelen ook
aan het bewijsvoerende federale overheidsorgaan kon worden toegerekend.35

Mapp v. Ohio3ó
Met Elkins was het voortaan niet meer mogelijk dat federale opsporingsambtenaren
onrechtmatig verkregen bewijs van hun statelijke collega's zouden gebruiken. Maar
als het ging om onrechtmatig optreden van federale of statelijke autoriteiten ten
behoeve van een statelijke zaak, dan kon dat bewijs - tenzij het optreden `shocks
the conscience' - gewoon worden toegelaten. Veel staten hadden inmiddels hun

32
33

Met Mnpp v. Ohio vervalt het vrijwillige karakter en wordt dit voor alle staten verplicht.
`Yet when a federal court sitting in an exclusionary state admits evidence lawlessly seized by state
agents, it not only frustrates state policy, but frustrates that policy in a particularly inappropriate
and ironic way. For by admitting the unlawfully seized evidence the federal court serves to dereat
the state's effort to assure obedience to the Federal Constitution. In states which have not adopted
the exclusionary rule, on the other hand, it would work no conflict with local policy for a federal
court to decline to receive evidence unlawfully seized by state officers. The question with which
we deal today affect not at all the freedom of the states to develop and apply their own sanctions
in their own way.'

34

Elkins v. Uniteri States, 364 U.S. 206 (1960).

35

Helemaal uitgebannen was de `silver platter doctrine' niet, ze bleef bestaan als het ging om
onrechtmatig verkregen bewijs dat door buitenlandse opsporingsambtenaren was verlvegen. lnbreuken
op het Vierde Amendement kunnen immers slechts door Amerikaanse autoriteiten worden begaan
en ook in het kader van de civil tax proceedings is zij via een achterdeurtje weer in het systeem
toegelaten (zie ~ 5.5.2.7).
367 U.S. 643 ( I 961).

36

21

Hoofdstuk 2

eigen exclusionary rule geïmplementeerd, maar dat gold nog steeds niet voor alle
staten. Ohio was één van die staten waar dat nog niet was gebeurd.
Mevrouw Mapp, woonachtig in Cleveland (Ohio), werd op een dag bezocht
door drie politie-agenten die toegang tot haar woning wilden. De reden daarvoor
was, zo zeiden ze, dat ze haar wilden ondervragen. Ze weigerden verdere informatie
te verstrekken en lieten eveneens onvermeld de werkelijke reden van hun bezoek.
De politie was getipt dat een verdachte die gezocht werd voor een bomaanslag
bij mevrouw Mapp was ondergedoken, deze persoon zou verder een hoeveelheid
gokattributen in zijn bezit hebben. Mapp contacteerde haar raadsman en deze
adviseerde haar de agenten de toegang tot de woning te weigeren, tenzij ze een
verlof tot huiszoeking konden tonen. De agenten dropen af, maar nadat ten minste
vier agenten zich bij hen gevoegd hadden drongen zij alsnog met geweld de woning
binnen. Mapp eiste het huiszoekingsverlof op en één van de agenten zwaaide met
een stuk papier. Dit was kennelijk geen verlof, want het is later niet in het geding
gebracht. Mapp pakte dit stuk papier af en stak het weg in haar boezem. Een
worsteling volgde waarbij de agenten het stuk weer wisten te bemachtigen. Mapp
werd geboeid en vervolgens opgesloten in haar slaapkamer. De huiszoeking kon
beginnen. Hoewel de agenten grondig te werk gingen, zelfs daarbij de persoonlijke
papieren en een foto-album van Mapp doornamen, troffen zij noch de verdachte,
noch de gokspullen aan. In de kelder echter ondekten zij een koffer gevuld met
beweerdelijk obsceen materiaal. Volgens Mapp was de koffer door een vorige
bewoner achtergelaten en dus niet van haar, maar een veroordeling volgde. Het
Ohio Supreme Court oordeelde dat de huiszoeking onrechtmatig was, maar omdat
het recht van de staat Ohio de uitsluitingsregel niet kende werd het materiaal
toegelaten.
Het geschil was voor het Amerikaanse Supreme Court door de advocaat van
Mapp aanhangig gemaakt omdat de `obscenity statute', op grond waarvan Mapp
was veroordeeld, ongrondwettig was, namelijk in strijd was met het Eerste
Amendement. Sterker, toen Mapps advocaat werd gevraagd of hij het
hooggerechtshof er toe wilde bewegen `to have the Wolf case overruled', ontkende
hij dit stellig. Het was de American Civil Liberties Union die daar op aandrong
in haar pleidooi als amicus curiae (vriend van het hof). Het Supreme Court nam
dit advies ter harte en bepaalde dat de uitsluitingsregel ook in statelij ke procedures
van toepassing was. Het Amerikaanse hooggerechtshof ging om en gaf daarvoor
als verklaring:
`Sínce the fouth Amendment's rights of privacy has been declared enforceable
against the States through the Due Process Clause of the Fourtheenth, it is
enforceable against them by the same sanction of exclusion as is used against the
Federal Government. Were it otherwise then just as without the Weeks rule the
assurance against unreasonable federal searches and seizures would be "a form
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ofwords," valueless and undeserving ofinention in a perpetual charte of inestimable
human liberties, so too, without that rule the freedom from state invasions ofprivacy
would be so ephemeral and so neatly severed from its conceptuel nexus with the
freedom from all brutish means of coercing evidence as not to merit this Court's
high regard as a freedom implicit in the concept of ordered liberty."'

Volgens de meerderheid van het hofwas de uitspraak in Wolfgebaseerd op feitelijke
overwegingen die inmiddels hun geldigheid hadden verloren. Ten tijde van Wolf
was tweederde van de Staten gekant tegen een uitsluitingsregel. De tijd was volgens
het Supreme Court op dat moment nog niet rijp om de uitsluitingsregel dwingend
voor te schrijven aan de Staten. In plaats daarvan liet het hof aan de Staten op welke
wijze zij het recht op privacy zouden beschermen. Sinds Wolf hadden verscheidene
Staten de uitsluitingsregel overgenomen. De reden daarvoor was mede dat `such
other remedies have been worthless and futile'.38 Justice Harlan, door de raadsheren
Frankfurter and Whittaker gesteund, schreef de dissenting opinion bij Mapp. Hij
stelde vast dat de meerderheid van het hof `simply "reached out" to overrule Wolf .
De zaak leende zich daar volgens hem niet voor. De zaak had moeten worden beslist
op de door de advocaat aangedragen grond dat de veroordeling was gebaseerd
op een bepaling die ongrondwettig zou zijn. Verder volgt in zijn optiek uit Wolf
niet dat `the Fourth Amendment as such [curs.: MCDE] is enforceable against
the States as a facet of due process', maar uitsluitend `the principle of privacy
"which is at the core of the Fourth Amendment".' Deze `core' omvat niet de
uitsluitingsregel, aldus Harlan. De meerderheid van het hof zag dit echter anders
omdat het inconsequent is wel het recht op privacy gegarandeerd te zien maar niet
de daarbij behorende uitsluitingsregel: `To hold otherwise is to grant the right but
in reality to withold its privilege and enjoyment.i39
Van Mapp wordt wel beweerd dat het het hoogtepunt van de exclusionary
rule markeert omdat met Mapp de exclusionary rule niet alleen toepasselijk is in
federale zaken, maar `all evidence obtained by searches and seizures in violation
of the Constitution is, by that same authority, inadmissible in a state court'.
United States v. Calandra~o
Aan de bloei van de exclusionary rule kwam een einde na de presidentswissel in
het Supreme Court. Burger (en ook zijn opvolger Rehnquist) kozen een koers
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waarbij crime control prioriteit kreeg boven liberty.41 Onder invloed van Burger
en Rehnquist werd het bereik van de exclusionary rule ingeperkt. In deze periode
werd het belangrijke arrest United States v. Calandra gewezen. Dit arrest is van
bijzondere betekenis voor de onderhavige studie omdat zij een belangrijke rol speelt
bij het bepalen of de exclusionary rule zich ook uitstrekt tot buiten het strafproces.
In het kader van een uitgebreid onderzoek naar illegale gokactiviteiten, vond
er een huiszoeking plaats bij de hoofdverdachte John Calandra. De `warrant' was
afgegeven voor het doorzoeken van het kantoor van Calandra met het oog op
inbeslagname van de op het gokken betrekking hebbende administratie en attributen.
Ondertussen was Calandra ook nog voorwerp van een ander onderzoek inzake
woekeractiviteiten. Een agent die daarvan op de hoogte was, nam een document
in beslag dat in het andere onderzoek van pas zou kunnen komen. Deze
inbeslagname viel echter niet onder het bereik van de afgegeven `warrant' en was
derhalve onrechtmatig. In het kader van het onderzoek naar de woekerpraktijken
kreeg Calandra een oproep om voor de `grand jury' te getuigen. Calandra weigerde
de vragen van de `grand jury' te beantwoorden, omdat deze gebaseerd waren op
het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Het Amerikaanse hooggerechtshof
stond Calandra's weigering niet toe; Calandra was tot antwoorden verplicht. Het
hofkwam tot deze conclusie na een afweging van het algemene belang dat gediend
is bij een goed geëquipeerde `grand jury' tegen het preventiebelang dat met
uitsluiting van het bewijsmateriaal gediend zou zijn.
Voor een goed begrip van deze zaak is een korte uitleg met betrekking tot
het instituut van de `grand jury' noodzakelijk. De `grand jury' bepaalt of een
strafzaak voor een ernstig misdrijf aanhangig dient te worden gemaakt. Dat aan
het instituut van de `grand jury' grote waarde wordt gehecht blijkt onder meer uit
het feit dat zij gewaarborgd wordt door het Vijfde Amendement.42 Het instituut
dient tweeërlei doel. Aan de ene kant is de `grand jury' verplicht om vast te stellen
of een delict is gepleegd en om verdachten aan te brengen. Aan de andere kant
dient de `grand jury' de burgers te verzekeren dat zij een eerlijke berechting krijgen
en ze te beschermen tegen willekeurige en onderdrukkende overheidshandelingen.
Het betreft een vóórprocedure, waarbij de `grand jury' ruime bevoegdheden heeft
voor het instellen van een onderzoek naar misdrijven:
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`It is agrand inquest, a body with powers ofinvestigation and inquisition, the scope
ofwhose inquiries is not to be limited natrowly byquestions ofproperty or forecasts
of the probable result of the investigation, or by doubts whether any particular
individual will be found properly subject to an accusation of crime.'"'

Het (algemeen) belang dat de `grand jury' vertegenwoordigt, is daarmee in grote
lijnen geschetst.
Het Supreme Court kent vervolgens aan de uitsluitingsregel slechts één belang
toe, namelijk het terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden. Of de
bewijsuitsluitingsregel ook in procedures voor de `grand jury' zou moeten gelden,
was uiteindelijk de vraag waarover het Amerikaanse hooggerechtshof moest
oordelen. Deze vraag werd ontkennend beantwoord.
In de eerste plaats otndat de werking van de procedure voor de `grand jury'
enorm zou worden gefrustreerd. Daarbij speelt het feit dat de `grand jury'
uiteindelijk niet bepaalt of iemand schuldig dan wel onschuldig is een cruciale
rol. Om die reden gelden bij een `grand jury'-procedure evenmin andere
beperkingen ten aanzien van bewijs- en procesregels zoals die zich in het strafrecht
voordoen. Uitsluitend doordat het een voorprocedure betreft die geen invloed heeft
op het uiteindelijke resultaat in de daarop volgende strafzaak, is het toegestaan
dat de `grand jury' zulke vergaande, vrijwel onbeperkte, bevoegdheden heeft ten
behoeve van haar opsporende en aanklagende taak. Het toestaan van allerlei
verweren zou de snelheid en de effectiviteit waarmee de `grand jury' te werk pleegt
te gaan, uit de procedure halen.44 Met het gevaar dat het uiteindelijk zelfs het
bestaan van dit slagvaardige instituut zal ondermijnen.
In de tweede plaats werd het effect van bewijsuitsluiting op het terugdringen
van onrechtmatig overheidsoptreden in deze fase gering geacht. Het is niet
realistisch om aan te nemen dat opsporingsambtenaren bewijs onrechtmatig
vergaren met het doel de `grand jury' tot een aanklacht te verleiden, terwijl ze zich
ervan bewust zijn dat het bewijs vervolgens niet mag worden gebruikt in de
strafzaak. Dit zou zinloos zijn, omdat een veroordeling dan immers niet in het
verschiet ligt. Ook de verklaringen die voor de `grandjury' zijn afgelegd op grond
van het onrechtmatig verkregen bewijs worden in de strafzaak tegen hem
uitgesloten, omdat deze `the fruits of the poisonous tree' betreffen.~s
Zoals ik reeds heb aangestipt, is Calandra van belang voor de ontwikkeling
van de exclusionary op andere terreinen dan het strafrecht. Dat Calandra een
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Dit wordt geïllustreerd door de `Calandra'-zaak zelf! Het door Calandra gevoerde verweer leverde
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principiële zaak betrof, kwam reeds ten tijde van het wijzen van het arrest duidelijk
naar voren. De aanhef van het arrest luidt immers:
`This case presents the question whether a witness summoned to appear and testify
before a grand jury may refuse to answer questions on the ground that they are based
on evidence obtained from an unlawful search and seizure. The issue is of
considerable importance [curs.: MCDE] to the administration ofcriminal justice.'"b

De beslissing van het Supreme Court werd niet unaniem gedragen (stemverhouding
6:3 ), de dissenters namen zelfs een standpunt in dat daar diametraal tegenover stond.
Zij waren van mening dat miskend werd dat de `exclusionary rule' nog meer doelen
diende dan uitsluitend het terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden. Zij
hadden daarbij het oog op het demonstratie- en het reparatiedoel (zie over de
doeleinden van bewij suitsluiting ~ 4.2.2.1). Hoewel er zeker haken en ogen zitten
aan de bewijsuitsluiting, is het desalniettemin het enige instrument dat de rechter
ter beschikking staat om de constitutionele waarborgen te beschetmen. De dissenters
verwoordden het bij monde van Justice Brennan als volgt:
`The exclusionary rule, if not perfect, accomplished the twin goals of enabling the
judiciary to avoid the taint of partnership in official lawlessness and of assuring
the people - all potential victims of unlawful government conduct - that the
government would not profit from its lawless behavior, thus minimizing the risk
of seriously undermining popular trust in government.'"'

Deze overweging geeft volgens de dissenters bij Calandra weerwat de `ontwerpers'
van de bewijsuitsluitingsregel in het bijzonder voor ogen stond. Zij wijzen er op
dat in Weeks v. United States48 over een eventueel preventief effect niet eens werd
gerept. Dat het preventiedoel later, met name in hetMapp-arrest, een prominente(re)
rol is gaan spelen wordt door de dissenters onderkend. Dit betekent volgens hen
echter niet dat de andere doelen daarmee zijn verdwenen.

Kortom, in Calandra zijn twee zeer verschillende standpunten te
onderscheiden. De meerderheid is van mening dat een belangenafweging tussen
het algemeen belang en het preventiebelang aan de orde is en de dissenters vinden
daarentegen dat de andere twee doelen gediend zijn met bewij suitsluiting. Cruciaal
is dus het verschil van inzicht in de doelen van bewijsuitsluiting. Het ziet er naar
uit dat de dissenters uit de zaak Calandraaan het kortste eind zijn blijven trekken,
want het Supreme Court heeft sindsdien meennalen uitgemaakt dat het terugdringen
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van onrechtmatig overheidsoptreden, als het al niet het enige doel is, toch veruit
het belangrijkste doel is.a9
2.2.2

Resumé

Het Vierde Amendement van de `Bill of Rights' geeft aan de burger het recht om
gevrijwaard te blijven van onrechtmatige searches and seizures. Om er voor te
zorgen dat het Vierde Amendement geen holle leus zou worden, introduceerde
het Amerikaanse hooggerechtshof de exclusionary rule. Deze regel houdt in dat
bewijsmateriaal dat door een inbreuk op het Vierde Amendement is verkregen,
dient te worden uitgesloten. De uitsluitingsregel was in eerste instantie slechts
van toepassing op onrechtmatig optreden door federale autoriteiten. Allengs werd
het toepassingsbereik uitgebreid zodat ook het statelijk optreden onder de
uitsluitingsregel viel. Hoewel in beginsel al het overheidsoptreden binnen het bereik
van de uitsluitingsregel valt, wordt zij niet altijd toegepast.so Met het arrest United
States v. Calandra is de belangrijkste beperking op de uitsluitingsregel aangebracht.
Als het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs geen noemenswaardig effect
heeft op toekomstig onrechtmatig overheidsoptreden dan zal het bewijs worden
toegelaten als daarbij een groot algemeen belang is gediend. Dit arrest is met name
van invloed op de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in andere
dan strafzaken.s'

2.3

Duitsland

2.3.1

Beweisverbote

In Duitsland is de problematiek van onrechtmatig verkregen bewijs in 1902 op
de (straf)rechtelijke kaart gezet.sZ Beling introduceerde toen de term
`Beweisverbote', die nog steeds in zwang is. Wie denkt dat een eeuw later het
leerstuk van die Beweisverbote nagenoeg uitgekristalliseerd zal zijn, vergist zich
lelijk. Het is één van de meest complexe vraagstukken in het Duitse
(strafproces)recht. Gebrek aan belangstelling ontbeerde het fenomeen zeer zeker
niet, maar eenvoudiger werd het er daardoor niet op. Met name vanaf midden jaren
zestig stond het onderwerp voortdurend in de spotlights. En dat staat het nog steeds.
In het bijzonder de doctrine liet zich niet onbetuigd bij het zoeken naar een
49
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In United S'tntes v. Janis, 428 U.S. 433, 446 (1976).
Ik kom daar op terug in ~ 4.2.6.
Zie daarover ~ 5.5.2.
E. Bel ing, Die Beweisverbote a!s Grenzen der Wnhrheitserfor.rchung im Strnfprozess, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1903. De inaugerale rede werd uitgesproken in 1902.
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oplossing(stheorie). Ook in de rechtspraak was men op zoek naar een formule
waarmee de moeilijkheden die kleven aan Beweisverbote bezworen kon worden.
De ontwikkelde modellen werden in de literatuur uitvoerig besproken. Van tijd
tot tijd ontsponnen zich zelfs heftige discussies, die hun uitwerking niet misten.s'
Alleen al op het terrein van de terminologie kan men het niet eens worden.54 Zodra
een nadere onderverdeling van de `Beweisverbote' wordt gemaakt, dienen de
verschillen zich aan.ss Slechts op één punt bestaat er eensgezindheid, namelijk
dat men nog niet is geraakt tot een algemeen erkende `Beweisverbotslehre'.sb
2.3.1.1

Het begin

Justizfrjrmigkeit
De idee dat de waarheid niet koste wat het kost achterhaald dient te worden, loopt
als een rode draad door de jurisprudentie en de literatuur over Beweisverbote heen.
Dat de waarheidsvinding wordt begrensd door de Beweisverbote, is terug te voeren
op het beginsel van de `Justizfórmigkeit des Strafverfahrens'. Justizftirmigkeit
laat zich het best vergelijken met ons strafvorderlijk legaliteitsbeginsel. Doordat
de staat het strafvervolgingsmonopolie in handen heeft, is het noodzakelijk hieraan
grenzen te stellen om machtsmisbruik te voorkomen. Een rechterlijk oordeel kan
niet rechtmatig tot stand zijn gekomen als er inbreuken zijn gepleegd op de
processuele rechten van de verdachte.In een strafprocedure die het predikaat
rechtsstatelijk wil verdienen, is het handhaven van de Justizfdrmigkeit niet minder
belangrijk dan het veroordelen van daders en het herstellen van de rechtsvrede.s'
In de rechtspraak resulteerde de grondgedachte van Justizfi]rmigkeit tot
bewijsuitsluiting. Reeds in 1883 werdbepaaldbewijsmateriaal terzijde geschoven
omdat het niet volgens de regelen der procedure was verkregen.58 Het betrof een
zaak waarin een getuige niet op haar verschoningsrecht was gewezen. De rechter
overwoog dat vaststaat dat de getuigenverklaring niet op volgens de wet
voorgeschreven wijze tot stand is gekomen en derhalve niet als bewijsmiddel tegen
de verdachte mag worden gebruikt. Bovendien belette het vormverzuim dat de
inhoud van de getuigenverklaring op andere wijze als bewijsmiddel kon dienen.
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Een mooi voorbeeld is de in de rechtspraak ontwikkelde `Rechtskreistheorie'. Voor deze theorie
is nu nog slechts een marginale rol weggelegd.
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Als bijvoorbeeld de onderzoeksrechter door de zittingsrechter over de omstreden
verklaring zou worden gehoord, dan is het ongeoorloofd de op deze wijze ter kennis
van de zittingsrechter gekomen inhoud van de verklaring te gebruiken voor de
rechterlijke beslissing. De reden voorbewijsuitsluiting in dit soort gevallen is niet
gelegen in de mogelijke onbetrouwbaarheid van de getuigenverklaring; het verhoor
op zich is al onrechtmatig.59 Verschoningsrechten hebben niet tot doel de
waarheidsvinding te bevorderen.bo De reden om aan een bloed- of aanverwant een
verschoningsrecht toe te kennen is gelegen in het voorkomen van tweestrijd. Als
de waarheid belastend is voor een familielid zou de getuige zich genoodzaakt
kunnen voelen een leugen te vertellen. De getuige zou bij een spreekplicht tussen
twee kwaden moeten kiezen. Aan de ene kant zal een getuige zich bezwaard voelen
een familielid door het spreken van de waarheid te belasten, terwijl de getuige
tegen het verkopen van leugens morele bezwaren kan hebben. Door middel van
een verschoningsrecht kan de getuige zich aan dit dilemma onttrekken.b'
Belittg
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat de bewijsuitsluiting in 1883 reeds haar
intrede in de rechtspraak heeft gedaan. Het duurt dan echter nog twintig jaar voordat
de oratie van Beling in druk verschijnt, hetgeen het werkelijke beginpunt van het
leerstuk van de Beweisverbote markeert.ó2 Voor die tijd is er niet alleen rechtspraak,
maar ook wetgeving en literatuur op het terrein van de Beweisverbote. Veel
aandacht heeft de kwestie echter tot dan niet getrokken. In de literatuur wordt de
materie doorgaans niet meer dan aangestipt, de rechtspraak erover is maar
mondjesmaat aanwezig en de wetgever heeft slechts in een enkel geval een
Beweisverbot (avant la lettre) in het leven geroepen. De ommekeer komt dus met
Beling. Zijn boek `Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitsforschung im
Strafprozess' zal een klassieker blijken.~' Hij legt daarin een verband tussen een
aantal wettelijke bepalingen en geeft deze als gezamenlijke noemer: Beweisverbote.
Beling schetst niet uitsluitend de stand van het recht op dat moment, hij plaatst
daar ook kritische kanttekeningen bij. Zo dient volgens hem met het toekennen
van verschoningsrechten spaarzaam te worden omgegaan. Als een ieder zijn mond
maar kan houden, dan wordt het bijzonder lastig om de waarheid aan het licht te
brengen. Dat zou, aldus Beling, het bankroet van de strafrechtspleging betekenen.ba
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Daarnaast vat hij de ultieme consequentie van bewijsuitsluiting bij de horens. Ik
doel hierbij op het gevolg, dat na bewijsuitsluiting er onvoldoende bewijs voor
een veroordeling overblijft, zodat een vrijspraak dient te worden uitgesproken.
Beling werpt de vraag op of de Beweisverbote niet beter kunnen worden afgeschaft
om deze vrijspraken te voorkomen. Hij beantwoordt deze vraag ontkennend.
Hoewel het belang van een effectieve strafrechtspleging zonder twijfel
buitengewoon groot is, zijn er nog meer zwaarwegende belangen.bs Als deze
belangen botsen zal één daarvan moeten wijken. Onder welke omstandigheden
het belang van de goede strafrechtspleging prevaleert zal nader onderzoek moeten
uitwijzen, zo schrijft hij. Beling heeft nog meer punten voor de strafrechtelijke
onderzoeksagenda. Zo stelt hij dat het belang van de strafrechtspleging moet wijken
als de Menschenwurde daardoor in het gedrang zou komen. Wat evenwel precies
het begrip Menschenwurde omvat, daarover zal men nog generaties lang het hoofd
breken, zo voorspelde hij.

2.3.1.2

De impuls: WO II

Beling had belangrijk werk verricht, de fundamenten voor de ontwikkeling van
het leerstuk van bewijsuitsluiting waren gelegd. Het bleef echter lange tijd stil
op dit vlak. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt het leerstuk de aandacht die
het verdient. Tijdens het nationaal-socialistische regime, dat met de verstoring
van iedere vorm van rechtsstatelijkheid zijn hoogtepunt bereikte,bb raakte de
problematiek van Beweisverbote (ook een rechtsstatelijk issue) in de vergetelheid.b'
De hernieuwde aandacht voor de Beweisverbote moet worden geplaatst tegen de
achtergrond van de ontwikkelingen die plaatshadden na het beëindigen van de
Tweede Wereldoorlog. Duitsland zag zich na de de Eerste Wereldoorlog voor de
moeilijke taak gesteld op de brokstukken van de oude, vooroorlogse ordening een
rechtsstatelijke democratie te bouwen. Na de Eerste Wereldoorlog werden deze
pogingen verstoord toen de nationaal-socialisten in 1933 de macht grepen. Na de
Tweede Wereldoorlog is de Bondsrepubliek Duitsland er daarentegen wel in
geslaagd deze klus te klaren.bg
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Een nieuwe Duitse Grondwet
Toen in mei 1945 aan het nazi-regime een einde kwam, had het Duitse rijk door
zijn onvoorwaardelijke capitulatie in feite zijn soevereiniteit verloren. Het Duitse
rijk werd in vier zones opgesplitst en verdeeld onder de geallieerden (Verenigde
Staten, Verenigd Koninkrijk, Sovjet-Unie en Frankrijk). Het was de bedoeling
van de geallieerde mogendheden om een nieuwe staatssoevereiniteit op te bouwen
`von unten nach oben', dat wil zeggen: `beginnend op communaal niveau en van
daaruit op landsniveau'69. Dlt werd reeds op de conferentie van Potsdam
(juli~augustus 1945) bevestigd.'o Een belangrijke kwestie die op deze conferentie
ook aan bod kwam was het bepalen van de Duitse landsgrenzen. Het gebied rond
de stad Koningsbergen kwam onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie en het
overige Duitse gebied ten oosten van de Oder-Neisse-lijn werd onder Pools bestuur
gebracht. Besloten werd dat Duitsland - ondanks de vierendeling - tijdens de
bezetting als een economische eenheid zou worden beschouwd en er zouden
belangrijke bestuurlijke instanties op centraal niveau komen. In de praktijk echter
bestonden er al snel twee economische invloedssferen."
Door een steeds verdere verwijdering tussen Oost en West, de Koude Oorlog
en onverzoenbare visies op de toekomst van Duitsland is de Duitse deling
onafwendbaar.7z In het westen wordt de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) opgericht,
het oostelijk deel zou later verder gaan als de Duitse Democratische Republiek
(DDR). In de BRD werd onder toeziend oog van de Grote Drie (Verenigde Staten,
Engeland en Frankrijk) aangevangen met het ontwerpen van een Grondwet. In
de preambule van deze Grondwet wordt de verplichting opgenomen om te streven
naar nationale eenheid. De BRD vertegenwoordigde volgens de preambule alle
Duitsers, ook die van de latere DDR. Om het provisorische karakter te benadrukken
werd niet van `Verfassung', maar van `Grundgesetz' gesproken." Daarnaast
voorzag deze Grundgesetz (hierna: GG) in twee mogelijkheden om tot hereniging
te komen. Zo bepaalde art. 146 dat de Grondwet zijn gelding zou verliezen op de
dag waarop een Grondwet in werking trad waartoe het gehele Duitse volk vrijelijk
had besloten. Daarnaast voorzag art. 23 (oud) in de mogelijkheid van een `Beitritt'
van andere Duitse gebiedsdelen. Na de toetreding zou ook daar de Grondwet gaan
gelden. Bij de Duitse eenwording werd de art. 23-procedure gevolgd, waarna de
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bepaling is opgeheven. Artikel 146 is aangepast met dien verstande dat de
`Grundgesetz' nog steeds vervalt op het moment dat de `Verfassung' waartoe het
hele volk vrijelijk heeft besloten in werking treedt.
De op 24 mei 1949 in werking getreden Grondwet was op het eerste gezicht
geen revolutionaire. In zekere zin werd gestreefd naar een verbeterde versie van
de Weimarer Verfassung. Van de Republiek van Weimar wensten de opstellers
van de Grondwet het cultureel pluralisme, de vrijemarkteconomie met een sociaal
gezicht en de parlementaire democratie te behouden." Tegelijkertijd week de
nieuwe Grondwet op essentiële punten af van haar voorgangster doordat men er
van doordrongen was dat het ditmaal onmogelijk moest zijn dat ondemocratische
partijen op `legale' wijze de macht zouden grijpen.
Ook op het terrein van de grondrechten verschilde de nieuwe Grondwet sterk
van die van Weimar. Met de ervaringen van een totalitaire dictatuur nog vers in
het geheugen, lag het accent in de Grondwet op grondrechten die de integriteit
van het individu beschermden en niet zozeer op de nationale eenheid en de sociale
rechtsstaat. De nieuwe Grondwet vangt in het eerste artikel aan met de woorden
`Die Wiirde des Menschen ist unantastbar', dit in tegenstelling tot zijn voorganger
waarin stond dat `das deutsche Volk, einige in seinem St~mmen' was.'S Artikel
1 omvat drie basisbeginselen van het Duitse staatsrecht. In het eerste lid is niet
alleen bepaald dat de menselijke waardigheid onaantastbaar is, maar het voorschrift
legt tevens het overheidsgezag de verplichting op deze `Menschenwurde' te
respecteren en te beschermen. Met het tweede lid wordt verklaard dat aan iedere
menselijke samenleving onaantastbare en onveranderlijke mensenrechten ten
grondslag liggen. Het derde en tevens laatste lid verbindt de Menschenwurde met
de andere grondrechten in de Grondwet. Deze rechtstreeks werkende
grondrechtsbepalingen binden de wetgever, de rechterlijke macht en het bestuur.
Het beschermen van de Menschenwurde, de hoogste norm van de Grondwet, is
van dusdanig belang dat de bepaling niet gewijzigd kan worden.'6 De inperking
van grondrechten is, door art. 19 GG, sowieso aan banden gelegd. Voor zover de
Grondwet een beperking van een grondrecht door de wet of op basis van een wet
toestaat, dient deze beperking van algemene aard te zijn en niet slechts in een
individueel geval te gelden. Om geen misverstanden te laten ontstaan dient de wet
uitdrukkelijk het grondrecht te noemen waarop het een beperking aanbrengt (eerste
lid). Beperkingen zijn echter uitgesloten als zij het wezen van het grondrecht zouden
aantasten (tweede lid).

Tot slot wordt in deze bepaling het recht op toegang tot de rechter
gegarandeerd als de overheid de rechten van een burger schendt (vierde lid). Tenzij
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een bijzondere rechtsgang is opengesteld zal in een dergelijk geval de gewone
rechter geadieerd moeten worden. Bovendien is ter meerdere waarborging van
de in de Grondwet neergelegde normen en uitgangspunten een constitutioneel hof
ingesteld. Het Bundesverfassungsgericht, dat zetelt in Karlsruhe, houdt zich met
name bezig met klachten van burgers over grondrechtenschending.

2.3.1.3

Art. 136a StPO

Het voorop stellen van de bescherming van de Menschenwurde heeft zijn uitwerking
niet gemist. Zeker op het terrein van de Beweisverbote zal de Menschenwurde
-al dan niet in combinatie met andere grondrechten-werken als een katalysator.
Zoals reeds gezegd legt art. 1 GG aan de overheid de verplichting op de
Menschenwurde te beschermen. Het in 1950 opgenomen art. 136a
Strafprozef3ordnung (StPO) is daar een uitvloeisel van." Door het opnemen van
deze bepaling kon de BRD aan de rij van moderne Europese staten worden
toegevoegd, zo stelde de toenmalige voorzitter van de Duitse eerste kamer.'g In
deze bepaling wordt een aantal beperkingen gesteld aan het verhoor van een
verdachte. De verdachte mag niet beknot worden in zijn vrije wilsvorming en
-uitoefening door o.a. mishandeling, uitputting, foltering, misleiding en hypnose.
Verklaringen die op deze wijze worden verkregen kunnen niet meewerken tot het
bewijs, zelfs niet als de verdachte heeft ingestemd met de verboden
verhoormethode, bijvoorbeeld het ondergaan van een test door middel van een
`leugendetector'. Ook als de verdachte toestemming zou geven voor het gebruik
van - om bij het voorbeeld te blijven - de uitslag van de leugendetectortest staat
art. 136a StPO daaraan in de weg. Het betreft hier het eerste uitdrukkelijke
gebruiksverbod.
2.3.1.4

De wetenschappelijke verankering: Der deutsche Juristentag (1966)

Alle loftuitingen ten spijt, de invoering van art. 136a StPO voegde in wezen aan
de bestaande situatie niets toe. Bewijsmateriaal dat op een dergelijke wijze
verkregen is, zou reeds op grond van art. 1 GG nimmer toelaatbaar zijn. Ook zonder
art. 136a StPO zou bijvoorbeeld het gebruik van een leugendetector niet zijn
toegestaan. Het codificeren van dit deel van de Menschenwurde zou derhalve meer
gezien kunnen worden als een symbolische daad, zonder dat dit gevolgen zou
hebben voor de juridische situatie. Het pakte echter heel anders uit.
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BGH 16 februari 1954, BGHSt 5, 332.
Hij maakte deze opmerking tijdens een persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Aangehaald in W. Sarstedt, `~ 136a', in: Ldwe-Rosenberg, Die Strajprozessordnung und das
Gerrchtsverjassungsgesetz: Grosskommentar, Berlin: De Gruyter 1971, p. 859.
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Artikel 136a StPO is één van de weinige bepalingen waarin uitdrukkelijk
aan een bepaalde onrechtmatige verkrijgingswijze een gebruiksverbod werd
verbonden. Bij de andere verkrijgingsverboden (`Erhebungsverbote') had de
wetgever zich niet uitgelaten over een eventuele toelaatbaarheid van het in strijd
met het verbod verkregen materiaal. De naar aanleiding van het uitdrukkelijke
gebnaiksverbod van art. 136a gerezen vraag of een verkrijgingsverbod tevens een
gebruiksverbod (` Verwertungsverbot') impliceert, werd de inzet van een discussie
onder strafrechtsgeleerden. Op de in 1966 georganiseerde Duitse juristendag was
het bij de strafrechtelijke afdeling één van de centrale thema's.
De Beweisverbote hadden tot die bewuste bijeenkomst een sluimerend bestaan
geleid in de wetenschap. Zes preadviezen over `Beweisverbote im Strafprozel3'
maakten daar een einde aan.79 Er was voor gekozen de problematiek te behandelen
vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek. De eerste drie preadviezen hadden
respectievelijk betrekking op de Scandinavische rechtsfamilie, het Amerikaanse
recht en de Romaanse rechtsfamilie. Het vierde en vijfde preadvies hadden het
Duitse recht als onderwerp. Het preadvies van Peters ging over Beweisverbote
in het Duitse strafproces, Rupp behandelde deze materie vanuit staatsrechtelijke
optiek. Mede op basis van deze preadviezen schreef vervolgens Jescheck het
`algemeen' rechtsvergelijkende preadvies. Naar aanleiding van deze preadviezen
verschenen reeds voor de eigenlijke juristendag een aantal bijdragen in
wetenschappelijke tijdschriften.80 Op de dag zelf beten twee referenten het spits
af, waarna zich een levendige discussie ontspon. De vragen die rezen, de knelpunten
die de kop opstaken en de meningsverschillen die zich begonnen af te tekenen
op deze dag, leverden voldoende stof op om nog decennia lang over door te
schrijven.
2.3.1.5

Thematiek

In de navolgende jaren zou men zich steeds minder bekommeren over het
beschrijven, systematiseren en categoriseren van de Beweisverbote. In plaats
daarvan ging men zich steeds meer toeleggen op het zoeken naar een algemeen
geldende beantwoording van de vraag of en onder welke omstandigheden
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal toelaatbaar is. In het bijzonder ging het
daarbij om de kwestie welke consequenties aan een vormverzuim moeten worden
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Beweisverbote im StrajprozeJ3. Gutnchtenf'urden 46. Deutschen Juristentng, Munchen: C. H. Beck
1966. De preadviezen van respectievelijkJ. Andenaes, O.W. Mueller, P. Nuvolone, K. Peters, H.H.
Rupp zijn te vinden in Band I deel 3A. Het `Generalgutachten' van H-H. Jescheck is te vinden in
Band 1 deel 3B. In band 11 deel F zijn de handelingen van de vergadering opgenomen.
G. Grunwald, 'Beweisverbote und Verwertungsverbote im Strafverfahren', JZ 1966, p. 489-501;
Th. Kleinknecht, `Die Beweisverbote im Strafprozefi', NJW 1966, p. 1537-1545 en G. Spendel,
`Beweisverbote im Strafproze(3', NJW 1966, p. l 102-1108.

Verenigde Staten en Duitsland

verbonden.g' Het navolgende geeft een overzicht van de belangrijkste thema's die
in rechtspraak en literatuur naar voren zijn gekomen. Allereerst zal aandacht worden
geschonken aan het systeem van bewijsverboden. Aansluitend komen de daardoor
gerezen vragen en de daarvoor in de rechtspraak gecreëerde oplossingen aan bod.
Ter afsluiting besteed ik kort aandacht aan de drie belangrijkste oplossingsmodellen
uit de Duitse dogmatiek.
Verkrijgings- en gebruiksverboden
Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de bewijsverboden in twee categorieën onder
te verdelen: verkrijgingsverboden (`Erhebungsverbote') en gebruiksverboden
(`Verwertungsverbote'). De verkrijgingsverboden vloeien rechtstreeks voort uit
de wet. De gebruiksverboden kunnen daarentegen in veruit de meeste gevallen
niet

direct

op

een

wettelijke basis

worden gestoeld.

In

de categorie

verkrijgingsverboden zijn drie soorten te onderscheiden. In de eerste plaats zijn
er de `Beweisthemaverbote'. In deze gevallen mogen bepaalde feiten niet tot
onderwerp van de bewijsvoering worden gemaakt. Het betreft doorgaans staatsen andere ambtsgeheimen. Ook het raadkamergeheim behoort daartoe. Een tweede
groep verkrijgingsverboden zijn de `Beweismittelverbote'. Hierondervaltmateriaal
dat onder bepaalde omstandigheden niet als bewijs mag worden aangewend. Te
denken valt aan de verklaring van verschoningsgerechtigden. Als bijvoorbeeld
de verloofde van de verdachte een verklaring heeft afgelegd, dient aan drie vereisten
te zijn voldaan opdat de rechter deze verklaring in zijn overwegingen mag
betrekken. Voorop staat dat de verloofde op haar verschoningsrecht is gewezen.
Daarnaast dient zij bewust afstand te doen van haar verschoningsrecht en verder
mag zij op dat besluit niet zijn teruggekomen.g' Wordt aan deze drie eisen niet
voldaan, dan mag een reeds afgelegde verklaring niet in het geding worden
gebracht.83 Tot slot is er nog een derde categorie verkrijgingsverboden, namelijk
de `Beweismethodenverbote'. In deze gevallen is een bepaalde verkrijgingswijze
niet toegestaan. Het hiervoor behandelde art. 136a StPO is een goed voorbeeld
van verboden verhoormethoden.84
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R. St6rmer, Dogmntische Grundtngen der Verwerrungsverbote, Marburg: Elwert 1992, p. 2.
Zie art. 52 StPO.
U. Eisenberg, Beweisrecht der StPO, Munchen: Beck 1999, p. 160-161.
Als vierde categorie onderscheidt Roxin nog de relatieve verkrijgingsverboden. (C. Roxin,
Strafverfnhrensrechr, Munchen: C.H. Beck 1998, p.l 80-181.) Het gaat dan om zaken waarin bepaalde
bevoegdheden zijn toegekend aan een beperkte groep personen. Te denken valt aan het afnemen
van bloed door een verpleegster terwij I dit uitsluitend door een arts mag geschieden (art. 81 a StPO).
Men zou echter in deze gevallen even goed kunnen spreken van (gekwalificeerde) Beweismethodeverbote, omdat dan de verkrijgingswijze een manco vertoont.
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bewijsmateriaal in de weg staan. In art. 136a StPO iszowel een verkrijgingsverbod
als een gebruiksverbod opgenomen. Echter, de wetgever heeft bij de meeste
verkrijgingsverboden niet aangegeven of bij overtreding daarvan tot
bewijsuitsluiting moet worden overgegaan. In die gevallen is het (maar) de vraag
ofeen gebruiksverbod geldt. Naast deze gebruiksverboden die verbonden zijn aan
een verkrijgingsverbod, is er nog een andere categorie gebruiksverboden. Een
Beweisverwertungsverbot treedt in dat geval niet in omdat een verkrijgingsverbod
is geschonden, maar doordat bij de bewijsgaring een inbreuk is gemaakt op de
Menschenwurde.
Onzelfstandige en zelfstmidige gebruiksverboden
De gebruiksverboden vallen uiteen in twee typen. Allereerst zijn er de
gebruiksverboden waar schending van een verkrijgingsverbod een noodzakelijke
voorwaarde is. Dit worden de onzelfstandige gebruiksverboden genoemd. Daarnaast
zijn er de zelfstandige gebruiksverboden. Deze zien op de situatie waarbij de
bewijsgaring plaatsvindt conform bestaande bevoegdheden, maar waarbij een
inbreuk wordt gemaakt op individuele grondrechten. Doorgaans betreft het een
inbreuk op de artikelen 1(Menschenwurde) en 2(persoonlijkheidsrecht en andere
individuele vrijheidsrechten) van de Grondwet. Geruchtmakend waren de arresten
omtrent heimelijke band- foto- of filmopnamen en die over de inbeslagname van
dagboeken.85 Zoals hiervoor meermalen is aangegeven impliceert schending van
een verkrijgingsverbod nog geen gebruiksverbod. Evenmin hoeft een inbreuk op
een grondrecht bewijsuitsluiting tot gevolg te hebben. Hierna zal ik uiteenzetten
onder welke omstandigheden een gebruiksverbod intreedt. Twee trajecten dienen
daarvoor in kaart te worden gebracht: het traject van de onzelfstandige
gebruiksverboden en dat van de zelfstandige gebruiksverboden, ook wel het
grondwettelijk traject genoemd.
Een verkrijgingsverbod impliceert nog geen gebruiksverbod
Als eerste zal ik de onzelfstandige gebruiksverboden onder de loep nemen.
Hieronder vallen ook de uitdrukkelijk in de wet neergelegde gebruiksverboden,
zoals art. 136a StPO. In die gevallen zijn verkrijgingsverbod en gebruiksverbod
aan elkaar gekoppeld. Bij het merendeel van de verkrijgingsverboden staat in de
wet echter niets over de (on)toelaatbaarheid van het aldus verkregen materiaal.
Volgens sommige auteurs dient al het materiaal dat met behulp van schending van
een verkrijgingsverbod is verkregen uitgesloten te worden. Art. 136a zou in die
85
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Zie o.m. BGH 14juni 1960, BGHSr 14, 358; BGH 21 februari 1964, BGHSr 19, 325, NJW ]964,
I 139-1144 (Erste Tagebuchurteil); BGH 22 februari 1978, BGHSt 27, 355; BGH 7 juni 1983, BGHSt
31, 395; BGH 9 juli 1987, BGHSt 34, 397; BGH 12 april 1989, BGHSr 36, 167 en BVertG 14
september 1989, BVerfGE 8Q, 367 (Zweiter Tagebuchfall). Zie voorts P.H. Frank, Die Verwertbarkeit
rechtswidriger Tonbandnujnnhmen Privnler, Baden-Baden: Nomos 1996.
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optiek analoog moeten worden toegepast.gb Anderen leiden juist a contrario uit
art. 136a af dat de wetgever bij de andere bepalingen niet de consequentie van
bewijsuitsluiting aan inbreuken op deze verboden heeft willen verbinden.87 Het
was al snel duidelijk dat uit schending van een verkrijgingsverbod soms wel en
soms niet bewijsuitsluiting voortvloeide. Onduidelijk bleef evenwel welke
omstandigheden daarvoor redengevend waren.
Ofeen verkrijgingsverbod een gebruiksverbod impliceert wordt in hoge mate
bepaald door de omstandigheden van het geval en in het bijzonder de
omstandigheden van het verzuim. Om die reden is het niet eenvoudig voor de
rechter om algemene regels op dit punt te formuleren en gaat hij derhalve
casuïstisch te werk.gg Zo ligt een gebruiksverbod niet voor de hand als het
geschonden procedurevoorschrift niet of niet in de eerste plaats het belang van
de verdachte beoogt te beschermen.89 Dit wordt wel de Rechtskreistheorie genoemd,
omdat de Rechtskreis (rechtskring) van de verdachte door het verzuim moet zijn
geraakt. Met de Rechtskreistheorie heeft het BGH op een juridische omstandigheid
gewezen die als ijkpunt kan fungeren. Er zijn evenwel nog meer manieren om tot
beantwoording van deze vraag te komen.90 De rechtskringmethode is daarvoor
niet exclusief.91 Als ijkpunt kan eveneens de `Justizf~rmigkeit des Verfahrens',
de ernst van de inbreuk en ook het `fair trial'-beginsel fungeren.9Z
Als met behulp van deze ijkpunten niet direct uitsluitsel kan worden gegeven
of aan het verkrijgingsverbod een gebruiksverbod moet worden verbonden, dan
kan een belangenafweging nog soelaas bieden.93 Het belang van de verdachte dat
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G. Spendel, 'Beweisverbote im Strafprozef3', NJW 1966, p. 1 102-1108, m.n. p. 1108.
Het Bundesgerichtshofzelfgafsoms ook blijk van een dergelijke redenering, zie o.m. BGH 7 juni
1983, BGHSt 31, 395. Inmiddels heeft het hofeen andere rechtsopvatting, getuige BGH 27 februari
1992, BGHSt 38, 214, NJW 1992, p. 1463-1467.
Als de rechter al in staat is om in het nlgemeen vast te stellen of schending van een verkrijgingsverbod
al dan niet tot een gebruiksverbod moet leiden, dan kan daar in het individuele geval van worden
afgeweken. Zo wordt aan bloedafname door een niet-arts doorgaans geen gebruiksverbod verbonden,
maar als bewust een niet-arts wordt ingeschakeld ligt dit anders. Ook het nalaten bij het eerste verhoor
de cautie te geven is niet fataal als de verdachte anderszins op de hoogte was van zijn zwijgrecht.
Zie BGH 27 februari 1992, BGHSt 38, 214, NJW 1992, p. 1463-1467 (1464).
Vgl. ook O. Ranft, `Bemerkungen zu den Beweisverboten im StrafprozeD', in: M. Seebode (red.),
Festschrift fiïr Gunter Spendel, Berlijn: de Gruyter 1992, p. 719-736, m.n. p. 728.
En - zo zou ik zelfs durven te beweren - zij is dat ook nooit geweest. Uit het arrest van 1958 zijn
nog meer ijkpunten te destilleren voor het niet aannemen van een gebruiksverbod, zoals misbruik
van procesrecht. In de literatuur is echter het Rechtskreis-element zozeer benadrukt, mede door
te spreken over een theorie, dat de andere argumenten uit het oog zijn verloren. Zie H. Peres,
Strnfprozessunle Beweisverbote und Beweisverwertungsverbote und ihre Grundlagen in Gesetz.
Verjossung und Rechtsjortbildung, Munchen: VVF 1991, p. 24-25 en H. Koriath, llber
Beweisverbote im StrnfprozeJ3, Frankfurt am Main: Peter Lang 1994, p. 34.
Zie ook K.H. Gbssel, `Die Beweisverbote im Strafverfahren', in: A. Kaufmann e.a. (red.),Festschrift
jur Pnu! Bockelmnnn, Munchen: CH. Beck 1979, p. 801-817, p. 808.
Uit de jurisprudentie van het BGH kan evenwel worden afgeleid dat het hof daartoe slechts in
ui tzonderingssituaties over gaat, ald us H. Peres, Strajprozessunle Beweisverbote und Beweisverwertungsverbote und ihre Grundingen in Gesetz, Verfnssung und Rechtsfortbildung, Munchen: VVF
1991, p. 31.

37

Hoofdstuk 2

door het verzuim is geschonden wordt daarbij afgewogen tegen het algemeen belang
dat gediend is met een effectieve strafrechtspleging.94
Schending van een grondrecht impliceert nog geen gebruiksverbod
Evenmin als bij schending van een verkrijgingsverbod wordt aan schending van
een grondrecht automatisch een gebruiksverbod verbonden. Aan de hand van de
doorhet Bundesverfassungsgericht (BverfG) ontwikkelde `Drei-Spháren-Theoriei95
kan worden nagegaan wanneer bewijsuitsluiting bij grondrechtschending (in het
bijzonder van de in art. 2 en art. 1 GG neergelegde rechten) is aangewezen.
De `Drei-Spháren-Theorie' onderscheidt drie fasen op een glijdende schaal
van ontoelaatbaarheid naar toelaatbaarheid van het materiaal. Deze drie fasen
corresponderen met de mate waarin het persoonlijkheidsrecht inbreuken toelaat.
Bewijs is immer ontoelaatbaar als het `persdnlicher Kernbereich' is aangetast. In
de fase van de `schlichte Privatsph~re' vindt er een belangenafweging plaats tussen
de schending van de privésfeer en de doelen die met strafvervolging zijn gediend.
Een belangenafweging kan achterwege worden gelaten wanneer door de verkrijging
van het bewijs de privésfeer niet geraakt is (`Bereich auf3erhalb der Privatspháre').
Het persoonlijkheidsrecht kan als volgt worden voorgesteld.

~
Keru" reich
Schlichte Privatspháre

Aul3erhalb der Privatsph~re

Naarmate men verder afraakt van het `Kernbereich', neemt de mate van intimiteit
af en neemt de kans op toelaatbaarheid van het met inbreuk op die privacy
verkregen bewijsmateriaal toe.
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BGH 17 maart 197 ], BGHSt 24, I 25.
De term `Drei-Stufen-Theorie' komt men ook tegen, zie bijv. S. Kaiser, Die Drie-Stujen-Theoriezur
Besiimmung von Beweisverboten im Strajprozef3 ( diss. Mannheim), Frankfurt: Lang 1999.
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~

Persónlicher Kernbereich

In de binnenste kring van de `Drei-Sph~ren-Theorie' is het toelaatbaarheidsverbod
absoluut. Bewijs wordt uitgesloten als het onaantastbare kerndomein van de
persoonlijkheid (`Persónlicher Kernbereich') en daarmee de `Menschenwurde'
is geraakt. Dit sluit naadloos aan bij art. 19 GG. Het tweede lid van deze bepaling
verhindert immers grondrechtsbeperkingen die het wezen van het grondrecht zouden
aantasten. Ook bij een ernstig delict zoals moord is in die situatie geen ruimte voor
een belangenafweging zoals in de `schlichte Privatsph~re'.96 De wijze van
verkrijging is in wezen irrelevant voor de vraag of het kerndomein van de
persoonlijkheid is geraakt. Het is in het bijzonder de inhoud van het bewijsmateriaal
die aan gebruikmaking in de weg staat. Onder het `persi7nlicher Kernbereich'
kunnen onder meer intieme gedachten die aan het papier zijn toevertrouwd vallen,
zoals in dagboeken. Als deze intieme gedachten inderdaad97 onder het `Kembereich'
vallen, is gebruikmaking daarvan-perdefinitie-ontoelaatbaar. Ook gesprekken
die op (video)band zijn vastgelegd vallen hier soms onder. Aan de hand van een
aantal criteria kan worden nagegaan of het `persónlicher Kernbereich' is aangetast.
In de eerste plaats is de wil van de betrokkene belangrijk. Als deze zijn gedachten
vrijwillig prijsgeeft, is om die reden het kerndomein niet geraakt.98 De wil van
de betrokkene is belangrijk, maar niet alles bepalend. Ook de inhoud van het
geschrevene is daarbij van belang. In het bijzonder het karakter en het belang
(`Bedeutung') van de inhoud zijn bepalend voor beantwoording van de vraag of
het wezen van de persoonlijkheid is geschaad. Het moeten wel gedachten zijn die
betrekking hebben op de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid. Uitlatingen
in dagboeken over geplande ofgepleegde delicten hebben daar in ieder geval geen
betrekking op.99
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BGH 9 juli 1987, BGNSt 34, 397.
Dit is sinds BVerfG 14 september 1989, BVerfGE 80, 367 niet snel het geval. In deze zaak waren
dagboekfragmenten gebruikt tot het bewijs in een strafzaak. De vraag of dit een schending van
de Grondwet inhoudt, leidde tot de grootst mogelijke verdeeldheid binnen het Bundesverfassungsgericht (vier tegen vier). Het hof gaat in zijn uitspraak uit van de Sph~rentheorie. Vier rechters waren
van oordeel dat het hier beslist om een aantasting van het Kernbereich zou gaan en het bewijs had
moeten worden uitgesloten. De andere vier rechters daarentegen situeerden de aantasting in de
Schlichte Privatspháre en vonden een belangenafweging aangewezen. Als de stemmen staken, zoals
in deze zaak het geval was, dan kan geen inbreuk op de Grondwet worden vastgesteld, zie art. 15,
derde lid, BVerfGG. In de literatuur is veel kritiek geuit op deze uitspraak waarin de rechtsbescherming het aflegde tegen de effectieve strafrechtspleging. Aan Wolter ontlokte het de woorden:
'Menschenwurde und Freiheit im Strafprozef3 sind aufdem Ruckzug.' (1. Wolter, `Menschenwiirde
und Freiheit im Strafprozefi', in: K. Geppert 8c D.Dehnicke, Gerliichtnisschrijtfiir Kartheinz Meyer,
Berlijn: De Gruyter 1990, p. 493-516, p. 493.)
BVerfG 14 september 1989, BVerfGE 80, 367.
C. Roxin, Strnfi~erjahrensrecht, Miinchen: C.H. Beck 1998, p. 192.
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~

Schlichte Privatsphíire

Als persoonlijke uitingen niet onder het kernbereik van de persoonlijkheid worden
geschaard, en dit is doorgaans het geval, dan zal er een belangenafweging volgen.
Binnen deze kring van de `schlichte Privatsph~re' wordt het recht op een vrije
ontwikkeling van de persoonlijkheid afgewogen tegen de belangen die met de
waarheidsvinding zijn gediend. Hoe deze belangenafweging uitvalt, hangt af van
de omstandigheden van het geval. Hier zijn geen algemene regels voor te geven,
maar proportionaliteit'oo en subsidiariteit'o' spelen bij deze belangenafweging een
belangrijke rol. In het kader van de proportionaliteit is de ernst van het delict van
belang. Bij strafbare belediging of zaaksbeschadiging zal de bescherrning van de
persoonlijke levenssfeer prevaleren. Bij zware delicten, zoals brandstichting, zedenen levensdelicten weegt het belang van de waarheidsvinding zo zwaar dat een
schending van de `schlichte Privatsph~re' gerechtvaardigd is.'oz

~

Bereich auf3erhalb der Privatsph~re

De derde fase ziet op de situatie waarbij de privésfeer door de bewijsgaring in het
geheel niet geraakt is. Een belangenafweging is in deze situatie (Bereich auf3erhalb
der Privatsph~re) niet nodig. Een telefoontap van een gesprek waarin de ontvoerders
losgeld eisen valt bijvoorbeeld buiten het bereik van de privésfeer.'o' Ook de
belastingambtenaar die in het kader van een controle een casino bezoekt, begeeft
zich buiten de privésfeer. De foto's die in het casino waren genomen waarop was
te zien dat de ambtenaar geld achterover drukte, zijn derhalve toelaatbaar.`~
De `Drei-Sph~ren-Theorie'
is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
`Rechtskreistheorie' niet uitsluitend van toepassing in strafrechtelijke zaken. Ook
in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken speelt zij een belangrijke rol. In
die gebieden bestaan er nagenoeg geen verkrijgingsverboden en de problematiek
rond het onrechtmatig verkregen bewijs wordt derhalve bij uitstek beheerst door
de `Drei-Sph~ren-Theorie'.
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BVerfG 14 september 1989, BVerfGE 80, 367 (376).
BVerfG 31 januari 1973, BVerjGE 34, 238 (250).
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valse beschuldiging) en BGH 30 maart 1994, NSrZ 1994, 350 (bewijs van spionagepraktijken).
C. Roxin, Strnjverfnhrensrecht, Munchen: CH. Beck 1998, p. 193.
OLG Schleswig 3 oktober 1979, NJW 80, p. 352-353.

Verenigde Staten en Duitsland

Beweisverbotslehren
De twee trajecten waarlangs tot uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs kan
worden gekomen (het traject van de onzelfstandige bewijsverboden en het
grondwettelijk traject), hebben kennelijk niet tot een bevredigend resultaat geleid.
In de literatuur zijn immers verschillende alternatieve theorieën aangedragen. De
wetenschap overtreft zelfs de onenigheid in de rechtspraak, aldus Wolter.'os In
de hedendaagse discussie zijn er ongeveer evenveel theorieën als `onrechtmatig
verkregen bewijs'-specialisten. Het voert te ver deze allemaal te bespreken. Ik
behandel de theorieën die over de gehele breedte van het recht van waarde zijn.
De navolgende drie zijn dan de belangrijkste, zij hebben alle een rechtsstatelijk
vertrekpunt gemeen.
Allereerst is er de `Theorie von den Informationsbeherrschungsrechten' van
Amelung.'ob Amelung neemt als uitgangspunt dat de waarheidsvinding wordt
begrensd door de individuele rechten van de burger. Hij is - in tegenstelling tot
het BGH - niet op zoek naar een bevoegdheid voor bewijsuitsluiting, maar juist
naar de bevoegdheid voor bewijstoelating. Subjectieve rechten (Informationsbeherrschungsrechte ingevolge art. 2 juncto art. 1 GG) worden door de toelating
van onrechtmatig verkregen bewijs beperkt. Zo een beperking is slechts toegestaan
als de wetgever daarin heeft voorzien, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit de
parlementaire geschiedenis.
Als tweede hoofdtheorie kan Fezers `Theorie von der Selbstbeschr~nkung
des Staates bei der Wahrheitserforschung' worden aangewezen.'o' De overheid
legt zichzelf bewust aan banden bij de waarheidsvinding door het opnemen van
verkrijgingsverboden in de wet. Als een verkrijgingsverbod is geschonden vloeit
volgens Fezer daar rechtstreeks uit voort dat het bewijs niet is toegelaten. Het is
uitgesloten dat er een bevoegdheid tot toelating van het op deze wijze verkregen
bewijsmateriaal zou kunnen bestaan. Ook voor het meewegen van de belangen
die gediend zijn met strafvervolging is geen ruimte. Fezer is derhalve zeer strikt
in het handhaven van de bewijsverkrijgingsverboden. Als er echter geen
bewijsverkrijgingsverbod voorligt, dan is het niet op voorhand duidelijk welke
consequentie moet volgen. In die gevallen zal wel een belangenafweging moeten
plaatsvinden.
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J. Wolter, `Grundrechtliche Beweisverbote und europ~isches Ermittlungsverfahren', in: J. Wolter,
E. Riedel 8c J. Taupitz (red.), Einwirkungen der Grundrechte nujdns Zivilrecht, Ófjentlrche Recht
und Strafrecht, Heidelberg: C.F. Muller 1999, p. 319-341, i.h.b. p. 322.
K. Amelung, Informntionsbeherrschungsrechte im Strnfprozef3. Dogmntische Grundingen
indrvidunlrechtlicherBeweisverbote, Berlin: Dunckerá Humblot 1990en K. Amelung `Subjektive
Rechte in der Lehre von den strafprozessualen Beweisverboten', in: J. Schulz 8c T. Vormbaum (red.),
Festschrift f'ur Gunter Bemmnnn, Baden-Baden: Nomos 1997, p. 505-523.
G. Fezer, Gruntlfragen der Bewersverwern~ngsverbote, Heidelberg: C.F. Muller 1995.
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Tot slot kan nog de `Abw~gungstheorie' van Rogall worden genoemd. Deze
theorie sluit in vergelijking met de vorige twee nog het meeste aan op de huidige
rechtspraktijk. Immers, zowel bij de `Drei-Sphiiren-Theorie' als in de rechtspraak
van de strafkamer van het BGH komt het soms aan op een belangenafweging.
Volgens Rogall volgt uit de aard van het beslechten van geschillen dat de
rechterlijke beslissing een normatieve beoordeling en waardering van de op het
spel staande belangen behelst. Het rechtspreken brengt met zich dat de rechter
bij conflicterende belangen moet kiezen. Deze keuze zal hij - bij het ontbreken
van wettelijke voorschriften - slechts kunnen maken als hij het ene belang laat
prevaleren boven het andere belang. Bij de keuze voor bewijsuitsluiting of
bewijstoelating zal hij eveneens de tegenstrijdige belangen moeten waarderen en
daarbij de bijzondere omstandigheden van het geval meenemen. Het principe van
belangenafweging bij het onderzoek van bewijstoelatingsverboden is bijgevolg
`verfassungstheoretisch und sachlogisch' voorgeschreven.'og Van een naadloze
aansluiting tussen de belangenafwegingstheorie van Rogall en de twee voorbeelden
van belangenafweging in de rechtspraak is evenwel geen sprake. In de eerste plaats
gaat het BGH tenslotte pas over tot deze belangenafweging als het hof door middel
van andere methoden niet tot een oplossing kan geraken.109 In de tweede plaats
vindt in de `Drei-Sph~ren-Theorie' de belangenafweging uitsluitend plaats in de
tweede van de drie fasen. Toch zijn de verschillen niet zo groot als ze ons op het
eerste gezicht toeschijnen. In zowel het traject waarin dient te worden bepaald
of aan een verkrijgingsverbod een gebruiksverbod wordt verbonden als in het
grondwettelijk traject zal het doorgaans op een belangenafweging aankomen. Het
verkrijgingsverbod geeft doorgaans weinig aanwijzingen in die richting, de rechter
is in die gevallen aangewezen op de belangenafweging. Wat betreft het
grondwettelijk traject kan worden gesteld dat het aan de ene kant zeldzaam is dat
daadwerkelijk het kernbereik van het persoonlijkheidsrecht is geraakt, terwijl aan
de andere kant de categorie auf3erhalb der Privatsph~re nauwelijks problemen
oplevert omdat daarmee de toelaatbaarheid van het materiaal is gegeven. Ook het
grondwettelijk traject zal doorgaans uitmonden in een belangenafweging.
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K. Rogall, `Beweisverbote im System des deutschen und des amerikanischen Strafverfahrensrechts',
in:1. Wolter (red. ), Zur Theorie und Systemntik rJes StrajprozeJ3rechts, Berlijn: Luchterhand 1995,
p. I 13-161, p. 141 en K. Rogall, `Hypothetische Ermittlungsverlfiufe im Strafproze(i', NStZ 1988,
p. 385-393, m.n. p. 392.
H. Peres, Strajprozessuole Beweisverbote und Beweisverwertungsverbote und ihre GrundJngen
in Gesetz. 1'erjassung und Rechtsjortbildung, Miínchen: VVF 1991, p. 31.
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Schema
Resumerend kunnen de in de rechtspraak ontwikkelde twee trajecten als volgt
schematisch worden weergegeven:

~ Schending van grond- enlof rr~ensenrechten?

Is er een wettelijk bewijsverbod?

IIs heteen gebruiksverbod of~
een v~ h

, ~~~--~~erooa ~ ~

-

1

tcelaatbaar

Drei-Sph~ren-Theorie
~ ~-~

-la ~
~

1

ontoelaatbaar

1 Kernbereich geraakt?

I~
on[oelaatbaar

2 Schlichte Privatsphare geraakt?
.Belangenafweging
-Rechtskreis
~Ernst van de inbreuk
.Fair Trial
.Etc.

i

3 Buitc~~~ P;i~,atsphare

toelaa[baar

Belangenafweging

- tOel~tl[ih!;L

Prevaleert het geschonden belang
boven het strafvorderlijk belang?
ontoelaatbaar
ontoelaatbaar

2.4

1

tcelaatbaar

Afronding

In het voorgaande is in grote lijnen aangegeven in welke context de `exclusionary
rule' en de `Beweis(verwertungs)verbote' moeten worden geplaatst. In zowel de
Verenigde Staten als in Duitsland spelen de individuele vrijheidsrechten daarbij
een cruciale rol. In beide landen zijn reeds de eerste aanzetten van de huidige
leerstukken te vinden aan het einde van de negentiende eeuw. In eerste instantie
is voor de leerstukken slechts een bescheiden rol weggelegd, maar in de jaren `60
komt daar veranderíng in. In 1961 wijst het Supreme Court het befaamde Mapparrest en in 1966 vindt de Duitse juristendag plaats. Ofschoon dit geenszins betekent
dat onrechtmatig verkregen bewijs steeds zal worden uitgesloten, zijn sinds die
tijd de exclusionary rule en de Beweisverbote niet meer weg te denken uit
respectievelijk de Amerikaanse en de Duitse rechtspraktijk.
Ook in ons Nederlandse rechtsstelsel heeft de bewijsuitsluitingsregel vaste
voet aan de grond gekregen. In de navolgende hoofdstukken staat het Nederlandse
recht centraal met daarin verweven het Amerikaanse en Duitse recht.
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HOOFDSTUK3

Onrechtmatig

3.1

Vooraf

Alvorens de vraag naar de consequenties van onrechtmatige bewijsgaring kan
worden beantwoord, dient te worden vastgesteld wat de verkrijging onrechtmatig
maakt. Dijksterhuis-Wieten stelt in het kader van de onrechtmatige bewijsgaring
in civilibus:
`Als rechtgeaard processualist vind ik het interessanter wat de rechter in het proces
met bepaald bewijsmateriaal doet.''

Tot op zekere hoogte voel ik met haar mee. Wanneer wordt vastgesteld dat het
bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen, betekent dit nog niet dat de rechter
er om die reden geen acht op zal slaan. De vraag of de rechter bepaalde consequenties zal verbinden aan de onrechtmatige bewijsgaring is voor de uitkomst van de
procedure belangrijker dan het onrechtmatigheidsoordeel over de bewijsgaring.
Ook in het omgekeerde geval, als het bewijs op rechtmatige wijze is verkregen,
is overigens nog niet gezegd dat de rechter het bewijs zal toelaten. Ook dan kan
sprake zijn van voor uitsluiting vatbaar bewijs bewijs. Doorgaans kleeft er in dat
geval op andere wijze een onrechtmatigheid aan het bewijsmateriaal die aan
gebruikmaking in de weg staat. In dit hoofdstuk staan deze verschillende
categorieën van voor uitsluiting vatbaar bewijs centraal. Van belang daarbij is hoe
deze verschillende categorieën zich tot elkaar en in het bijzonder tot de onrechtmatige bewijsgaring verhouden. Allereerst zal de onrechtmatige bewijsgaring aan bod
komen (~ 3.2). Vervolgens is het de beurt aan twee figuren die in de civiele
literatuur de aandacht hebben gekregen: de onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring
en de onrechtmatige openbaarmaking (~ 3.3). Aansluitend zal de onrechtmatige
informatieverstrekking voor het voetlicht worden gebracht (~ 3.4). Tot slot komen
in ~ 3.5 de nationaalrechtelijke en verdragsrechtelijke `Chinese muren' aan de
orde; deze muren zijn vergelijkbaar met de in het vorige hoofdstuk besproken Duitse
gebruiksverboden.

1

H.L.G. Dijksterhuis-Wieten, `Onrechtmatig verkregen, toch gebruiken (recensie dissertatíe Kremer)',
Advocntenbind 2000, p. 606-609, p. 607.
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3.1.1

Onrechtmatig, onregelmatig en onbetrouwbaar

Voordat ik evenwel kan toekomen aan beantwoording van de vraag in welke
gevallen van onrechtmatig verkregen bewijs sprake is, dient een punt van
terminologische aard, betreffende de afbakening tussen onregelmatig en
onrechtmatig verkregen bewijs, aan de orde te worden gesteld. Daarnaast is het
van belang de vraag naar de onbetrouwbaarheid van het bewijs te scheiden van
die naar de onrechtmatigheid van de bewijsverkrijging.
3.1.1.1

Onrechtmatig en onregelmatig

Naast de term onrechtmatig verkregen bewijs duikt in de literatuur een enkele keer
de term onregelmatig verkregen bewijs op.2 Deze term kan soms verwarring
opleveren, omdat daarmee niet steeds hetzelfde euvel wordt aangeduid. Duidelijk
is dat het steeds gaat om situaties waarin bewijs niet volgens bepaalde regels is
verkregen. Als gesproken wordt over onregelmatig verkregen bewijs kunnen
daarmee drie verschillende situaties aangeduid worden. Zo kan het een enkele keer
voorkomen dat onregelmatig verkregen bewijs gebruikt wordt als synoniem van
onrechtmatig verkregen bewij s. Daarnaast komt het voor dat onregelmatig verkregen
bewijs een subcategorie van onrechtmatig verkregen bewijs vormt. Deze
subcategorie wordt doorgaans aangeduid als onwetmatig verkregen bewijs. Van
onwetmatig verkregen bewijs wordt gesproken als gehandeld is in strijd met een
wettelijk voorschrift, dan wel als voor het handelen geen wettelijke basis bestaat.
De derde situatie waarin van onregelmatig verkregen bewijs kan worden gesproken
is aan de orde als men wil benadrukken dat het bewijs onreglementair doch niet
onrechtmatig is verkregen. Het gaat dan om zogenaamde instructienormen, welke
geen betrekking hebben op het waarborgen van de belangen van betrokkene (zie
~ 4.2.6.1).
Het gebruik van de term onregelmatig in de eerste twee situaties heeft niet
mijn voorkeur, omdat onregelmatig in die gevallen een synoniem is voor reeds
bestaande en meer ingeburgerde termen (respectievelijk onrechtmatig en
onwetmatig verkregen bewijs). Gebruik van de term onregelmatig is in die situaties
overbodig en kan mogelijk verwarring zaaien. In de laatste betekenis daarentegen
heeft men met onregelmatig verkregen bewijs een duidelijk andere situatie - dan
onrechtmatigverkregenbewijs-voorogen. Determonregelmatigverkregenbewijs
2

46

Een vergelijkbare verwarring doet zich voor in de Engelstalige literatuur waar men naast `illegally
obtained evidence' bijvoorbeeld ook `irregularly obtained evidence' tegenkomt. Z.ie M. Mackarel
8c C. Gane, `Admitting Irregularly or lllegally Obtained Evidence from Abroad into Criminal
Proceedings - A Common Law Approach', CLR 1997, p. 720-729. Met `improperly obtained
evidence' heeft Zuckerman het oog op de bewijsgaring `by illegal or immoral means'. Zie A.A.s.
Zuckerman, The Priniciples of Criminnl Evidence, Oxford: Claredon 1989, Hoofdstuk I b.
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geeft aan dat er iets op de verkrijgingswijze is aan te merken, maar dat het
`verzuim'' niet van dien aard is dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs.
3.1.1.2

Betrouwbaar en onbetrouwbaar

De onderhavige studie heeft betrekking op onrechtmatig verkregen bewijs en in
het bijzonder op de consequenties die verbonden worden aan zo'n bewijsverkrijging. Eén van de belangrijkste rechtsgevolgen die worden verbonden aan
onrechtmatig verkregen bewijs is de uitsluiting daarvan. Een andere belangrijke
reden voor de rechter om het bewijs buiten beschouwing te laten, is dat het bewijs
onbetrouwbaaris. Niet zelden is de onrechtmatige verkrijgingswijze de reden om
het bewijs als onbetrouwbaar te bestempelen. In die gevallen valt onrechtmatig
verkregen bewijs met onbetrouwbaar bewijs samen. Dit is bijvoorbeeld de situatie
als op de verdachte in het strafproces ongeoorloofde druk is uitgeoefend. Als de
verdachte nadat dergelijke pressie op hem is uitgeoefend een verklaring aflegt,
is deze verklaring in strijd met art. 29 Sv en derhalve onrechtmatig verkregen; maar
de verklaring is tevens onbetrouwbaar omdat de verdachte door de druk die op
hem is uitgeoefend anders dan naar waarheid kan hebben verklaard. Er zijn echter
ook gevallen denkbaar waarbij de verkrijgingswijze van het bewijsmateriaal niet
onrechtmatig was, maar het bewijsmateriaal toch onbetrouwbaar is. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde wanneer bij een bloedafname niet de grootste zorgvuldigheid is betracht, waardoor het bloed in aanraking is gekomen met ander bloed.
De rechter zal in dat geval geen acht slaan op deze testresultaten omdat ze
onbetrouwbaar zijn. Voor zover de onbetrouwbaarheid van het bewijsmateriaal
niet het resultaat is van onrechtmatige bewijsgaring, valt zij buiten het bestek van
deze studie.

3.2

Onrechtmatige verkrijging

Er zijn verschillende situaties denkbaar als het gaat om voor uitsluiting vatbaar
bewijs. De eerste en tevens bekendste categorie is het onrechtmatig verkregen
bewijs. Alvorens verder in te gaan op de vraag wat de verkrijging onrechtmatig
maakt, zal ik aandacht schenken aan de vraag of de onrechtmatigheidsvraag dient
te worden onderscheiden van de toelaatbaarheidsvraag.

3

Hetzelfde probleem doet zich voor bij de term vormverzuimen, het ene vormverzuim levert
onregelmatig verkregen bewijs op, het andere onrechtmatig verkregen bewijs. Zoals we in ~ 4.2.6.1
nog zullen zien, valt met het onderscheid ínstructienormen en waarborgnormen ter duiding van
de verschillende vormen die kunnen worden verzuimd beter te werken.
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3.1.1

De onrechtmatigheidsvraag ...

3.2. l. l

... behoeft beantwoording?

Er wordt niet altijd een scherp onderscheid gemaakt tussen de onrechtmatigheidsen de toelaatbaarheidsvraag.4 Zeker als het omstreden materiaal toelaatbaar wordt
geacht, wordt de (on)rechtmatigheidsvraag niet altijd beantwoord.5 Hoe dienen
wij deze handelwijze te beoordelen? Twee argumenten kunnen er tegen in stelling
worden gebracht. Allereerst is de volgorde van de te beantwoorden vragen niet
juist als direct tot toelating van het bewijs wordt geconcludeerd zonder eerst een
oordeel te vellen over de (on)rechtmatigheid van de bewijsgaring. Twee situaties
kunnen zich dan voordoen: of de onrechtmatigheidsvraag wordt niet meer
beantwoord, ofdeze vraag komt pas na het beantwoorden van de toelaatbaarheidsvraag aan bod. Als de onrechtmatigheidsvraag inhet geheel niet wordt beantwoord,
bestaat het gevaar dat de zaken worden omgedraaid en uit de toelaatbaarheid van
het bewijs de rechtmatigheid van de bewijsgaring wordt afgeleid terwijl daarover
niets is gezegd. In de navolgende hoofdstukken zullen we zien dat bewij smateriaal
toelaatbaar kan zijn ondanks de onrechtmatige verkrijging. Met instemming haal
ik Schreuder-Vlasblom aan die over het voorgaande opmerkt:
`Ik ben geen bewonderaar van uitspraken waarin de rechtmatigheidsvraag al dan
niet expliciet in het midden wordt gelaten, nu de bruikbaarheidsvraag toch
bevestigend kan worden beantwoord; een prudente beantwoording van de
bruikbaarheidsvraag vergt een scherp besefvan de onrechtmatigheid, niet een diffuus
idee dat het wel los zal lopen'.6

Als de onrechtmatigheidsvraag pas na de toelaatbaarheidsvraag wordt beantwoord,
bestaat volgens Kremer een soortgelijk gevaar:
`de neiging kan ontstaan om vanuit het gevolg terug te redeneren en het onrechtmatigheidsbegrip bijvoorbeeld toe te schrijven naar gevallen waarin toelating van
bewijsmateriaal onwenselijk wordt geacht.''

4
5

6
7
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Ofeventuele andere consequenties die aan de onrechtmatige verkrijging kunnen worden verbonden.
Zie bijv. Rb Rotterdam 30 oktober 1992, T,9R 1993~18 waarin wordt overwogen dat: `een algemene
regel dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal - de rechtbank laat zich in de onderhavige gedingen
niet uit over de (on)rechtmatigheid van het verkregen bewijsmateriaal - te allen tijde buiten
beschouwing moet blijven, niet in het administratiefrechtelijke proces kan worden aanvaard.'.
M. Schreuder-Vlasblom, Bestuursrechtelijk bewijsrecht (NVvP), Dongen: Pijnenburg 1998, p.
24.
M. Kremer, Onrechtmntig verkregen bewijs in civiele znken (diss. Groningen), Deventer: W.E.1.
Tjeenk Willink 1999, p. 13. Dit gevaar zal zich in mijn optiek eerder manifesteren als toelating
van het bewijs juist wel wenselijk wordt geacht.
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Als de rechter een oordeel dient te vellen over de toelaatbaarheid van bewijs is
het zuiverder en veiliger om eerst de voorvraag of het materiaal onrechtmatig is
verkregen, te beantwoorden.
In de tweede plaats dient de onrechtmatigheidsvraag niet te worden
overgeslagen, omdat van het kwalificeren van de bewij sgaring als (on)rechtmatig
een normerend effect uitgaat.g In het kader van het leerstuk van het onrechtmatig
verkregen bewijs is in strafrechtelijke context door Jbrg gewezen op het belang
van normeren van bevoegdheden. Hij koppelt dit evenwel niet aan de beantwoording van de onrechtmatigheidsvraag, maar aan de toelaatbaarheidsvraag. Volgens
J~rg is de functie van de bewijsuitsluitingsregel het normeren van bevoegdheden.9
Ik zou daar aan willen toevoegen dat deze functie ook tot haar recht kan komen
zonder over te gaan tot bewij suitsluiting. Het normeren van bevoegdheden zit hem
mijns inziens met name in het vaststellen van de (on)rechtmatigheid van de
bewijsgaring. Het normerende effect kan vervolgens worden versterkt door het
verbinden van een consequentie - zoals bewijsuitsluiting - aan onrechtmatige
bewijsgaring. Het is geen automatisme om aan de kwalificatie `onrechtmatige
bewijsgaring' ook de consequentie `bewijsuitsluiting' te verbinden. Als de rechter
ook in die gevallen uiteenzet waarom de verkrijgingswijze onrechtmatig is, dan
zijn zijn overwegingen ter zake relevant voor de normering van de bewijsgaring.
Als de rechter in zijn uitspraak daarentegen geen aandacht schenkt aan de
(on)rechtmatigheid van de bewijsgaring omdat hij het bewijs toelaat, dan tasten
we wat betreft de grenzen die aan de bewijsgaring kunnen worden gesteld nog
steeds in het duister.
3.2.1.2

... is een voorvraag

De onrechtmatigheidsvraag is niet alleen van belang voor de normstelling, maar
de vraag is ook van praktische waarde voor onderhavige studie.'o Als de vraag
of het materiaal onrechtmatig is verkregen, ontkennend moet worden beantwoord,
komt men immers aan de tweede vraag, die naar de consequenties, in veel gevallen
niet meer toe. Over de consequenties gaan de volgende hoofdstukken, in deze
paragraaf wordt geconcentreerd op de onrechtmatigheid van de bewijsgaring.

8

9
I0

Of zoals De Waard het in een andere context verwoordde: `Het is van groot belang dat, àls een
rechtsplicht is geschonden, ook benadrukt wordt dat dit het geval is.' Zie B.W.N. de Waard,
Beginselen vnn behoorlijke rechtspleging met nnme in het ndministrntiefprocesrecht (diss. Utrecht),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 310.
N.Jrirg,`Deexclusionaryrulealsdrijfveerachternormeringvanbevoegdheden',DD1989,p.654670, i.h.b. p. 659-660. Zie over de functie van bewijsuitsluiting ~ 4.2.2.3.
Volgens Wachter vormt de vraag wanneer bewijs als onrechtmatig verkregen mcet worden beschouwd
zelfs het eigenlijke hoofdprobleem, B. Wachter, `Beeld- en geluidsopnamen als middelen tot het
vergaren van bewijs in civiele procedures', Bijbind ~nAustriële Eigendom 1985, p. 263-268, p. 267.
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3.2.2

Bewijsgaring door overheidsorganen

In de strafrechtelijke en in de bestuursrechtelijke literatuur wordt in plaats van
onrechtmatige verkrijging ook wel gesproken over vormverzuim." Vormverzuimen
die betrekking hebben op de bewijsgaring worden in de strafrechtelijke literatuur
in drie categorieën onderverdeeld.1z De eerste categorie herbergt de gevallen waarbij
is gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift. De tweede categorie omvat
handelen van overheidsorganen waarvoor geen wettelijke basis is. In beide gevallen
is dit in strijd met art. 1 Sv dat voorschrijft dat strafvordering alleen plaats heeft
op de wijze bij de wet voorzien. In de derde en laatste categorie is gehandeld binnen
het wettelijk kader, maar zijn de beginselen van een goede procesorde niet in acht
genomen. De eerste twee categorieën kunnen ook wel als onwetmatig en de derde
categorie als onrechtmatig worden geduid. In het bestuursrecht kan een vergelijkbare onderscheiding worden aangebracht.

3.2.2.1

Strafrecht

Als we de drie categorieën van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs voor
het voetlicht brengen, dan levert dit het volgende beeld op. De eerste categorie
van onrechtmatig verkregen bewijs is die waarin in strijd met een wettelijk
voorschrift is gehandeld. Voorbeelden van deze categorie zijn er te over. Alleen
al overhet niet (tijdig) geven van de cautie is een enorme hoeveelheid jurisprudentie
verschenen." Verder valt te denken aan de voorschriften die verbonden zijn aan
de uitoefening van dwangmiddelen." Er zijn ook voorschriften die betrekking
hebben op hetgeen ná de feitelijke bewijsgaring dient te geschieden. Ook het nietnaleven van deze voorschriften kan onrechtmatig verkregen bewijs opleveren.15

I1
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Er zijn ook vormverzuimen buiten de sfeer van de bewijsvergaring.
Zie ook J.F. Nijboer, Strafrechtetijk bewijsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 145-150 en
W.L. Borst, `art. 338', in: A.L. Melai 8c M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek van
strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig), supplement nr. 70 (1990), aant. 19.
Zie o.a. N. Jbrg, `art. 29', in: A.L. Melai 8c M.S. Grcenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek van
strnjvordering, Deventer: Kluwer (losbladig), supplement nr. 108 (1998), aant. 15.
Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 601 (Hollende kleurling); HR 25 oktober 1977, NJ 1978,
137 m.nt. ThWvV.
Corstens wijst op de (tot aan de inwerkingtredingvan de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek
geldende) situatie dat de officier van j usti tie na een spceddoorzceking een gerechtelijk vooronderzcek
moest vorderen. Het te laat instellen van die vordering kon een reden voor bewijsuitsluiting zijn.
Zie HR 24 juni 1986, NJ 1987, 128. G.J.M. Corstens, Her Nederlands strafprocesrecht, Amhem:
Kluwer 2002, p. 659. Corstens ziet dit ovengens als een aparte categorie van onrechtmatig verkregen
bewijs, omdat de verkrijging rech[matig is verlopen. Ik vat verkrijgen ruimer op. In mijn optiek
maken deze voorschriften (die zien op handelingen na(ar aanleiding van) de feitelijke bewijsgaring)
onderdeel uit van de (formele) verkrijgingshandeling.
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In de tweede categorie, handelen zonder wettelijke grondslag, hoort het
befaamde bloedprcef-II-arrest1ó thuis. De bloedproefhad toentertijd geen wettelijke
basis. Wel was door de Hoge Raad reeds uitgemaakt aan welke zes voorwaarden
moest zijn voldaan wilden de resultaten van een bloedproef kunnen meewerken
tot het bewijs." In het tweede bloedproefarrest was echter aan het eerste vereiste,
toestemming van de verdachte, niet voldaan. De Hoge Raad overwoog:
`Dat het met de strekking van het W. v. Sv., in het bijzonder met de daarin aan
den [verdachte] toegekende waarborgen, onverenigbaar zou zijn, indien de rechter
tot het bewijs zou doen medewerken de resultaten van een bloedonderzoek ook
in gevallen waarin, bij gebreke van toestemming van den [verdachte], het afnemen
van bloed als een onrechtmatige aantasting van diens lichamelijke integriteit moet
worden beschouwd'.

Een moderne variant van het bloedproef-II-atrest is HR 12 oktober 1999'8 waarbij
bloed dat was afgenomen ten behoeve van DNA-onderzoek werd gebruikt voor
het zogenaamd klassiek bloedvergelijkend onderzoek. Door het gebruik van de
resultaten van dit bloedvergelijkend onderzoek gaf het hof blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, omdat de voorschriften omtrent de toepassing van dwangmiddelen
restrictief moeten worden geïnterpreteerd.
Tot slot de derde categorie. Een klassieker waarbij bewijs onrechtmatig was
verkregen, ook al was naar de letter van de wet gehandeld, is het braak-bijbinnentreden-arrest.19 Bij het binnentreden was er weliswaar een last tot
binnentreden en werden ook de wettelijke vormen in acht genomen, maar de wijze
waarop gebruik werd gemaakt van de bevoegdheid was onrechtmatig. Het indrukken
van een ruit leverde in het onderhavige arrest strijd met de beginselen van een goede
procesorde op, in het bijzonder het proportionaliteitsbeginsel. De resultaten van
het onderzoek mochten om die reden niet meewerken tot het bewijs.
3.2.2.2

Bestuursrecht

Ook in het bestuursrecht kunnen we een vergelijkbare categorisering aanbrengen.
In het kader van de bestuursrechtelijke rechtshandhaving geeft titel 5.2 van de
Awb een algemeen bevoegdhedenkader.ZO Het niet in acht nemen van deze of
bijzondere voorschriften is onrechtmatig. Zo is het in het kader van toezicht op
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HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 m.nt. WP.
HR 5 juni 1951, NJ 1951, 520 m.nt. WP.
NJ 2000, 11 m.nt. 'tH.
HR 12 december 1978, NJ 1979, 142 m.nt. GEM.
Zie verder O.1.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderoek. Behoren het hnndhavingsroezicht, het
boeteonderzoek en de opsporing verschillend !e worden genormeerd? (diss. UvA), Ni jmegen: Ars
Aequi Libri 1999.
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de naleving van regelgeving niet toegestaan een woning zonder toestemming van
de bewoner te betreden (art. 5:15 Awb). Doet de toezichthouder dit toch, dan is
er sprake van schending van een wettelijk voorschrift. Dit type van onrechtmatige
verkrijging is vergelijkbaar met het in strafrechtelijke context niet naleven van
de in het Wetboek van Strafvordering neergelegde voorschriften.
Ook het tweede type van onrechtmatige bewijsgaring in strafzaken, het
handelen zonder bevoegdheid, heeft zijn bestuursrechtelijke equivalent. Al
ontbreekt in de Awb een met art. 1 Sv vergelijkbare bepaling, het legaliteitsbeginsel
geldt ook in het bestuursrecht: voor bestuurshandelen, zeker dat waarbij inbreuken
op grondrechten worden gemaakt, is in het bestuursrecht een wettelijke basis
vereist.21

Tot slot de derde categorie waarbij de onrechtmatigheid van de verkrijgingswijze niet uit de wet voortvloeit, maar uit het niet in acht nemen van bepaalde
beginselen. Ook als aan de toezichthouder bepaalde bevoegdheden toekomen, dient
hij daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Voor
wat betreft het evenredigheidsbeginsel is dit zelfs in de wet opgenomen, zie art.
5:13 Awb.zZ
3.2.2.3

Legaliteitsbeginsel

Het voorgaande (~ 3.2.2 `Bewijsgaring door overheidsorganen', onderverdeeld
in ~ 3.2.2.1 `Strafrecht' en ~ 3.2.2.2 `Bestuursrecht') raakt aan één van de
uitgangspunten van het publiekrecht: het legaliteitsbeginsel. Overheidshandelen
dient in beginsel een wettelijke grondslag te hebben. Nu is zowel binnen het
strafrecht als het bestuursrecht een diversiteit aan meningen en invullingen van
de exacte betekenis en reikwijdte van het legaliteitsbeginsel terug te vinden.23 Ook
tussen het strafrecht en het bestuursrecht is er een verschil in precieze betekenis

21

22

23
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Vgl. Pres. Rb Maastricht 23 januari 2001, NA 2001, 61. 'Voorts is de president van oordeel dat
het verrichten van stelselmatige observaties zodanig zwaar is dat dit slechts kan geschieden op basis
van een wettelijke bepaling.'
Detoelichtingopart.5:l3isopditpuntnietvolstrekthelder.`Indiendetoezichthouderofdepolitie
de verleende bevoegdheden te buiten gaat, zal eventueel daardoor verkregen bewijsmateriaal in
het kader van een strafrechtelijke procedure [curs., MCDE] als onrechtmatig verkregen moeten
worden beschouwd.' Ook in een bestuursrechtelijke procedure `verdient' dit materiaal het predikaat
onrechtmatig verkregen, zo zou ik er aan willen toevoegen. Zie Kamerstukken II 1994-95, 23 700,
nc 5, p. 39.
Knigge 8c Kwakman stellen op ditpunt '[h]cewel de strafvorderlijke legaliteitseis met zoveel woorden
wordt uitgedrukt in art. 1 Sv, maar het bestuursrechtelíjke vereiste van wetmatigheid van bestuur
nergens wettelijk is vastgelegd (waardoor het meer het karakter van een `beginsel' heeft), geldt
voor beide rechtsgebieden dat de wetgever, de rechtspraak en de doctrine worstelen met de precieze,
eigentijdse contouren en reikwijdte van het legalitei[sbeginsel.' Zie G. Knigge 8c N.J.M. Kwakman,
`Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', in: M.S. Grcenhuijsen 8c G. Knigge
(red.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrnpport onderzoeksprojen StraJvorrfering
2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 125-347, m.n. p. 208.
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van het legaliteitsbeginsel te constateren. A1 die op punten net weer verschillende
interpretaties van het legaliteitsbeginsel hebben tal van studies opgeleverd. Het
zou te ver voeren er daar nog één aan toe te voegen, binnen het kader van een
onderzoek naar onrechtmatig verkregen bewijs. Een paar hoofdlijnen waar wel
zo ongeveer consensus over bestaat, neem ik als aanknopingspunt om aan te geven
dat ingrijpend overheidsoptreden een wettelijke grondslag behoeft.24
In het strafrecht heerst de idee dat art. 1 Sv (in combinatie met het materiële
legaliteitsbeginsel zoals neergelegd in art. 1 Sr) de burger verzekert dat er een
wettelijke grondslag is voor de strafrechtstoepassing. Het strafvorderlijk
legaliteitsbeginsel vrijwaart de burgervan strafvorderingsactiviteiten die ingrijpen
in zijn rechten en vrijheden die niet op de wet berusten. Het legaliteitsbeginsel
geeft de burger rechtszekerheid.25 Bij twee vragen omtrent de reikwijdte van art.
1 Sv wil ik hier kort stilstaan. In de eerste plaats verdient aandacht wanneer de
strafvordering aanvangt en of voor activiteiten die daar niet onder zijn begrepen
ook een wettelijke basis is vereist. Van strafvordering was voorheen pas sprake
als er een verdenking van een strafbaar feit was gerezen. Opsporingsambtenaren
ontplooien echter ook al in de fase daarvoor activiteiten welke kunnen worden
aangeduid als `vroegsporing'. Met de inwerkingtreding van de wet Bijzondere
opsporingsbevoegdheden (hierna: wet Bob) vallen ook bepaalde gevallen van
vroegsporing binnen de reikwijdte van art. 1 Sv. Er blijven echter handelingen
van vroegsporing over waarbij nog geen sprake is van opsporing in de zin van
de wet Bob. Een wettelijke grondslag is dan op grond van art. 1 Sv niet vereist.
Deze handelingen zijn echter wel genormeerd. Zo dient er voor deze activiteiten
als daarbij inbreuk wordt gemaakt op met name art. 10 GW of de mensenrechtelijke
equivalenten van deze bepaling (art. 8 EVRM en 17 IVBPR), eveneens een
wettelijke basis te zijn. Als het gaat om beperkte inbreuken op grondrechten, dan
kan deze basis worden gevonden in art. 2 Politiewet 1993, waarin de taak van de
politie is neergelegd.2ó De tweede vraag omtrent de reikwijdte van art. 1 Sv is of
iedere vorm van strafvordering een specifieke wettelijke basis behoeft. Uit de

24
25

26

Overheidspresteren(`Leistungsverwaltung')kanineenstudiealsdeonderhavigebuitenbespreking
blijven.
Zie daarover G.J.M. Corstens, Her Nerterlnnds strnjprocesrecht, Amhem: Kluwer 2002, p. 13-14,
p. 20-25; R.J. Bokhorst, `Legisme versus vrije rechtsvinding', DD 2000, p. 31 1-335; K. Rozemond,
Strafvortlerlijke rechtsvinrling (diss. VU), Deventer: Gouda Quint 1998, p. 194 e.v.; C.P.M. Cleiren,
`artikel 1', in: A.L. Melai 8c M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek van strnfvordering, Deventer:
Kluwer (losbladig), supplement nr. 1 15 (2000); J.B.H.M. Simmelink, De rechtsstnatgedachteachter
art. I Sv, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 29.
Art. 2 Politiewet 1993 luidt: `De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag
en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voorde daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.' Zie voor een commentaar,
F.C.M.A. Michiels, `Artikel l', in: F.C.M.A. Michiels e.a., Artikelsgewijs commentnnrPolitiewet
1993, Den Haag: Vuga 1997, p. 37-46. Zie verder bijv. HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 m.nt.
Sch (Charles Z.) en HR 12 februari 2002, NJ 2002, 301.
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bewoordingen van art. 1 Sv `Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de
wet voorzien', kan worden afgeleid dat op een gesloten systeem van strafvordering
wordt geduid. Het is echter niet goed mogelijk iedere vorm van strafvordering
een expliciete wettelijke basis te geven.27 Omdat het legaliteitsbeginsel primair
ziet op een wettelijke basis voor op grondrechten inbreuk makend handelen, dienen
in de eerste plaats die handelingen van een wettelijke basis te worden voorzien.
Opsporingsmethoden die geen zelfstandige inbreuk maken op grondrechten zijn
evenwel ook zonder wettelijke basis toegestaan,28 al zou art. 1 Sv ook in dit geval
als een streven tot codificatie kunnen worden opgevat. Maken (veelal nieuwe)
opsporingsmethoden zonder wettelijke basis daarentegen wel een inbreuk op
grondrechten, dan zijn deze in strijd met art. 1 Sv.29

Het bestuursrecht kent een enigszins eigen benadering van het legaliteitsbeginsel, waar het dikwijls als synoniem van wetmatigheid van bestuur geldt, en waarbij
vaak gekoppeld wordt aan het (materiële) wetsbegrip.30 Mij gaat het er in deze
studie om dat in het bestuursrechtelijk juridisch discours wel overeenstemming
mag worden geacht aanwezig te zijn als het erom gaat dat het bestuur slechts in
de persoonlijke levenssfeer en vrijheid van de burger mag ingrijpen, als daar een
expliciete wettelijke basis voor aan te wijzen is.31 Ontbreekt voor dergelijk
ingrijpend overheidsoptreden een basis, dan staat de onrechtmatigheid ervan net
als in het strafrecht ook in het bestuursrecht buiten kijf.
Een bepaald aspect van het legaliteitsbeginsel is in het voorgaande nog
onderbelicht gebleven: het consistentiebeginsel.32 Dit beginsel houdt in dat de
27

28
29
30

31
32
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G. Knigge 8c N.J.M. Kwakman, `Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak',
in: M.S. Grcenhuijsen 8c G. Knigge (red.), Her vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport
onderzoeksproject Strajvordering 200l, Deventer. Gouda Quint 2001, p. 125-347, i.h.b. 243-252.
Zij steHen o.m. op p. 246: `[v]olledige reglementering van het strafproces door de wet is niet alleen
ondoenlijk, nadere normering door "ongeschreven"jurisprudentierecht verkleint bovendien de kans
op willekeur doordat zij de handelingsruimte van dej ustitiële autoriteiten inperkt. Een verstandige
wetgever laat dan ook ruimte voor rechtsontwikkeling en "rekent" min of ineer op aanvullende
normering door de rechter.'
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Amhem: Kluwer 2002, p. 22.
De Hoge Raad laat deze methoden soms toch toe, zoals in het arrest Getuige Piet Geus (HR 11
november 1947, NJ 1948, 126 m.nt. WP).
Zie LC. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen vnn behoorlijke regelgeving (diss. UvA), Den
Haag: VUGA 1984, F.J. van Ommeren, De verplichting verankerd: De reikwijdte van het
legnliteitsbeginsel en het materiële wetsbegrip (diss. VU), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996
en G. Knigge 8c N.J.M. Kwakman, `Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak',
in: M.S. Groenhuijsen 8r G. Knigge (red.), Her vooronderzoek in slrajznken. Tweede interimrnpport
onderzoeksproject Strnfvordering 2001, Deventer. Gouda Quínt 2001, p. 125-347, m.n. 207-229.
Zie naast de in de vorige noot genoemde literatuur W. Konijnenbelt 8c R.M. van Male, H.D. van
Wijk. Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag: Elsevier 2002, p. 30 e.v.
Zie daarover uitgebreid F.J. van Ommeren, De verplichting vernnkerd: De reikwijdte van het
legaliteitsbeginsel en het mnteriële wetsbegrip (diss. VU), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996,
p. 200 en p. 318-325. In zijn visie dient mede omwille van de overzichtelijkheid het consistentiebeginsel van het legaliteitsbeginsel (en het rechtsstaatbeginsel) te worden onderscheiden. Van Ommeren
stelt op p. 318: `[h]et legaliteitsbeginsel verlangt een specifieke wettelijke grondslag. Hierin komen
de bindings-en bevoegdheidsfunctie tot uitdrukking. Het consistentiebeginsel isruimer. Het verlangt
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overheid conform de wet moet optreden. Toegepast op hetgeen hiervoor te berde
is gebracht betekent dit dat als voor een bepaalde bevoegdheid een wettelijke basis
is gecreëerd, conform die wettelijke regeling de bevoegdheid dient te worden
uitgeoefend. Oók als in concreto geen inbreuk wordt gemaakt op grondrechten,
dient de overheid conform de wettelijke regeling te handelen. De burger heeft recht
op naleving van die gedragsnorm, niet-naleving is onrechtmatig."
Uit het voorgaande volgt dat zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht
het legaliteitsbeginsel eist dat voor inbreuken op grondrechten een wettelijke basis
is. Bovendien eist het met het legaliteitsbeginsel verband houdende consistentiebeginsel dat de overheid gehouden is aan de door de wetgever toegekende bevoegdheden (zelfs als daarbij geen inbreuken op grondrechten worden gemaakt).
3.2.3

Bewijsgaring door particulieren

In het publiekrecht zijn aan overheidsorganen bepaalde bevoegdheden toegekend,
onder meer in het kader van de bewijsgaring. Op grond van het legaliteitsbeginsel
is voor het handelen van overheidsorganen in principe een wettelijke grondslag
vereist. Daarnaast normeren ook algemene beginselen het overheidsoptreden en
derhalve ook de bewijsgaring. Voorparticulieren ligt dit anders. Voor het verrichten
van bewijsgaringshandelingen door burgers is geen wettelijke grondslag vereist.
Het legaliteitsbeginsel geldt niet voor particulieren. Wel is het zo dat de wet ook
voor burgers bepaalde mogelijkheden biedt om bewijs te vergaren, zoals het
oproepen van getuigen en het verzoeken om een descente. Als echter op andere
dan in de wet voorziene wijze bewijs wordt verkregen, dan is dit niet per definitie
onrechtmatig. Integendeel, vaak zal het materiaal rechtmatig zijn verkregen. Zo
zal de verhuurder die een huurder wil laten uitzetten, rechtmatig overhet als bewijs
aangevoerde huurcontract beschikken. De vraag wat de bewijsgaring door
particulieren onrechtmatig maakt, is derhalve prima facie moeilijkerte beantwoorden dan wanneer het gaat om overheidsorganen.

33

dat de overheid consistent optreedt. Dat kan met behulp van algemeen verbindende voorschriften,
maar dat hoeft niet: ook andere middelen lenen zich daarvoor.
Cleiren en Mevis spreken in dit verband van `[h]et dubbelzijdig karakter van de bevoegdheid als
grond voor een aanspraak van de burger', zie C.P.M. Cleiren 8c P.A.M. Mevis, `Het dubbelzijdig
karakter van onrechtmatig strafvorderlijk overheidsoptreden', in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Voor
risico vnn de overheid, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 187-205, p. 192.
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3.2.3.1

Onrechtmatige daad

In de civielrechtelijke literatuur wordt de vraag naar de onrechtmatigheid van de
bewijsgaring door burgers soms beantwoord met behulp van art. 6:162 BW.34 Er
bestaat echter een verschil tussen het met het instellen van een actie uit onrechtmatige daad beoogde resultaat en hetgeen men met een `onrechtmatig verkregen bewijs'verweer wil bereiken. Bij een doorsnee actie uit onrechtmatige daad wordt
doorgaans schadevergoeding gevorderd. Bij een beroep op onrechtmatige
bewijsverkrijging wordt in beginsel een processueel gevolg beoogd, namelijk
uitsluiting van het aldus verkregen bewijs. Toch hoeft dit geen beletsel te vormen
om het stramien van art. 6:162 BW ook in deze situatie te volgen. Een argument
daarvoor kan zijn, dat aan een onrechtmatige daad wel vaker andere rechtsgevolgen
worden verbonden dan het recht op schadevergoeding. Naast een verklaring voor
recht (art. 3:302 BW), een rectificatie (6:167 BW) en nietigheid van (onrechtmatige)
rechtshandelingen behoort ook een gebods- of verbodsactie (art. 3:296 BW)35 tot
de mogelijkheden.3ó
Een belangrijke reden om bij de onrechtmatige-daadsactie aan te knopen,
is evenwel dat de in het tweede lid van art 6:162 B W aangebrachte categorisering
ook voor wat betreft het bepalen van de (on)rechtmatigheid van de bewijsgaring
uitstekend dienst kan doen.37 De drie categorieën, strijd met een wettelijke plicht,
inbreuk op een recht en de maatschappelijke onzorgvuldigheid, sluiten elkaar niet
uit. Het is de heuristische functie van deze categorisering die haar tevens geschikt
maakt voor het bepalen van de (on)rechtmatigheid van de bewijsgaring.38 Om te
bepalen wanneer de bewijsgaring door burgers onrechtmatig is, haak ik in het
navolgende aan bij dit in het tweede lid van art. 6:162 B W aangebrachte stramien.

34
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Zie onder meer M. Kremer, Onrechtmntig verkregen bewijs in civiele zaken (diss. Groningen),
Deventer W.E.J. Tjeenk Willink 1999, hoofdstuk 4.
Over de (on)mogelijkheid om door middel van een verbodsactie te verhinderen dat onrechtmatig
verkregen bewijs in de procedure wordt gebracht zie ~ 6.2.5.
C.H.M. Jansen, `artikel 162', in A.R. Bloembergen (red.):Onrechtmntigednnd, Deventer: Kluwer
(losbladig), aantekening 4.
Art. 6:162, tweede lid, BW luidt: `Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een
recht en een doen ofnalaten in strijd met een wettelijke plicht ofinet hetgeen volgens ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en anderbehoudens een rechtvaardigingsgrond'.
lk sluit op dit punt aan bij M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele znken (diss.
Groningen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 96. Zie over de heuristiek G.E. van Maanen,
Onrechtmntige dnnd (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1986, p. 7 e.v. en p. 222 e.v. en J.H.
Nieuwenhuis, ' Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel, RM Themis 1976, p. 494-515.
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3.2.3.2

Strijd met een wettelijke plicht

De eerste categorie `strijd met een wettelijke plicht' herbergt de gevallen waarbij
is gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift. Onder in strijd met een
wettelijke plicht valt het handelen in strijd met een wettelijk gebod of verbod.
Hierbij kan men denken aan een wet in formele zin, maar ook aan lagere
regelgeving en supranationale bepalingen.39 In het kader van de civielrechtelijke
bewijsgaring valt in het bijzonder te denken aan gedragingen die in het Wetboek
van Strafrecht verboden worden.'o Een voorbeeld is het verkrij gen van documenten
door middel van diefstal, hetgeen verboden is volgens art. 310 Sr.
3.2.3.3

Inbreuk op een recht

De tweede categorie `inbreuk op een recht' omvat het handelen waarbij inbreuk
wordt gemaakt op iemands anders subjectief recht.41 De belangrijkste subjectieve
rechten die een rol spelen bij de onrechtmatige daad zijn de vermogensrechten
en de persoonlijkheidsrechten. Voor de onrechtmatige bewijsgaring betreft het
doorgaans een inbreuk op een persoonlijkheidsrecht.42 Een inbreuk op een
vermogensrecht is op zich denkbaar. Zo kan de uitoefening van het eigendomsrecht
worden aangetast door diefstal van documenten. In het kader van het onrechtmatig
verkregen bewijs zijn deze vermogensrechtelijke aspecten echter, zoals Kremer
het formuleert, een bijkomstigheid.43 Met inbreuk op een subjectief recht wordt
bij de problematiek van het onrechtmatig verkregen bewijs vooral gedoeld op de
persoonlijkheidsrechten. Bij de invulling van het begrip persoonlijkheidsrechten
spelen de grondrechten een belangrijke rol." In het kader van de onrechtmatige
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A.S. Harikamp, Mr. C. Asser's beoejening vnn het Nederlantise burgerlijkrecht. Verbin[enissenrecht
IJI, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2002, randnummer 34.
A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser's beoefening van hetNederlandse burgerlijkrecht. Verbintenissenrecht
III, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2002, randnummer 34.
A.S. Hartkamp, Mr. C Asser's beoefening van het Nerferlnnrlse burgerljk recht Verbintenissenrecht
III, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2002, randnummer 35.
Onderpersoonlijkheidsrechtkanwordenverstaanbepaaldeonvervreembareaandepersoon(lijkheid)
verbonden rechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, het recht op privé-leven en het
auteursrecht. Zie R. Nehmelman, Het algemeen persoonlijkheidsrecht (diss. Utrecht), Deventer:
Kluwer 2002, m.n. hoofdstuk drie.
M. Kremer, Onrechtmntig verkregen bewijs in civiele zaken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p. 98. Het gaat bij de bewijsgaring die een inbreuk maakt op vermogensrechten
om gegevensdragers, bijvoorbeeld een (video)bandopname ofschriftelijke bescheiden. De verkrijging
van het materiaal vindt plaats met het oog op de bewijsvoering. Het gaat de verkrijger derhalve
niet om de zaak (de videoband) maar om de inhoud, met een copie van de band is hij ook tevreden.
He[ ligt verder voor de hand om als er sprake is van diefstal van een gegevensdrager, voor de
onrechtmatigheid van de bewijsgaring aansluiting te zoeken bij `strijd met een wettelijke plicht'.
AsserlHartkamp III, randnummer 35. Zie ook R. Nehmelman, Hetalgemeen persoonlijkheidsrecht
(diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2002. Zie verder over grondrechten in relatie tot onrechtmatige
bewijsgaring hoofdstuk acht.
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bewijsgaring komen het recht op lichamelijke integriteit, op vrijheid en in het
bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in beeld. Bij
onrechtmatig verkregen bewijs in civilibus is met name het laatstgenoemde
persoonlijkheidsrecht (privacy) in het geding. Kremers catalogus van mogelijke
onrechtmatige informatiegaringsmethoden omvat onder andere het opnemen van
gesprekken, het inschakelen van een privé-detective, het observeren en bespieden,
het nemen van foto's en de verkrijging en kennisneming van brieven en andere
documenten. Hij komt bij de vraag naar de (on)rechtmatigheid van de verkrijgingsmethode tot de volgende slotsom:45 `Uiteindelijk gaat het in nagenoeg alle gevallen
om het recht op eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer.'ab

3.2.3.4

Strijd met de zorgvuldigheid

Bij de laatste categorie van onrechtmatigheid gaat het om een doen of nalaten in
strijd `met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt'. Het betreft een andere categorie dan de voorgaande twee en het verschil
zit met name in het feit dat het bij de maatschappelijke (on)betamelijkheid om
ongeschreven rechtsnormen gaat. Dit brengt met zich dat de rechter geen richtsnoer
heeft in de vorm van wettelijke normen of positief geformuleerde subjectieve
rechten. De rechter moet bij het vaststellen van de (on)rechtmatigheid met alle
omstandigheden van het geval rekening houden.47 Bij handelen in strijd met een
wettelijke plicht of waarbij inbreuk wordt gemaakt op een subjectief recht, is het
gedrag in aanleg onrechtmatig.48 Het handelen kan evenwel in concreto rechtrnatig
blijken door de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, waarover hieronder
meer. Bij de categorie `strijd met de zorgvuldigheid' speelt de rechtvaardigingsgrond daarentegen geen aparte rol. Eventuele rechtvaardigende omstandigheden
worden door rechter reeds meegenomen bij het bepalen of onzorgvuldig is
gehandeld. In het kader van de onrechtmatige bewijsgaring kan worden gewezen
op de uitspraak in kort geding van hof 's-Hertogenbosch van 2 december 1992.49
In deze zaak had een leraar zich ziek gemeld. De werkgever bereikten in die periode
berichten dat de leraar elders werkzaamheden zou verrichten. De werkgever
schakelde vervolgens een detectivebureau in om de gangen van de leraar na te
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Strikt genomen is er sprake van een tussenbeschouwing.
M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiete zaken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p. 68.
M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civielezaken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p. 99.
G.E. van Maanen, Onrechtmntige daad (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1986, o.a. p. 222.
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gaan. Hoewel niet kwam vast te staan dat daarbij de privacy van de werknemer
was geschonden, werd deze handelwijze onrechtmatig bevonden. De werkgever
had met het inschakelen van een privé-detective zich niet gedragen zoals het een
goed werkgever betaamt.
3.2.3.5

Behoudens een rechtvaardigingsgrond

Het tweede lid van art. 6:162 B W bevat, naast de drie categorieën van onrechtmatigheid, nog een element dat in het kader van onrechtmatig verkregen bewijs bepaald
niet uit het oog mag worden verloren. Voor onrechtmatigheid geldt: `behoudens
een rechtvaardigingsgrond'. Zoals hiervoor is aangegeven doet zich de vraag naar
een rechtvaardigingsgrond in het bijzonder voor bij de onrechtmatigheidscategorieën `strijd met een wettelijke plicht' en `inbreuk op een recht'. In het kader
van de problematiek van het onrechtmatig verkregen bewijs speelt zij echter pas
een rol van betekenis als het gaat om de toelaatbaarheidvan het materiaal. De
reden daarvoor is dat de rechtvaardigingsgrond pas op waarde geschat kan worden
als de bewijspositie duidelijk is. De rechtvaardigingsgrond komt er kortgezegd
op neer dat met dit materiaal de bewijspositie in de procedure wordt versterkt.
De verkrijging heeft plaatsgevonden met het oog op de bewijsvoering en ook de
rechtvaardigingsgrond heeft betrekking op deze bewijsvoering. Of het beroep op
een rechtvaardigingsgrond hout snijdt, kan pas beoordeeld worden aan de hand
van het overige beschikbare bewijsmateriaal. Zo kan bijvoorbeeld `bewijsnood'
een rechtvaardiging zijn voor het in het geding brengen van onrechtmatig verkregen
bewijs. De rechtvaardigingsgrond voor het in het geding brengen van het materiaal
komt derhalve - als gezegd - doorgaans pas aan bod in het kader van de
toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal. Om die reden laat ik de rechtvaardigingsgrond hier verder rusten. Ik kom er uitgebreid op terug in hoofdstuk zes.
3.2.4

Conclusie

Hiervoor is in kaart gebracht wanneer sprake is van onrechtmatige bewijsgaring.
Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen onrechtmatige bewijsgaring door
de overheid en onrechtmatige bewijsgaring door burgers. Als het gaat om door
de overheid op onrechtmatige wijze vergaard bewijs, dan zíjn daarbinnen drie
situaties te onderscheiden. Zowel in het strafrecht als in het bestuursrecht is er
sprake van onrechtmatige bewijsgaring wanneer

1)

er is gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift;

2)

er zonder een wettelijke basis inbreuk op een grondrecht is gemaakt of
de beginselen van een goede procesorde respectievelijk de algemene

3)

beginselen van behoorlijk bestuur niet in acht zijn genomen.
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De onrechtmatigheid van de bewijsgaring door de overheid vindt doorgaans zijn
oorsprong in strijdigheid met het legaliteitsbeginsel. Als het gaat om doorburgers
onrechtmatig verkregenbewijs, dan is een andernormatiefkadernodig. Het kader
van art. 6:162 BW biedt op dit punt ook aanknopingspunten voor het bepalen van
de onrechtmatige bewijsgaringsdaad. De onrechtmatige daad kan in drie categorieën
van onrechtmatigheid worden onderverdeeld:
1)

strijd met een wettelijke plicht;

2)

inbreuk op een recht en

3)

strijd met de zorgvuldigheid.

Wanneer de bewijsgaring op basis hiervan als onrechtmatig kan worden
gekwalificeerd, dan impliceert dit nog niet dat het bewijs zal worden uitgesloten.
Indien het gaat om door burgers onrechtmatig verkregen bewijs, dan kan er
bijvoorbeeld nog een rechtvaardigingsgrond worden aangevoerd voor het in het
geding brengen van het materiaal. Dit betreft echter de vraag naar de consequenties
van onrechtmatige bewijsgaring. Die vraag staat in de navolgende hoofdstukken
centraal.
In dit hoofdstuk zal nog een aantal figuren de revue passeren die met het
onrechtmatig verkregen bewijs gemeen hebben dat het materiaal voor uitsluiting
vatbaar is omdat er op een bepaalde manier iets onrechtmatigs aan het bewijsmateriaal kleeft. Als eerste staat de behandeling van de onrechtmatige bewijslevering
op de rol.

3.3

Onrechtmatige bewijslevering binnen het (civiele) proces

Asser onderscheidt naast de hiervoorbehandelde onrechtmatige bewijsgaring buiten
het proces nog de onrechtmatige bewij slevering binnen het proces.so Twee situaties
van onrechtmatige bewijslevering heeft hij in het bijzonder voor ogen. De
onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring aan de ene kant en de onrechtmatige
openbaarmaking aan de andere kant. Volgens Kremer echter is de onrechtmatige
rechterlijke bewijsgaring een schijngestalte van onrechtmatig verkregen bewijs.st
Verder kan bij de onrechtmatige openbaarmaking de rechtmatigheid van de
verkrijgingswijze irrelevant zijn. In het navolgende zal ik de positionering van
deze twee figuren ten opzichte van het onrechtmatig verkregen bewijs nader duiden.
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W.D.H. Asser, Grenzen nan de wnnrheidsvintling in burgerlijkeznken. Heiligt het doel de bewijsmid~ielen? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991, p. 9. Zie ook 1.L.M. Elders, `Onrechtmatig verkregen
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3.3.1

Onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring

Als eerste zal ik de onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring onder de loep nemen.
Asser wijst er in het kader van de rechterlijke bewijsgaring allereerst op dat de
bewijslevering met een aantal wettelijke waarborgen is omringd.5z Bovendien is
de bewijslevering genormeerd door algemene beginselen.s' Bij algemene beginselen
valt in het kader van onrechtmatige bewij slevering in het proces over het algemeen
te denken aan een begínsel van de goede procesorde, in het bijzonder het beginsel
van hoor en wederhoor. Als bijvoorbeeld een getuige wordt gehoord zonder dat
daarbij de regels van het vragenrecht voor partijen in acht zijn genomen, is het
verdedigingsbeginsel geschonden.s4 De getuigenverklaring kan niet tot bewijs
dienen zonder dat dit verzuim is hersteld. Uitsluiting van het aldus verkregen bewijs
vindt zijn oorzaak in de schending van processuele voorschriften en beginselen.

3.3.1.1

Schijngestalte?

De onrechtmatige rechterlijke bewijslevering is volgens Kremer echter een
`schijngestalte' van onrechtmatig verkregen bewijs, omdat er geen materieel
voorschrift ofbeginsel is geschonden.ss In Kremers optiek kan er geen sprake zijn
van onrechtmatig verkregen bewijs als er sprake is van een processuele onrechtmatigheid. Bij de hiervoor behandelde onrechtmatige bewijsgaring is er volgens
Kremer dan ook steevast in materiële zin onrechtmatig gehandeld. Asser gaat
daarentegen, evenals in het geval van onrechtmatige bewij sgaring buiten het proces,
uit van een processueel onrechtmatigheidsbegrip. Hoewel ik voorop stel de mening
van Asser te delen, verdient het standpunt van Kremer een nadere beschouwing.
Kremers betoog, dat is gebaseerd op een sterk onderscheid tussen materiële
en formele onrechtmatigheid, komt wellicht aannemelijk voor. Het is echter juist
dit onderscheid, dat zorgt voor een verkeerde voorstelling van zaken. Door bij
de bewijsgaring door burgers aan te knopen bij de vereisten van art. 6:162 BW,
kan de indruk gewekt worden dat er in dat geval sprake is van materiële onrechtmatigheid. De handeling kan, op zichzelf bezien, inderdaad materieel onrechtmatig
zijn. Maar als de handeling wordt bezien in de context van bewij sgaring, dan dient
er in de eerste plaats van processuele onrechtrnatigheid sprake te zijn, wil de rechter
er een consequentie aan verbinden. Het bewijsrecht maakt deel uit van het
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procesrecht. De kwestie van de toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen
bewijs is derhalve geen materieelrechtelijk maar een formeelrechtelijk vraagstuk.sb
Ook bij het bepalen van de onrechtmatigheid van de bewijsgaring door partijen
in een civiele procedure is sprake van processuele onrechtmatigheid. Dat daarbij
kan worden aangeknoopt bij het meer materieel ingekleurde onrechtmatige
daadscriterium, doet daar niet aan af. Dit is in zekere zin slechts een hulpmiddel
voor het bepalen van de onrechtmatigheid.
Wellicht is een verklaring voor Kremers standpunt te vinden in het door hem
voorgestelde gevolg dat aan onrechtmatige bewijsgaring dient te worden verbonden.
Dat is niet bewijsuitsluiting, maar schadevergoeding. In zekere zin weekt Kremer
de problematiek van het onrechtmatige bewijs los uit haarprocesrechtelijke context
en plaatst de kwestie in een materieelrechtelijk kader. Zowel de verkrij gingshandeling als het eventuele gevolg dienen naar materieel-privaatrechtelijke normen te
worden beoordeeld, zo lijkt hij te redeneren. De problematiek van de toelaatbaarheid
van het onrechtmatig verkregen bewijs is echter procesrechtelijk van aard.
Schending van processuele normen vraagt in de eerste plaats om een processuele
reactie.s'
Kremer heeft nog een ander argument om in het geval van onrechtmatige
rechterlijke bewijsgaring van een schijngestalte van onrechtmatig verkregen bewijs
te spreken. De reden om bewij s buiten beschouwing te laten in het geval van een
door de rechter begane onrechtmatigheid, is volgens hem niet zozeer de wijze
waarop het is verkregen, `maar de positie van de rechter ten opzichte van partijen'.s~
Het oordeel van Kremer dat bewijs niet door de lijdelijke civiele rechter op
onrechtmatige wijze zou kunnen worden verkregen, berust echter op een misvatting.
Als bij de rechterlijke bewijsgaring bepaalde processuele voorschriften of
beginselen niet in acht zijn genomen, dan is - in beginsel - sprake van onrechtmatig
verkregen bewijs.
De twee redenen die Kremer aanvoert om onrechtmatige rechterlijke
bewijsgaring niet onder `onrechtmatig verkregen bewijs' te scharen snijden, zoals
hiervoor betoogd, naar mijn overtuiging onvoldoende hout. Dit kan nog eens
worden geïllustreerd aan de hand van het strafrechtelijk onrechtmatig verkregen
bewijs. Er is in het strafrecht sprake van onrechtmatige bewijsgaring als
bijvoorbeeld strafvorderlijke bepalingen niet in acht zijn genomen. Dit zijn
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Zie J.B.M.Vranken, `Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken', TCR 2000, p. 59-b 1, p. 60.
J.B.M.Vranken, 'Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken', TCR 2000, p. 59-b1.
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processuelenormen. Bovendien zijn de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering niet alleen gericht op de bewij sgaring door of onder het gezag van het openbaar
ministerie, maarook op de rechterlijke bewijsgaring. Zo dient ook de zittingsrechter
de verdachte op zijn zwijgrecht te wijzen alvorens deze een verklaring aflegt.
Kortom, het onderscheid tussen materiële en processuele onrechtmatigheid
noopt niet tot de gevolgtrekking dat in het laatste geval niet van onrechtmatig
verkregen bewijs kan worden gesproken. Evenmin kan het feit dat de onrechtmatige
bewijsgaring op het conto van de rechter en niet op dat van een partij kan worden
geschreven,zulks rechtvaardigen.
3.3.1.2

Bijzondere gestalte

Ik ben het met Kremer oneens waar hij de onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring
typeert als een schijngestalte van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit onderwerp
zal in het verdere verloop van dit boek niet of nauwelijks meer aan bod komen.
Daarom ter toelichting hier en nu. Als het gaat om de rechterlijke bewijsgaring
waarbij het recht op hoor en wederhoor is geschonden, dan is sprake van
onrechtmatig verkregen bewijs. Het bewijs komt - net als bij de onrechtmatige
bewijsgaring buiten het proces - voor uitsluiting in aanmerking. Het betreft hier
echter een bijzondere gestalte van onrechtmatige bewij sgaring, omdat het verzuim
vaak hersteld kan worden. De civiele rechter kan bijvoorbeeld - al dan niet met
doorbreking van het appèlverbod59 - in hoger beroep alsnog invulling geven aan
het beginsel van hoor en wederhoor. De vraag naar de toelaatbaarheid van het
(eerder onrechtmatig verkregen) bewijs speelt dan niet meer.

3.3.2

Onrechtmatige openbaarmaking

Zoals ik hiervoor reeds heb opgemerkt, schaart Asser onder de onrechtmatige
bewijsleveringbinnen hetproces naast de onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring
ook de onrechtmatige openbaan-naking. In dat laatste geval hoeft van onrechtmatige
bewijsgaring geen sprake te zijn. De openbaarmaking in de procedure van gegevens
kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn.bo Het kan dan bijvoorbeeld gaan
om privacygevoelige informatieb' ofbedrij fsgegevens die men liever niet in handen
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HR 29 maart 1985, NJ 1986. 242 m.nt. WHH en LWH (Enka~Dupont).
In HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850 m.nt. EAA (DriessenlVan Gelder) ging Driessen voor beide
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van de concurrent ziet komen. Het komt niet vaak voor dat zo een openbaarmaking
ontoelaatbaar is, omdat `van geen andere openbaarmaking sprake is dan openbaarmaking aan de rechter in een civiel rechtsgeding.'62 Mocht de openbaatmaking
evenwel onrechtmatig worden geacht, dan is dit reeds voldoende voor het niet
toelaten van dit materiaal. De verkrij gingswijze is van ondergeschikt belang, deze
kan zelfs rechtmatig zijn.
Een voorbeeld waarin dit laatste het geval was, is een uitspraak in kort geding
van de rechtbank Haarlem. In een procedure waarin de man alimentatie vorderde
van zijn voormalige echtgenote had de vrouw medische gegevens over haar man
overgelegd. In kort geding vorderde de man het terugnemen van de producties
uit de procedure en vernietiging van alle medische gegevens. Partijen waren het
er over eens dat de gegevens niet op onrechtmatige wijze in het bezit van de vrouw
zijn geraakt. De man had de bescheiden bij zijn vertrek uit de echtelijke woning
achtergelaten omdat hij de aanwezigheid daarvan `gewoon was vergeten'.63 Het
in het geding brengen van de gegevens werd evenwel onrechtmatig geacht omdat
het inbreuk maakte op de privacy. De openbaarmaking is in een dergelijk geval
onrechtmatig omdat
`het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) voorzover dat
waarborgt het niet bij derden bekend worden van iemands medische gegevens [...]
in beginsel valt in te roepen tegenover iedere derde [...]'.b4

Indien openbaarmaking van bepaald materiaal op zichzelf genomen reeds
onrechtmatig is, dan is de al dan niet rechtmatigheid van de verkrijging van
ondergeschikte betekenis.bs Als de rechter immers tot het oordeel komt dat
openbaarmaking in het geding onrechtmatig is, dan zal het materiaal niet tot het
bewijs kunnen meewerken. Met de onrechtmatigheid van de openbaarmaking is
de ontoelaatbaarheid van het materiaal een feit. Dit ligt anders bij het onrechtmatig
verkregen bewijs: onrechtmatigheid van de bewijsgaring impliceert niet meteen
de ontoelaatbaarheid van het materiaal.
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Pres. Rb Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982, 277.
Zie met betrekking tot de verhouding onrechtmatige openbaarmaking en onrechtmatig verkregen
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over de geoorloofdheidsvereiste in het burgerlijk bewijsrecht', Rechtskundig weekbind 2002I2003,
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3.3.3

Conclusie

Hiervoor zijn de twee varianten van onrechtmatige bewijslevering binnen het civiele
proces behandeld. Allereerst is de onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring onder
de loep genomen en aansluitend is de onrechtmatige openbaarmaking aan bod
gekomen. Hoewel beide figuren sterke verwantschap hebben met het onrechtmatig
verkregen bewijs, nemen zij desalniettemin een bijzondere plaats in. Een groot
verschil met het onrechtmatig verkregen bewijs is immers dat bij zowel de
onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring als bij de onrechtmatige openbaartnaking
het gevolg van deze onrechtmatigheid aanstonds duidelijk is: het materiaal kan
niet meewerken tot het bewijs. Als de rechter daarentegen oordeelt dat de
bewijsgaring buiten het proces onrechtmatig is geschied, dan is het nog niet zeker
dat hij daar een consequentie aan verbindt.

3.4

Onrechtmatige informatieverstrekking

Naast de onrechtmatige openbaarmakíng in het civiele proces kan ook de
openbaarmaking sec, in de zin van het verstrekken van (overheids)informatie,
onrechtmatig zijn. Te denken valt aan de openbaarmaking in strijd met de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
ofde Wet politieregisters (Wpolr). In het kader van onrechtmatig verkregen bewijs
komt deze openbaarmaking in het bijzonder aan de orde bij de informatieverstrekking door de overheid aan burgers. Maar de situatie kan zich ook voordoen als
het ene overheidsorgaan aan een ander overheidsorgaan onrechtmatig informatie
verstrekt. De onrechtmatigheid kleeft in beide gevallen niet aan de verkrijgingshandeling, maar aan de verstrekkingshandeling.bb
Het is echterniet altijd de (on)rechtmatigheid van de verstrekkingshandeling
die de rechter in zijn beschouwingen omtrent de toelaatbaarheid van het materiaal
betrekt. De civiele rechter laat daarbij in sommige gevallen slechts meewegen of
de openbaarmaking rechtmatig en derhalve toelaatbaar is. De bestuursrechter slaat
in meerdere gevallen eveneens de vraag naar de onrechtmatige verstrekking over,
om meteen door te kunnen stoten naar de toelaatbaarheidsvraag. Zoals ik hiervoor
in ~ 3.2.1 heb aangegeven is het onwenselijk om de vraag naar de onrechtmatige
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Op het terrein van de informatievergaring en de informatieverstrekking wordt door of in opdracht
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verkrijging niet te beantwoorden. De vraag is of dit betoog ook op gaat voor het
passeren van de vraag naar de rechtmatigheid van de informatieverstrekking. Van
belang voor beantwoording van deze vraag is de ratio van de diverse verstrekkingsregimes. Alvorens deze vraag te beantwoorden, zal ik de toepasselijke rechtspraak
in kaart brengen.
3.4.1

Rechtspraak; (on)rechtmatigheid van de verstrekking irrelevant?

Dat de onrechtmatigheid niet de verkrijgingshandeling, maar de verstrekkingshandeling betreft, onderschrijft ook de rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 13
september 1989,67 waarin in een civiele procedure door een verzekeringsmaatschappij een in het kader van een strafprocedure opgemaakt proces-verbaal in het geding
werd gebracht.
`Nu gedaagde echter onweersproken heeft gesteld dat zij het proces-verbaal
ingevolge een door haar gedaan verzoek ontvangen heeft van het OM, kan in ieder
geval niet gezegd worden dat het met onwettige middelen is verkregen.'

De rechtbank toetst vervolgens niet of de verstrekking conform het toepasselijke
verstrekkingsregime heeft plaatsgevonden, maar beziet uitsluitend de vraag ofde
openbaannaking in de civiele procedure onrechtmatig is. Dit laatste is niet het geval,
omdat het proces-verbaal geen informatie bevat waarvan de openbaarmaking een
zodanig ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou betekenen `dat het
belang van de waarheidsvinding daarvoor zou inoeten wijken.' Wel wijdt de
rechtbank nog een interessante overweging aan het doel van het opmaken van een
proces-verbaal in een strafzaak. Een proces-verbaal wordt niet alleen in het belang
van die strafzaak opgemaakt, maar tevens
`[t]en behoeve van diegenen die een ander dan een strikt strafrechtelijk belang
hebben bij de waarheidsvinding in die zaak, zoals in het bijzonder slachtoffers.'ba

Ook in het bekendere FIOD-arrest ging het om een strafrechtelijk proces-verbaaLó9
In deze alimentatiezaak wilde de ex-echtgenote een proces-verbaal dat zij van de
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) had verkregen gebruiken om
aan te tonen dat haar voormalige partner meer inkomsten had dan door hem was
opgegeven. Volgens de Hoge Raad was de verstrekking vanuit de Wob bezien
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rechtmatig geschied.'o AB-annotator De Ru plaatst hier echter de kanttekening
bij dat de Afdeling Rechtspraak (de Wob-rechter bij uitstek) terughoudender is
dan de Hoge Raad als het aankomt op het inzage geven in strafdossiers aan derdebelanghebbenden." Advocaat-Generaal Biegman-Hartogh benadert de Wob-kwestie
weer op een andere wijze. Zij stelt dat de handelwijze van de officier van justitie
die het materiaal heeft afgegeven op zichzelf in de civiele zaak niet ter discussie
staat. De man had van de bezwaar- en beroepsmogelijkheden die de Wob hem
biedt, gebruik moeten maken. Doordat de man dit heeft nagelaten kan de Hoge
Raad er volgens haar van uitgaan dat deze afgifte niet in strijd was met de Wob.
De A-G vervolgt haar betoog met de stellingname dat de vraag ofde informatieverstrekking (on)rechtmatig was uberhaupt geen beantwoording behoeft. De
rechtmatigheid van de informatieverstrekking staat in haar optiek los van de vraag
of het proces-verbaal tot het bewijs mag meewerken.
In een andere zaak, een kort geding dat voor het hof Arnhem speelde, wordt
voortgebouwd op hetgeen in en naar aanleiding van de zaak van het FIOD-rapport
te berde was gebracht over de (on)rechtmatige informatieverstrekking in het kader
van de Wob.'Z In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sexueel misbruik
door een psychiater was een proces-verbaal opgemaakt waarin onder andere de
aangiftes van een vijftal slachtoffers was opgenomen. Deze slachtoffers starten
vervolgens een kort geding ter vergoeding van de door hen geleden immateriële
schade." De president wijst een voorschot toe. De psychiater gaat in beroep en
voert als grief aan dat het gebruik van het proces-verbaal ontoelaatbaar was. Hij
voert daarbij onder meer aan dat het openbaar ministerie, door het gehele
strafdossier aan de advocaten van de wederpartij af te geven, is afgeweken van
het door het openbaar ministerie gevoerde beleid. Dit beleid zou er in bestaan dat
uitsluitend die stukken worden afgegeven die in het bijzonder betrekking hebben
op het slachtoffer. Het hof gaat aan dit argument voorbij omdat - als er al sprake
is van een dergelijk beleid - het afwijken van dat beleid nog niet meebrengt dat
de afgifte van het proces-verbaal onbevoegd heeft plaatsgevonden. Van onbevoegdheid is pas sprake als afgifte in strijd met de Wob zou hebben plaatsgevonden.
Als tweede argument wordt van de zijde van de psychiater aangevoerd dat de afgifte
in strijd was met de Wob. In de eerste plaats was de op de Wob betrekking
hebbende circulaire gewijzigd. Deze circulaire noemt niet meer - zoals ten tijde
van het FIOD-arrest - uitdrukkelijk het belang van het gebruik van processtukken
ten behoeve van bewijslevering in een civiele procedure. Daarnaast beroept hij
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De informatieverstrekking op grond van de Wob werd evenmin onrechtmatig geacht in Hof 'sGravenhage 9 augustus 1995, NJkort 1996, 5.
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Pres. Rb Amhem 17 november 1989, KG 1990, 16.
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zich op de twee uitspraken van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak74 waarop
De Ru in zijn annotatie onder het FIOD-arrest had gewezen. In deze twee uitspraken
woog het belang van de bescherming van het privé-leven zwaarder dan de belangen
die met openbaarmaking waren gediend. Het hof is er evenwel niet van overtuigd
dat in het onderhavige geval de belangenafweging op een zelfde manier zou moeten
uit~~allen:
`Wat hiervan ook zij, naar het voorlopig oordeel van het hofis er in de onderhavige
zaak voldoende reden om aan te nemen dat het belang van [de slachtoffers] bij
verkrijging van het p.-v. zwaarderweegt dan het privacy-belang van [de psychiater]
bij het niet verstrekken ervan.'

Aan de wijziging van de circulaire verbindt het hof verder ook geen consequenties,
omdat de circulaire de werkingssfeer van de Wob noch kan beperken noch kan
uitbreiden. De in art. 4 Wob neergelegde belangenafweging is doorslaggevend.
Net als in het FIOD-arrest werd ook in deze zaak de verstrekking van het procesverbaal niet onrechtmatig geacht.
In de hiervoor besproken zaken ging het steeds om verstrekking van informatie
door een overheidsinstantie aan een partij in een civiele procedure. Deze partij
was in de behandelde j urisprudentie niet zelf een overheidsinstantie. Hiervan was
wel sprake in de zaak Benckiser.75 De staat had in deze procedure gebruik gemaakt
van een proces-verbaal dat in de strafzaak tegen een derde was opgemaakt. Het
hof achtte het niet van belang of het proces-verbaal al dan niet conform de
richtlijnen was verstrekt. Na afweging van de belangen laat het hof het procesverbaal tot het bewijs toe. De Hoge Raad laat vervolgens dit oordeel in stand. Ook
in de zaak Elburg~Goudsmid7ó was sprake van een overheidsinstantie die in een
civiele procedure gebruik maakte van overheidsinformatie. In deze zaak was een
onderzoek door de sociale recherche ingesteld naar het hoofdverblijf van Goudsmid.
Naar eigen zeggen zou hij verblijven in een toercaravan op een woonwagenstandplaats. Uit het onderzoek van de sociale recherche bleek echter dat Goudsmid niet
in de toercaravan woonachtig was. Dit had niet alleen gevolgen voor zijn
bijstandsuitkering, maar ook voor het gebruik van de woonwagenstandplaats. Op
deze standplaats staat een woonwagen die eigendom is van de gemeente. Goudsmid
heeft deze woonwagen in gebruik genomen en heeft daar tevens een eigen caravan
bij geplaatst, zonder met de gemeente een huurovereenkomst te sluiten. De
gemeente sommeert Goudsmid de woonwagenstandplaats te ontruimen. Goudsmid
dient vervolgens bij de president van de Afdeling Rechtspraak een schorsingsver-
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zoek in, maar wordt daarin niet ontvankelijk verklaard, omdat de ontruiming in
dit geval niet op grond van art. 61 Woonwagenwet (oud) heeft kunnen
plaatsvinden." Dit artikel heeft namelijk uitsluitend betrekking op bewoonde
woonwagens, aldus de president. De gemeente start vervolgens een kort geding
om het ontruimingsverzoek te kunnen effectueren.78 Het is in die procedure aan
de gemeente om aan te tonen dat er geen sprake is van bewoning door Goudsmid.
Zij gebruikt daarvoor onder meer de door de sociale recherche opgemaakte
rapporten. Goudsmid is echter van mening dat deze rapporten niet als bewijsmiddel
kunnen dienen. Hij stelt zich op het standpunt dat van de rapportages, die zijn
gemaakt ín het kader van de bijstandsverlening, in een civiele procedure geen
gebruik mag worden gemaakt. De president van de rechtbank is het daar niet mee
eens omdat de sociaal rechercheur deze gegevens rechtmatig heefr verkregen. Over
de informatieverstrekking merkt de president nog op:
`In een geval als het onderhavige, waarin Goudsmid zowel aanspraak maakt op
woonruimte krachtens de Woonwagenwet als op een uitkering krachtens de ABW,
ligt het bij een relatief kleine gemeente als Elburg voor de hand dat informatie
omtrent feitelijke woonplaats terechtkomt bij een en dezelfde persoon of instantie
bij de gemeente en dat die informatie gebruikt wordt bij het bepalen van de houding
van de gemeente ten opzichte van de betrokkene.'79

In de Benckiserzaak en de zaak Goudsmid was de overheid de partij aan wie door
een (andere) overheidsentiteit informatie was verstrekt. Het overheidsorgaan wilde
daarvan gebruik maken in een civiele procedure. Het komt evenwel vaker voor
dat de overheid in een bestuursrechtelijke procedure van door een ander
overheidsorgaan verstrekt materiaal gebruik wil maken. Zo speelde in 1996 een
zaak voor de rechtbank Maastricht in het kader van het oneervol ontslag van een
burgemeester.go Naar bepaalde gedragingen van de burgervader was een
strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Verscheidene malen werd de burgemeester
in het kader van dit onderzoek in preventieve hechtenis genomen. Naar aanleiding
van deze gebeurtenissen verzoekt de Minister van Binnenlandse Zaken om inzage
in het strafrechtelijk dossier van de burgemeester om een oordeel over diens
handelwijze te kunnen vormen. Van het voornemen om dit verzoek in te willigen
wordt de raadsman van de burgemeester door de hoofdofficier van justitie in kennis
gesteld. Tegen deze beslissing wordt van de zijde van de burgermeester een
bezwaarschrift ingediend. Tevens wordt bij de president van de rechtbank een
verzoek tot voorlopige voorziening neergelegd. Dit schorsingsverzoek wordt door
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de president afgewezen en de informatie wordt aan de minister verstrekt. In de
bodemprocedure in het kader van deze informatieverstrekking op grond van de
Wob wordt de burgemeester in eerste instantie in het gelijk gesteld, omdat de
informatie op onjuiste gronden is verstrekt. Echter, na verbetering van de motivering
wordt de informatieverstrekking in de tweede bodemprocedure alsnog rechtmatig
bevonden. Om die reden kan niet worden gesproken van onrechtmatige informatieverstrekking.g ~
Ook kan zich de situatie voordoen dat er geen sprake is van informatieverstrekking in de zin van de Wob, omdat het strafrechtelijk en tuchtrechtelijk onderzoek
samenvallen. Dit doet zich voor als politieambtenaren onderwerp zijn van een
strafrechtelijk onderzoek. Als bij dit onderzoek komt vast te staan dat zij zich
wellicht schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, dan zullen de resultaten
eveneens in het kader van een tuchtrechtelijke procedure relevant zijn. Het
onderzoek kan in dat geval van meet af aan zowel een strafrechtelijk als een
disciplinair doel dienen. De Centrale Raad voegt daar nog aan toe dat, ook in geval
de Wob op de informatieverstrekking van toepassing mocht zijn, het belang van
de politieambtenaar
`bij eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeermoet wijken voorhet zwaarwegende belang van de integriteit van he[ politieapparaat.'82

Voorts laat de bestuursrechter in sommige gevallen beantwoording van de vraag
of de informatieverstrekking op grond van de Wob rechtmatig is geschied in het
midden. In het kader van een buitenfunctiestelling van een politieambtenaar die
zich waarschijnlijk schuldig had gemaakt aan het lekken van informatie, liet de
rechtbank Amsterdam deze vraag onbeantwoord.83 In het kader van het strafrechtelijk onderzoek was de desbetreffende politiebeambte verhoord. Volgens de
rechtbank moet het er voor worden gehouden dat de officier van justitie voor het
gebruik van de inhoud van het verhoor voor de buitenfunctiestelling mondeling
toestemming heeft gegeven.
`De rechtbank laat echter in het midden en laat verder dan ook onbesproken of
dit besluit van de officier van justitie een besluit is dat is gebaseerd op de Wet
openbaarheid van bestuur.'84
81
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Als reden daarvoor voert de rechtbank aan dat de eventuele onrechtmatigheid van
de verstrekking nog niet hoeft te betekenen dat het materiaal dan niet gebruikt
zou kunnen worden. Bewijs is in een bestuursrechtelijke procedure pas ontoelaatbaar als
`het bewijs is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een
behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle
omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.'es

Daarvan is in dit geval volgens de rechtbank in ieder geval geen sprake. Ook voor
de rechtbank Breda is de vraag naar de rechtmatigheid van de informatieverstrekking op grond van de Wob van ondergeschikt belang.gb In deze zaak ging het
wederom om het gebruik van een strafrechtelijk proces-verbaal ditmaal ten behceve
van het disciplinair ontslag van een douanier. De rechtbank laat in het midden of
het materiaal in strijd met de Wob is verstrekt. Als dit al het geval zou zijn geweest,
dan kan deze onrechtmatigheid niet aan de ontvanger van de gegevens, in casu
de Staatssecretaris van Financiën, worden tegengewotpen. Het handelen van de
staatssecretaris
`wordt niet beheerst door de Wob, maar door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Ingevolge deze beginselen is gebruikmaking van in strijd met de Wob
verstrekte informatie naar het oordeel van de rechtbank slechts dan niet toegestaan,
indien dit gebruik onder al le omstandigheden ontcelaatbaar moet worden geacht.'87

Dit nu was volgens de rechtbank hier niet het geval; het strafontslag mocht derhalve
mede onderbouwd worden met de informatie uit het proces-verbaal.
Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat de civiele rechter en de bestuursrechter niet snel de
informatieverstrekking onrechtmatig achten. Dit lijkt mede voort te komen uit het
feit dat zij aan de vraag of de verstrekking al dan niet onrechtmatig was, weinig
waarde hechten. De civiele rechter beantwoordt in plaats daarvan de vraag of er
sprake is van - de in ~ 3.3.2 behandelde - onrechtmatige openbaarmaking. Voor
de uitkomst van het geding lijkt dit nauwelijks verschil te maken, omdat bij
onrechtmatige openbaarmaking een soortgelijke belangenafweging plaatsvindt
als bij de informatieverstrekking op grond van de Wob.88 In beide gevallen worden
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Rb Amsterdam 31 mei 2000, JB 2000I235 m.nt. CLGFHA.
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het privacybelang en het met de openbaarmakinglverstrekking gediende belang
tegen elkaar afgewogen. De bestuursrechter laat vaak in het midden of de
verstrekking van de informatie op grond van de Wob rechtmatig is geschied. In
plaats daarvan gaat de bestuursrechter direct over tot de beantwoording van de
toelaatbaarheidsvraag. Het is naar mijn mening niet correct om een oordeel te vellen
over de toelaatbaarheid van het materiaal zonder eerst de vraag naar de onrechtmatigheid van de verstrekking te beantwoorden. In ~ 3.2.1 heb ik reeds aangegeven
waarin deze onwenselijkheid schuilt als het gaat om het onbeantwoord laten van
de vraag naar de onrechtmatige verkrijging. Het is -kortweg - onzuiver om eerst
de toelaatbaarheid te behandelen, omdat het oordeel over de (on)rechtmatigheid
van (i.c.) de verstrekking daardoor beïnvloed kan worden. Ook de vraag naar de
rechtmatigheid van de verstrekking is een, voor het bepalen van de toelaatbaarheid
van het aldus verkregen materiaal, voorvraag. Dit vloeit voort uit de idee achter
de diverse verstrekkingsregimes, zoals ik hierna zal aantonen.
3.4.2

Vers trekkingsregim es

In de hiervoor behandelde jurisprudentie ging het steevast om de (on)rechtmatigheid
van de verstrekking van privacygevoelige informatie. Het is omwille van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat bepaalde wettelijke regelingen
omtrent de verstrekking van (privacygevoelige) gegevens in het leven zijn geroepen.
Dit wordt ook voorgeschreven in het tweede lid van art. 10 GW, dat luidt:
`De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband
met de vastlegging en verstrekking van persoonsgegevens.'

Daarnaast is Nederland daartoe verplicht op grond van art. 8 EVRM en de Europese
richtlijn bescherming persoonsgegevens.89
In het kader van de (on)rechtmatige verstrekking van (overheids)informatie
gaat het - zoals gezegd - met name om de verstrekking van privacygevoelig
materiaal. Deze gegevens dienen beschermd te worden en daartoe is een aantal
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Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), tevens de
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op het terrein van de verwerking van persoonsgegevens gaat deze ook voor op de WBP. Op het
terrein van de informatieverstrekking is dit het geval.
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wettelijke regelingen in het leven geroepen. Hoewel geen van deze regelingen
aangeeft wat het gevolg is voor de toelaatbaarheid in een procedure van onrechtmatig verstrekte gegevens, geeft de idee achter de verschillende regelingen
(bescherming van de privacy) een duidelijke aanwijzing.
De aanwijzing wordt nog manifester in het geval er sprake is van een
doelgebonden informatieverstrekkingsregime. Informatie die met het oog op een
bepaald doel is vergaard, kan niet in alle gevallen worden verstrekt ten behoeve
van een ander doel. Zo is in art. 12 Besluit politieregisters bepaald dat geen
gegevens worden verstrekt uit registers die zijn aangelegd in het kader van de
hulpverleningstaak van de politie en evenmin wanneer het gegevens betreft uit
het register bij het Meldpunt Ongebruikelij ke Transacties. Op deze regel zijn enige
uitzonderingen geformuleerd, maar de doelgebondenheid van de bewijsgaring wordt
voorop gesteld. Als de informatie vervolgens ten behoeve van ander doel wordt
verstrekt, is het vrij eenvoudig de onrechtmatigheid van de verstrekking vast te
stellen: de bedoeling van de wetgever is in dat geval niet mis te verstaan.
Dit is door het hof Amsterdam onderkend in het enige voorbeeld waarin de
verstrekking onrechtmatig werd geacht.90 In deze verzekeringszaak wilde de
verzekeringsmaatschappij de inbraakschade niet vergoeden. De verzekeringsmaatschappij beriep zich op nietigheid van de overeenkonnst omdat de verzekeringnemer
feiten omtrent zijn justitieel verleden zou hebben verzwegen. De verzekeringsmaatschappij kon dit onderbouwen met van een politieambtenaar verkregen gegevens.
De politieambtenaar had deze gegevens eigener beweging verstrekt. Vervolgens
is de politieambtenaar als getuige gehoord, waarbij hij dezelfde informatie heeft
verschaft. De politieambtenaar schond in beide gevallen zijn geheimhoudingsplicht,
zo oordeelde het hof. Uit het systeem van de Wet op de Justitiële Documentatie
volgt dat de wetgever het belang dat is gediend met ontoegankelijkheid van justitiële
en politiële registers hoger acht dan het belang dat is gediend bij kennisneming
van deze gegevens. De inhoud van deze gegevens had noch aan de verzekeringsmaatschappij noch aan de rechter-commissaris mogen worden onthuld. De
rechtbank had deze gegevens niet aan zijn oordeel ten grondslag mogen leggen,
omdat deze geen wettig bewijs opleverden.
Uit het vorenstaande volgt dat de wetgever door middel van wetgeving heeft
getracht de persoonlijke levenssfeer te beschermen door het afschermen van
bepaalde informatie, opdat deze niet in de openbaarheid komt. Als in strijd met
deze bepalingen het materiaal is verstrekt, druist dit in tegen de bedoeling van de
wetgever. Het gaat om gegevens die niet hadden mogen worden verstrekt. Met
de verstrekking van het materiaal is een inbreuk op een grondrecht gepleegd en
over een dergelijk gegeven dient niet lichtvaardig te worden heengestapt. De burger
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of de overheid die van het materiaal gebruik wil maken kan mijns inziens de
onrechtmatigheid van de verstrekking niet geheel afwentelen op de informatieverstrekker. Hoewel de verkrijgingshandeling van de burger of de overheid strikt
genomen niet onrechtmatig is, dient deze desalniettemin mede op zijn conto te
worden geschreven. Door om de informatie te vragen heeft de burger of overheid
bijgedragen aan de onrechtmatige informatieverstrekking. Het zou een te makkelijke
redenering zijn om te stellen dat de kous af zou zijn met het gezegde `vragen staat
vrij'.91 Als niet om de inlichtingen was gevraagd, was de inforrnatie ook niet
onrechtmatig verstrekt. Het materiaal had langs de weg van de informatieverstrekking niet rechtmatig kunnen worden verkregen. Daaruit volgt mijns inziens dat
de rechter bij de vraag naar de toelaatbaarheid dezelfde weg zal dienen te
bewandelen als ware het onrechtmatig verkregen bewijs. De (on)rechtmatige
openbaarmakingstoets die de civiele rechter aanlegt, is daartoe te beperkt. Ook
de handelwijze van de bestuursrechter die oordeelt over de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verstrekt materiaal, lijkt mij niet geheel correct. De bestuursrechter
past het `zozeer indruist'-criterium toe en zoekt op die manier aansluiting bij de
formule die hij hanteert inzake de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs. Als de bestuursrechter op grond van dit criterium tot de conclusie komt
dat het materiaal toelaatbaar is, miskent de bestuursrechter echter dat bij
onrechtmatig verkregen bewijs soms ook een lichtere toets wordt aangelegd:
namelijk die aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder
het zorgvuldigheidsbeginsel (zie m.n. ~ 7.2.2). De bestuursrechter kan in mijn
optiek pas tot toelaatbaarheid van het onrechtmatig verstrekt bewijs concluderen
als hij beide toetsingsmaatstaven heeft aangelegd.
Een probleem dat resteert, is dat het voor de rechter niet altijd eenvoudig
zal zijn om vast te stellen of het materiaal al dan niet rechtmatig is verstrekt. Als
het echter gaat om een verstrekking op grond van een doelgebonden verstrekkingsregime, dan zou dit voor de rechter minder problematisch moeten zijn.
3.4.3

Rechtmatigheid verstrekking relevant voor civiele rechter

Als het gaat om informatieverstrekking op grond van de Wob is het de bestuursrechter die uiteindelijk oordeelt over de (on)rechtmatigheid van die verstrekking. In
de zaken waarover de civiele rechter tot nog toe had te oordelen, was een dergelijk
oordeel van de bestuursrechter doorgaans niet voorhanden. Het uitgangspunt van
de Wob is dat informatie wordt verstrekt (art. 2 Wob). Als verzocht wordt om
informatie over een derde te verstrekken, dan wordt die derde daarvan in kennis
gesteld. Als deze derde het niet eens is met de openbaarrnaking, kan hij dit trachten
91
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te verhinderen door het aanwenden van rechtsmiddelen. Laat hij dit na - zoals
het geval was in de zaken waarin een civiele procedure werd gevoerd - dan kan
hij daar in de civiele procedure geen beroep meer op doen. De civiele rechter kan
dan inderdaad - zoals A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie onder het FIODarrest betoogde - op grond van de leer van de formele rechtskracht van de
rechtmatigheid van de bewij sverstrekking uitgaan. Het is dan zelfs strikt genomen
de vraag of de civiele rechter vervolgens nog hoeft te toetsen of er sprake is van
onrechtmatige openbaarmaking (in het civiele geding). Openbaarmaking op grond
van de Wob betekent immers dat het materiaal voor een ieder openbaar is. Deze
openbaarmaking gaat derhalve verder dan de openbaarmaking in het civiele proces,
die beperkt kan blijven tot partijen en de rechter.
Ik zou evenwel niet willen propageren dat de civiele rechter de toets of de
openbaarmaking in het civiele geding onrechtmatig is, voortaan achterwege dient
te laten. De derde wiens gegevens via een Wob-verzoek aan de openbaarheid zijn
prijsgegeven, was daarvan wellicht niet eens op de hoogte. En als hij van het
voornemen tot verstrekking van de gegevens in kennis is gesteld, dan heeft hij
misschíen de gevolgen daarvan niet goed kunnen voor- en overzien. Wellicht zal
het hem pas in de civiele procedure duidelijk worden dat het zinvol was geweest
een rechtsmiddel aan te wenden tegen de verstrekking. Dit falen wordt enigszins
verzacht doordat de civiele rechter in het midden laat ofde verstrekking rechtmatig
is geweest en vervolgens overgaat op de vraag of openbaannaking van de gegevens
in het geding rechtmatig is. De facto zal het voor de betrokkene doorgaans op
hetzelfde neerkomen, omdat de openbaarmaking in het geding niet snel onrechtmatig wordt geacht.
Indien echter in een bestuursrechtelijke Wob-procedure is komen vast te staan
dat de verstrekking onrechtmatig is, dan kan de civiele rechter daar in mijn optiek
niet aan voorbij gaan. Voor de vervolgvraag, die naar de toelaatbaarheid van het
onrechtmatig verstrekt materiaal, dient op dezelfde voet te worden voortgegaan
als bij onrechtmatig verkregen bewijs. Een belangrijke reden om het materiaal
toe te laten kan dan zijn dat het materiaal op basis van een ander (beperkt)
verstrekkingsregime, zoals art. 16 lid 2 Wpolr, had kunnen worden verkregen.
De civiele rechter heeft evenwel niet de mogelijkheid92 om anderen dan de
procespartij te bevelen bepaald materiaal te verstrekken.93
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Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op art. 843a Rv. Op grond van dit artikel kan een
partij 'afschrift of uittreksel vorderen van een onderhandse akte aangaande een rechtsbetrekking
waarin hij ofzijn rechtsvoorgangerspartij zijn.' Bij onrechtmatige informatieverstrekkingzal het
doorgaans om materiaal gaan dat niet op deze wijze kan worden verkregen.
ZiedaaroverC.J.M.Klaassen,'Hetburgerlijkprocesrechtendewaarheidsvinding,in:C.P.M.Cleiren,
R.H. de Bock en C.J.M. Klaassen, Het procesrecht en de wnnrheidsvintling (NVvP), Den Haag:
Boom 2001, p. 47-71, p. 58. Zij betreurt dat de Nederlandse wetgever geen inspiratie heeft geput
uit het nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba,
waarin de rechter wel deze mogelijkheid is gegeven.
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3.4.4

Rechtmatigheid verstrekking relevant voor bestuursrechter

Niet alleen de civiele rechter laat de rechtmatigheid van de verstrekking op grond
van de Wob onbeantwoord. Ook als het gaat om het verstrekken van overheidsinformatie aan een ander bestuursorgaan, wordt de vraag of het materiaal op grond van
de Wob rechtmatig was verstrekt door de bestuursrechter in het midden gelaten.
Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat inforrnatie-uitwisseling tussen bestuursorganen niet op basis van de Wob hoeft te geschieden.94 Het verstrekken van
inlichtingen op grond van de Wob is ook niet altijd mogelijk. Zo kan bij
privacygevoelige gegevens het belang van openbaarmaking niet opwegen tegen
het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In het kader van
de Wob kan verder geen sprake zijn van beperkte openbaarmaking. Is iets eenmaal
op grond van de Wob aan de openbaarheid prijsgegeven, dan is het voor een ieder
openbaar.
De Wob is echter niet de enige mogelijke grondslag voor de informatieuitwisseling tussen overheidsorganen. Art. 162 Sv is een voorbeeld van een andere
grond daarvoor. Dit artikel bepaalt wanneer bestuursorganen en ambtenaren
verplicht zijn om aangifte te doen van misdrijven (lid 1). Verder zijn zij ingevolge
het tweede lid verplicht tot het verstrekken van inlichtingen omtrent strafbare feiten.
Deze informatieplicht is niet onbeperkt. De gevorderde inlichtingen dienen
gerelateerd te zijn aan (de verdenking van) begane straft~are feiten. Op grond van
de Wpolr kunnen gegevens worden verstrekt aan in het bijzonder andere
opsporingsambtenaren. Ook de belastinginspecteur kan in het kader van de
uitvoering van de belastingwet gegevens opvragen bij andere overheidsorganen
(art. 55 Awr). Wanneer gegevens worden opgevraagd uit een politieregister, dan
gaat het bepaalde in art. 55 Awr voor.95 In het kader van de bijstandsverlening
kunnen op grond van art. 122 Abw inlichtingen worden gevorderd van met naam
genoemde overheidsinstanties.
Om na te gaan of er sprake is van onrechtmatige verstrekking van gegevens
tussen verschillende bestuursorganen onderling, zal de rechter eerst dienen na te
gaan op grond van welk regime (de Wob of een lex specialis) het materiaal is
verstrekt. Als verstrekking op grond van dit regime achterwege had dienen te
blijven, is er sprake van onrechtmatig verstrekt bewijsmateriaal. Voor de
bestuursrechter geldt dan hetzelfde als voor de civiele rechter: het antwoord op
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de vraag naar de toelaatbaarheid van het aldus verkregen materiaal zal op een zelfde
wijze worden gevonden als in het geval van onrechtmatig verkregen bewijs.9ó
3.4.5

Conclusie

In de hiervoor behandelde jurisprudentie hebben we gezien dat het in het kader
van onrechtmatig verstrekt bewijs in het bijzonder gaat om de verstrekking van
privacygevoelige overheidsinformatie. Met name werd de rechtmatigheid van de
informatieverstrekking op grond van de Wob ter discussie gesteld. Zowel de civiele
rechter als de bestuursrechter laten die vraag soms in het midden. De rechter dient
mijns inziens de vraag naar de rechtmatigheid van de verstrekking te beantwoorden.
Gaat het om een verstrekking van doelgebonden informatie, dan kan de rechtmatigheid zonder veel problemen worden bepaald. Voor de (vervolg)vraag naar de
toelaatbaarheid van het onrechtmatig verstrekte materiaal dient mijns inziens op
dezelfde weg te worden voortgegaan als in het geval van onrechtmatig verkregen
bewijs. De toets die de civiele rechter nu aanlegt (is de openbaarmaking in het
geding onrechtmatig) is evenals die van de bestuursrechter (`zozeer indruist'criterium) daarvoor ontoereikend.

3.5

Chinese muren

Hiervoor kwam reeds aan de orde dat als bepaald materiaal alleen mag worden
vergaard voor een bepaald doel, de verstrekking van het materiaal eveneens
doelgebonden is. Is het materiaal ten behoeve van een ander doel verstrekt, dan
is vervolgens de vraag of het materiaal desalniettemin kan worden gebezigd tot
het bewijs. Het verstrekkingsregime biedt in dat geval geen absolute duidelijkheid
omtrent de toelaatbaarheid van onrechtmatig verstrekte inlichtingen. Het komt
echter ook voor dat op basis van een wettelijke bepaling het materiaal niet voor
een ander doel kan worden gebruikt dan waarvoor het is verkregen. In dit kader
kan ook gesproken worden van Chinese muren.97 Deze paragraaf heeft daar
betrekking op.

Allereerst zijn er de expliciete bewijsverboden, die verhinderen dat bepaalde
inlichtingen in een ander kader kunnen worden gebruikt. Daarnaast hebben
onmiskenbaar Europese normen en bijbehorende rechtspraak geleid tot impliciete
96
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Ook in het bestuursrecht geldt dat het materiaal toelaatbaar is als het materiaal op grond van een
beperkt(er) verstrekkingsregime rechtmatig had kunnen worden verstrekt. Deze situatie zal zich
echter niet snel voordoen.
Yan Dnte: Groor woordenboek der Nederlandse Tant (twaalfde druk) omschrijft een Chinese muur
als: een onoverkomelijk beletsel of een ondoordringbare afscheiding. De term is intemationaal en
wordt dikwijls gebruikt in de Engelse variant (Chinese Walls).
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bewijsverboden. Gemeenschappelijk aan de expliciete en impliciete bewijsverboden
is dat de verkrijgingswijze niet onrechtmatig is. Aanwending van het materiaal
in een ander kader dan waarvoor het is verkregen is daazentegen wel onrechtmatig.
De onrechtmatigheid wordt veroorzaakt door de bewijsuitwisseling. Bij de
expliciete bewijsverboden verhindert een wettelijke bepaling deze uitwisseling.
Bij de impliciete bewijsverboden gaat het doorgaans om verklaringen die in een
bepaalde procedure rechtmatig zijn verkregen, bijvoorbeeld op basis van een
inlichtingenplicht. Maar die verklaringen worden vervolgens voor een ander doel
gebruikt. Echter, voor dat doel had de verklaring - op deze wijze - niet verkregen
kunnen worden. Gebruik van het bewijsmateriaal is in die gevallen doelgebonden.
Het fair-trialbeginsel en het verdedigingsbeginsel kunnen in de weg staan aan het
gebruik van het materiaal voor een ander doel.
3.5.1

Uitdrukkelijk gebruiksverbod

Zoals we bij de behandeling van de onrechtmatige openbaatmaking ('~ 3.3.2) hebben
kunnen constateren, is bewij suitsluiting niet altijd het gevolg van een onrechtmatige
verkrijgingshandeling. Een andere vorm van `voor uitsluiting vatbaar bewijs'
waarbij de onrechtmatigheid van de verkrijgingswijze niet relevant is, is het
gebruiksverbod. In het vorige hoofdstuk heb ik al gewezen op deze rechtsfiguur
in het Duitse recht. Ook in ons land kennen we gebruiksverboden. In het
Nederlandse recht is er een gebruiksverbod neergelegd in art. 24 van de Wet op
de Parlementaire Enquête (WPE) en in art. 12 van de Wet melding ongebruikelijke
transacties (wet MOT).98
3.5.1.1

Artikel 24 Wet op de Parlementaire Enquête

Artikel 24 WPE houdt een ruim gebruiksverbod in, de bepaling luidt:
`Behalve in het geval van artikel 25, kunnen nimmer verklaringen voor een
commissie, of op haar vordering afgelegd, als bewijs in rechte gelden, hetzij tegen
degene door wie zij afgelegd zijn, hetzij tegen derden.'99

Het doel van een parlementaire enquête is - nog meer dan in andere procedures
- het boven tafel krijgen van de feiten. Dólle typeert het proces als volgt:
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Er zijn nog andere (nog) minder bekende gebruiksverboden, zoals art. I S van het Verdrag tegen
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing: `ledere staat die
partij is, draagt ervoor zorg dat een verklaring waarvan wordt vastgesteld dat deze is afgelegd ten
gevolge van foltering, niet wordt aangevoerd als bewijs in een rechtszaak, behalve tegen een van
foltering beschuldigde persoon als bewijs dat de verklaring is afgelegd.'
Art. 25 WPE heeft betrekking op (het aanzetten tot) meineed door getuigen.
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`Het enquëteproces kent geen twee partijen die tegenover elkaar staan, maar toont
een parlement op jacht naar informatie: een sterk inquisitoir proces.''~

In het algemeen rust op degene die ingevolge art. 3 WPE gehouden is aan een
oproep om voor de enquêtecommissie te verschijnen gehoor te geven, een
antwoordplicht.'o' Er is geen sprake van een absolute antwoordplicht: op een vij ftal
punten wordt zij begrensd, onder andere doordat aan vertrouwenspersonen een
verschoningsrecht is toegekend.'oZ De getuige kan zich echter niet onttrekken aan
de antwoordplicht met als redengeving dat hij daarmee zichzelf of zijn naasten
zou belasten. Het verbod van zelfincriminatie dan wel een verschoningsrecht ten
aanzien van bloed- en aanverwanten geldt wel in een strafrechtelijke procedure,'o'
maar wordt in een enquêteprocedure niet erkend.'o~ De wetgever heeft er in dit
geval voor gekozen de antwoordplicht te laten prevaleren boven een verschoningsrecht. De getuige wordt beschermd door middel van art. 24 WPE doordat de
getuigenis niet als bewijs in rechte (dat wil zeggen in een gewone juridische
procedure) aangewend kan worden. In zekere zin wordt achteraf atsnog invulling
gegeven aan het niet toegekende verschoningsrecht.'os Dat betekent echter ook
weer niet dat de getuige die een voor hemzelf of zijn naasten belastende verklaring
aflegt, gevrijwaard blijft van (straf)rechtelijke of andere bemoeienis. Vervolging
is niet uitgesloten, omdat het stratbare feit mogelijk door middel van ander materiaal
bewezen kan worden.'ob Bovendien, in ieder geval kan worden aangenomen dat
de media er lucht van hebben gekregen. De bescherming die art. 24 WPE biedt
is derhalve slechts relatief, want - zoals D~lle het verwoordde -`[d]e aandacht
is getrokken, de speurzin aangewakkerd en het schandaal geboren.''o'
3.5.1.2

Artikel 12 Wet melding ongebruikelijke transacties

Is de bescherming die art. 24 WPE biedt slechts relatief, in het kader van art. 12
wet MOT is de wetgevernog minder ruimhartig geweest. Een financiële instelling
dient op grond van art. 9 van de wet MOT ongebruikelijke transacties te melden
bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Uit art. 10 wet MOT vloeit voor
de financiële instelling de verplichting voort om nadere gegevens of inlichtingen
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te verstrekken als het Meldpunt daarom verzoekt. Met het accepteren van geld
in de wetenschap of inet een redelijk vermoeden dat het afkomstig is van een
misdrijfmaakt de financiële instelling zich schuldig aan heling.'og De straft~aarheid
wordt door de melding niet weggenomen. Artikel 12 wet MOT staat er echter aan
in de weg om de gegevens die op grond van de artikelen 9 en 10 zijn verstrekt,
aan te wenden
`als grondslag voor often behoeve van een opsporingsonderzoek ofeen vervolging
wegens verdenking van, ofals bewijs [curs.: MCDE] terzake van een telastelegging
wegens, overtreding van het bepaalde in de artikelen 416, 417 [etc.] van het
Wetboek van Strafrecht'.

Deze strafrechtelijke vrijwaringsbepaling, zoals art. 12 wet MOT ook wel genoemd
wordt, is tevens een bewijsuitsluitingsregel.109 De vrijwarende werking van de
regeling is echter beperkt. In de eerste plaats doordat niet is uitgesloten dat
opsporingsambtenaren via een andere weg op de heling kunnen stuiten."o De
memorie van antwoord geeft als voorbeeld dat drugshandelaren verklaringen
afleggen waaruit blijkt dat de instelling door hen is gebruikt om geld wit te
wassen."' De vrijwaring heeft voorts geen betrekking op opsporing en vervolging
door buitenlandse autoriteiten die de gemelde informatie van Nederlandse
overheidsorganen hebben verkregen.12 Tot slot heeft de vrijwaring slechts
betrekking op de helingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Het is echter
niet uitgesloten dat een financiële instelling wordt vervolgd (mede) op basis van
de verstrekte gegevens voor deelneming aan een criminele organisatie, belastingfraude of valsheid in geschrifte.13 Met deze beperkingen op de strafrechtelijke
vrijwaring is tevens de bewijsuitsluitende werking van art. 12 wet MOT ingeperkt.
Uitsluitend in een nationale strafvervolging inzake heling kan de financiële
instelling een beroep op dit bewijsverbod doen, voorzover het informatie betreft
die de instelling zelf heeft verstrekt.
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3.5.1.3

Inlichtingenplicht versus verschoningsrecht

In beide hiervoor behandelde bewijsverboden is er sprake van een plicht tot het
geven van inlichtingen. Inlichtingenplichten kunnen op gespannen voet komen
te staan met bepaalde aan de burger toekomende rechten. In het geval van de WPE
kan de getuige door het geven van inlichtingen zichzelf of anderen incrimineren.
In een strafrechtelijke procedure zou de getuige zich om die reden kunnen
verschonen en als hij als verdachte wordt gehoord komt hem een zwijgrecht toe.
De financiële instelling die voldoet aan de in de wet MOT neergelegde meldingsen inlichtingenplicht, zal daarmee het bewijs voor heling kunnen leveren. Ook
aan deze instellingen zou in een strafrechtelijke procedure een verschonings- en
zwijgrecht toekomen. De wetgever heeft echter in deze gevallen de belangen die
gediend zijn met het voldoen aan de inlichtingenplicht (resp. waarheidsvinding
en het bestrijden van witwaspraktijken) voorrang gegeven boven het zwijg- en
verschoningsrecht. Een direct beroep op deze rechten is uitgesloten. Dit impliceert
echter niet dat aan de aan het zwijg- en verschoningsrecht ten grondslag liggende
beginselen (o.a. het `nemo tenetur'-beginsel) geen enkel belang meer wordt gehecht.
Door middel van het bewijsverbod wordt daar invulling aan gegeven. Met het
bewijsverbod wordt het aan de inlichtingenplícht verbonden risico van een
strafrechtelijke vervolging"' op basis van die informatie (gedeeltelijk)15
weggenomen. In het geval van de WPE gaat dit verbod nog verder. Ook in een
andere dan strafrechtelijke procedure mag op het materiaal geen acht worden
geslagen. Het bewijsverbod van art. 12 wet MOT is daarentegen een stuk beperkter.
Uitsluitend voor wat betreft de strafvervolging inzake heling kan de financiële
instelling op deze bepaling een beroep doen. Deze reikwijdte van het bewijsverbod
is mijns inziens te beperkt. Op grond van het nemo-teneturbeginsel kan worden
gesteld dat het materiaal doorgaans in geen enkele strafvervolging tegen de
informatieverschaffende instelling kan worden gebruikt.1ó Uit art. 12 wet MOT
volgt daarom niet dat het bewijsmateriaal in een andere dan de daar omschreven
situatie wèl mag worden gebruikt. In de andere situaties zal gebruik van het
materiaal niet afstoten op een expliciet gebruiksverbod, maar op een impliciet
gebruiksverbod. In de volgende paragraafbesteed ik aandacht aan deze rechtsfiguur.

1 14
115
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In het kader van de WPE ook het risico van strafrechtelijke vervolging van bloed- en aanverwanten.
Artikel 12 wet MOT doet dit slechts ten dele.
Anders Doorenbos: de vrijwaringsbepaling vloeit volgens hem `bepaald niet dwingend voort uit
het `nemo tenetur'-begínsel. D. R. Doorenbos, `Money Laundering. De rol van de financiële sector',
DD 1993, p. 764-779, p. 777.
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3.5.2

Impliciet gebruiksverbod

Bij de impliciete gebruiksverboden werpen beginselen als het fair-trialbeginsel
en het verdedigingsbeginsel een dam op om tegen te gaan dat bewij smateriaal van
het ene traject naar een ander traject stroomt. Het gaat dan om verklaringen en
inlichtingen die in het ene traj ect rechtmatig zijn verkregen, maar die in het andere
traject niet, althans niet rechtmatig, verkregen hadden kunnen worden. De impliciete
gebruiksverboden zijn een uitvloeisel van de Europese rechtspraak. Het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft met het Saundersarrest
aangegeven dat de uitwisseling van belastend materiaal kan afstuiten op het fairtrialbeginsel. Ook het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG)
heeft inzijn rechtspraak, op basis van het verdedigingsbeginsel, belangrijke grenzen
gesteld aan de bewijsuitwisseling in het kartelrecht. In het navolgende zal ik
allereerst de impliciete bewijsverboden die uit het EVRM voortvloeien bespreken.
Vervolgens komt de communautaire rechtspraak ter zake aan bod.
3.5.2.1

Fair-trial

De rechtspraak van het EHRM waarin het fair-trialbeginsel een Chinese muur
optrekt, ziet op een tweetal situaties. Meest bekende van de twee is de situatie die
in Saunders"' aan de orde was. De vraag die aan het Hof werd voorgelegd was
of het fair-trialbeginsel er aan in de weg stond om op grond van een inlichtingenplicht verstrekte belastende verklaringen vervolgens in een `criminal charge'procedure te gebruiken. Het Hofbeantwoordde deze vraag bevestigend. Daarnaast
kan er ook sprake zijn van schending van het fair-trialbeginsel als materiaal uit
een niet door het EVRM geregeerde procedure wordt overgenomen in een procedure
die wel onder de werking van het verdrag valt. Als in de eerste procedure geen
sprake was van een eerlijk proces, dan blijft dit gebrek aan het materiaal kleven
en is in de tweede procedure evenmin sprake van een fair trial. Allereerst zal ik
de `Saundersproblematiek' behandelen, waarin het gaat om de uitwisseling van
rechtmatig verkregen bewijs. Aansluitend komt de uitwisseling van onrechtmatig
verkregen bewijs aan de orde.
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EHRM 17 december 1996, BNB 1997~254 m.nt. M. W.C. Feteris; NJ 1997, 699 m.nt. Kn, NJCMbulletin 1997, p. 298-314 m.nt. E. Myjer. Zie verder A.J.C. de Moor-Van Vugt, `Life is not all
beer and skittles', in: L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak bestuursrecht 1996-1997.
De annotaties, `s-Gravenhage: VUGA 1998, p. 181-195. R.J. Koopman, `Saunders en het
nieuwe boeteregime', FED 1997I452, M. de Werd, `Nieuwe bewijs- en
handhavingsproblemen
na het Saunders-arrest', JB 1997179, E.E.V. Lenos, `De sociale en fiscale inlichtingenplicht
en
het zwijgrecht sinds Saunders', NJB 1997, p. 795-800 en W.E.C.A. Valkenburg, `De zaak Saunders
en de consequenties voor fiscale `strafachtige' onderzceken', WFR 1997~573.
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Uitwisseling rechtmatig verkregen bewijs
Het kan voorkomen dat in een procedure die betrekking heeft op een `criminal
charge' bewijsmiddelen worden gebruikt die in een andere dan strafachtige
procedure zijn verkregen. Ook als dit bewijs rechtmatig is verkregen, kan art. 6
EVRM er aan in de weg staan dat dit bewijs in het strafproces wordt gebruikt. Dit
komt doordat de vereisten die voortvloeien uit art. 6 EVRM kunnen divergeren
al naar gelang het een `civil right'-zaak betreft of om een `criminal charge'procedure gaat. Dit geldt ook voor het in het eerste lid neergelegde fair-trialbeginsel.
Uit het Funkearrest18 volgt dat dit beginsel mede omvat het verbod van zelfincriminatie (nemo tenetur): niemand mag gedwongen worden zichzelf te belasten. In
het Saundersarrest19 is bepaald dat het nemo-teneturbeginsel primair betrekking
heeft op het zwijgrecht. Het strekt zich niet uit tot het gebruik in strafzaken van
informatie die onafhankelijk van de wil van betrokkene is vast te stellen, zoals
documenten die bij een huiszoeking worden gevonden en de resultaten van adem-,
bloed- en urinemonsters.
In de literatuur is er verschil van mening over de vraag hoe het Funkearrest
zich verhoudt tot het Saundersarrest.~Z" Twee visies zijn te onderscheiden. Ten
eerste is er de ruime interpretatie die er op neerkomt dat uit het recht om geen
verklaring af te geven een onbeperkt verbod op het afdwingen van overlegging
van documenten voortvloeit. In de tweede plaats is er de restrictieve benadering
van het Funkearrest, welke mijns inziens het meest voor de hand ligt.'Z' Bij de
restrictieve benadering heeft het recht om zichzelfniet te incrimineren, uitsluitend
betrekking op de verklaringsvrijheid. Een verklaring was in het geval van Funke
noodzakelijk
`in order to obtain certain documents which they believed must exist, although
they were not certain of the fact.'

De genoemde onzekerheid speelt voor de restrictieve uitleg van het Funkearrest
een cruciale rol. Inlichtingenplichten kunnen niet gebruikt worden voor `fishing
expeditions', zo zou ik het EHRM willen verstaan. In het Saundersarrest betrof
het verklaringen die in het kader van toezicht (een bestuursrechtelijke `civil right'procedure) waren verkregen. Deze verklaringen mochten niet in een strafprocedure
worden gebruikt worden gebruikt. De reden daarvoor was dat Saunders verplicht

1] 8
1 19
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EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 m.ni. Kn; BNB 1993~350 m.nt. P.J. Wattel.
Zie voetnoot 1 17.
Zie R.J. Koopman, 'Saunders en het nieuwe bceteregime', FED 1997~452 en M.W.C. Feteris in
zijn annotatie bij het Saundersarrest, BNB 1997I254.
In navolging van J.M. Reijntjes, 'Nemo tenetur: een holle leus?', in: J.M. Reijntjes (red.), Nemo
tenerur, Arnhem 1996, Gouda Quint en E.E.V. Lenos, `De sociale en fiscale inlichtingenplicht en
het zwijgrecht sinds Saunders', NJB 1997, p. 795-800.
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was deze verklaringen af te leggen, ook in het geval dat hij, zoals in casu, daardoor
zichzelf zou belasten. Hoewel de verklaringen vanuit bestuursrechtelijk oogpunt
rechtmatig waren verkregen, stond het verbod van zelfincriminatie er aan in de
weg dat ze in het kader van de strafrechtelijke procedure werden gebruikt. Niet
de verkrijging van het bewijs was onrechtmatig, maar het gebruik ervan in een
procedure die een `criminal charge' behelsde. Voor de verklaringen (welke zowel
mondeling als schriftelijk kunnen zijn) geldt met terugwerkende kracht het
zwijgrecht, nu ze in een strafprocedure worden gebruikt. Feteris spreekt in dit
opzicht van de latente werking van het zwijgrecht.'ZZ
Inmiddels heeft het Europese Hof een nieuw arrest inzake deze problematiek
het licht doen zien: J.B. tegen Zwitserland.123 De Zwitserse fiscale autoriteiten
waren aan de weet gekomen dat J.B. een groot bedrag had geïnvesteerd in een
onderneming. In zijn belastingaangifte had J.B. hier echter geen blijk van gegeven.
De fiscale autoriteiten wilden vervolgens afgifte van alle documenten met
betrekking tot de ondernemingen waarin hij had geïnvesteerd. In plaats daarvan
erkende J.B. dat hij inderdaad deze investeringen had gedaan en dat hij deze
inkomstenbronnietbehoorlijkhadopgegevenbij debelastingaangifte. Vervolgens
verzocht de Zwitserse belastingdienst hem zijn inkomstenbron van het géinvesteerde
vermogen aan te geven. J.B. reageerde hier niet op. Twee aanmaningen volgden.
Omdat wederom geen reactie volgde kreeg hij een boete (disciplinary fine)
opgelegd. De Zwitserse autoriteiten persisteerden in hun verzoek, maar J.B. bleef
in gebreke, met een tweede en derde boete als resultaat. De vraag die het EHRM
had te beantwoorden was of het opleggen van een boete vanwege het nalaten om
bepaalde informatie te verstrekken, verenigbaar is met de vereisten van het
verdrag.124 Volgens het Hofwas sprake van schending van het in art. 61id 1 EVRM
neergelegde verbod op zelfincriminatie. Het Hof stelde voorop dat
`The right not to incriminate oneself in particular presupposes that the authorities
seek to prove their case without resort to evidence obtained through methods of
coercion or oppression in defiance of the will ofthe "person charged". Byproviding
the accused with protection against improper compulsion by the authorities these
inununities contribute to avoiding miscarriages of justice and securing the aims
of Article 6."ZS

122
123

124
125

84
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Volgens het Hof komt het aannemelijk voor dat met het opleggen van de boetes
werd getracht om J.B. te dwingen de documenten te verstrekken die informatie
konden verschaffen over zijn inkomstenbron.
Het Hof vermeldt vervolgens expliciet dat het geen oordeel geeft in de kwestie
of een lid-staat de belastingbetaler kan verplichten om informatie te geven,
uitsluitend met als doel te verzekeren dat een juiste belastingaanslag wordt
opgelegd. Dit is van belang, omdat als J.B. de informatie wel had gegeven de kans
aanwezig was dat niet alleen de naheffing daarop gebaseerd zou worden, maar
dat daarmee tevens het bewijs voor belastingontduiking werd geleverd. Door deze
verwevenheid van de enkelvoudige belastingheffing met de bestraffing (wegens
belastingontduiking), is het volgens het Hof niet mogelijk deze procedures te
scheiden. Ook in Nederland is van een dergelijke verwevenheid sprake in het
belastingrecht. Deze verwevenheid wordt in beide landen (Nederland en
Zwitserland) nog eens versterkt doordat de boete een percentage van de naheffing
bedraagt. Welke gevolgen het arrest (voor ons nationale stelsel) zal hebben, blij ft
enigszins in het ongewisse. De motivering van het Hof is uiterst summier en het
Hof heeft zich bovendien beperkt in de vraag die het beantwoordt:
`the Court is called upon to examine whether or not the imposition of a fine on
the applicant for having failed to provide certain information complied with the
requirements under the Convention.'

In navolging van het Hof zal ik mij bij de uitleg van het arrest eveneens beperken
tot de oplegging van een boete vanwege het niet verschaffen van informatie. Uit
de overwegingen van het Hof valt op te maken dat voor de beantwoording van
deze vraag van belang is waarvoor de informatie zal worden gebruikt. In het geval
van J.B. viel geenszins uit te sluiten dat de informatie ook voor bestraffing zou
worden gebruikt. Het uitoefenen van dwang (namelijk door zwijgen te bestraffen)
ter uitlokking van incriminerende verklaringen over feiten waarvoor reeds een
verdenking bestaat, levert een schending op van het fair-trialbeginsel. Het is een
uitvloeisel van de veronderstelling die ten grondslag ligt aan het recht om niet
gedwongen te worden zichzelf te incrimineren. Deze veronderstelling is dat de
overheid het bewijs voor de strafzaak verzamelt, zonder daarbij naar middelen
te grijpen waarbij bewijs is vergaard door middel van dwang of door de uitoefening
van ontoelaatbare druk tegen de wil van de verdachte.' 26 Het verzochte materiaal
had in het geval van J.B. geen `bestaan' onafhankelijk van zijn wil. Daarvoor was
het verzoek om documenten niet specifiek genoeg. Gevraagd werd immers om
documenten waaruit moest blijken dat J.B. jarenlang belasting had ontdoken.Om
welke documenten het precies ging, wisten de Zwitserse fiscale autoriteiten niet:
126
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J.B. werd in feite gevraagd het touw te leveren waarmee hij kon worden
opgeknoopt. Wanneer de Zwitserse belastingdienst om een bepaald, specifek
document had verzocht en vervolgens op basis dáárvan het straft~are feit had
vastgesteld, had het materiaal in een strafprocedure gebruikt kunnen worden. De
Zwitserse belastingdienst vroeg daarentegen om incriminerende documenten, zonder
te weten om welke documenten het ging. Met deze handelwijze wordt J.B. in feite
om een (door documenten verkapte) belastende verklaring verzocht, zo vat ik de
redenering van het Hof op. Het Hof is niet overtuigd door de Zwitserse regering
wanneer deze stelt reeds over de gevraagde informatie te beschikken, gezien de
vasthoudendheid (verbetenheid) waarmee zij om de informatie bleef verzoeken.'Z'
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat met het bestraffen van zwijgen
dwang wordt uitgeoefend om te verklaren. Dit is in strijd met het in art. 6 EVRM
neergelegde fair-trialbeginsel als de aldus verkregen verklaringen (mede) ter
onderbouwing van een `criminal charge'-procedure dienst kunnen doen, waarvoor
ten tijde van het afleggen van de verklaringen reeds de verdenking bestaat. Bij
deze uitleg zijn de gevolgen van het arrest J. B. v. Zwitserland voor de Nederlandse
rechtspraktijk gering. In de eerste plaats omdat de belastingkamer van de Hoge
Raad reeds een Chinese muur heeft opgetrokken waardoor verklaringen die door
de betrokkene zijn afgelegd op grond van een inlichtingenplicht, niet voor de boeteoplegging kunnen worden gebruikt.'Za Bovendien is de dwang die kan worden
uitgeoefend op de betrokkene die onwillig is de gevraagde informatie te verschaffen
van een andere orde dan die in de Zwitserse zaak. Te onzent zal dit leiden tot een
schatting van het belastbare inkomen en tot een verschuiving van de bewijslast.
Het is niet langer aan de belastingdienst om de juistheid van het geschatte belastbaar
inkomen aan te tonen. De bewijslast en het bijbehorende risico om de onjuistheid
van deze schatting aan te tonen, komen te rusten op de belastingplichtige. Dat het
niet voldoen aan de inlichtingenplicht tevens een straff)aar feit oplevert, hindert
- op basis van J.B. v. Zwitserland - evenmin, omdat deze strafprocedure niet is
verweven met de procedure inzake de enkelvoudige belastingheffing.
In de Straatsburgse jurisprudentie speelt het fair-trialbeginsel een cruciale
rol. Om de precieze gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk te kunnen
overzien, is nieuwe rechtspraak van het Europese Hof onontbeerlijk. Op deze plaats
kan worden volstaan met de constatering dat het recht op een eerlijk proces een
Chinese muur kan vormen tussen rechtmatig verkregen inlichtingen in een nietpunitieve procedure en het gebruik daarvan in een `criminal charge'-procedure.
127

128

ó6

Zie overweging 69, waarin het Hof bondig weergeeft dat dit loch zeer onwaarschijnlijk is in het
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on eight separate occasions to submit the information concemed and, when he refused to do so,
they successively imposed altogether four disciplinary fines on him.'
Zie HR 27 juni 2001, BNB 2002~27 m.nt. Feteris. Vgl. in dit verband EHRM 21 maart 2001, Quinn
v. lreland, appl.nr. 36887197.
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Uitwisseling onrechtmatig verkregen bewijs
Bij de `Saundersproblematiek' gaat het om rechtmatig verkregen bewij smateriaal
dat inzake een criminal charge niet mocht worden gebruikt. De tweede Chinese
muur die het fair-trialbeginsel opwerpt, heeft daarentegen betrekking op
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dat in een eerdere procedure is gebruikt,
maar in volgende procedure juist niet mag worden gebruikt. Het gaat dan om de
situatie waarin het EVRM niet van toepassing was op de eerste procedure. In de
rechtspraak van het Hof gaat het om materiaal dat in een staat is verkregen die
niet is aangesloten bij het EVRM. In twee zaken is deze kwestie aan de orde gesteld.
Allereerst is er de zaak Rodriguez tegen Nederland129 waarbij in Nederland
een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar aanleiding van materiaal dat vanwege
en in de Verenigde Staten was vergaard. Het Hof overwoog dat het EVRM er niet
aan in de weg staat om - in het vooronderzoek - te vertrouwen op informatie die
is verkregen door opsporingsambtenaren zoals de Amerikaanse DEA. Desalniettemin kan het vervolgens gebruiken van dit materiaal in strijd komen met het EVRM
als er redenen zijn om aan te nemen dat deze buitenlandse opsporingsambtenaren
de verdedigingsrechten zoals neergelegd in art. 6 EVRM niet hebben gerespecteerd.
Dit laatste was evenwel niet aannemelijk gemaakt door Rodriguez.
In de zaak Pellegrini tegen Italië "o was hiervan wel sprake. In deze zaak was
een kerkelijk vonnis uitvoerbaar verklaard door de Italiaanse burgerlijke rechter.
Het ging om de nietigverklaring van het huwelijk van Pellegrini door de kerkelijke
rechtbank in Rome. In hoger beroep bij de Rota Romana werd deze uitspraak
bevestigd. Op grond van deze kerkelijke uitspraak heeft de Italiaanse wereldlijke
rechter vervolgens het burgerlijk huwelijk beëindigd. Pellegrini beklaagde zich
tevergeefs bij deze burgerlijke rechter over het ontbreken van processuele
waarborgen in de kerkelijke procedure. Zo was zij pas gehoord door de rechtbank
nadat het vonnis reeds was gewezen. Verder had zij geen inzage gekregen in het
vonnis van de kerkelijke rechtbank. Evenmin wist zij wat het voorwerp van de
procedure was toen zij voor de kerkelijke rechtbank moest verschijnen, waardoor
zij zich onvoldoende had kunnen voorbereiden en zich niet door een advocaat had
laten bijstaan. Het Straatsburgse Hof heeft geen rechtsmacht ten opzichte van de
kerkelijke procedure, omdat het Vaticaan het EVRM niet geratificeerd heeft. Het
Hof laat daarom buiten beschouwing of de kerkelijke procedure voldoet aan de
eisen van art. 6 EVRM. De vraag die het Hof onder ogen ziet is of de Italiaanse
autoriteiten, voordat zij het kerkelijk vonnis bekrachtigden, zich er rekenschap
van hebben gegeven of Pellegrini in de canoniekrechtelijke procedure een eerlijk
proces heeft gekregen. Uit de slechte informatievoorziening en het ontberen van
de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een advocaat had de Italiaanse gewone
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EHRM 27 juni 2001, NJ 2002, 102 m.nt. Sch.
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rechter moeten afleiden dat aan de vereisten van art. 6 EVRM niet is voldaan. Dat
de Italiaanse rechter op dit punt in gebreke is gebleven, levert een schending van
art. 6 EVRM op.
Uit deze twee zaken volgt dat materiaal dat afkomstig is uit een staat die
geen partij is bij het EVRM niet zonder meer kan worden overgenomen. De
rechterlijke autoriteiten in de lid-staat die van dit materiaal gebruik willen maken,
dienen zich er van te overtuigen dat voldaan is aan het fair-trialbeginsel. Is daaraan
niet voldaan, dan kan het gebruik van dit materiaal aan de lid-staat worden
tegenworpen. Het EHRM zorgt er op deze manier voor dat het recht op een eerlijk
proces niet door `buitenlands' recht wordt uitgehold. Voor de waardering van
materiaal uit een niet lid-staat hanteert zij haar eigen fair-trialmaatstaf.
Resumé
De rechtspraak van het EHRM leidt door middel van het fair-trialbeginsel tot twee
Chinese muren. In de eerste plaats kan een zichzelf belastende verklaring die in
een niet-punitieve procedure rechtmatig is verkregen doorgaans niet in een `criminal
charge'-zaak worden gebruikt. Daarnaast kan materiaal uit een niet bij het verdrag
aangesloten staat niet zonder meer worden overgenomen. Materiaal dat is verkregen
zonder dat er sprake is van een eerlijk proces, dient de grens met een lid-staat niet
te passeren. Gebeurt dit toch, dan mag het niet worden gebruikt.
3.5.2.2

Verdedigingsbeginsel

In het voorgaande hebben we gezien wanneer het Straatsburgse Hof een dam
opwerpt bij uitwisseling van bewijsmateriaal. Ook het Luxemburgse Hof heeft
dergelijke obstakels opgeworpen. De jurisprudentie van het Hof van Justitie op
het terrein van de onrechtmatige overdracht van bewijsmateriaal ziet op twee
situaties in het kartelrecht. In de eerste plaats kan er sprake zijn van overdracht
van de EG-commissié naar een lid-staat. Op die situatie had het arrest `Spaanse
banken' betrekking."' De bevoegdheid van de Commissie om inlichtingen in te
winnen is een doelgebonden bevoegdheid. Dit betekent dat de informatie niet voor
een ander doel mag worden gebruikt, dan waarvoor zij is verstrekt. Deze
doelgebondenheid belet een lid-staat in een nationale procedure gebruik te maken
van het door de Commissie verkregen materiaal. In de tweede plaats heeft het Hof
bepaald dat bedrijven ten opzichte van de EG-commissie een zwijgrecht kan
toekomen. In de gevallen waarin een bedrijf zich voor de Commissie op zijn
zwijgrecht kan beroepen, kan de Commissie - aldus het Hof in de zaak Ot-
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to~Postbank - ook niet over dit materiaal beschikken als het in een andere
(nationale) procedure rechtmatig is verkregen.132
Spaanse banken133
De vraag ofgegevens die door de EG-commissie zijn verzameld in een nationaalrechtelijke procedure kunnen worden gebruikt, is aan de orde gekomen in de zaak
van de Spaanse banken.' 34 In deze zaak had de EG-commissie gegevens verkregen
over concurrentiebeperkende praktijken van een aantal Spaanse banken. Deze
gegevens waren voor een deel op eigen initiatief door de banken verstrekt in het
kader van de aanmelding van op de mededinging betrekking hebbende overeenkomsten.135 Daarnaast had de Commissie inlichtingen bij deze banken ingewonnen.
Deze bewijsgaring vond plaats overeenkomstig de bepalingen in verordening 17.
In deze verordening is verder bepaald, in artikel 10, dat de nationale autoriteiten
op de hoogte worden gehouden van het onderzoek dat op hun grondgebied
plaatsheeft. De Spaanse autoriteiten kregen daardoor de beschikking over het
materiaal dat de Commissie onder zich had en startten een procedure op basis van
de Spaanse kartelwet. De kwestie of van dit materiaal gebruik kan worden gemaakt
in de Spaanse procedure wordt als prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
voorgelegd. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend.
Het Hof stelt voorop dat hoewel Europees en nationaal kartelrecht dezelfde
gedragingen kunnen regelen, de bepalingen in verordening 17 geen betrekking
hebben op nationaalrechtelijke procedures. De Commissie beoogt met een verzoek
om inlichtingen niet bewijsmateriaal te verkrijgen voor een in het nationale recht
geregelde procedure. Het Hof vervolgt dat het `loutere feit dat deze inlichtingen
ter kennis van de lid-staten worden gebracht' nog niet betekent dat de lid-staat
deze inlichtingen mag gebruiken op een wijze waardoor `de grondrechten van de
ondernemingen in gevaar komen.' 16 De(ze) rechten van de onderneming worden
beschermd door de geheimhoudingsbepaling van art. 20 van de verordening, waarin
onder meer is bepaald dat de ingewonnen inlichtingen slechts mogen worden
gebruikt voor het doel waarvoor zij door de Commissie zijn gevraagd.
`De geheimhoudingsplicht houdt niet enkel in, dat er regels moeten worden
vastgesteld die de openbaarmaking van vertrouwelijke inlichtingen verbieden, maar
ook dat de autoriteiten die rechtmatig over deze inlichtingen beschikken, deze bij
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HvJEG 10 november 1993, zaak C-60192, TVVS 1993112, p. 333 m.nt. MRM, NJ 1994, 256, FED
1994I85 m.nt. Feteris, AB 1994, 236 m.nt. FHvdB (OttolPostbank).
HvJEG 16 juli 1992, zaak C-67~91, TVVS 1993I1, p. 225-26 m.nt. MRM (Spaanse banken).
HvJEG 16 juli 1992, zaak C-67~91, TVVS 199311, p. 225-26 m.nt. MRM (Spaanse banken).
Art. 4 en 5 van verordening 17162.
HvJEG 16 juli 1992, zaak C-67191, TVVS 1993~1, p. 225-26 m.nt. MRM (Spaanse banken).
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gebreke van uitdrukkelijke bepalingen ter zake niet voor andere doeleinden mogen
gebruiken dan waarvoor zij zijn ingewonnen.'"'

Hieruit volgt dat de inlichtingen niet gebruikt mogen worden als bewijsmiddel
in een niet door verordening 17 geregelde procedure. Dit betekent echter niet dat
de lid-staten op geen enkele wijze acht mogen slaan op deze gegevens. De lid-staten
kunnen naar aanleiding van de informatie een nationaal onderzoek starten.18 Als
zij daarbij dezelfde informatie verkrijgen, dan kan die in de procedure als
bewijsmateriaal worden gebruikt. Artikel 20 van de verordening heeft geen
betrekking op de gegevens die de banken aan de Commissie hebben verstrekt in
het kader van de aanmelding van de concurrentiebeperkende overeenkomst. Daaruit
kan echter niet worden afgeleid dat dit materiaal gebruikt zou kunnen worden voor
het bewijs in een nationale procedure. Ook hier is de informatie verkregen voor
een specifiek communautair doel. Deze doelgebondenheid staat er aan in de weg
dat het materiaal in een nationaalrechtelijke procedure wordt gebruikt.
Otto~Postbank' 39
In de Spaanse zaak verhinderde het Hof van Justitie dat een lid-staat materiaal,
dat voor een specifiek communautair doel was vergaard, als bewijsmateriaal zou
gebruiken. Een hieraan vrijwel spiegelbeeldige prejudiciële vraag kwam in de zaak
Otto~Postbank naar voren.14" In deze (Nederlandse) zaak wilde het postorderbedrij f
Otto voorkomen dat haar f 0,45 voor iedere betaling via een acceptgiro van de
Postbank in rekening werd gebracht (ongeveer 1 miljoen gulden per j aar). In kortgeding werd de vordering van Otto toegewezen, maar het gerechtshof vernietigde
deze beslissing vervolgens. Otto probeert het vervolgens via een andere weg en
wil een vordering instellen op grond van het handelen in strijd met art. 85 en 86
EEG-verdrag (oud) waarin kortweg oneerlijke mededinging werd verboden.14'
Daartoe dient Otto een vordering in met het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor. Voor dit getuigenverhoor riep Otto enkele personeelsleden van de Postbank
op om hen te vragen naar onder andere de interbancaire afspraken met betrekking
tot de accept-giro's. De Postbank betoogde dat haar medewerkers niet tot
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HvJEG 16 juli 1992, zaak C-67~91, TVVS 1993I1, p. 225-26 m.nt. MRM (Spaanse banken).
Hetzelfde geldt voor de Commissie die in het kadervan een verificatieonderzcekbepaalde gegevens
verkrijgt. Zij mag die informatie niet gebruiken als bewijsmateriaal in een andere procedure, maar
kan naar aanleiding daarvan wel een onderzoek starten. Zie HvJEG 17 oktober 1989, zaak 85~87,
NJ 1990, 571, TVVS 199013, p. 74-75 (Dow Benelux). Zie over deze zaak en de zaak over de
Spaanse banken eveneens M.M. Slotboom, `[nformatieverstrekking door ondernemingen aan de
EG-commissie', Bb 1992, p. 217-218.
HvJEG 10 november 1993, zaak C-60~92, TVVS 1993I12, p. 333 m.nt. MRM, NJ 1994, 256, FED
1994I85 m.nt. Feteris, AB 1994, 236 m.nt. FHvdB (Otto~Postbank).
Zie over deze materie eveneens J.A. Winter, `Zwijgrecht in het Europees kartelrecht', in: H.J.R.
Kaptein (red.), Onrechrma[ig verkregen bewijs, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 109-122.
Dat is respectievelijk art. 81 en 82 van het Ihans vigerende EG-verdrag.
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verstrekking van deze gegevens konden overgaan, omdat dit in strijd zou zijn met
een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht. De prejudiciële vraag die aan het
Hof werd gesteld was:
'Is de nationale rechter bij de beoordeling van een verzoek tot het bevelen van een
voorlopig getuigenverhoor vooruitlopend op een civielrechtelijke procedure
ingevolge art. 85 EEG-verdrag gehouden tot toepassing van het beginsel dat een
onderneming niet verplicht is te antwoorden op vragen indien beantwoording
daarvan erkenning van een inbreuk op mededingingsregels inhoudt?'"Z

Deze prejudiciële vraag bouwt voort op hetgeen het Hof heeft beslist in de
Orkemzaak.'~3
In de Orkemzaak heeft het Hofbepaald dat de Europese Commissie bevoegd
is in het kader van de handhaving van art. 85 en 86 EEG-verdrag (oud) om
inlichtingen in te winnen. Echter, de Commissie mag daarbij de aan de onderneming
toekomende verdedigingsrechten niet schenden. Dit betekent, aldus het Hof, dat
de Commissie
`Een onderneming niet de verplichting [mag] opleggen antwoorden te geven door
middel waarvan zij het bestaan zou toegeven van een inbreuk waarvan de Commissie
het bewijs moet leveren'.14~

Dit verdedigingsrecht heeft in het bijzonder betrekking op belastende verklaringen,
het heeft in ieder geval geen betrekking op het verstrekken van incriminerende
documenten.'as
De prejudiciële vraag in Otto~Postbank beantwoordt het Hof in het licht van
de aan de onderneming (in casu de Postbank) toekomende verdedigingsrechten.
De vergelijking met het Orkemarrest gaat echter in de zaak OttolPostbank niet
op. De vergelijking gaat in de eerste plaats mank omdat de Orkemzaak betrekking
had op een communautaire procedure en niet op een nationale procedure. Of
beantwoording van vragen waarbij de onderneming een inbreuk op art. 85 of 86
EEG-verdrag (oud) zou erkennen, kan worden belet, is een zaak van nationaal
procesrecht. Bovendien kunnen de rechten van de verdediging divergeren al naar
gelang het gaat om een bestuursrechtelijke (Orkem) of een civielrechtelijke
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HvJEG 10 november 1993, zaak C-60192, TVVS 1993~12, p. 333 m.nt. MRM, NJ 1994, 2s6, FED
1994I85 m.nt. Feteris, AB 1994, 236 m.nt. FHvdd (OttolPostbank).
HvJEG 18 oktober 1989, zaak 374~87, SEW 1990, p. 397-412 m.nt. Mulder, TV VS 199013, p. 7s
m.nt. MRM (Orkem).
Hv1EG I 8 oktober 1989, zaak 374187, SEW 1990, p. 397-412 m.nt. Mulder, TV VS 1990~3, p. 7s
m.nt. MRM (Orkem).
Zie Hv1EG 10 november 1993, zaak C-60192, TVVS 1993I12, p. 333 m.nt. MRM, NJ 1994, 256,
FED 1994I85 m.nt. Feteris, AB 1994, 236 m.nt. FHvdB (OttolPostbank), onder punt 9 waarin het
`Orkem-beginsel' wordt behandeld.
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procedure (OttolPostbank). Het gemeenschapsrecht schrij ft niet voor dat dergelijke
vragen niet hoeven te worden beantwoord in een civiele procedure als de
onderhavige die uitsluitend betrekking heeft op privaatrechtelijke verhoudingen
tussen particulieren. De waarborg - aldus het HvJEG in de zaak OttolPostbank
- uit het Orkemarrest heeft
`immers in essentie als doel, de particulier te beschermen [egen instructiemaatregelen
die een overheidsorgaan heeft gelast om de particulier gedragingen te laten bekennen
die hem bloot stellen aan strafrechtelijke of administratieve sancties.''ab

Hieruit leidt het Hofaf dat de Postbank in het nationale civiele proces geen beroep
kan doen op de beperking op de inlichtingenplicht die in Orkem is aangebracht,
omdat een dergelijke procedure nimmer rechtstreeks noch zijdelings tot het
opleggen van een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sanctie kan leiden. Het
argument van de Postbank dat op deze wijze het in Orkem geconstrueerde
verdedigingsrecht inhoudsloos wordt, wijst het Hof van de hand. De Postbank
had betoogd dat inlichtingen op grond van het arrest Orkem aan de Commissie
niet hoeven te worden verstrekt, nu deze toch - via de nationale procedure - ter
kennis van de Commissie kunnen komen. Het Hof erkent dat dit laatste inderdaad
het geval kan zijn, maar uit het Orkemarrest volgt eveneens dat de Commissie geen
gebruik mag maken van deze inlichtingen als bewijs voor een inbreuk op
mededingingsregels in een procedure waarbij een sanctie kan worden opgelegd.
Evenmin mag de Commissie naar aanleiding van deze inlichtingen een onderzoek
starten voorafgaande aan een sanctie-opleggende procedure. Dit bewijsgebruiksverbod in sanctiezaken geldt ook in de nationale mededingingsprocedures, aldus het
Hof.
Resumé
Uit de zaak OttolPostbank volgt dat de Commissie geen gebruik mag maken van
materiaal dat zij zelf niet rechtmatig had kunnen verkrijgen. Het Hof bevestigt
daarmee dat de bevoegdheden van de Commissie begrensd zijn. Op materiaal dat
de Commissie niet door middel van de haar toegekende bevoegdheden had kunnen
verkrijgen, mag zij geen acht slaan. Uit de zaak van Spaanse banken volgt dat de
Commissie bij uitsluiting bevoegd is om materiaal te gebruiken dat is verkregen
in een communautair kader. Het HvJEG laat daarmee zien welke implicaties
doelgebonden bewijsgaring volgens het Hof dient te hebben. Lid-staten mogen
niet meeliften op de aan de Commissie (exclusief) verstrekte bevoegdheden.
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HvJEG 10 november 1993, zaak C-60~92, TVVS 1993~12, p. 333 m.nt. MRM, NJ 1994, 256, FED
1994I85 m.nt. Feteris, AB 1994, 236 m.nt. FHvdB (Otto~Postbank).
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3.5.2.3

Conclusie

Zowel in de Straatsburgse als de Luxemburgse rechtspraak is een aantal onneembare
hindernissen opgetrokken. Het EHRM doet dit op grond van het fair-trialbeginsel
en het HvJEG op basis van het verdedigingsbeginsel. Deze beginselen zijn
nagenoeg synoniem. In de tijd dat het Luxemburgse Hof zijn arrest Orkem wees,
had het Hofop dit terrein nog een pioniersfunctie in Europees verband te vervullen.
Straatsburgse rechtspraak was er op dit punt nog niet.147 Met het arrest Funke bleek
de visie van het EHRM op de verdedigingsrechten vergelijkbaar te zijn met die
van het HvJEG."g De overeenkomst tussen beide soorten Europeesrechtelijke
jurisprudentie zet zich door als het gaat om de consequentie die aan een inbreuk
op het verdedigingsbeginsel c.q. het fair-trialbeginsel wordt verbonden: een
toelaatbaarheidsverbod van het aldus verkregen materiaal in een `criminal charge't"9
procedure.

3.6

Resumé

Onder onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal kan in de eerste plaats worden
verstaan materiaal dat is verkregen door middel van onrechtmatige bewijsgaring.
Er zijn echter figuren die grote verwantschap hebben met onrechtmatig verkregen
bewijs. Het gaat dan om materiaal waarbij de feitelijke verkrijgingswijze op zich
niet onrechtmatig hoeft te zijn, de onrechtmatigheid kleeft ergens anders aan.
Gemeenschappelijk aan de hiervoor besproken varianten is, zoals gezegd, dat het
materiaal vanwege deze onrechtmatigheid kan worden uitgesloten. Als er sprake
is van materiaal dat niet verstrekt had mogen worden of waarvan het gebruik in
een andere procedure (expliciet of impliciet) is uitgesloten, kan in zeker opzicht
ook in die gevallen van onrechtmatig verkregen bewijs worden gesproken. Indien
niet op voorhand valt te zeggen of dergelijk bewijs dient te worden uitgesloten,
kan voor de beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag op dezelfde wijze te werk
worden gegaan als bij onrechtmatig vergaard bewijsmateriaal.
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Het EG-Hofnam zelfs aan dat uit art. 6 EVRM geen verbod van zelfincriminatie viel af te leiden.
Zie overweging 30 van HvJEG 18 oktober 1989, zaak 374~87, SEW 1990, p. 397-412 m.nt. Mulder,
TVVS 199013, p. 75 m.nt MRM (Orkem).
Wattel wijst daar in zijn annotatie onder EHRM 25 februari 1993, BNB 1993I350.
Vgl. Feteris: `Nu formuleert het arrest-Funke een soortgelijke regel als het Orkem-arrest. Daarom
zou met eenzelfde redenering gesteld kunnen worden dat uit het arrest-Funke eveneens een
bewijsverbod [curs., MCDE] volgt, ook voor die informatie die de betrokkene buiten het kader
van een straf(ach[ig) onderzoek onder dwang verstrekt.' Zie zijn annotatiebij HvJEG 10 november
1993, FED 1994~85 (Otto~Postbank).
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Consequenties strafrecht'

4.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aangegeven wanneer sprake is van onrechtmatig
verkregen bewijs. De tijd is aangebroken ons op de consequenties van onrechtmatige bewijsgaring te concentreren. Zoals reeds is aangegeven, vindt het leerstuk van
onrechtmatig verkregen bewijs zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Vanuit de
Verenigde Staten is dit leerstuk overgewaaid naar ons nationale strafrecht, waar
het inmiddels tot volle wasdom is gekomen. In navolging van het strafrecht, deed
het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewij s ook zijn intrede in het civiele recht
en het bestuursrecht.
Alle reden dus om aan te vangen met het strafrecht, waarbij de `roots' van
het leerstuk niet zullen worden vergeten. Wel dient daarbij te worden opgemerkt
dat het Nederlandse strafproces qua differentiatie het Amerikaanse niveau is
ontstegen. Kennen de Verenigde Staten slechts het instrument van de bewij suitsluiting, in Nederland zijn daar onder meer de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie en de strafvermindering aan toegevoegd. Om het geheel te complementeren zal een uitstapje naar onze oosterburen, voorzover dit interessante inzichten
verschaft, niet achterwege worden gelaten.

4.1.1

Artike1359a Sv

Het gedifferentieerde sanctiearsenaal, waarmee op onrechtmatige bewijsgaring
wordt gereageerd, is neergelegd in art. 359a Sv (hierna kortweg 359a). Bij de
totstandkoming van dit artikel is niet over één nacht ijs gegaan. In zijn `Assense'
rede gaf de toenmalige minister van Justitie, Korthals Altes, de eerste aanzet tot
opneming van art. 359a in het Wetboek van Strafvordering. Samenvattend
formuleerde hij het als volgt:
`kortom, moeten wij niet een herziening [van het Wetboek van Strafvordering,
MCDE] overwegen die tot gevolg heeft dat van fouten - hoezeer die ook vermeden

1

Delen van dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd in: A.L. Melai á M.S. Groenhuijsen e.a. (red.),
Het wetboek vnn srrafvortJering, Deventer: Kluwer (losbladig), art. 359a, supplement nr. 119 (2000).
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dienen te worden - niet altijd de verstoorde rechtsorde het kind van de rekening
wordt, maar dat het risico eerlijker wordt verdeeld'.z

Het uit 1926 daterende Wetboek van Strafvordering voldeed niet langer aan de
eis der tijd. Om één en ander nader te onderzoeken werd de commissie herijking
Wetboek van Strafvordering ingesteld, ook wel vernoemd naar haar voorzitter
de commissie Moons.' Het onderzoek van de commissie Moons naar vormvoorschriften in het Wetboek van Strafvordering en de gevolgen van verzuim daarvan
is, als negende rapport in een rij van tien, verschenen onder de naam `Recht in
vorm'.4 De voor art. 359a van belang zijnde onderzoeksresultaten zijn vervolgens
vrijwel integraal opgenomen in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel
`vormverzuimen'.5 De commissie Moons was van oordeel dat het legaliteitsbeginsel
noopt tot codificatie van de in de rechtspraak ontwikkelde sancties op vormverzuimen. Dit schept tevens voor de rechter de nodige legitimatie voor zijn beslissing
omtrent toepassing van deze sancties, aldus de commissie Moons.b Het voorgestelde
artikel 359a werd - na enige aanpassingen - opgenomen in het Wetboek van
Strafvordering en luidt nu:
`1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen
zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan
niet uit de wet blijken, bepalen dat:
a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden
verlaagd, indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan
worden gecompenseerd;
b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen
bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit;
c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het verzuim geen sprake
kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke
procesorde voldoet.
2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het belang
dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat
daardoor wordt veroorzaakt.
3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze zijn met redenen
omkleed.'
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Staatscourant 1987, nr. 187. Zie voor een kritische reactie G.J.M. Corstens, `Het ongedwongen
praten van een minister van Justitie', NJB 1987, p. 1 125-1 126.
Stantscourant 1988, nr. ] 99 en Staatscourant 1990, nr. 109.
G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering l993, Amhem: Gouda Quint 1993,
p. 9-91. Een congres naar aanleiding van dit rapport volgde al ras, met als resultaat een special
van Delikt en Delinkwent (aflevering 9 van dat jaar).
De volledige naam van het wetsvoorstel is Wijziging van het Wetboek van Strafvordering
(vormverzuimen), Kamersrukken II 1993~94, 23 705, nr. 3.
G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strajvordering 1993, Amhem: Gouda Quint 1993,
p. 23-24.
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Met de invoering van art. 359a werd het buitenwettelijk sanctiearsenaal in de wet
verankerd. Voordat de verschillende sancties worden besproken, zal ik nog een
aantal, meer algemene, beschouwingen wijden aan het wettelijk kader van art. 359a.
Twee elementen licht ik er uit: vormverzuimen en sancties.'
4.1.2

Wettelijk kader

Omdat de omstandigheden waaronder votmverzuimen worden begaan sterk uiteen
kunnen lopen en dienovereenkomstig de gevolgen, was de commissie van oordeel
dat de rechter uiteindelijk in concreto de gevolgen van vormverzuimen zou moeten
bepalen. De wetgever moet daarvoor het kader schetsen, waarbinnen de rechter
opereert, aldus de commissie Moons. De wetgever heeft in navolging daarvan er
voor gekozen met art. 359a slechts `het wettelijk kader te scheppen waarbinnen
de rechter tot zijn oordeel komt'.8 Hierop is veel kritiek gekomen. Zo is het verzuim
losgemaakt van de sanctie, doordat de wetgever de verzuimen aangeeft en
vervolgens `geheel aan de rechter overlaat of, en zo ja op welke wijze het niet in
acht nemen van processuele voorschriften gesanctioneerd moet worden'.9 In het
verlengde daarvan ligt het kritiekpunt dat aan de rechter (te) veel vrijheid in het
bepalen van de passende sanctie is gegeven (zie over beide kritiekpunten hierna,
onder `Sancties'). Stolwijk merkte hierover op:
`Het komt erop neer dat de gehele handhaving van het procesrecht in handen komt
van de rechter. Ik vind dat gewaagd. Het strafproces wordt vormvrij."o

4.1.2.1

Vormverzuim

Onder vormverzuimen wordt verstaan het niet naleven van strafprocesrechtelijke
geschreven en ongeschreven vormvoorschriften." De wetgever had hier een ruim
begrip voor ogen en daaronder zijn met name ook de normschendingen bij de

7
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In A.L. Melai Bc M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek vnn strafvordering, Deventer Kluwer
(losbladig), art. 359a, supplement nr. 1 19 (2000) heb ik ook nog aandacht geschonken aan het aspect
`voorbereidend onderzoek'.
Knmerstukken II 1993194, 23 705, nr. 3, p. 25.
J.W. Fokkens, `Recht in vorm?', DD 1993, p. 904-915, i.h.b. p. 907.
S.A.M. Stolwijk, `Recht in vorm; de vorm uit het recht?', DD 1993, p. 868-880, i.h.b. p. 875. Ter
illustratie wijs ik hier nog op de resultaten van een opiniepeiling die in diezelfde special van DD
zijn afgedrukt, waaruit btijkt dat 68oIo van de panelleden vond dat in het voorstel van de commissie
Moons het repareren van vormverzuimen te zeer was overgelaten aan de rechter (T.M. Schalken
8c J. Naeyé, `Verslag Congres Vormverzuimen in het Strafrecht', DD 1993, p. 953-963, i.h.b. p.
954).
De definitie van de commissie Moons keert terug in de memorie van tcelichting, Knmerstukken
II 1993~94, 23 705, nr. 3, p. 25 (zie ook de art. 199 en 256 Sv).
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opsporing begrepen.12 De rechter heeft daarentegen de reikwijdte van het begrip
vormverzuim beperkt. Verzuim van vormen bij de aanhouding en inverzekeringstelling zijn geen `vormverzuimen' in de zin van art. 359a.13 Als motivering geeft de
Hoge Raad dat over dergelijke verzuimen bij de rechter-commissaris (R-C) kan
worden geklaagd in het kader van een verzoek tot (opheffing) van de inverzekeringstelling. Omdat tegen de beslissing van de R-C geen hogere voorziening openstaat,
zou het gesloten stelsel van rechtsmiddelen onaanvaardbaar worden doorkruist
als (ook) ter terechtzitting een beroep op deze vormverzuimen zou kunnen worden
gedaan, aldus de Hoge Raad. Hoewel het in de onderliggende casus ging om
specifieke verzuimen,14 is de motivering van het arrest in vrij algemene bewoordingen geformuleerd.
Daatmee is evenwel niet gezegd dat geen enkel verzuim bij de aanhouding
of de inverzekeringstelling een verzuim in de zin van art. 359a zou kunnen zijn.
Het ging in deze zaak immers om vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek
die op geen enkele manier doorwerken in het eindonderzoek.15 In zoverre zijn in de woorden van Reijntjes -`de art. 199 en 256 Sv [...] in zekere zin hersteld.'
In een eerdere zaak wees de Hoge Raad er al op dat behoudens bijzondere
omstandigheden
`onregelmatigheden in de wijze waarop de verdachte is aangehouden op zichzelf
in de regel niet zullen meebrengen dat aan het recht van de verdachte op een eerlijke
behandeling van zijn zaak wordt tekortgedaan.7ó

Als het daarentegen gaat om vormverzuimen in het vooronderzoek die wel van
invloed kunnen zijn op het eindonderzoek, zoals excessief geweld bij de
aanhouding, dan zal er nog steeds sprake zijn van een kwestie die in het kader
van art. 359a behandeling behoeft."

12
13

14

15

16
17

9ó

Handelingen II 1994~95, p. 59-361 1 en 59-3625, bevestigd in HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt.
Sch (Octopus fIl).
HR 8 mei 2001, NJ 2001, 587 m.nt. JR. Na aanleiding van dit arrest verscheen D.V.A. Brouwer
8c W.H. Jebbink, `Wie behoedt ons voorde rechter-commissaris?', NJB 2002, p. 393-398. Herhaald
in HR 5 februari 2002, LJN AD7794. In Rb 's-Hertogenbosch 27 november 2001, NJ 2002, l78
werd ook het niet naleven van de algemene aanwijzing van het college van procureurs-generaal
inzake opsporing sexueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties niet als een vormverzuim in de zin
van art. 359a aangemerkt.
Bij de aanhouding zou de verdachte niet op de hoogte zijn gesteld van de reden daarvan. Dit gebrek
zou tevens kleven aan het bevel tot inverzekeringstelling dat verder in een voor de verdachte
onbegrijpelijke taal zou zijn opgesteld.
Zie de conclusie van A-G Fokkens voor HR 8 mei 2001, NJ2001, 587 m.nt. JR. Vgl. ook de situatie
waarin een verklaring is verkregen tijdens een onrechtmatige detentie. Die verklaring kan doorgaans
tot het bewijs meewerken omdat het causaal verband tussen de onrechtmatigheid en het
bewijsmateriaal ontbreekt. HR 13 november 1984, NJ 1985, 295; HR 20 januari 1987, NJ 1987,
688 en HR 19 januari 1999, NJ 1999, 251, zie verder ~ 4.2.6.2.
HR 30 januari 2001, NJ 2001, 281.
Zie de conclusie van A-G Wortel voor HR 30 januari 2001, NJ 2001, 281.

Consequenties strafrecht
Binnen de reikwijdte van art. 359a valt een bonte verzameling van vormverzuimen. Of in de woorden van Knigge: `voor de commissie is alles één pot nat.'18
Daardoor zijn waarschijnlijk ook twee visies op vormverzuimen dooreen geweven.
Aan de ene kant is er de invalshoek die vormverzuimen beschouwt als een inbreuk
op de eigen rechtsplicht van de overheid, aan de andere kant is er de opvatting
die juist de inbreuk op de subjectieve rechten van de verdachte centraal stelt. De
eerste visie heeft met name betrekking op het onrechtmatig overheidsoptreden
waarop een niet-ontvankelijkheid ofbewijsuitsluiting volgde. De tweede visie ziet
eerder op gevallen die tot strafvermindering aanleiding gaven.19 `Het ineenschuiven
van beide visies kan tot merkwaardige resultaten leiden', zo schrijft Koopmans.Zo
Als voorbeeld geeft hij onrechtmatig verkregen bewijs dat voor de inwerkingtreding
van art. 359a doorgaans werd uitgesloten (de eerste visie), maar dat nu ook met
strafvermindering kan worden afgedaan (de tweede visie). Zie over deze
problematiek ook ~ 4.4.3.
4.1.2.2

Sancties

Art. 359a reikt de rechter diverse mogelijkheden aan om verzuim van vormen in
het vooronderzoek te sanctioneren. De rechter kan echter pas consequenties
verbinden aan vormverzuimen als herstel niet meer mogelijk is. De wetgever heeft
uitdrukkelijk herstel van vormverzuimen vooropgesteld.21 Het is aan de zittingsrechter het verzuim op grond van art. 359a te herstellen.Zz
De volgorde waarin de sancties zijn opgesomd geeft hun relatieve zwaarte
aan.23 De minst zware consequentie van het verzuim van vormvoorschriften is
derhalve strafvermindering (zie ~ 4.4.3), gevolgd door bewijsuitsluiting (zie ~ 4.2}
en niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie (zie ~ 4.3). Als geconcludeerd
18

19
20
21
22

23

G. Knigge, `De strafvordering in het geding', in: Herbeainningop (degronds[agen vnn) het Wetboek
van Strafvordering (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1994-II), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1994, p. 37-1 16, i.h.b. p. 94.
P.A.M. Mevis, `De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzoek', in: J.P. Balkema
e.a. (red.), Dynamisch strajrecht (Corstens-bundel), Amhem: Gouda Quint 1995, p. 251-268.
F.A.J. Koopmans, `art. 359a', in: C.P.M. Cleiren 8c J.F. Nijboer (red), Tekst 8c Commentaar
Strnfvordering, Deventer: Kluwer 2001, p. 902.
Kamerstukken 11 1993~94, 23 705, nr. 3, p. 25.
HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch, r.o. 5.2.8 (Octopus III). De commissie Moons zag die
mogelijkheden vooral in het onderzoek ter terechtzitting. Maar nu art. 359a niet langer ziet op die
fase, is het de vraag of de eis `herstel eerst' niet beter uit het artikel geschrapt kan worden. F.A.J.
Koopmans, `art. 359a', in: CP.M. Cleiren á J.F. Nijbcer (red), Tekst c~ CommentanrStrafvordering,
Deven[er: Kluwer 2001, p. 902. Hij wijst er nog op dat het in de praktijk voorkomt dat 'nietverantwoorde onderzoekshandelingen alsnog in een aanvullend proces-verbaal worden verslagen'.
Zie verder J. Boksem 8c O.J.D.M.L. Jansen, `Over vormen en waarden', NJB 1993, p. 787-793,
die (n.a.v. art. 413 Sv van de Nederlandse Antillen en van Aruba) op p. 788 opmerken dat herste)
achterwege kan blijven op grond van proces-economische redenen en omdat kan worden volstaan
met het constateren van een verzuim zonder dat daar een consequentie aan wordt verbonden.
Knmerstukken II 1993194, 23 705, nr. 3, p. 25.
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wordt dat zelfs strafvermindering een te zware consequentie zou zijn, kan worden
volstaan met het vaststellen dat vormen zijn verzuimd zonder dat daaraan gevolgen
worden verbonden ( zie ~ 4.4.2).Z'
Nu een zeer uiteenlopend scala van verzuimen onder het bereik van art. 359a
valt (undue delay, onrechtmatig overheidsoptreden en schending van de niet langer
met nietigheid bedreigde vormvoorschriften), dringt de vraag zich op wanneer
welke sanctie op zijn plaats zou zijn. Doordat de wetgever verzuim en sanctie uit
elkaar heeft getrokken - dat wil zeggen niet bij ieder verzuim apart heeft bepaald
wat het rechtsgevolg daarvan is - wreekt zich op dit punt zijn nalatigheid de
onderlinge verhoudingen tussen de verschillende sancties van art. 359a goed aan
te geven. De memorie van toelichting is over art. 359a uiterst summier, zodat de
sanctionering geheel op het bord van de rechter is terecht gekomen. Van Leijen
acht dit geen gewenste ontwikkeling:
`Met de voorstellen om de sanctionering van elk vormvoorschrift dat volgens de
wetgever niet in absolute zin kan gelden volledig in handen van de rechter te leggen,
hem daarbij een scala aan mogelijke sancties ter beschikking te stellen en hem verder
vrij te laten in de hantering daarvan onrneemt de wetgever zich naar mijn mening
de zeggenschap over de betekenis en de reikwijdte van vormvoorschriften.iz5

Ook Knigge was in dezen reeds fel gekant tegen de opstelling van de commissie
Moons, die door de wetgever is overgenomen, want zij brengt een nieuwe
taakverdeling tussen wetgever en rechter met zich.Zb De commissie Moons heeft
in haar streven naar codificatie van de rechtspraktijk `nogal wat overhoop'
gehaald.Z' Dat de commissie Moons niet heeft onderscheiden `naar de soort
vormfout en naar de processuele context waarin de vraag naar de sanctionering
speelt', vindt Knigge onbegrijpelijk. Vormvoorschrift en sanctionering zouden
niet uit elkaar moeten worden getrokken, maar juist bij elkaar moeten worden
gehouden.28

24
25
26

27

28

1~~

Kamerstukken II 1993~94, 23 705, nr. 3, p. 5. HR 22 september 1998, NJ 1999, ]04 m.nt. JdH.
G. van Leijen, `Sanctionering van vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschriften in het
strafproces', Recht en kritiek 1994, p. 227-247, p. 236.
G. Knigge, `De strafvordering in het geding', ín: Herbezinning op (degrondslagen van) het Wetboek
van Strafvordering ( Handelingen Nederlandse luristen-Vereniging 1994-II), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1994, p. 37-I 16, i.h.b. p. 93.
G. Knigge, `De strafvordering in het geding', ín: Herbezinning op (degrondslagen van) het Wetboek
van Strafvordering(Handelingen NederlandseJuristen-Vereniging 1994-11), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1994, p. 37-116, i.h.b. p. 94.
G. Knigge, `De strafvordering in het geding', in: Herbezinning op (degrondslagen van) het Wetboek
van Strajvordering ( Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1994-II), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willínk 1994, p. 3?-116, i.h.b. p. 95. Zie voor soortgelijke kritiek A.A. Franken, Strajvordering
op drift. Een rnpport in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocnten, Amhem: Gouda Quint
1994.

Conseguenties strafrecht
Ook Van Leijen spreekt de vrees uit dat de wetgever zijn greep op de
votmvoorschriften zal verliezen, doordat de sanctie niet rechtstreeks volgt uit het
verzuim. Haar redenering is de volgende:
`Wat gebeurt er nu als de rechter de sanctienorm zelf vrijelijk mag bepalen en een
keuze kan doen uit de beschikbare sancties die niet noodzakelijkerwijze in verband
staan met de rechtshandeling waar het om gaat? Dan wordt de voorwaardelijke
bevoegdheidsverlening wettelijk losgekoppeld van haar keerzijde, het recht op
naleving daarvan van de verdachte. En hier dringt het onverbrekelijke verband
tussen sanctie- en gedragsnorm zich op: de verleiding tot het (in bepaalde gevallen)
bewust niet meer naleven van bepaalde voorschriften die (in dergelijke gevallen)
toch niet blijken te worden gesanctioneerd kan voor het openbaar ministerie en
de lagere rechter groot worden. Op grond van efficiency- ofdoelmatigheidsoverwegingen kan het voor hen te prefereren zijn om een vormvoorschrift te negeren en
de eventuele `straf op de koop toe te nemen, indien die 'strafniet bestaat in het
nietigverklaren van de op onjuiste wijze verrichte proceshandeling. Relativering
van de sanctienorm [...] door de toetsende rechter, d.w.z. ex-post, resulteert zo in
een eigenhandige relativering van die gedragsnorm ex-ante door het openbaar
ministerie ofde handelende rechter. De betekenis en geldigheid die vormvoorschriften in de praktijk hebben wordt aldus uiteindelijk door de rechter bepaald en niet
door de wetgever.'Z9

Fokkens wijst er nog op dat de ontwikkeling, waarbij vormen en sanctionering
van elkaar losgemaakt worden, het risico van processuele ongelijkheid tussen de
verschillende rechterlijke instanties met zich brengt.30

4.1.3

Slot

Met de invoering van art. 359a heeft de wetgever het bestaande buiten-wettelijke
sanctiearsenaal gecodificeerd. Het is uiteindelijk aan de rechter gelaten welke
consequentie hij aan een vormverzuim verbindt. Artikel 359a vormt het kader
waarbinnen de rechter tot zijn oordeel komt. In de literatuur werd daar een aantal
kritische kanttekeningen bij geplaatst. Bijzonder relevant voor deze studie is de
kritiek op het ontkoppelen van verzuim en consequentie.
Hierna zullen de verschillende consequenties de revue passeren. Als aan
onrechtmatige bewijsgaring een consequentie werd verbonden, dan was dat in de
periode voor de invoering van art. 359a bewijsuitsluiting (zie ~ 4.2). Dat het
openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht verspeelde behoorde ook tot de
mogelijkheden (~ 4.3). Met de invoering van art. 359a kwamen ook andere sancties

29
30

G. van Leijen, 'Sanctionering van vormverzuimen en de betekenis van vormvoorschriften in het
strafproces', Recht en kriliek 1994, p. 227-247, p. 236-237.
J.W. Fokkens, `Recht in vorm?', DD 1993, p. 904-915, i.h.b. p. 907.
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in beeld, met name de optie strafvermindering kreeg in dit verband de aandacht
(~ 4.4). In ~ 4.5 sta ik uitgebreid stil bij de verhouding tussen deze sancties waarbij
verzuim en sanctie juist wel worden gekoppeld.

4.2

De klassieker: bewijsuitsluiting

Met de invoering van art. 359a is ook de consequentie voor het gros van de gevallen
met betrekking tot onrechtmatig overheidsoptreden, bewijsuitsluiting, van een
wettelijke basis voorzien. De memorie van toelichting luidt:
`Bewijsuitsluiting kan worden toegepast als het bewijs rechtstreeks door het verzuim
is verkregen. Er moet een direct causaal verband zijn tussen het bewijsmateriaal
en het geschonden vormvoorschrift. Alleen datgene wat door het vormverzuim
wordt gevonden, komt in aanmerking voor uitsluiting. De jurisprudentie van de
Hoge Raad op dit punt wordt hiermee vastgelegd.'"

4.2.1

Rechtsgrond bewijsuitsluiting

In de strafrechtelijke doctrine is de vraag aan de orde (geweest) wat de rechtsgrond
is voor bewijsuitsluiting.32 Zo betoogde Krikke dat de bewijsuitsluiting niet binnen
het systeem van het Wetboek van Strafvordering paste. In zijn optiek liet het tweede
lid van art. 256 Sv, waarin is bepaald dat als `het onderzoek op de terechtzitting
[is] aangevangen, dan kan [...] verzuim van vormen bij het voorbereidend onderzoek
niet meer tot nietigheid leiden', geen ruimte voor sanctionering van onrechtmatige
bewijsgaring. De rechtsgrond was zijns inziens gelegen in de doorwerking van
verdragsbepalingen, in het bijzonder art. 6 EVRM, welke art. 256 lid 2 Sv
doorkruisten."
De Jong onderschreef- in het algemeen - de invloed van de verdragsbepalingen, maar zijns inziens was de bewijsuitsluiting niet systeemvreemd aan het Wetboek
van Strafvordering. Hij kende minder gewicht dan Krikke toe aan art. 2561id 2
Sv en vond de rechtsgrond in art. 1 Sv. Dit artikel laat zoals De Jong het

31
32
33

1~2

Knmerstukken II 1994~95, 23 705, nr. 3, p. 25-26.
Zie ook W.L. Borst, `art. 338', in: A.L. Melai 8c M.S. Grcenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek vnn
strnjvordering, Deventer: Kluwer (losbladig), supplement nr. 67 (1988), aant. 17.
A. Krikke, `De rechtsgrond van de bewijsuitsluiting in strafzaken', in: E. André de la Porte e.a.
(red.), Bij rleze stnnd vnn znken (Melai-bundel), Amhem: Gouda Quint 1983, p. 273-294. Ook
Kuitenbrouwer zag reeds in 1970 het EVRM als mogelijke basis voor bewijsuitsluiting, F.
Kuitenbrouwer, 'Een "gaffe" en de mensenrechten', TvS t970~71, p. 4-13, i.h.b. p. 10.

Consequenties strafrecht
verwoordde: `aanvulling van het systeem van het Wetboek ter meerdere waarborging van de individuele vrijheid toe'."
Fokkens nam een tussenpositie in:
`De grond van de uitsluitingsregel is mijns inziens dan ook deze, dat de Hoge Raad
het in strijd acht met de goede procesorde dat het telas[egelegde wordt bewezen
met bewijsmiddelen die door onrechtmatig optreden tegenover de verdachte zijn
verkregen, een opvatting die vermoedelijk mede gebaseerd is op de rechten die
art. 6 EVRM de verdachte toekent.''s

De discussie over de rechtsgrond van bewijsuitsluiting lijkt met de invoering
van art. 359a enigszins gedateerd. Art. 359a schept weliswaarde rechtsgrond voor
de sanctionering van het gros van de gevallen waarin er sprake is van onrechtmatige
bewijsgaring, maar er blijven situaties over die niet door dit artikel worden
bestreken.3ó De visie van De Jong spreekt mij het meest aan. Ook volgens Melai
is de basis voor bewijsuitsluiting te vinden in het in art. 1 Sv neergelegde
legaliteitsbeginse1.37 Dit element van de rechtsstaatsgedachte houdt in dat ook de
overheid aan regels is gebonden.38 Een veroordeling mag niet gebaseerd zijn op
bewijs dat in strijd met die regels is verkregen. Met instemming haal ik hier
Groenhuíjsen aan die het vertrekpunt van De Jong preciseert:
`in feite ís de uitsluitingsregel niet anders dan een explicitering van de omstandigheid dat de wetgever in dit land nauwkeurig vastlegt met welke middelen strafbare
feiten en daders daarvan mogen worden opgespoord. In dit uitgangspunt lig[
namelijk reeds opgesloten dat er wordt geaccepteerd dat er schuldige personen zijn
die niet kunnen worden bestraft, namelijk wanneer hun schuld alleen is vast te
stellen met middelen die de wetgever ontoelaatbaar heeft geoordeeld. Langs deze
banen kan dus worden beredeneerd dat de zogenaamde uitsluitingsregel in feite
34

35

36
37

38

D.H. de Jong, ` Bewijsuitsluiting kent meer dan één rechtsgrond', in: J.P. Balkema (red.), Liber
amicorum Th. W. vnn Veen, Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 97-1 1 1. Grcenhuijsen sluit zích daarbij
aan: M.S. Groenhuijsen, `Het niet realiseren van gegronde materieelrechtelijke aanspraken in het
strafprocesrecht', in: E.S.G.N.A.I. van de Griend 8c B.W.N. de Waard ( red.), Rechrsvinrfing.
Gednchten wisseling over he[ nieu we Algemeen Dee! " van rle Asser-serie (Asser-Vranken), Zwol le:
W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 9-20, i.h.b. p. 18.
J. W. Fokkens, `Enkele gedachten over de sanctie op onrech[matige bewijsgaring', in: G.J.M. Corstens
e.a. (red.), Met hoofd en hnrt ( Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1991, p. 227-234,
i.h.b.231.
Denk bijvoorbeeld aan onrechtmatige bewijsgaring die niet in het voorbereidend onderzcek plaats
heeft gehad. Zoals het nalaten de cautie te geven op de terechtzitting.
A.L. Melai, `Nogmaals: Humane spanningen in het strafrecht', in: W.C. van Binsbergen e.a. (red.),
Handhnving van de rechtsorde (A. Mulder-bundel), Zwolle: W.E.1. Tjeenk Willink 1988, p. 123-137,
m.n. p. 132. Vergelijk ook N. J6rg, 'De exclusionary rule als drijfveer achter normering van
bevoegdheden', DD 1989, p. 654-670.
Zie T.M. Schalken, Zeljkant vnn de rechtshandhaving. Over onrechtmatig verkregen bewijs in
strafznken, Arnhem: Gouda Quint 1981, o.a.. p. 80: `De eis van de rechtsstaat verplicht tot het
verbinden van consequenties aan onrechtmatige uitcefening van bevcegdheden door organen van
die staat.'
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niet meer is dan een geprononceerde toepassing van het procesrecht, waardoor de
soms negatieve gevolgen van het aanvaarden van secundaire controle niet groter
worden, doch uitsluitend beter zichtbaar worden gemaakt.'"

4.2.2

Pro bewijsuitsluiting

Een element van de rechtsstaatgedachte is dat de overheid zich ook zelf aan de
regels moet houden. Om afbreuk aan die regels te voorkomen, dient daarop enigerlei
sanctie te volgen. De vraag die vervolgens rijst is of bewijsuitsluiting daartoe de
aangewezen consequentie is.40 Tegenstanders van de bewijsuitsluitingsregel voeren
een aantal argumenten aan die aangeven waarom de bewijsuitsluitingsregel minder
geschikt is. Daar laten zij het niet bij: zij plegen veelal ook alternatieven aan te
dragen ( zie ~ 4.2.3.7).
Een prominente voorstander van de bewijsuitsluitingsregel is Peters. Met
zijn annotatie inArs Aequi onder het Marconist-arrest heeft hij de bewijsuitsluiting
voorgoed op de strafrechtelijke kaart geplaatst. Hij vangt zijn betoog aan met te
wijzen op de `relatieve onderontwikkeldheid van ons strafprocesrecht op het punt
van democratische rechtsbescherming'." Meer in het bijzonder doelt hij daarbij
op de bescherming van de burgers `tegen ongerechtvaardigde ingrepen in hun
vrijheidssfeer'.42 Voor de bewijsuitsluitingsregel ziet hij op dit gebied een
belangrijke rol weggelegd. Aan de hand van de Amerikaanse ontwikkelingen op
het tetTein van de `exclusionary rule' laat hij zien welke argumenten rechtvaardigen
dat `prioriteit wordt gegeven aan rechtsbescherming tegen de overheid boven het
vinden van de "materiële waarheid"'.43 Deze argumenten, ook wel doelen van
bewijsuitsluiting genoemd, zijn nog steeds valide.
4.2.2.1

Drie doelen, één gedachte

Vóór het sanctioneren van onrechtmatig verkregen bewijs door middel van
bewijsuitsluiting wordt een drietal argumenten aangevoerd, ook wel aangeduid
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M.S. Grcenhuijsen, `Het niet realiseren van gegronde materieelrechtelijke aanspraken in het
strafprocesrecht', in: E.S.G.N.A.I. van de Griend 8r B.W.N. de Waard (red.), Rechtsvinding.
Gednchtenwisselrng over het nieuwe Algemeen Deel " vnn de Asser-serle (Asser-Vranken). Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 9-20, p. 19.
G.J.M. Corstens, Het Nederlnnds strnjprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 655.
A.A.G. Peters, `Illegale radiozender 'de Marconist", AA 1973, p. 236-253, m.n. p. 244.
A.A.G. Peters, `Illegale radiozender `de Marconist", AA 1973, p. 236-253, i.h.b. p. 244. Vgl. ook
zijn oratie, Het rechtsknrnkter vnn het strajrecht (oratie Utrecht), Deventer: Kluwer 1972.
A.A.G. Peters, `Illegale radiozender 'de Marconist", AA 1973, p. 236-Z53, o.a. p. 248.

Consequenties strafrecht
als rechtsdoelen.44 Deze drie doelen vinden ook weerklank in het Amerikaanse
en Duitse strafrecht.'S
Preventie
In de eerste plaats is er het preventiedoel, ook wel effectiviteitsdoel genoemd. Met
het uitsluiten van bewijs dat onrechtmatig is verkregen wordt beoogd voor de
toekomst normconformgedrag van overheidsorganen te bevorderen ( `misdaad'
loont niet). In de Verenigde Staten wordt het doel `to deter police misconduct'
van oudsher benadrukt. Het is niet alleen het eerste doel in historisch opzicht, het
is tevens het belangrijkste doel in de Verenigde Staten.4ó De enige manier om
respect voor grondrechten af te dwingen is `by removing the incentive to disregard
it'.~' Als onrechtmatige bewijsgaring telkens stuit op uitsluiting van dat bewijs,
dan is het voor de overheid zinloos om deze methoden te blijven gebruiken. Dat
de `deterrence'-gedachte uitsluitend betrekking heeft op het terugdringen van
toekomstig onrechtmatig overheidsoptreden, blijkt duidelijk uit het feit dat de
uitsluitingsregel doorgaans geen terugwerkende kracht heeft.48 Dit speelde met
name in de jaren na Wolf en Mapp omdat in beide zaken het toepassingsbereik
van de uitsluitingsregel was uitgebreid. In zaken waarin reeds onherroepelijk was
beslist, kon een beroep op één van beide zaken niet meer baten.49
Demonstratie
Verder kan worden genoemd het demonstratiedoel. De overheid laat door middel
van de bewijsuitsluiting aan de burgers zien dat onrechtmatig overheidsoptreden
niet ongestraft blijft. In het beroemde arrest Mapp v. Ohioso werd dit doel, samen
met het hierna te bespreken reparatiedoel, uitdrukkelijk genoemd naast het
preventiedoel. Het Supreme Court overwoog:
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Zie 1. W. Fokkens, `Enkele gedachten overde sanctie op onrechtmatige bewijsgaring'. In: Met hoofd
en hart (Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991. p. 227-234; G.J.M. Corstens, Het
Nedertands strafprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 655-656; G.1.M. Corstens (red.), Rapporren
herijking strnfi~ordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 54.
Zie respectievelijk W.R. LaFave, Search and Seizure. A Treatise on the Fourth Amendment, W.R.
LaFave, Senrch andSeizure: A Trearise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minnesota: West Group
1996, ~ 1.1, p. 19-20 en H. Koriath, UberBeweisverbote im Strajprozef3, Schriften zum Strafrecht
und Strafprozef3recht Bd. 15, Frankfurt am Main: Peter Lang 1994, p. 42-46.
In United States v. Janis, 428 U.S. 433, 446 (1976) overwoog het Supreme Court: '[T]he Court
has established that the "prime purpose" of the rule, if not the sole one, "is to deter future unlawful
police conduct".'
Elkins v. United States, 364 U.S. 206 (1960).
Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965).
Sinds Linkletrerzijn op het punt van de `retroactivity' enige nuanceringen aangebracht. Zie W.R.
LaFave, J.H. Israel 8c N.1. King, Criminnl Procedure, St. Paul, Minnesota: West Group 2000, p.
2 e.v. Deze hebben echter geen betrekking op het preventiedoel.
367 U.S. 643 (1961).
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`Nothing can destroy a government more quickly than its failure to observe its own
laws, or worse, its disregard of the charter of its own existence. [...] If the
govemment becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites anarchy.'s'

Vanuit dit gezichtspunt is de bewijsuitsluitingsregel een instrument dat de
rechterlijke macht in staat stelt zich te distantiëren van onrechtmatig overheidsoptreden en op die manier de integriteit van het strafproces te bewaken.52
Reparatie
Als derde oogmerk voor bewijsuitsluiting kan worden aangevoerd het reparatiedoel.
Met de uitsluiting van bewijs wordt getracht zoveel mogelijk herstel van de oude
toestand te bewerkstelligen. Bewijs dat is vergaard met schending van de rechten
van de verdachte mag niet tegen hem worden gebruikt. De verdachte moet zoveel
mogelijk processueel in de situatie worden gebracht als waren zijn rechten niet
geschaad. Het vertrouwen dat de burgers in de strafrechtspleging stellen, wordt
daarmee gediend. Niet alleen de verdachte burger, maar alle burgers zien zich
hierdoor gevrijwaard tegen willekeur.53 Het begrip reparatie dient niet te worden
verward met compensatie. Als de verdachte de facto geen voordeel heeft bij
bewijsuitsluiting, doordat er bijvoorbeeld voldoende ander rechtmatig verkregen
bewijs is om tot een veroordeling te komen,54 dan is toch aan het reparatiedoel
tegemoet gekomen.ss
In de Verenigde Staten wordt door het Supreme Court een enigszins
afwijkende definitie gehanteerd waaruit duidelijk naar voren komt dat bewijsuitsluiting niet is gericht op compensatie van de verdachte. Het Amerikaanse hooggerechtshof legt de nadruk op het bewerkstelligen van de oude toestand aan de kant
van de overheid en het effect daarvan op de publieke opinie:
`Assuring the people - all potential victims of unlawful government conduct that the government wouldn't profit from his own lawless behaviour, thus
minimizing the risk of seriously undermining popular trust in government'.sb
51
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Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 659 (1961).
T.M. Schalken, ZelJTtnnt vnn de rechtshandhnving. Over onrechtmatig verkregen bewijs in
strnjznken, Arnhem: Gouda Quint 1981, m.n. p. 79 e.v.
Zie F. Dencker, Verwertungsverbote im StrnfprozeJ3. Ein Beitragzur Lehre von rlen Bewe(sverboten,
Kóln (etc.): Carl Heymanns Verlag KG 1974.
Ook zonder empirisch onderzoek durf ik hier te stellen dat in het gros van de Nederlandse zaken
dit het geval zal zijn.
Als bewijsuitsluiting geen gevolgen heeft voor de bewezenverklaring, dan hoeft de verdachte niet
nog op andere wijze te worden gecompenseerd. In HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327 was door
de verdachte verzocht om aan het geconstateerde verzuim strafvermindering in plaats van
bewijsuitsluiting te verbinden. De reden daarvoor was dat ook zonder het uitgesloten bewijs er
voldoende materiaal overbleef om tot een veroordeling te komen. Het hof was niet gehouden aan
dit verzoek gehoor te geven. Uit art. 359a vloeit niet voort dat de verdachte van een vormverzuim
`enig profijt moet hebben'.
Zie de dissenting opinion van Brennan bij United .Stntes v. Cnlnndrn, 414 U.S. 338 (1974), 357.

Consequenties straJrecht

In tegenstelling tot de rechtspraak wordt in de Amerikaanse literatuur onderschreven
dat het niet alleen de overheid is die in de positie wordt gebracht als waarin hij
zou verkeren zonder het onrechtmatig optreden, maar ook de verdachte:
'the exclusionary rule is a just one because it puts both the State and the accused
in the positions they would have been in had the Constitution not been violated
- neither better nor worse.'S'

Eén object, drie subjecten
Deze drie doelen van bewijsuitsluiting vertonen onderling sterke verwantschap.
Dit is goed verklaarbaar omdat zij alle drie voortspruiten uit de rechtsgrond dat
`out of injustice, no justice can be born'.58 Toch is het goed de drie doelen van
elkaar te onderscheiden, omdat zij zich richten tot verschillende actoren in de
samenleving. Het preventiedoel ziet primair op het gedrag van opsporingsambtenaren. Het promotie- of demonstratiedoel concentreert zich op de rechterlij ke macht.
Het reparatiedoel ten slotte is gericht op de burgers. Het hoogste Amerikaanse
rechtscollege verwoordde het als volgt:
`Our decision, founded on reason and truth, gives to the individual no more than
that which the Constitution guarantees him, to the police officer no less than that
to which honest law enforcement is entitled, and, to the courts, that judicial integrity
so necessary in the true administration ofjustice.'S9

4.2.2.2

Twee Duitse doelen

De Duitse literatuur onderscheidt naast preventie, demonstratie en reparatie nog
twee doelen van bewijsuitsluiting. In de eerste plaats zou ook de waarheidsvinding
gediend zijn omdat onbetrouwbaarbewijs wordt uitgesloten. Dit doel berust mijns
inziens op de misvatting dat onrechtmatig verkregen bewijs per definitie
onbetrouwbaar bewijs zou zijn.b" Dat soms bij het uitsluiten van een onrechtmatig
verkregen bewijs tevens onbetrouwbaar bewijs wordt uitgesloten zou ik willen
kwalificeren als een gunstig neveneffect in plaats van een doel op zich.

Daarnaast effectueert bewijsuitsluiting de bescherming van grond- en
mensenrechten. Dit gegeven zou ik niet zozeer als een doel van bewijsuitsluiting
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1.E. Norton, The Exclusionary Rule Reconsidered: Restoring the Status Quo Ante, 33 Wake Forest
law Review 261, 262 (1998). Zie ook W.A. Schrceder, Restoring Ihe Status Quo Ante: The Fourth
Amendment Exclusionary Rule as a Compensating Device, 51 George Washington Law Review
633, 636 (1983).
N. Keijzer in zijn glossen bij een artikel van mijn hand.
Mnpp v. Ohro, 367 U.S. 643, 660 (1961).
Zie uitgebreid over dit, in mijn ogen cruciale, onderscheid ~ 3.1.1 van dit boek.
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willen benoemen, maar veeleer op een hoger niveau willen tillen; dat van het niveau
van de rechtsstaat. Het legaliteitsbeginsel, dat voorziet in de bescherming van
grond- en mensenrechten, is de rechtsgrond van bewijsuitsluiting. Het legaliteitsbeginsel omvat in die hoedanigheid de doelen preventie, demonstratie en reparatie.
4.2.2.3

De functie: normering

Naast rechtsgrond en -doelen onderscheidt J~rg ook nog de functie van bewijsuitsluiting.b' De functie van bewijsuitsluiting is het normeren van bevoegdheden,
met andere woorden het ophelderen van de grenzen van de overheidsbevoegdheden:bz
`De wetgever heeft met het wetboek van strafvordering in 1926 een evenwichtige
en systematische regeling van het strafproces proberen te creëren. Echter niet alle
begrippen die in het wetboek worden gebruikt, hebben een vaststaande betekenis,
terwijl de regelingen niet alle meer adequaat voor het huidige tijdsgewricht zijn.
Sommige, als strikt bedoelde regelingen worden in de praktijk soepel gehanteerd;
andere regelingen, waarvan de striktheid niet in de wet valt te lezen, worden
essentieel geacht. Bepaalde handelwijzen van functionarissen, hoewel nergens
wettelijk verboden of uberhaupt geregeld, worden unfair verklaard. Tenslotte heeft
een niet onaanzienlijk deel van de strafvorderlijke bevoegdheden buiten het wetboek
zijn regeling gevonden. [...] Er is als gevolg hiervan in het algemeen behoefte aan
een bindende verklaring omtrent onzekere aspecten van de bevoegdheden. [...] De
rechterlijke beslissing [...] verheldert de grenzen van de rechtmatige uitoefening
van bevoegdheden. In het licht van de hierboven aangegeven ontwikkelingen is
een dergelijke clarificatie van vitaal belang; het is de uitsluitingsregel die hier als
drijfveer functioneert.'

Hoewel de functie niet exclusief werd gekoppeld aan de bewijsuitsluiting, is in
de jaren negentig het normerende karakter ervan goed uit de verf gekomen in de
rechtspraak inzake de Zaanse verhoormethode,ó3 Octopusb' en Charles Z.65 In deze
drie zakenbb ging het respectievelijk om gebruikmaking van een omstreden
verhootmethode,b' het inzetten van kroongetuigen en creatieve opsporingsmethoden
61
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N.Jdrg,'Deexclusionaryrulealsdrijfveerachternormeringvanbevoegdheden',DD1989,p.654670.
N.1órg, `De exclusionary rule als drijfveer achter normering van bevoegdheden', DD 1989, p. 654670, i.h.b. p. 659-660.
HR 13 mei 1997, NJ 1998, 152 m.nt. Sch; HR 22 september 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH.
HR 30 juni 1998, NJ 1998, 799 m.nt. Sch; HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus III);
HR I juni 1999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman); HR 8 juni 1999, NJ 1999, 772 en 773 m.nt.
J R.
HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 m.nt. Sch.
Drie `zaken', maar heel wat meer uitspraken.
Waarbij getracht werd de verdachte - door middel van voorwerpen, foto's, geuren en geluiden het delict te laten herbeleven.
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van de politie.bg Het Amsterdamse hof onderstreepte in de zaak Octopus de functie
met zoveel woorden:
`Opmerking verdient dat de constatering van onzorgvuldig handelen en dus van
de onrechtmatigheid van de beslissing tot het sluiten van de overeenkomst [met
de kroongetuige, MCDEJ, ook zonder de sanctie van bewijsuitsluiting of nietontvankelijkheid van het openbaar ministerie, belang heeft. Het is de vaststelling
van een normschending, waarin op zichzelf voor de verdachte een zekere
genoegdoening kan zijn gelegen. Bovendien is de normhandhaving in de toekomst
daarmee gediend, omdat in latere gevallen zou kunnen gelden dat dan wel
doelbewust in strijd met de zorgvuldigheid is gehandeld. En ten slotte zou het
onrechtmatige karakter van een handeling ook een factor kunnen zijn die bij de
hoogte van de straf in aanmerking wordt genomen.'69

4.2.3

Contra bewijsuitsluiting

Na een uiteenzetting van de argumenten vóórbewijsuitsluiting, verdienen de punten
van de tegenstanders de aandacht. In de Duitse literatuur wordt op dit punt ook
wel gesproken van de praktische problemen die bewij suitsluiting met zich brengt.'o
4.2.3.1

Waarheidsvinding

Het belangrijkste argument dat de tegenstanders in handen hebben, is dat de
waarheidsvinding met het uitsluiten van bewijs niet gediend is. De onrechtmatige
verkrijging hoeft immers geen afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid van het
materiaal. Zeker in het geval van ernstige delicten is de uiterste consequentie van
de bewijsuitsluiting (vrijspraak) soms moeilijk te verkroppen. In de Verenigde
Staten is er om die reden voor gepleit de exclusionary rule niet toe te passen bij
zeer ernstige delicten." Onder zulke delicten worden landsverraad, spionage,
moord, gewapende overval en ontvoering begrepen. Een andere reden om de
uitsluiting te beperken tot minder ernstige delicten, is ingegeven doordat de kosten
(vrijspraken) van de exclusionary rule niet zouden opwegen tegen de baten
(deterrence) als de normschending van de politie in geen verhouding staat tot die
van de wetsovertreder. Slechts als bij het opsporingsoptreden een zeer ernstige
inbreuk is gemaakt op de rechten van de verdachte is het in deze visie misschien
mogelijk ook bij `serious cases' de uitsluitingsregel toe te passen. Tegen deze
68
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Zoals het plaatsen van camera's ter observatie van woningen, het gebruiken van peilzenders voor
het traceren van auto's, het doorzoeken van vuilníszakken en het afluisteren van mobiele telefoons.
Hof Amsterdam 30 januari 1998, rechtsoverweging 5.2.8, weergegeven in HR 6 april 1999, NJ
1999, 565 m.nt. Sch (Octopus lIl).
H. Koriath, Uber Beweisverbote im StrnjprozeJ3, Frankfurt am Main: Peter Lang 1994, p. 48 e.v.
J. Kaplan is hier een groot voorvechter van, zie zijn `The limits of the exclusionary rule', Stnnjord
Lnw Review 1974, p. 1027-1055, i.h.b. p. 1046.
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kosten-batenanalyse is het nodige in te brengen. Het belangrijkste argument is
wel dat toelating van het bewijs de onrechtmatige opsporing zou bevorderen.72
Het zijn met name de emstige zaken waarin de drang om zich van onrechtmatige
opsporingsmethoden te bedienen, groot is. Het is aan de andere kant onwaarschijnlijk dat de uitsluiting van bewijs zou aanzetten tot het plegen van delicten."

4.2.3.2

Publieke onrust

In het verlengde van het argument van de waarheidsvinding ligt dat het publiek
een vrijspraak bij gebrek aan voldoende rechtmatig verkregen bewijs vaak moeilijk
zal begrijpen. Over de publieke ottrust die een dergelijke vrijspraak zou kunnen
opleveren, schrijft Corstens het volgende:
'Na de door het delict opgeroepen verontrusting roept dit n ieuwe, secundaire onrust
op die uiteindelijk in eigenrichting zou kunnen resulteren. Daarmee is niet gezegd
dat de strafrechtspleging daarnaar haar oren moet laten hangen, maar wel dat deze
factor in de beschouwingen moet worden betrokken.'"

Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat aan het maatschappelijk gevoelen ook
op andere wijze dan het afschaffen van de uitsluitingsregel tegemoet kan worden
gekomen. Op twee manieren kan dit worden bewerkstelligd. In de eerste plaats
door een genuanceerde toepassing van de uitsluitingsregel door de rechter (zie
~ 4.2.7). Vaak zal dit toereikend moeten zijn. Wanneer dit niet het geval is, doordat
de opsporingsambtenaren om effectiefte kunnen handhaven over te weinig atmslag
blijken te beschikken, dan zal de wetgever zonodig maatregelen dienen te treffen
in de bevoegdhedensfeer (zie ~ 4.2.7).
4.2.3.3

Beïnvloeding rechter

Volgens anderen is de uitsluitingsregel een wassen neus, omdat de rechterlijke
oordeelsvorming, ook al wordt het materiaal uitgesloten, wordt beïnvloed door
het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. De rechter neemt immers altijd kennis
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F.A. Allen, `Federalísm and the Fourth Amendment A Requiem for Wolf, Suprenre Court Review
1961, p. 36 en zie voor empirisch materiaal W.R. LaFave, Senrch nnd Seizure: A Trentise on the
Fourrh Amendment, St. Paul, Minnesota: West Group 1996, ~ 1.2 noot 6.
W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minnesota: West
Group 1996, ~ 1.2, p. 49.
G.J.M. Corstens, Het NederJnnds strnfprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 656. Zie over de
maatschappelijke onvTede eveneens Th. A. de Roos, `Vormen, waarden en maatschappelijke onvrede.
Een kritiek op het rapport Recht in vorm', in: `Herijken van strafvorderíng', Justiriële Verkenningen
1993I8, p. 32-54, m.n. p. 50-52.

Conseguenties strafrecht
van het materiaal voordat hij het uitsluit. De bekendste en 's lands meest geciteerde
criticus van bewijsuitsluiting Enschedé merkte hierover op:
'in ons strafrecht past niet een bestrijding van onwettige opsporings- en verhoormethoden met de sancties van nietigheid van het daaruit voortvloeiende bewijsmiddel.
Die sanctie werkt ondoelmatig; ze heeft geen effect op het in voor- en hoofdonderzoek zích ontwikkelend proces van oordeelsvotming, doch slechts op de motivering
van de beslissing.'75

Een oplossing in dit kader, die meermalen is aangedragen, is om de beslissing
omtrent de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs in een (bijzondere)
voorprocedure te laten plaatsvinden, zoals in de Verenigde Staten het geval is (zie
~ 4.2.3.7). Ook is door ( advocaten van) verdachten bij herhaling getracht in een
civiel kort geding een verbod van het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs
af te dwingen. Dit echter zonder succes:
`De [...] vordering is evenwel niet toewijsbaar, nu het daarbij uitsluitend gaat om
de vraag of bepaald bewijsmateriaal op grond van het oordeel van de president
in kort geding [...] aan de strafrechter moet worden onthouden ter voorkoming van
beïnvloeding door dit materiaal van diens oordeel. [...] De wet gaat ervan uit dat
de rechterbij de beoordeling ofhet bewijs geleverd is, in staat is buiten beschouwing
te laten wat buiten beschouwing moet blijven.'76

Het is de strafrechter die het bewij smateriaal in strafzaken selecteert en waardeert.
Ons wettelijk systeem voorziet nu eenmaal niet in toetsing vooraf, maar uitsluitend
in een toetsing achteraf. De wet gaat ervan uit dat de strafrechter professioneel
genoeg is om het bewijs dat hij uitsluit niet in zijn oordeelsvorming te betrekken.
4.2.3.4

Ineffectiviteit bewijsuitsluitingsregel

In de Verenigde Staten spitst de kritiek op de bewijsuitsluitingsregel zich veelal
toe op de ineffectiviteit van de regel. De pijlen zijn daarbij gericht op het met
bewijsuitsluiting beoogde resultaat, in het bijzonder op het terrein van de preventie.
Om twee redenen wordt het effect dat de uitsluitingsregel zou hebben op het
terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden in twijfel getrokken. In de eerste
plaats zou de bewijsuitsluiting niet in voldoende mate onrechtmatig overheidsoptreden terugdringen. Verder wordt in vrijwel alle gevallen de schuldige beschermd
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Ch.J. Enschedé, `Bewijzen in het strafrecht', RM Themis 1966, p. 516-518, i.h.b. p. 517. Zie ook
de noot van Melai onder HR 14 januari 1975, NJ 1975, 207 ( Ruimte).
HR 11 oktober 1991, NJ 1992, 494 m.nt. C(resultaten DNA-onderzcek). Zíe voor de uitspraak
van het hof in deze zaak Hof Amsterdam 26 juli 1990, KG 1990, 270. In Pres. Rb Breda 27 maart
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tegen ongeoorloofd optreden, maar niet de onschuldige burger als zijn rechten
zijn geschaad, zo wordt wel gesteld.
Preventie
Voor het argument, dat de invloed van uitsluiting van onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal op politieoptreden gering is, kan steun worden gevonden in
empirisch onderzoek. De daarbij gevolgde onderzoeksmethoden staan echtervaak
ter discussie. Hetzelfde geldt voor het empirisch onderzoek dat de normerende
werking van de uitsluitingsregel juist onderschrijft." Het is dus onduidelijk wat
precies het effect van bewijsuitsluiting is op toekomstig overheidsoptreden.
Duidelijk is volgens het Supreme Court echter wel dat
`Despite the absence of supportive empirical evidence, we have assumed that the
immediate effect ofexclusion will be to discourage law enforcement officials from
violating the Fourth Amendment by removing the incentive to disregard it. More
importantly, over the long term, this demonstration that our society attaches serious
consequences to violation of constitutional rights is thought to encourage those
who formulate law enforcement policies, and the officers who implement them,
to incorporate Fourth Amendment ideals into their value system.i7e

Onschuldige
Uitsluitend de schuldige burger zou, in tegenstelling tot de onschuldige burger,
profiteren van bewijsuitsluiting. Deze stelling is houdbaar zolang er gekeken wordt
naar het effect van de exclusionary rule op het niveau van de individuele zaak.
Wordt de bewijsuitsluitingsregel echter in een breder perspectief geplaatst, dan
blijkt dat juist de rechten van de onschuldige burger worden beschermd.
De bewijsuitsluitingsregel strekt er, onder meer, toe (toekomstige) normschendingen te voorkomen. De bewij suitsluitingsregel noch de grond- en mensenrechten
bestaan louter met het oog op de bescherming van delinquenten, zij bestaan ter
bescherming van ons allemaal. Als toepassing van de bewijsuitsluiting resulteert
in het vrijspreken van een schuldige verdachte, is dat om een ieder van ons te
vrijwaren van ongeoorloofde inbreuken op onze grond- en mensenrechten.79 De
bewijsuitsluitingsregel is nodig ter effectuering van deze rechten opdat zij niet
slechts tot `a form of words'go verworden.
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Consequenties strafrecht
4.2.3.5

Papieren tijger

In de Verenigde Staten is een veel gehoord geluid dat de `exclusionary rule
handcuffs the police'. Dit houdt in dat het opsporingsapparaat door de beperkingen
die de uitsluitingsregel oplegt, een papieren tijger is geworden. Het is zeker waar
dat de opsporingsmogelijkheden voor de politie beperkt zijn. Dit kan echter niet
uitsluitend op het conto van de uitsluitingsregel worden geschreven.
Om ongebreidelde machtsuitoefening te voorkomen, is het uitgangspunt dat
opsporingsorganen moeten roeien met de riemen die zij hebben (gekregen van
de wetgever). De rechter heeft echter zijn rechtsvormende taak vaak welwillend
ter hand genomen en de normering (lees: uitbreiding) van overheidsbevoegdheden
niet aan het (trage) wetgevingsproces overgelaten. Daaruit volgt echter niet - zoals
Schalken en Rozemond suggerereng' - dat de zaken omgedraaid kunnen worden
in de zin dat zolang de rechter zich nog niet heeft uitgelaten over bepaalde
opsporingsmethoden, deze resultaten eerder van bewijsuitsluiting gevrijwaard
zouden zijn. Als voor een bepaalde handelwijze géén wettelijke grondslag is,
aanvaarden opsporingsambtenaren bij toepassing daarvan het risico dat de rechter
deze machtsuitoefening achterafals onrechtmatig bestempelt en het bewijsmateriaal
uitsluit.
Het is dus niet de bewijsuitsluiting die opsporingsambtenaren met handen
en voeten bindt, maar het legaliteitsbeginsel. De bewijsuitsluitingsregel effectueert
- zoals reeds eerder opgemerkt - de bescherming die grond- en mensenrechten
ons bieden. Of zoals senator R.F. Wagner het verwoordde:
`The exclusion ofthe evidence is only the sanction which makes the rule effective.
It is the rule, not the sanction, which imposes limits on the operation ofthe police.
If the rule is obeyed as it should be, and we declare it should be, there will be no
illegally obtained evidence to be excluded by the operation of the sanction.'B2

4.2.3.6

Ontbreken voor uitsluiting vatbaar bewijs

Soms wordt de aandacht gevraagd voor het minpunt dat de bewijsuitsluitingsregel
niet toepasbaar is als het onrechtmatig optreden geen bewijsmateriaal heeft
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T.M. Schalken en K. Rozemond, `Nieuwe opsporingsmethoden: dient elke onrechtmatigheid te
worden gesanctioneerd? Beschouwingen naar aanleiding van de Zaanse verhoormethode', NJB
1997, p.1365-1371, i.h.b. p. 1370.
Deze wijze woorden werden uitgesproken tijdens de New York State Constitutional Convention
in 1938, ze zijn na te lezen in F.A. Allen, 'The Wolf Case: Search and Seizure, Federalism and
the Civil Liberties', I!linois Law Review 195Q p. 19 in noot 56.
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opgeleverd of als het verkregen materiaal niet aan de rechter wordt voorgelegd.g'
Dit is inhereni aan de uitsluitingsregel:
`the nature of the exclusionary rule is such that it comes into play only when the
police have obtained evidence as a result of an unconstitutional seizure.'g"

Dit laat overigens onverlet dat het onrechtmatig optreden ook op andere wijze kan
worden gesanctioneerd. Bij zeer ernstig onrechtmatig optreden bijvoorbeeld kan
het openbaar-ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard. Als uitsluiting niet
mogelijk is, maar een sanctie wel als passend wordt beschouwd, kunnen andere
consequenties soelaas bieden (zie ~ 4.5.1).
Overbodig bewijsmateriaal
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als de rechter het bewijs niet gebruikt
ter staving van de bewezenverklaring en om die reden buiten beschouwing laat.
Zoals we onder ~ 4.2.2.3 zagen, is de functie van de uitsluitingsregel het normeren
van overheidsoptreden. Voor dat laatste is echter niet vereist dat ook daadwerkelijk
tot bewijsuitsluiting wordt overgegaan. Het kwalificeren van het optreden als
onrechtmatig kan daarvoor voldoende zijn. Het verdient evenwel de voorkeur dat
de rechter zich niet alleen expliciet uitspreekt over de onrechtmatigheid van het
overheidsoptreden, maar daar bovendien een consequentie aan verbindt. Verder
kunnen wij - in tegenstelling tot de Verenigde Staten - nog tetugvallen op andere
mechanismen zoals strafvermindering en niet-ontvankelijkheid. Dat is echter niet
in alle gevallen noodzakelijk. Het (reparatie)doel van bewijsuitsluiting is immers
niet het bieden van compensatie maar de verdachte in de positie te brengen waarin
hij zou verkeren als zijn rechten niet waren geschaad. Als er geen bewijs is om
uit te sluiten dan is zijn positie de facto dezelfde. Slechts als het demonstratieenlof het preventiedoel door het onrechtmatig overheidsoptreden in het gedrang
komen, is het inroepen van de consequenties strafreductie ofniet-ontvankelijkheid
gewenst.
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Schalken vestigde hierde aandacht op met betrekking tot de RaRa-zaak, T.M. Schalken, `Schending
van wettelijke procesvoorschriften en het redelijke belang van de verdachte: een redelijk criterium?
Enkele inleidende opmerkingen', in: T.M. Schalken 8c E.J. Hofstee (red.), In zijn verdediging
geschaad. Over vormveruimen en het belang vnn de verdnchte, Arnhem: Gouda Quint 1989, p.
3-15, i.h.b. p. ]0-11 en in 1997 samen met K. Rozemond, `Nieuwe opsporingsmethoden: dient
elke onrechtmatigheid te worden gesanctioneerd? Beschouwingen naar aanleiding van de Zaanse
verhoormethode', NJB 1997, p. 1365-1371, i.h.b. p. 1370. ( Zie verder 1j 4.4.3).
W.R. LaFave, Senrch and Seizure: A Trentise on theFourth Amendment, St. Paul, Minnesota: West
Group 1996, ~ 1.9, p. 290 onder verwijzing naar Davis v. Mississippi, 394 U.S. 721 ( I 969) en Wong
Sun v. United Stntes, 371 U.S. 471 (1963).

Consequenties strafrecht
Openbaar ministerie houdt bewijs achter
Het geval waarin het openbaar ministerie besluit onrechtmatig verkregen bewijs
niet aan de rechter voor te leggen, kan ook positief worden gewaardeerd. Als het
openbaar ministerie besluit bewijs uit te sluiten omdat het onrechtmatig is
verkregen, kan er ook sprake zijn van een vorm van zelfbeperking of -beheersing.
Dit neemt verder niet weg dat de rechter de gehanteerde opsporingsmethoden
evengoed aan de orde kan stellen en daarover een oordeel kan uitspreken.85 Het
openbaar ministerie doet er evenwel verstandig aan, gezien de huidige stand van
de jurisprudentie, zoveel mogelijk openheid te betrachten over de gebruikte
opsporingsmethoden en daarvan kond te doen in een proces-verbaal. Als het
openbaar ministerie dat niet doet, riskeert het niet-ontvankelijk te worden verklaard
met de overweging dat
`de rechterlijke controle op gehanteerde opsporingsmethoden op onaanvaardbare
wijze is gefrustreerd. Dit is zozeer in strijd met beginselen van een behoorlijke
procesorde dat de officier van justitie - mede gelet op diens in artikel 148 Sv
beschreven verantwoordelij kheid voor het opsporingsonderzoek - niet-ontvankel ijk
behoort te worden verklaard in zijn vervolging'.eb

4.2.3.7

Alternatieven voor bewijsuitsluiting

Zoals reeds aangegeven, zijn er voor de bewijsuitsluitingsregel, en - in mindere
mate - voor de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, alternatieven
aangedragen. De tegenstanders van de bewijsuitsluitingsregel namen daarin
begrijpelijkerwijs het voortouw. Ook bij de totstandkoming van art. 359a passeerde
naast strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie nog een aantal andere sancties op vormverzuimen de revue. De opties
nietigheid, schadevergceding, een aparte bezwaarschriftprocedure voor onrechtmatig verkregen bewijs of het sanctioneren van onrechtmatig overheidsoptreden via
tuchtrecht werden echter alle verworpen.87
Deze aloude alternatieven voor bewijsuitsluiting zijn onder te verdelen in
twee categorieën. Aan de ene kant kunnen verschillende oplossingen binnen het
strafrechtelijke systeem gerealiseerd worden: nietigheid, een aparte bezwaarschriftprocedure en strafrechtelijke schadevergoeding en dito aansprakelijkheid. Aan
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Een probleem is wel dat de rechter op enigerlei wijze op de hoogte mcet komen van de gehanteerde
opsporingsmethoden.
Hof Amsterdam 1 december 1994, NJ 1995, 159. Zie ook HR 4 februari 1997, NJ 1997, 308 m.nt.
Sch.
G.J.M. Corstens (red.), Rnpporten herijking srrnfvordering 1993, Amhem: Gouda Quint 1993,
p. 24-26, 55.
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de andere kant worden alternatieven van buiten de strafrechtsfeer aangedragen:
tuchtrecht en schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Een andere clustering
is echter mogelijk. De alternatieven kunnen ook naar het doel ervan worden
gegroepeerd. De optie nietigheid en de aparte bezwaarschriftprocedure modelleren
de bewijsuitsluitingsregel.88 Beide schadevergoedingsvarianten concentreren zich
op reparatievan de onrechtmatige gedraging. De tuchtrechtelijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid dienen duidelijk het doel van preventie.
Het tweetal nietigheid en de (aparte) bezwaarschriftprocedure blijft in beide
onderverdelingen een vreemde eend in de bijt, omdat zij geen werkelijk alternatief
zijn voor bewijsuitsluiting. Nietigheid is geen aparte sanctie op onrechtmatige
bewijsgaring, maar een stap om tot uitsluiting te komen. De bezwaarschriftprocedure is ook geen alternatief voor bewijsuitsluiting in het algemeen, maar veeleer een
modaliteit om er voor te zorgen dat de zittingsrechter niet met de toelaatbaarheidsvraag wordt belast, doordat in een voorfase het materiaal al kan worden uitgesloten.
Nietigheid
Als reden voor het niet opnemen van de sanctie nietigheid in art. 359a wordt door
de commissie Moons het volgende aangevoerd:
`De commissie beschouwt nietigheid echter, met uitzondering van de nietigheid
van de dagvaarding (art. 349, eerste lid) niet als een sanctie die de rechter in eerste
aanleg ter beschikking staat, maar als de grond van toepassing van één van de
voorgestelde sancties, zoals bijvoorbeeld bewijsuitsluiting. Indien de rechtshandeling waaraan een verzuim kleeft, wordt hersteld, acht de commissie het niet nodig
dat eerst de niet rechtsgeldige rechtshandeling wordt vemietigd, alvorens herstel
plaatsvindt'.89

Het sanctioneren van vormverzuimen met nietigheid om vervolgens bewijsuitsluiting daarop te laten volgen is op zijn zachtst gezegd onwenselijk. Niet alleen is
nietigheid geen alternatief voor bewijsuitsluiting, maar het voegt bovendien aan
het uitsluitingsproces een slechts nutteloze stap toe.
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Zie over nietigheid en een (aparte) bezwaarschriftprocedure ook T.M. Schalken, Zeljknnt vnn de
rechtshnndhnving. Over onrechtntntig verkregen bewijs in strnfznken, Amhem: Gouda Quint 1981,
p. 88-93.
G.J.M. Corstens ( red.), Rnpporten herijking strnfvordering l993, Arnhem: Gouda Quint 1993,
p. 55-56.

Consequenties strafrecht
Aparte bezwaarschriftprocedure
In de literatuur is voorgesteld een aparte bezwaarschriftprocedure voor onrechtmatig
verkregen bewijs in het leven te roepen.90 De `gewone' bezwaarschriftprocedure
van art. 250 Sv wordt gekenmerkt door een beperkte toetsing en leent zich derhalve
niet voor een uitgebreid onderzoek naar de onrechtmatigheid van de bewijsgaring
en een eventuele sanctionering daarvan.91 Een drietal argumenten is aangevoerd
voor invoering van een aparte bezwaarschriftprocedure. Allereerst wordt de
zittingsrechter niet beïnvloed door onrechtmatig verkregen bewijs, omdat deze
stukken reeds uit het dossier zijn gelicht door de raadkamer. Als tweede argument
wordt naar voren gebracht dat een dergelijke procedure de zittingsrechter ontlast.9Z
Als laatste argument wordt aangevoerd dat de raadkamer in een vroeg(er) stadium
van het proces kan reageren op onrechtmatig verkregen bewijsverweren. In deze
fase zijn er ook meer mogelijkheden om verzuimen te herstellen. Hoewel de
commissie Moons de voordelen van een aparte bezwaarschriftprocedure onderkent,
wegen naar de overtuiging van de commissie de tegenargumenten zo zwaar dat
van invoering moet worden afgezien.93 De contra-argumenten die inhouden dat
deze procedure niet past in het systeem van strafvordering en geen garantie biedt
dat de zittingsrechter niet met onrechtmatig verkregen bewijsverweren wordt
geconfronteerd, wogen daarbij het zwaarst. Andere argumenten die tegen een aparte
bezwaarschriftprocedure pleiten zijn vertraging van de behandeling van de strafzaak
en het onttrekken van onrechtmatigheidsverweren aan de openbaarheid.9a
Aan deze overwegingen van de comrnissie Moons kan nog worden toegevoegd
dat een aparte bezwaarschriftprocedure evenmin als nietigheid een alternatief is
voor bewij suitsluiting. Er is uitsluitend sprake van verplaatsing van het `probleem'.
De zittingsrechter zal zich dan niet meer over de toelaatbaarheid van het materiaal
hoeven te buigen. In plaats daarvan komt de toelaatbaarheidsvraag terecht op het
bord van de rechter die in de bezwaarschriftprocedure zou hebben te oordelen.
Bovendien zal het de (gang van) zaken niet vereenvoudigen. Dit laatste is te
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A.L. Melai, `Fouillering en onrechtmatig verkregen bewijs', in: Praesitfium libertatis. Opste!!en
over het thema vrijheid en recht, uitgegeven ter gelegenheid vnn het 400jnrig bestnan der
Rijksuniversiteit teLeirten, Deventer: Kluwer 1975; A. Krikke, `De rechtsgrond van de bewijsuitsluiting in strafzaken', in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij tfeze stnnrt vnn znken (Melai-bundel),
Arnhem: Gouda Quint 1983; Th. W. van Veen, `Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal', RM Themis
1988, p. 456-466.
HR 3 november 1987, NJ 1988, 587.
Vgl. Buruma die betoogt dat de rechter-commissaris een bufferfunctie zou kunnen krijgen. ( Y.
Buruma, De aandachrvnn de strnjrechter (oratie Nijmegen), Deventer: Gouda Quint 1996, p. 44-47.
Tot dezelfde conclusie als de commissie Moons komt W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwanrschrijt
tegen rle dngvanrding en de kennisgeving van verdere vervolging (diss. Tilburg), Arnhem: Gouda
Quint 1993, p. 109-114.
G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strnjvordering 1993, Amhem: Gouda Quint 1993,
p. 25-26.
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illustreren aan de hand van de in de Verenigde Staten bestaande `pre-trial
suppression hearing'.
In de meerderheid van de staten in de Verenigde Staten dient de verdachte
de onrechtmatigheid van de bewijsgaring aan de orde te stellen alvorens de zaak
op zitting komt. Laat hij dit na, dan verspeelt hij daarmee zijn recht op uitsluiting
of - in beroep - op vernietiging van de uitspraak. In andere staten kan een
onrechtmatig-verkregen-bewijs-verweer worden gevoerd op het moment dat het
bewijs in het geding wordt gebracht. Deze jurisdicties hebben daarvoor gekozen,
omdat dit meer efficiënt is dan een pre-trial suppression hearing.95 Dit hangt mede
samen met het feit dat andere verweren, zoals de toelaatbaarheid van bekentenissen,
bedrijfsgeheimen of bewijsmateriaal dat afkomstig is van geheimhouders, in dit
stadium pas aan de orde kunnen komen. Een beroep op uitsluiting van in strijd
met het Vierde Amendement verkregen materiaal kan dan tegelijk met deze andere
verweren worden behandeld. Bovendien loopt het eigenlijke strafgeding vertraging
op als een gevolg van het inroosteren, horen en beslissen op de pre-trial motion.9ó
De voordelen van de pre-trial motion houden met name verband met de juryrechtspraak. Zonder deze voorprocedure dient het geding telkens te worden
onderbroken bij een onrechtmatig-verkregen-bewijs-verweer, hetgeen de aandacht
van de jury niet ten goede komt. Deze onderbrekingen zorgen verder ook voor
`personal inconvenience' voor juryleden en getuigen.97 Bovendien voorkomt de
pre-trial suppression hearing dat er sprake is van een `mistrial' doordat de jury
is blootgesteld aan `unconstitutional evídence'.98 Het voordeel van de aparte
vooiprocedure dat ook voor ons relevant is, is dat de vraag die op de zitting centraal
staat betrekking heeft op de vraag of de verdachte schuldig is en niet op de
rechtmatigheid van het overheidsoptreden.99
De voordelen van de pre-trial suppression hearing in de Verenigde Staten
hebben er toe geleid dat het overgrote deel van de Staten dit inmiddels heeft
ingevoerd. De voorprocedure heeft het strafproces er echter niet eenvoudiger op
gemaakt. Nieuwe vragen rezen op het punt wat het gevolg moet zijn als niet tijdig
een verzoek tot uitsluiting is ingediend. Wat als de verdachte niet op de hoogte
was van de onrechtmatige bewijsgaring? Staat het de rechter vrij om een te laat
ingediend verzoek toch in zijn beslissing mee te nemen? En als de rechter dat doet,
bindt dit de rechter die vervolgens in de fase van hoger beroep heeft te oordelen`?
Het voordeel dat de aandacht van de zittingsrechter niet wordt afgeleid van de
eigenlijke vraag, namelijk of de verdachte schuldig is en niet of het optreden van
95
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People v. Berner, 44 Cal.2d 459, 282 P.2d 509 (1955).
People v. Berner, 44 Cal.2d 459, 282 P.2d 509 (1955), Youmnn v. Commonwenlth, I 89 Ky. 152,
244 S.W. 860 (1920).
L~nited Stntes v. Mnuro, 507 F.2d 802 (2d Cir. 1914).
Stnte v. Lnwrence, 260 La. 169, 255 So.2d 729 ( I 971).
Jones v. United Stntes, 362 U.S. 257 (1960).

Consequenties strafrecht
de politie door de beugel kan, wordt op deze manier (deels) teniet gedaan. De reden
waarom veel Amerikaanse staten de pre-trial suppression hearing verkiezen boven
een verweer ter zitting dient derhalve vooral te worden toegeschreven aan de
voordelen die dit heeft voor de jury-rechtspraak. Geen reden om in Nederland over
te gaan tot een aparte bezwaarschriftprocedure, dunkt me.
Tuchtrechtelijke ofstrafrechtelijke aansprakelijkheid
In de discussie omtrent altematieven voor de bewij suitsluitingsregel wordt in zowel
Nederland als in de Verenigde Staten veelvuldig de optie van tuchtrechtelijke of
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de desbetreffende opsporingsambtenaar in
stelling gebracht.'~
Deze optie wordt doorgaans ingegeven door de preventiegedachte. Het
voorkomen van toekomstig onrechtmatig politieoptreden kan worden bewerkstelligd
door het (disciplinair) straffen van de opsporingsambtenaar die een fout heeft
gemaakt. Het voordeel van de tuchtrechtelijke ofstrafrechtelijke aansprakelijkheid
is, zoals in al de hierna te bespreken alternatieven, dat voorkomen wordt dat de
`criminal is to go free because the constable has blundered.''o' Er kleven echter
meerdere nadelen aan dit duo van alternatieven.
Allereerst zijn deze oplossingen niet goed inpasbaar in het strafproces omdat
het buitenprocessuele sancties betreffen. Het strafproces is gericht op het nemen
van een beslissing over de verdachte. Als de rechter de fouten van een officier
van justitie of van een politieambtenaar in zijn oordeel betrekt, dan doet hij dit
ook met het oog op de berechting van de verdachte.102
In het verlengde van het voorgaande ligt het nadeel dat de rechter in zijn
oordeel geen rekening kan houden met de uitkomst van de (veelal nog lopende)
straf- of tuchtzaak. De rechter kan ook niet bewerkstelligen dat de opsporingsambtenaar straf- of tuchtrechtelijk ter verantwoording wordt geroepen, de zaak
kan evengoed in de doofpot verdwijnen. Omdat het oordeel omtrent het overheids-
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Zie bijvoorbeeld de dissenting opinion van Chief Justice Burger in Bivens v. Six Unknown Nnmed
Agents, 403 U.S. 388 (1971).
Dit misleidend epigram is afkomstig uit Peopte v. Defore, 242 N.Y. 13, 21, 150 N.E. 585, 587
(1926). Of zoals Wigmore het placht te verwoorden: `Titus, you have been found guilty of conducting
a lottery; Flavius, you have confessedly violated the constitution. Titus ought to suffer imprisonment
for crime, and Flavius for contempt. But no! We shall let you both go free. We shall not punish
Flavius directly, but shall do so by reversing Titus' conviction. This is our way of teaching people
like Flavius to behave, and of teaching people like Titus to behave, and incidentally of securing
respect for the Constitution. Our way of upholding the Constitution is not to strike at the man who
breaks it, but to let off somebody else who broke something else.' J.H. Wigmore, A Trenrise on
the Anglo-American System ofEvidence, Boston: Little, Brown 8c Company 1940, ~ 2184. Dat
er sprake is van een `misleading epigram', wordt overtuigend aangetoond in United Stntes v. Leon,
468 U.S. 897, 941 (1984).
G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strnjvortlering 1993, Amhem: Gouda Quint 1993,
p. 24.
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optreden wordt losgemaakt van de bijbehorende strafzaak, wordt het reparatiedoel
ter zijde geschoven. Daarnaast gaat door deze ontkoppeling goeddeels het effect
van het demonstratiedoel verloren.
Voorts zijn er ook nog enige praktische bezwaren tegen deze alternatieven
voor bewijsuitsluiting. Niet bij iedere onrechtmatige bewijsgaring is ook de
gedraging van de desbetreffende opsporingsambtenaar laakbaar. Als al is vast te
stellen wie de `dader' is, dan kan een beroep op een strafuitsluitingsgrond
aansprakelijkheid verhinderen.
Het belangrijkste argument is evenwel dat de tuchtrechtelijke of strafrechtelijke correctie de onrechtmatigheid niet wegneemt. Uitsluitend het doel van preventie
is met een dergelijke aansprakelijkstelling gediend. Dit kan niet verhinderen dat
er nog steeds recht wordt gesproken op basis van onrechtmatig verkregen bewijs.
Met instemming haal ik Schalken aan die de voorkeur geeft aan bewijsuitsluiting
boven tuchtrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
`De onrechtmatigheid zel fwordt door een dergelijke correctie immers niet verefiend.
Het gaat hier niet om de vraag op welke wijze de politie vanwege haar onrechtmatig
gedrag het meest doeltreffend kan worden gecorrigeerd, maar op welke wijze een
in het kader van strafvordering gepleegde onrechtmatigheid binnen datzelfdesysteem
recht kan worden getrokken.''o'

Gezien de daaraan klevende nadelen is het tuchtrechtelijk of strafrechtelijk
aansprakelijk stellen van opsporingsambtenaren mijns inziens geen goed altematief
voor de bewijsuitsluitingsregel. Toch is voor het tuchtrecht en het strafrecht wel
degelijk een rol weggelegd in het kader van onrechtmatig overheidsoptreden. Niet
~oa
als vervanging van de bewijsuitsluitingsregel, maar wel als aanvullittg daarop.
Strafrechtelijke en civielrechtelijke schadevergoeding
In de rechtspraak is het een enkele maal voorgekomen dat schadevergoeding is
toegekend als reactie op vormverzuim.'os Er is evenwel van afgezien schadevergoeding op te nemen in art. 359a, omdat het wezenlijke verschillen vertoont met de
andere sancties.'ob Bij schadevergoeding vindt geen verrekening plaats met de
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T.M. Schalken, ZetJknnt vnn de rechtshandhnving. Over onrechrmatig verkregen bewijs in
strafzaken, Arnhem: Gouda Quint 1981, p. 65.
G.J.M. Corstens, Het Nedertands strafprocesrechr, Arnhem: Kluwer 2002, p. 657.
De commissie Moons wijst op HR 8 september 1987, NJ 1988, 453; HR 29 november 1988, NJ
1989, ~98. Hetbetreft in beide zaken de specifieke situatie dat bij een onttrekking (van overhemden)
aan het verkeer de redelijke termijn was geschonden en de schadevergoeding kon worden gebaseerd
op art. 36b lid 2 juncto art. 33c Sr.
G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strajirordering 1993, Amhem: Gouda Quint 1993,
p. 55. Vergelijk echter het zesde lid van art. 413 Sv van de Nederlandse Antillen en van Aruba,
waar schadevergoeding wel is opgenomen.

Conseguenties strafrecht
beslissingen over de strafzaak hetgeen bij de andere sancties wel het geval is.'o'
Verder is het onduidelijk hoe deze schadevergoedingsmogelijkheid zich verhoudt
tot andere schadevergoedingsmogelijkheden zoals art. 89 Sv'og of art. 6:162 BW.109
Het grootste gevaar van het opnemen van deze sanctie schuilt er wellicht in dat
de rollen worden omgedraaid en niet langer het gedrag van de verdachte centraal
staat, maar dat van de opsporings- en vervolgingsambtenaren. "o In de woorden
van Van Dorst:
`het geding verzandt in een debat over bijzaken, in die zin dat kwesties centraal
komen te staan die voor de beoordeling van de telastelegging en de strafwaardigheid
niet van belang zijn.'"'

Ofschoon ik instem met Van Dorst, wijs ik er op dat daaraan tot op zekere hoogte
ook nu al niet te ontkomen is. In bepaalde zaken lijkt het onrechtmatig-verkregenbewijsverweer centraal te staan. Het verschil is dat bij de behandeling van dit
verweer de relatie met de tenlastelegging en de strafwaardigheid niet uit het oog
wordt verloren. Niet elk onrechtmatig overheidsoptreden is daarop van invloed.
In die gevallen zou echter wel getracht kunnen worden om schadevergoeding te
vorderen.
Andere nadelen komen voort uit het eenzijdig benadrukken van het
reparatiedoel. En dan nog niet eens het reparatiedoel in de brede en oorspronkelijke
zin (herstel), maar een beperkte vorm daarvan (compensatie). Met het reparatiedoel
wordt beoogd de verdachte zoveel mogelijk in de processuele situatie te brengen
als waren zijn rechten niet geschaad. Schadevergoeding is wel een vorm van
compensatie, maar niet van herstel. Zoals we zullen zien bij strafvermindering
(~ 4.4.3), is compensatie een lapmiddel en derhalve is het in mijn optiek dan ook
geen deugdelijk alternatief.

Aan het starten van een civiele procedure kleven nog meer nadelen. Het
initiatief voor het starten van deze procedure ligt bij de verdachte. De verdachte
kan echter tal van redenen hebben om van deze mogelijkheid geen gebruik te
maken. Zo kunnen de hoge kosten, de lange procesduur en het risico de zaak niet
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rond te krijgen redenen zijn om af te zien van een civiele procedure. Sowieso is
een aparte procedure minder fraai, als het mogelijk is om binnen dezelfde procedure
daar reeds een consequentie aan te verbinden.
Uitsluitend als het gaat om gevallen waarin de strafprocedure geen
mogelijkheden biedt voor redres, is derhalve een schadevergoedingsactie
aangewezen. Net als bij de tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
dient de aanvullende rol die het schadevergoedingsrecht heeft, behouden te blijven.
Geen vervangende rol derhalve.
Conclusie
De opvatting van Enschedé, dat `onwettige methoden gelukkig met succes op andere
wijze [dan bewijsuitsluiting, MCDE] worden bestreden',"2 deel ik niet. Nietigheid
en de aparte bezwaarschriftprocedure zijn daarvoor niet geschikt alleen al vanwege
het feit dat ze geen werkelijke alternatieven zijn. Aan de aansprakelijkstelling op
grond van het tucht- of strafrecht kleven zoveel bezwaren dat er geen sprake is
van een deugdelijk alternatief. Het tucht- of strafrechtelijk sanctioneren van
onrechtmatig overheidsoptreden kan evenwel verdienstelijk zijn als aanvulling
op de bewijsuitsluitingsregel. Dit laatste geldt ook voor het compenseren van het
onrechtmatig overheidsoptreden door middel van een vergoeding van de geleden
schade.
9.2.4

Genuanceerde toepassing bewijsuitsluitingsregel

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn er zowel door de voorstanders van bewijsuitsluiting als vanwege de tegenstanders goede redenen voor hun standpunt aan te
voeren. Van polarisatie tussen voor- en tegenstanders is evenwel geen sprake,
veeleer resulteren de pro's en contra's in een genuanceerde toepassing van de
bewijsuitsluitingsregel, zoals we zullen zien. De argumenten van de voorstanders
keren duidelijk terug daar waar de uitsluitingsregel is uitgebreid door ook de
verboden vruchten onder de uitsluitingsregel te scharen ( ~ 4.2.5). De contraargumenten hebben voor tegenwicht gezorgd doorbelangrijke uitzonderingen aan
te brengen op de uitsluitingsregel, zodat het effect daarvan wordt gerelativeerd
(~ 4.2.6).
4.2.5

Reikwijdte bewijsuitsluiting

Niet alleen bewijsmateriaal dat rechtstreeks wordt verkregen door het onrechtmatige
overheidsoptreden, wordt bestreken door de bewijsuitsluitingsregel. Ook als
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onrechtmatig verkregen bewijs leidt tot ander bewijsmateriaal, zal dit materiaal
als ontoelaatbaar terzijde worden geschoven. Het later gevonden bewijsmateriaal
wordt `besmet' door de onrechtmatige gedraging in een eerder stadium. In de
Verenigde Staten is deze leer bekend als `the fruits ofthe poisonous tree doctrine',
zijn Duitse evenknie is de `Fernwirkung'. In de literatuur wordt in dit kader ook
wel onderscheiden tussen primair en secundair of direct en indirect bewijs. Onder
primair bewijs wordt verstaan dat het bewijs het rechtstreekse resultaat is van de
onrechtmatige opsporingsmethode. Onder secundairbewijs worden de verboden
vruchten geschaard.
De leer van de verboden vruchten, waarmee het bereik van de bewijsuitsluitingsregel werd uitgebreid, is in het leven geroepen om uitholling van de rechten
van de verdachte te voorkomen. Zo dient bijvoorbeeld materiaal dat wordt gevonden
naar aanleiding van een, in strijd met het zwijgrecht, afgedwongen verklaring te
worden uitgesloten. Het zwijgrecht zou illusoir worden als het mogelijk zou zijn
zo'n verklaring te gebruiken voor het vinden van ander belastend materiaal.
Er wordt niet al te lichtvaardig aanwezigheid van een verboden vrucht
aangenomen. Op de leer van de verboden vruchten kan een aantal beperkingen
worden aangebracht. A1 deze beperkingen houden verband met het causale verband
tussen de onrechtmatige gedraging en het nadien gevonden bewijsmateriaal (zie
~ 4.2.6.2).
4.2.6

Relativering bewijsuitsluitirtgsregel

Dat er sprake is van een genuanceerde toepassing van de bewijsuitsluitingsregel,
blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin hij meermalen stelt dat
onrechtmatig verkregen bewij s onderomstandigheden niet zou mogen meewerken
tot het bewijs."' De genuanceerde toepassing van de bewijsuitsluitingsregel houdt
in dat niet iedere onrechtmatige bewijsgaring automatisch leidt tot bewijsuitsluiting.
Een drietal relativeringen is op de bewijsuitsluitingsregel aangebracht.14 Voor
bewijsuitsluiting is vereist dat de geschonden norm dient ter bescherming van een
belang van de verdachte (zie ~ 4.2.6.1); verder is een causaal verband vereist tussen
de normschending en het bewijsmateriaal (zie ~ 4.2.6.2) en het belang van de
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verdachte dient ook daadwerkelijk door de normschending te zijn geschaad (zie
~ 4.2.6.3). Hierna zullen deze drie relativeringen uitgebreid worden behandeld,
daarnaast is in ~ 4.2.6.4 aandacht voor een Amerikaanse beperking op de
exclusionary rule: de `good faith exception'.
4.2.6.1

Relativiteit

De relativiteitseis, ook wel Schutznorm genoemd, houdt in dat de geschonden norm
het belang van de verdachte beoogt te beschermen.15 Deze eis is tweeledig:
enerzijds kan de nadruk op `beoogt te beschermen' worden gelegd, anderzijds op
`belang van de verdachte'.16
Belang van de verdachte
Om met het laatste te beginnen, er is niet voldaan aan de eis van relativiteit indien
het bewijs niet jegens de verdachte onrechtmatig is verkregen maar jegens een
derde."' In het telefoontap-arrest"8 was er bij een onrechtmatige telefoontap bij
A belastend materiaal gevonden jegens zijn partner-in-crime B. De Hoge Raad
oordeelde dat de telefoontap ten opzichte van B niet onrechtmatig was, zodat de
daaruit voortvloeiende onderzoeksgegevens tot het bewijs konden meewerken.
Ten opzichte van A was wel, maar jegens B was niet voldaan aan de
relativiteitseis.19 Een soortgelijke situatie deed zich voor in een arrest van de Hoge
Raad van 26 maart 2002.'ZO In deze zaak had een onrechtmatige doorzoeking van
een zolderkamer plaatsgevonden. Deze zolderkamer was bij de verdachte in gebruik,
zonder dat de bewoners van dit pand daarvan op de hoogte waren. De zolder werd
niet gebruikt voor bewoning, maar uitsluitend voor het opslaan van heroïne. De
doorzoeking is uitsluitend onrechtmatig jegens de bewoners van het desbetreffende
pand en derhalve niet onrechtmatig jegens de verdachte. Voor dit oordeel is het
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verder irrelevant dat de opsporingsambtenaren ten tijde van de doorzoeking
veronderstelden dat de zolder door de verdachte bewoond werd.
In de Verenigde Staten is het vereiste van relativiteit (`standing') de
belangrijkste beperking die is aangebracht op de exclusionary rule. Het is derhalve
niet verwonderlijk dat het standingvereiste ook buiten Amerikaans grondgebied
bekendheid geniet. Zo verwacht Rogall dat het standingvereiste naar Amerikaans
voorbeeld in de Duitse rechtspraak zal worden overgenomen.1z' Het vereiste van
standing ziet op twee elementen. In de eerste plaats kan de uitsluitingsregel niet
worden ingeroepen door iemand die geen verdachte is, omdat deze daarbij geen
belang heeft.122 Het is dus niet mogelijk dat een getuige zijn verklaring kan laten
uitsluiten, omdat deze als een verboden vrucht van een onrechtmatige huiszoeking
kan worden beschouwd. In de tweede plaats kan de verdachte slechts een beroep
doen op de uitsluitingsregel als zijn rechten zijn geschaad en niet als die van een
ander zijn geschonden.123 Als over standing wordt gesproken doelt men doorgaans
op dit laatste element. Het argument om deze restrictie op de exclusionary rule
aan te brengen is dat uitsluiting in deze gevallen nauwelijks het preventiedoel zou
dienen.
`This standing rule is premised on a recognition that the need for deterrence and
hence the rationale for excluding the evidence are strongest where the Government's
unlawful conduct would result in imposition of a criminal sanction on the victim
of the search.'124

De standingregel is in de Verenigde Staten veelvuldig toegepast. Bij het ontbreken
van standing is een beroep op de uitsluitingsregel kansloos. Dit automatisme heeft
echter ook een keerzijde. De gedachte achter de standingleer is, zoals gezegd, dat
uitsluiting bij het ontbreken van relativiteit geen noemenswaardig preventief effect
op het onrechtmatig overheidsoptreden heeft. Ten tijde van het aanbrengen van
deze restrictie op de exclusionary rule had men wellicht niet kunnen bevroeden
dat deze het onrechtmatig overheidsoptreden zou stimuleren. Dit was evengoed
het gevolg van het standingvereiste. Met de standingleer in het achterhoofd hebben
overheidsorganen namelijk meermalen bewust het Vierde Amendement van een
derde geschonden met het oog op het verkrijgen van bewijs tegen een verdachte.
In de spraakmakende zaak United States v. Payner'ZS was dit aan de orde. De IRS
(Internal Revenue Service) was een onderzoek begonnen naar de financiële
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activiteiten van Amerikaanse staatsburgers op de Bahama's. Op een gegeven
moment tijdens deze operatie werd de aandacht gevestigd op de Castle Bank, omdat
iemand die verdacht werd van drugssmokkel daar een bankrekening had. De IRS
smeedde vervolgens een plan om een attachékoffertje van de onderdirecteur van
de bank te onderscheppen tijdens zijn bezoek aan Miami. Terwijl de medewerker
van de bank aan het dineren was, werd zijn koffertje opgepikt in zijn hotelkamer.
De (400) documenten die zich in het koffertje bevonden werden gekopieerd, waarna
het koffertje weer werd teruggebracht voordat het diner ten einde was. De IRS
was totaal niet geïnteresseerd in de handel en wandel van de bank, slechts in die
van haar klanten. Eén van die klanten was Payner. Zijn frauduleus handelen kwam
door deze actie aan het licht. Hoewel Payner geen standing had op grond van het
Vierde Amendement sloot de rechter in eerste instantie het bewijs uit. De rechter
maakte daarbij gebruik van zijn `supervisory power':
`the District Court believed that the Due Process Clause of the Fifth amendment
and the inherent supervisory power of the federal courts required it to exclude
evidence tainted by the Government's "knowing and purposeful badfaith hostility
to any person's fundamental constitutional rights."'~Z6

De rechter die oordeelde in hoger beroep liet deze beslissing in stand op grond
van de `supervisory power', zonder daar het `Due Process'-element bij te betrekken.
Het Amerikaanse hooggerechtshof zag het evenwel anders. De `supervisory power'
mocht niet worden aangewend om het vereiste van standing te omzeilen. Hoewel
het Supreme Court begrip had voor de beslissing van de lagere rechters om ook
deze wijze van onrechtmatig overheidsoptreden terug te dringen, overweegt het:
'our cases also show that these unexceptional principles do not command the
exclusion of evidence in every case of illegality. Instead, they must be weighed
against the considerable harm that would flow from indiscriminate application of
an exclusionary rule. [...] Our cases have consistently recognized that unbending
application ofthe exclusionary sanction to enforce ideals ofgovemmental rectitude
would impede unacceptably the truth-finding functions ofjudge and jury. [...] After
all, it is the defendant, and not the constable, who stands trial.''Z'

Er was fundamentele kritiek van de dissenters bij dit arrest. Met het eenzijdig
benadrukken van het deterrence-doel, miskent het Supreme Court dat de rechterlijke
integriteit hier in het geding is. Deze uitspraak belet rechters om zich te distantiëren
van zeer onrechtmatig overheidsoptreden, sterker nog: zij worden gedwongen dat
optreden te bekrachtigen, aldus de dissenters. De `supervisory powers' zijn er
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volgens hen juist ten behoeve van het bewaken van deze integriteit. Bovendien
vinden de dissenters het verontrustend dat het Supreme Court het misbruiken van
het standingvereiste toelaat. Dit klemt te meer nu door de feitenrechter is vastgesteld
dat opsporingsambtenaren het advies krijgen bewijs te vergaren met behulp van
schending van de grondrechten van een derde. Bovendien is komen vast te staan
dat de IRS ook voor de toekomst van plan is dit advies ter harte te nemen. Op dit
punt concluderen zij dan ook het volgende.
`Whatever role those standing limitations may play, it is clear that they were never
intended to be a sword to be used by the Government in its deliberate choice to
sacrifice the constitutional rights of one person in order to prosecute another.''Zg

Leijten is beducht voor dit gevaar dat kleeft aan het vereiste van relativiteit.129 Hij
vraagt zich af of uit de relativiteitseis zou kunnen voortvloeien dat elk huis
onrechtmatig `mag' worden betreden om `er bewijs te verzamelen tegen een ander
dan de bewoner' en hij beantwoordt deze vraag -met enige twijfel -ontkennend.
Het Nederlandse recht biedt echter in tegenstelling tot het Amerikaanse recht de
mogelijkheid om, bij het doelbewust schenden van de rechten van derden om
materiaal te verzamelen tegen een verdachte, het openbaar ministerie nietontvankelijk te verklaren. De relativiteitseis geldt in dat geval niet onverkort (zie
hierna ~ 4.3.3.3).
Dat het standingvereiste in de Verenigde Staten ook op een andere manier
is gebruikt om aan bewijsuitsluiting te ontkomen, volgt uit de uitspraak People
v. Henley. "o In deze zaak werd met een beroep op het vereiste van standing niet
de uitsluitingsregel, maar de onrechtmatigheid gerelativeerd. Bij de gebroeders
Henley was zonder verlof tot huiszoeking binnengetreden door de politie. Hoewel
toestemming was gekregen van bewoner Jim Henley, was deze toestemming niet
rechtmatig verkregen. Jim Henley was namelijk staande gehouden en door de politie
naar huis gebracht om vervolgens te worden aangehouden zonder dat aan het
vereiste van `probable cause' was voldaan. Het onder die omstandigheden geven
van toestemming voor binnentreden wordt gezien als een verboden vrucht van
de voorafgaande handelingen. Het materiaal dat in de woning was gevonden mocht
niet voor het bewijs worden gebezigd in de zaak tegen Jim. Zijn broer Willie
ontsprong de dans evenwel niet. Het materiaal dat in de woning was aangetroffen
mocht tegen hem worden gebruikt. Normaliter zou Willie standing hebben gehad
bij het onrechtmatig binnentreden van zijn woning en zou dat bewijs ook niet tegen
hem mogen worden gebruikt. Maar de vereiste standing ontbrak voor Willie
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daarentegen bij hetprimaire onrechtmatig handelen. De toestemming die Jim had
gegeven was onrechtmatig verkregen ten opzichte van hemzelf, maar werd
beschouwd als rechtmatig verkregen ten opzichte van zijn broer.13' Deze kronkel
dient in mijn ogen geen navolging te vinden. Het is mijns inziens niet mogelijk
dat iets dat onrechtmatig is ten opzichte van de één rechtmatig is ten opzichte van
de ander. Relativeringen worden niet aangebracht op de onrechtmatigheid maar
op de uitsluitingsregel. Dat lijkt in deze casus uit het oog verloren. Chief Judge
Cooke kan zich dan ook niet vinden in deze redenering:
`If the consent is invalid, the entry is unlawful. That the invalidity has its genesis
in illegal conduct against the consenting party should not render the consent any
less constitutionally infirm as to the nonconsenting party. [...] By the warrantless
entry, there has been a common invasion of the rights of both the consenting and
nonconsenting parties. There has been asserted against both the samejustification
for the invasion-consent. When that jusitification falls, forwhateverreason, itmust
fall for both.'132

Onrechtmatig overheidsoptreden zal niet tot bewijsuitsluiting leiden als de
onrechtmatigheden jegens een ander dan de verdachte zijn begaan. Indien echter
bewust de belangen van derden zijn geschonden ter verkrijging van belastend
materiaal tegen de verdachte, zal aan het onrechtmatig optreden een consequentie
kunnen worden verbonden.
Beoogt te beschermen

De tweede vraag met betrekking tot de relativiteit is die van de aard van de
geschonden norm: wàt beoogt de norm te beschermen. Niet iedere norm ziet in de eerste plaats - op het belang van de verdachte. Met name zogenaamde
instructienormen hebben niet in de eerste plaats betrekking op het belang van de
verdachte.133 Deze normen kunnen wel het belang van de verdachte bevorderen,
maar zij waarborgen het niet.134 Zo is het niet reglementair als de belastingdienst
spontaan informatie verstrekt zonder dat het hoofd van desbetreffende eenheid
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daarin is gekend. Deze regel heeft echter niet het oog op de waarborging van de
rechten van de verdachte of andere derden, maar strekt `ter bevordering van de
doelmatigheid van het functioneren van de belastingdienst en andere overheidsinstellingen'.15
In de VS speelt het onderscheid instructie- en waarborgnormen niet bij het
Vierde Amendement; het Vierde Amendement omvat geen instructienormen. Wel
komen in lagere regelgeving soms instructienormen voor. Het leidend criterium
daarbij is dat een vormverzuim dat `has no effect on the substantial rights of the
accused' niet tot uitsluiting leidt. Een voorbeeld van een instructienorm is de
bepaling, die voorschrijft: aan degene die toestemming geeft voor het in beslag
nemen van bepaalde zaken, wordt een lijst met de bij die gelegenheid inbeslaggenomen voorwerpen overhandigd. Het inbeslaggenomene kan, ook als deze lijst niet
is afgegeven, tot het bewijs worden gebezigd.136 Kortom, wordt een instructienorm
geschonden, dan leidt dit niet tot bewijsuitsluiting vanwege de verkrijging.
In Duitsland is de in 1958 door het Bundesgerichtshof ontwikkelde `Rechtskreistheorie' op dit punt interessant. "' Volgens deze theorie vloeit uit schending
van een verkrijgingsverbod pas een gebruiksverbod voort indien schending van
deze bepaling een grond voor cassatie (`Revision') zou opleveren. Het hof stelt
voorop dat niet ieder vormverzuim tot cassatie hoeft te leiden. Er bestaat een
natuurlijke rangorde van procedurevoorschriften.138 Van geval tot geval dient te
worden bekeken of een vormverzuim tot cassatie aanleiding geeft, behoudens
schending van `blof3en Ordnungsvorschriften' waarbij dit niet eens in Frage komt.139
Voor de beantwoording van de vraag of een vormverzuim cassabel is, dient te
worden nagegaan of de `rechtskring' van de beklaagde daardoor wezenlijk is
geraakt. Een doorslaggevende rol speelt daarbij wiens belang de wetgever met
opneming van de bepaling beoogde te beschermen.
De Rechtskreistheorie is in Duitsland sterk bekritiseerd. "o Zo wordt betoogd
dat de verdachte er recht op heeft dat ook andere voorschriften dan de bepalingen
die zijn belangen beschermen, in acht worden genomen. Als voorschriften niet
in acht zijn genomen die in het algemeen de `Justizfbrmigkeit des Verfahrens'
135
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waarborgen, dan raakt dit ook de rechtskring van de verdachte.14' Een gebruiksverbod kan in dat geval ook aangewezen zijn. Het vereiste dat de rechtskring van de
verdachte geraakt moet zijn, is als onderscheidend criterium minder geschikt.
Het BGH heeft in zijn rechtspraak ook niet steevast de vraag, of schending
van een verkrijgingsverbod leidt tot een gebruiksverbod, met behulp van de
Rechtskreistheorie beantwoord. Zo bepaalt art. 81 a StPO dat bloedafname door
een arts dient te geschieden. In een zaak waarin het rijden onder invloed ten laste
was gelegd, was het bloed door een verpleegster in opleiding afgenomen. Het doel
dat art 81a StPO beoogt te beschermen is een buitenprocessueel doel, namelijk
dat van de gezondheid van de verdachte."Z Met behulp van de Rechtskreistheorie
had geconcludeerd kunnen worden dat de rechtskring van de verdachte niet geraakt
is. Het BGH komt echter tot deze uitkomst door middel van een belangenafweging.
Het belang van de verdachte dat behoedzaam met zijn lijf en leden (en rechten)
wordt omgesprongen, wordt afgewogen tegen het algemeen belang dat gediend
is met een effectieve strafrechtspleging. De gemaakte fout is niet van dien aard
dat het belang van de opheldering van een strafbaar feit daarvoor moet wijken,
aldus het BGH.143
In het algemeen wordt aangenomen dat de Rechtskreistheorie inmiddels als
achterhaald moet worden beschouwd.144 Het BGH heeft zelf ook afstand genomen
van deze rechtspraak door in een later arrest te overwegen dat niet alleen relevant
is ter bescherming van wiens belang de bepaling is opgenomen, maar ook welke
gevolgen het verzuim heeft op de rechtspositie van de verdachte.145 Dat de
Rechtskreistheorie door het BGH geheel zou zijn verlaten, is echter discutabel.
In een arrest van 1992 overweegt het hofnog dat als het geschonden procedurevoorschrift niet of niet in de eerste plaats het belang van de verdachte beoogt te
beschermen, een gebruiksverbod niet voor de hand ligt. Het hof haakt vervolgens
zelfs expliciet aan bij het arrest uit 1958.16
Spendel formuleerde de volgende vuistregels voor de rechtspraak om te
bepalen of er sprake is van een norm die het belang van de verdachte beoogt te
beschermen: de inbreuken op `MuLi'-bepalingen die voorschriften van dwingend
recht bevatten, kunnen in cassatie worden getoetst; inbreuken op `Soll'-bepalingen
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kunnen, voor zover er sprake is van een dwingend karakter, eveneens in cassatie
worden getoetst; inbreuken op instructieregels en regels van orde kunnen nimmer
tot cassatie leiden.147
In Nederland is voor bewijsuitsluiting nodig dat de norm die is geschonden
het belang van de verdachte beoogt te beschermen. Instructienormen waarborgen
niet een dergelijk belang. Het niet naleven van deze normen levert geen onrechtmatig, maar onregelmatig verkregen bewijs op.
Afsluiting
Een belangrijke beperking op de uitsluitingsregel votmt het vereiste van relativiteit.
Toepassing van de uitsluitingsregel blijft in de eerste plaats achterwege als de
onrechtmatigheid jegens een ander dan de verdachte is begaan. In de tweede plaats
zal bewijs niet worden uitgesloten als het vormverzuim betrekking had op een norm
die niet het belang van de verdachte beoogt te beschermen.
Volgens Buruma kan de relativiteitseis in navolging van de rechtspraak van
het EHRM in de toekomst een andere invullíng krijgen: het gaat in de rechtspraak
van het Straatsburgse Hof
`niet meer om de vraag of verdachte i n een belang was geschaad, maar om de vraag
of inet de overtreden norm de eerlijkheid van het proces van verdachte was
aangetast."'a

Het Khan-arrest diende hier als voorbeeld.149 In dit arrest oordeelde het Hof dat
gebruik van met schending van art. 8 EVRM verkregen bewijsmateriaal de
eerlijkheid van het strafproces niet hoeft aan te tasten. Aan het vereiste van art.
6 EVRM is voldaan als de procedure als geheel fair is geweest. In mijn optiek
verdient het Khanarrest, dat uitgebreid behandeld wordt in ~ 5.3.3.1, geen
navolging. Aan een herinterpretatie van de relativiteitseis is mijns inziens geen
behoefte. Verzuim van instructienornien, die per definitie niet van invloed zijn
op de eerlijkheid van het proces, kan thans reeds niet tot uitsluiting van het bewijs
leiden. Wanneer het gaat om onrechtmatigheden jegens een derde, dan kan door
de verdachte op de uitsluitingsregel geen beroep worden gedaan. Bovendien wordt
het bewijs ook niet uitgesloten als welliswaar in abstracto is voldaan aan de twee
eisen van relativiteit, doch de verdachte daardoor in concreto niet is geschaad (~
4.2.6.3). Het fair-trialcriterium kan daarentegen juist dienst doen als bewust de
rechten van een derde worden geschonden opdat jegens de verdachte belastend
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materiaal kan worden gevonden. Op deze manier wordt het vereiste van relativiteit
begrensd door het fair-trialbeginsel.
4.2.6.2

Causaliteit'so

Naast het vereiste van relativiteit is ook causaliteit een voorwaarde om tot uitsluiting
van onrechtmatig verkregen bewijs te komen. In het bijzonder speelt de causaliteit
een rol bij het bepalen of sprake is van een verboden vrucht. Er is een viertal
mogelijkheden waarbij niet (langer) sprake is van causaal verband tussen de
onrechtmatige gedraging en het gevonden bewijsmateriaal.
Ontbreken causaliteit
In de eerste plaats kan het oorzakelijk verband ontbreken. Er is bijvoorbeeld
onvoldoende causaal verband tussen een onrechtmatige detentie en de tijdens die
detentie afgelegde verklaring om tot uitsluiting van deze verklaring te komen.'s'
In vroeger tijden werd hier evenwel anders over gedacht. In 1975 stelt Melai over
de onrechtmatige vrijheidsbeneming:
`[d]e tijdens de onrechtmatige detentie door de verdachte afgelegde verklaringen
zul len niet tegen de verdachte mogen worden gebruikt voor zover de detentie plaats
vond met het oog op het verzamelen van dit bewijsmateriaal.'152

Op het eerste gezicht lijkt hier wellicht sprake van een causaal verband, maar er
is slechts een temporeel verband: `post sed non propter! (daarna, maar niet
daardoor).'153 Voor uitsluiting van een onder die omstandigheden afgelegde
verklaring is meer nodig:
`Dat meerdere kan in zo'n geval bestaan in de aantoonbare pressie die door de [...]
vrijheidsbeneming op de verdachte is uitgeoefend.'tsa

In de Verenigde Staten ziet men een aan de Nederlandse situatie ietwat tegengestelde benadering. Naar Amerikaans recht kan een onrechtmatige vrijheidsbeneming
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in beginsel niet worden geheeld door het geven van de `Miranda warnings'.155 Dit
neemt niet weg dat de verklaring onder omstandigheden kan worden toegelaten,
maar het ligt dan op de weg van het openbaar ministerie om aan te tonen dat de
detentie niet heeft geleid tot ontoelaatbare pressie.156 In Nederland zal het bewijs
in beginsel juist zijn toegelaten en is het aan de verdachte om omstandigheden
aan te voeren die aan toelating in de weg staan.

Doorbroken causaliteit
Nauw verwant aan het voorgaande causaliteitsgebrek is de situatie waarbij het
causale verband is onderbroken of afgezwakt. Het toepassingsbereik van de
doorbroken causaliteit is beperkt tot de verboden vruchten.157 In de Verenigde
Staten wordt deze restrictie `attenuation of the taint'158 genoemd, terwijl in
Duitsland wordt gesproken over het `unterbrochen' of `verdunnt' zijn van `die
Kausalkette'.159 Ook in Nederland is er geen sprake van verboden vruchten als
het causale verband tussen de onrechtmatige gedraging en het uiteindelijk gevonden
bewijsmateriaal is onderbroken of afgezwakt. Een voorbeeld waarbij het causale
verband is onderbroken, is HR 26 januari 1988.'bo De verdachte had tweemaal
een belastende verklaring afgelegd welke niet vooraf was gegaan door een cautie.
Het niet geven van een cautie leidt normaliter tot onbruikbaarheid van de verklaring
voor het bewijs.1ó' Dit ligt echter anders als - en dit was in casu aan de orde vervolgens de cautie wordt gegeven en de verdachte wederom een belastende
verklaring aflegt.162 In dit geval neemt de Hoge Raad aan dat het causale verband
tussen de afgelegde verklaringen en het in eerste instantie niet wijzen op het recht
van de verdachte om te zwijgen is doorbroken. Alleen bewijsmateriaal dat
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uitsluitend door163 het onrechtmatige politieoptreden is verkregen, dient te worden
uitgesloten.'ba
Dat de voorgaande twee causaliteits-`gebreken' nauw verwant zijn, wordt
geïllustreerd door de wetsgeschiedenis van art. 359a. De memorie van toelichting
bepaalt over de leer van de verboden vruchten:
`Dit betekent dat, ook al vloeien alle onderzoeksresultaten voort uit onrechtmatig
handelen, in den beginne, later verkregen - secundair - bewijsmateriaal niet behoeft
te worden uitgesloten wanneer maar aannemelijk is dat er ook andere factoren aan
die verkrijging van secundair materiaal hebben bijgedragen."bs

De minister adstrueerde dit met een voorbeeld waarbij na een onrechtmatige
huiszoeking de verdachte werd aangehouden. Als deze vervolgens- nadat hem
de cautie is gegeven - een belastende verklaring aflegt dan mag die voor het bewijs
worden gebezigd.166 De D66-fractie vond dit geen gelukkig gekozen voorbeeld,
zij wezen erop:
`dat de verdachte ondanks de cautie, een bekentenis kan afleggen omdat hij
geconfronteerd wordt met belastend materiaal dat tijdens de onrechtmatige
huiszoeking is gevonden.i167

De vraag of de bekentenis in dat geval gezien moest worden als een rechtstreekse
vrucht van de onrechtmatige huiszceking en om die reden moest worden uitgesloten
beantwoordde de minister ontkennend, omdat `het verhoor van de verdachte op
zichzelf rechtmatig is geweest.'168

Mijns inziens is er een verschil tussen de situatie zoals beschreven door de
minister en de interpretatie door de D66-fractie. Als we aannemen dat in het eerste
voorbeeld de verdachte geen belastend materiaal is voorgehouden, is er tussen
de verklaring en de onrechtmatige huiszoeking~aanhouding slechts sprake van een
temporeel en geen causaal verband (de eerste categorie). Dat deze verklaring
volgens de minister tot het bewijs kan worden gebezigd is geheel in de lijn van
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de rechtspraak. In het voorbeeld van de D66-fractie ligt de situatie anders, hierbij
is het resultaat van de huiszoeking voorgehouden. De verklaring kan dan slechts
worden gebruikt als de causaliteitsketen is doorbroken of afgezwakt (de tweede
categorie).
Door Knigge en Corstens wordt aangenomen dat ook de vruchten die
voornamelijk het gevolg zijn van de onrechtmatigheid kunnen worden uitgesloten. tb9
Dit baseren zij op vroegere rechtspraak van de Hoge Raad waarin deze de
formulering `rechtstreeks dan wel in belangrijke mate' bezigde. "o A-G Jdrg stemt
er mee in dat de rechter de vrijheid moet worden gelaten om bewijsmateriaal dat
in overwegende mate het resultaat is van onrechtmatig overheidsoptreden, uit te
sluiten."' In het tweede voorbeeld, van de D66-fractie, is het dus geenszins zeker
dat de rechter de verklaring niet zal uitsluiten.
Ook als de eis voor causaal verband beperkt wordt tot bewijs dat rechtstreeks
(zonder `in belangrijke mate') voortvloeit uit de onrechtmatige gedraging, kan
in het door de D66-fractie gegeven voorbeeld de verklaring van het bewij s wellicht
worden uitgesloten. Daarop wijst het arrest Sleutelbos II,"Z waarin een verklaring
niet tot het bewijs mocht meewerken omdat
`[aJannemelijk is dat de verdachte uitsluitend [mijn curs., MCDE] tot deze
bekentenis is gekomen doordat hem de vrucht van voormeld met schending van
zijn huisrecht ingesteld onderzoek- het inbeslaggenomen vuurwapen met munitie
- is voorgehouden, zodat de bekentenis evenmin kan meewerken tot het bewijs'.

Dat de verdachte de verklaring op drie zittingen herhaalde, deed daar niet aan af.
Met andere woorden, de cautie heeft in deze zaak het causale verband niet
doorbroken of afgezwakt. In een andere zaak werd dezelfde maatstaf aangelegd,
zij het dat het hof het ditmaal niet aannemelijk achtte dat de verdachte uitsluitend
door het voorhouden van het onrechtmatig verkregene een bekentenis aflegde.
De Hoge Raad liet het arrest in stand.13
Gelijk als in het geval waarin causaliteit (ogenschijnlijk) ontbreekt is het in
Nederland aan de verdachte om aannemelijk te maken dat er een causaal verband
is (blijven bestaan) tussen zijn verklaring en de eerdere onrechtmatigheid. In de
Verenigde Staten ligt de bewijslast om de doorbreking van het causaal verband
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aan te tonen, wederom bij het openbaar ministerie. Dat zal daar een zware dobber
aan hebben, omdat de causaliteit wordt voorondersteld. In de woorden van LaFave:
`it is crystal clear that giving the defendant the Miranda warnings will not break
the causal chain between an illegal search and a subsequent confession."'

Onmogelijk is het aantonen van doorbroken causaliteit voor het openbaar ministerie
evenwel niet. Te denken valt aan het geval van een verdachte die ruiterlijk toegeeft
dat hij ook een verklaring zou hebben afgelegd indien de politie zijn appartement
niet onrechtmatig had doorzocht.15
Een andere mogelijkheid om de causaliteitsketen te onderbreken is het
verkrijgen van toestemming. Als na een onrechtmatige aanhouding de verdachte
vervolgens instemt met een huiszoeking, kunnen de daarbij aangetroffen verdovende
middelen tot het bewijs worden gebezigd.1ó Door het geven van toestemming
bestaat er niet langer een verband tussen de aanhouding en de huiszoeking. Een
eventuele onrechtmatigheid bij het staande houden is in dit geval niet van invloed
op de rechtmatigheid van de huiszoeking. A-G Fokkens wijst er nog op dat de
`enkele omstandigheid dat op onrechtmatige wijze bezwarend materiaal tegen
iemand is aangetroffen' nog niet betekent dat geen vrijwillige toestemming kan
worden gegeven voor verder onderzoek."' De raadsman slaagde er i.c. niet in om
aan te tonen dat de toestemming niet vrijwillig was gegeven.18
Alternatieve causaliteit
De derde situatie waarin de vraag naar causaal verband tussen het onrechtmatig
overheidsoptreden en het gevonden bewijs ontkennend wordt beantwoord, valt
aan te duiden als de alternatieve causaliteit. De alternatieve causaliteit komt er
op neer dat het gevonden bewijsmateriaal niet alleen is voortgesproten uit de
onrechtmatige gedraging, maar ook uit een daarvan onafhankelijke bron. Dit staat
bekend als het vraagstuk van de `Independent Source', `das Bestehen eines
eigenstíindigen Erkenntnisvorgangs', ook wel genoemd `Alternative Kausalverliiufe'. Een onafhankelijke bron kan zich op twee manieren voordoen. In de eerste
plaats omdat hetzelfde materiaal langs twee trajecten, een onrechtmatig verlopen
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en een geheel rechtmatig verlopen traj ect, ter beschikking is gekomen. Het bewij s
is zogezegd tweemaal gevonden. De tweede situatie van alternatieve causaliteit
kan zich voordoen als een rechtmatig traject zich splitst in een rechtmatig en een
onrechtmatig traject en achtereenvolgens bewijsmateriaal is gevonden. In eerste
instantie werd bewij s onrechtmatig vergaard, terwijl in een latere fase via het reeds
afgesplitste rechtmatige traj ect hetzelfde en soortgelijk materiaal werd gevonden.
In beide gevallen moet er sprake zijn van twee naast elkaar bestaande trajecten.
Verder mag het onrechtmatige traject niet van invloed zijn geweest op het verloop
van het andere - rechtmatige - traject.19 Beide mogelijkheden doen wellicht
enigszins gekunsteld aan. Dat het hier echter niet om een slechts in theorie
voorkomende beperking gaat, zal ik aantonen met behulp van twee aan de
Amerikaanse jurisprudentie ontleende voorbeelden van de `independent source
doctrine'.
Allereerst wijs ik op de zaak Burke v. United States,'go waarbij hetzelfde
materiaal tweemaal werd gevonden. In het kader van een onderzoek ter opheldering
van een roofoverval werd bij een verdachte onrechtmatig binnengetreden. De politie
ontdekte tussen zijn bezittingen een uniform, dat sterke gelijkenis vertoonde met
het uniform dat de dader van de overval droeg. De verklaring van de politie dat
de verdachte dit uniform bezat, werd toegelaten tot het bewijs. De reden hiervoor
was dat een andere politieagent vóór de onrechtmatige huiszoeking reeds rechtmatig
had vastgesteld dat de verdachte dit unifotm in zijn bezit had. Het zal niet verbazen
dat zulk een type situatie zich niet dikwijls voordoet. Doorgaans wordt bewijsmateriaal immers in beslag genomen en kan het om die reden onmogelijk een tweede
maal worden gevonden.
Voor een voorbeeld waarin bewijs achtereenvolgens onrechtmatig en
rechtmatig werd gevonden behandel ik Segura v. United States.18' In een drugszaak
werd, in afwachting van een huiszoekingsbevel dat uitsluitend om administratieve
redenen niet direct kon worden afgegeven, een pand geobserveerd om veilig te
stellen dat bewijsmateriaal niet zou worden verdonkeremaand. Toen één van de
verdachten zich in het gebouw vertoonde, werd hij gearresteerd en meegevoerd
naar het appartement van zijn medeverdachte. De politie trad vervolgens zonder
toestemming te vragen ofte krijgen binnen. Terwijl de opsporingsambtenaren even
rondkeken zagen ze `in plain view' cocaïne liggen. De twee verdachten werden
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In de situatie dat hereljde materiaal zowel rechtmatig als onrechtmatig is verkregen, hoeft bij dit
vereiste niet uitgebreid stil te worden gestaan als het bewijs eerst rechtmatig en vervolgens
onrechtmatig is verkregen. In dat geval is het immers onmogelijk dat het rechtmatig verkregen
bewijsmateriaal de vrucht zou zijn van onrechtmatig verkregen bewijs. Zie Wnldrip v. State, 267
Ga. 739, 482 S.E.2d 299 (1997). Strikt genomen is dan sprake van `ontbreken causaliteit'. Zie United
Stntes v. Ibarra-Sanchez, 203 F.3d 356 (Sth Cir.2000).
328 F.2d 399 (lst Cir. (Mass.) 1964).
468 U.S. 796 (1984). Zie ook Murray v. United States 487 U.S. 533 (1988).
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in hechtenis genomen en twee agenten bleven in het appartement wachten op het
huiszoekingsbevel. Negentien uur later arriveerden hun collega's met het bevel
en werd de flat doorzocht. De agenten vonden vervolgens cocáine en aantekeningen
over drugstransacties. Dit bewijsmateriaal was niet onrechtmatig verkregen, omdat
het huiszoekingsbevel werd afgegeven op gronden die geen enkel verband hielden
met het eerste binnentreden. Het was ook ruim voor het binnentreden bekend dat
een huiszoekingsbevel zou worden afgegeven. Kortom, er werd niet voortgeborduurd op het binnentreden,18z maar op het reeds geruime tijd daarvoor in gang
gezette traject waarbij een huiszoekingsbevel werd afgegeven.183 Op het
vorenstaande kan wel het een en ander worden afgedongen. Het is immers dubieus
of het rechtmatige traject op geen enkele wijze is beïnvloed. In juridische zin is
de stelling, dat het onrechtmatige traject het rechtmatige traject niet heeft besmet,
wellicht houdbaar, maar of dit ook in feitelijke zin kan worden volgehouden is
de vraag. Als de verdachten niet waren gearresteerd, was de cocaïne wellicht
verplaatst. Het `bevriezen' van de situatie kan derhalve van invloed zijn geweest
op het welslagen van het rechtmatige traject. Het Supreme Court schoof dit
argument echter als `speculatief terzijde.
In de Nederlandse rechtspraak is de alternatieve causaliteit niet met zoveel
woorden terug te vinden. Toch wordt zij mijns inziens wel toegepast. De rechter
is immers vrij in het bepalen welke bewijsmiddelen hij aan zijn beslissing ten
grondslag legt (en welke niet). In het voorbeeld over het uniform zou onze
strafrechter waarschijnlijk de verklaring die voortvloeide uit de onrechtmatige
huiszoeking buiten beschouwing laten en zijn beslissing staven met de andere
verklaring.'84 Ook het tweede voorbeeld van alternatieve causaliteit, er zou in dit
geval ook van ingehaalde causaliteit kunnen worden gesproken, heeft in de
Nederlandse rechtspraak navolging gekregen. In een zaak waarbij eerst zonder
en vervolgens met een machtiging van de rechter-commissaris een telefoon werd
afgetapt, gaf de advocaat-generaal Meijers als zijn mening:
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OfhetbinnentredenonrechtmatigwaskonvolgenshetAmerikaansehooggerechtshofinhetmidden
blijven, omdat het bewijs geen vrucht van dat binnentreden kon zijn. Ook bij onrechtmatig
binnentreden was het bewijs sowieso toelaatbaar omdat het van een `independent source' afkomstig
was, namelijk van een huiszoeking na het verkrijgen van een huiszoekingsbevel.
Zie voor een voorbeeld in de Duitse rechtspraak BGH 22 februari 1978, BGHSt 27, 355. In deze
zaak was de verdachte geconfronteerd met een onrechtmatige bandopname. Vervolgens legde de
verdachte een verklaring af. De delen van de verklaring die overeenkwamen met de inhoud van
de bandopname werden uitgesloten van het bewijs. De delen die geen overeenkomsten vertoonden
met de bandopname waren wel toelaatbaar. De onrechtmatige bandopname kon niet aan deze delen
van de verklaring ten grondslag liggen. Volgens het Bundesgerichtshof moet er dan wel een
`eigenstándigen Erkenntnisvorgang' zijn. Zie voor kritiek op deze a-contrario redenering K. Harris,
Verwertungsverbote fur mittelbar erlangte Beweismittel: Die Femwirkungsdoktrin in der
Rechtsprechung im deutschen und amerikanischen Recht, Slrnfverteidiger 1991, p. 313-322, m.n.
p. 320 en 322.
Vgl. HR 20 januari 1981, NJ 1981, 339.

Consequenties strafrecht
`Het hof heeft aan zijn vaststellingen, zonder schending van enige rechtsregel, het
oordeel kunnen verbinden dat het mogelijkerwijs afluisteren zonder machtiging
[...] het na machtiging verkregen bewijs niet vitieert. In dit oordeel ligt besloten
het op feitelijke waarderingen gebaseerde standpunt van het hof dat de gesprekken
die voor de machtiging zijn afgeluisterd geen materiaal hebben opgeleverd dat in
het geheel van de bewijsgaring een de rechtmatigheid van die bewijsgaring rakende
schakel vormde.'~as

Theoretische alternatieve causaliteit
De vierde en laatste beperking van de causaliteit is een variant van de alternatieve
causaliteit, veelal bekend onder de uit het Amerikaanse recht stammende benaming
`inevitable discovery exception'. De fraaie Duitse benaming is: `Hypothetische
Ermittlungsverláufe'. Van een `inevitable discovery' is sprake als het gevonden
bewijsmateriaal ook op rechtmatige wijze zou zijn worden verkregen. Deze
beperking van de causaliteit is in de Nederlandse literatuur wel bepleit,186 maar
is nog een zeldzaamheid in de jurisprudentie.'g' Voor de beantwoording van de
vraag of ons nationale strafrecht ruimte biedt voor deze restrictie van de leer van
de verboden vruchten is wederom een uitstapje naar het Amerikaanse en Duitse
recht op zijn plaats.
~
Inevitable discovery
De `inevitable discovery exception' is een variant op de `independent source
doctrine'. Ook bij de `inevitable discovery' is er sprake van twee naast elkaar
bestaande opsporingstrajecten. De `inevitable discovery' verschilt in zoverre van
de alternatieve causaliteit dat het rechtmatige traject niet is afgemaakt, omdat het
bewijs al onrechtmatig was verkregen. Zou dit traject, in plaats van het onrechtmatige traject, wel tot het einde zijn volbracht, dan was onvermijdelijk ook op het
omstreden bewijs gestuit.
In de Verenigde Staten deed de inevitable discovery doctrine zijn intrede
in 1984 met de zaak Nix v. Williams.'gg In verband met de verdwijning van een
10 jarig meisje werd Williams gearresteerd. Voor verhoor werd Williams
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HR 18 november 1986, NJ 1987, 276 m.nt. 'tH.
J.W. Fokkens, `De exclusionary rule in hetNederlandse strafproces', in: J. W. Fokkens en N. Keijzer
(red.), Beginselen (G.E. Mulder-bundel), Amhem: Gouda Quint 1981, p. 89-105, i.h.b. 102-103
en zijn Bewijzen in het strnjproces, Studiepockets Strafrecht nr. 3, ZwoHe: Tjeenk Willink 1984,
p. 65-66; T.M. Schalken, ZelJknnt vnn tle rechtshnntihnving. Over onrechtmntig verkregen bewíjs
in strnfznken, Amhem: Gouda Quint 1981, p. 82-85.
Volgens M.J. Grapperhaus en J. Nieuwenhuys,'De gevolgen van onrechtmatige bewijsgaring. Een
overzicht.' NJB 1990, p. 769-775, accepteert de Hoge Raad in HR 7 maart 1989, DD 89.306, het
'inevitable discovery'-criterium als beperking op de 'exclusionary rule'. Uit de conclusie van
Fokkens, zoals die -samengevat- is weergeven op p. 774, volgt mijns inziens dat hier eerder sprake
was van altematieve causaliteit. HR 16 april 2002, NJ 2002, 359 lijkt daarentegen wel een eerste
aanzet daartce.
467 U.S. 431 (1984).
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overgebracht naar het politiebureau. Tij dens de autorit daarheen vond er een gesprek
plaats tussen één van de politieagenten en Williams, hetgeen resulteerde in een
belastende verklaring van Williams. Deze verklaring leidde tot de vindplaats van
het levenloze lichaam van het slachtoffer. Aan de advocaat van Williams was
toegezegd dat tijdens de autorit geen vragen zouden worden gesteld. De verklaring
was derhalve onrechtmatig verkregen en werd in Brewer v. Williams189 uitgesloten
van het bewijs. In de zaak die daarop volgde, Nix v. Williams,190 werd Williams'
verklaring niet tot het bewijs gebezigd maar wel hetgeen dat was geconstateerd
omtrent de plaats en de staat van het lichaam. Williams' betoog dat ook dit
bewijsmateriaal moest worden uitgesloten omdat het een verboden vrucht was van
zijn verklaring, faalde. Op het moment dat Williams zijn belastende verklaring
aflegde, was er namelijk al een grote zoekactie op touw gezet. Als Williams geen
verklaring had afgelegd, zou binnen een paar uur het lichaam (op dezelfde plaats
en in dezelfde staat) ook gevonden zijn.
De ratio achter de `inevitable discovery exception' is, dat de overheid niet
in een gunstiger positie komt dan waarin zij zou zijn geweest als de onrechtmatigheid niet zou hebben plaatsgehad. Het materiaal dat is gevonden door het
onrechtmatige optreden is toelaatbaar als hetzelfde materiaal ook op rechtmatige
wijze zou zijn verkregen. De voornaamste reden voor bewijsuitsluiting in de
Verenigde Staten is het terugdringen van onrechtmatig politieoptreden.19' Dit
terugdringen gaat echter niet zover dat de overheid daardoor in een slechtere positie
zou moeten komen dan zij zou zijn geweest bij rechtmatig optreden dat tot hetzelfde
bewijsmateriaal zou hebben geleid.192
Het Supreme Court eist, wil er sprake zijn van `inevitable discovery', op
tweeërlei manieren de objectieve zekerheid dat het bewijs ook op rechtmatige wijze
zou zijn gevonden. In de eerste plaats moet de andere onafhankelijke onderzoekslijn
al zijn aangevangen vóórdat het bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze is vergaard.
In de tweede plaats moet vaststaan dat doorzetting van de onderzoekslijn ook
daadwerkelijk zou hebben geleid tot het verkrijgen van het bewijsmateriaal op
rechtmatige wijze.
~

Hypothetische Ermittlungsverl~ufe

Nu we hebben gezien hoe in de Verenigde Staten wordt omgegaan met de
`inevitable discovery', is de vraag hoe daar in Duitsland tegenaan wordt gekeken.
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430 U.S. 387 (1977).
467 U.S. 431 ( 1984).
Zie (reeds aangehaald, ~ 4.2.2.1) United Stntes v. Janis, 428 U.S. 433, 466 (1976): `[t]he Court
has established that the "prime purpose" of the rule, if not the sole one, "is tot deter future unlawful
police misconduct".'
Nix v. Witliams, 467 U.S. 431 (1984).

Conseguenties strafrecht
In een beslissing van het Bundesgerichtshof van 24 augustus 1983193 werd
uitgemaakt dat er geen sprake is van `Fernwirkung' als in theorie de mogelijkheid
bestaat dat het bewijsmateriaal ook op rechtmatige wijze had kunnen worden
gevonden. Het betrof een zaak waarbij valse zegels in omloop waren gebracht.
Door middel van een onrechtmatige telefoontap kwamen de opsporingsambtenaren
er achter dat er een ontmoeting plaats zou vinden. Bij deze ontmoeting werden
drie personen aangehouden. Eén van hen was de verdachte en de twee anderen
zouden later als getuigen worden aangemerkt. De verklaringen van de getuigen
zetten de opsporingsambtenaren op het spoor van nog twee andere verdachten.
De drie verdachten stelden zich op het standpunt dat al het bewijsmateriaal tegen
hen was verkregen als een resultaat van de onrechtmatige telefoontap en derhalve
moest worden uitgesloten. Het Bundesgerichtshof ging hier echter niet in mee,
omdat het aannemelijk was dat de politie ook zonder de telefoontap de verdachten
op het spoor zou zijn gekomen. A1 in een eerder stadium van het onderzoek had
namelijk één van de getuigen de aandacht van de politie. Een relatie tussen de
getuige en de verdachte was toen reeds gelegd.
De achterliggende gedachte bij de `hypothetische Ermittlungsverhufe' is
dat een procedurefout er niet toe mag leiden dat het hele strafproces wordt
lamgelegd.194 De `Fernwirkung' werkt niet door tot in het oneindige.
De Duitse rechter neemt met minder (objectieve) zekerheid genoegen dan
het Amerikaanse hooggerechtshof. Het vereiste van een andere onafhankelijke
onderzoekslijn vindt geen weerklank in de Duitse rechtspraak. In de zaak van de
valse zegels was de getuige misschien wel eerder in verband gebracht met de
verdachten, maar daar was niet op voortgeborduurd. Verder eist het Bundesgerichtshof niet dat het zeker of zelfs hoogstwaarschijnlijk is dat het bewijs ook op
rechtmatige wijze zou zijn verkregen. Aan de eis van aannemelijkheid is verder
wel heel snel voldaan. Hoewel de getuige in voormelde zaak al eerder bij de politie
in de `picture' was, is het onzeker dat deze persoon ook zonder de telefoontap een
belastende getuigenverklaring zou hebben afgelegd.

In een andere zaak liet het Bundesgerichtshof zelfs de eis van aannemelijkheid
varen.195 Een informant was bij een verdachte ingesloten, om deze uit te horen
over een roofoverval. Wat de verdachte zijn `medegevangene' verteld had, mocht
niet voor het bewijs worden gebruikt. Daarmee was de kous echter nog niet af.
De verdachte had namelijk met zijn uitlatingen de politie op het spoor van een
getuige gebracht. De verklaring van deze getuige mocht wel worden gebruikt. Het
was immers amper doenlijk om vast te stellen dat de getuige zonder het onrechtmatig optreden niet zou zijn gevonden. Geconcludeerd kan worden dat voor toepassing
193
194
195

BGH 24 augustus 1983, BGHSt 32, 68; JR 1984, p. 514 m.n[. Schluchter.
BGH 22 februari 1978, BGHSt 27, 355 (358); BGH 24 augustus 1983. BGHSt 32, 68 (71).
BGH 28 april 1987, BGHSt 34, 362 (364-365), JZ 1987, p. 936 m.nt. Fezer.
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van de `hypothetische Ernuttlungsverl'áufe' al voldoende isdat het niet onaannemelijk is dat het bewijs ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen.
~

Kritiek

Voordat een oordeel over eventuele inbedding van de leer van de `inevitable
discovery' of `hypothetische Ermittlungsverl~ufe' in ons nationale strafrecht kan
worden gegeven, is het zaak om de zwakheden van beide systemen voor het
voetlicht te brengen. Zowel in de Amerikaanse als in de Duitse literatuur zijn de
`inevitable discovery' en de `hypothetische Enmittlungsverl~ufe' kritisch tegen
het licht gehouden.
In de Verenigde Staten is het belangrijkste kritiekpunt dat aan de opsporingsambtenaren niet de eis wordt gesteld dat zij te goeder trouw waren bij het
aanwenden van de onrechtmatige opsporingsmethode.196 Als de goede trouw niet
wordt vereist, ligt het gevaar op de loer dat de politie alle ( zowel rechtmatige als
onrechtmatige) middelen aanwendt om bewijs te vergaren. De kans dat het bewijs
toch wordt toegelaten is, in de ogen van een aantal schrijvers, aanzienlijk vergroot
met aanvaarding van de `inevitable discovery' doctrine. Gevreesd wordt ook dat
via allerlei onrechtmatige `shortcuts' de koninklijke weg wordt afgesneden. Deze
vrees en kritiek zijn grotendeels weggenomen door de casuïstische benadering
in de rechtspraak; een `inevitable discovery' wordt zeker niet voetstoots
aangenomen.197 Over het algemeen wordt strikt de hand gehouden aan de twee
eisen van objectieve zekerheid.198 Een voorbeeld uit de rechtspraak moge dit
verduidelijken. In United States v. Griffin'99 was het vermoeden gerezen dat
verdovende middelen aanwezig waren in de woning van de verdachte. Eén
politieman werd erop uitgestuurd een huiszoekingsbevel te verkrijgen terwijl de
anderen achterbleven om het appartement te observeren. De achterblijvers traden
echter de woning binnen en namen drugs in beslag. Vier uur later kwam hun collega
terug met het huiszoekingsbevel. De rechtbank verwierp het beroep op `inevitable
discovery' omdat de bewering dat een collega reeds op pad was voor een
huiszoekingsbevel zich praktisch aan de rechterlijke controle onttrekt. Het is immers
bijna altijd mogelijk een geldig huiszoekingsbevel te krijgen nadat een onrechtmati-
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J.E. Fenelli, `Refinement of the Inevitable Discovery Exception: The Need for a Good Faith
Requirement', 17 WilJiam Mitchell Law Review 1085 (1991); S.P. Grossman, `The Doctrine of
Inevitable Discovery: A Plea for Reasonable Limitations', 92 Dickenson Lnw Review 313 (1987);
G.C. Thomas 8c B.S. Pollack, `Balancing the Fourth Amendment Scales: 7~te Bad-Faith "Exception"
to the Exclusionary Rule Limitations', 45 Hastings Law Journa! 21, 57 (1993).
W.R. LaFave, Search nnd Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minnesota: West
Group 1996, ~ 11.4, p. 240-253.
Allijktdelagererechtspraakerzichnietaltijdvoldoenderekenschapvantegeven.Ziebijv. Wayne
v. Uniter! Stnres, 318 F.2d 205 C.A.D.C. (1963), waarin de onvermijdelijkheid toch wel van een
aantal onzekerheden afhankelijk was.
502 F.2d 959 (6`" Cir. 1974).

Consequenties strafrecht
ge huiszoeking heeft plaatsgehad. Een tegengestelde benadering dan die gevolgd
in United States v. Gri~n zou de waarborgen die het huisrecht garanderen,
uithollen.2~
De kritiek op de `hypothetische Ermittlungsverl~ufe' spitst zich toe op het
hypothetische aspect ervan.2o~ Er is geen andere onafhankelijke onderzoekslijn
vereist. De vraag of het bewijs ook daadwerkelijk rechtmatig zou zijn verkregen,
hoeft niet eens met feiten te worden gestaafd.202 Voor aanvaarding van `Hypothetische Ermittlungsverl~ufe' wordt in de rechtspraak volstaan met de notie dat het
niet onaannemelijk is dat het bewijs op rechtmatige wijze zou kunnen zijn
verkregen.203 Dit heeft tot gevolg dat het achteraf heel eenvoudig is een denkbare
rechtmatige verkrijgíngswijze te construeren.

~

Conclusie: theoretisch onafwendbare alternatieve causaliteit

Na voorgaande analyse van de Amerikaanse `inevitable discovery' en de Duitse
`hypothetische Ermittlungsverli~ufe' is het tijd een oordeel te vellen over eventuele
toepasbaarheid van een soortgelijke figuur in het Nederlandse strafrecht. De
belangrijkste overeenkomst is, dat bij beide een gedachtegang wordt verondersteld
die luidt: ook als de onrechtmatige gedraging niet had plaatsgevonden, dan was
het bewijs rechtmatig gevonden. Het is weinig fraai om aldus in retrospectief een
redenering onder de bewijsverkrijging te leggen, zeker als het gevaar bestaat dat
daarbij een rechtmatige verkrijging wordt geconstrueerd.`o' De leer van de
`hypothetische Ermittlungsverl~ufe' bergt dat gevaar in zich. De Amerikaanse
variant voorkomt dit echter door het aanleggen van een dubbele toets van objectieve
zekerheid. Niet alleen dient de andere onafhankelijke lijn van onderzoek reeds
te zijn gestart alvorens het bewijs onrechtmatig werd verkregen, ook moet bij het
volgen van het rechtmatige traject de verkrijging van het bewijs onafwendbaar
zijn. De Amerikaanse figuur heeft daarom mijn voorkeur. Ik zou om die reden
willen pleiten voor het toevoegen van de `theoretisch onafwendbare alternatieve
causaliteit' als derde beperking op de theorie van de verboden vruchten in het
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Zie ook: United Stntes v. Buchanan, 904 F.2d 349 (6`h Cir. 1990); Uniterl States v. Satterfield, 743
F.2d 827 (11`" Cir. 1984).
Zie K. Harris, Verwertungsverbote fur mittelbar erlangte Beweismittel: Die Fernwirkungsdoktrin
in der Rechtsprechung im deutschen und amerikanischen Recht, Strajverteidiger 1991, p. 313-322.
Zie E. Schluchter, JR 1984, 517 (520) (annotatie bij BGH 28 april 1987, BGHSt 34, 362).
BGH 28 april 1987, BGHSt 34, 362 (364-365).
J~rg merkte daar overop: `[dJe uitzondenng van de onvermijdelijke ontttekking zal geen warm onthaal
[in Nederland, MCDE] ondervinden in het licht van de beginselen van dc rechtsstaat. Speculatieve
rechtmatigheid in de waarheidsvinding ligt niet in hun verlengde'. N. Ji7rg, ' De exclusionary rule
als drijfveer achter normering van bevoegdheden', DD 1989, 654-670, m.n. p. 670.
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Nederlandse strafprocesrecht.205 Dit vormt een extra nuancering op de uitsluitingsregel.
Zoals gezegd is de inevitable discovery een zeldzaamheid in de Nederlandse
rechtspraak. Deze figuur lijkt echter ook hier zijn intrede te hebben gedaan en wel
in een arrest van de Hoge Raad van 16 apri12002.206 In deze zaak was verdenking
van steunfraude gerezen tijdens een onderzoek naar overtredingen van de
Opiumwet. In het kader van dit onderzoek had een onrechtmatige huiszoeking
plaatsgevonden. De verdachte werd toch voor de opiumdelicten veroordeeld. Er
bleef, na uitsluiting van het materiaal dat bij de huiszoeking was verkregen,
voldoende rechtmatig verkregen bewijsmateriaal over. De inkomsten uit hennepteelt
had de verdachte niet opgegeven bij de sociale dienst en daarom werd hij ook inzake
steunfraude vervolgd. Wat betreft de inkomsten uit hennepteelt was dit geen
probleem, omdat reeds voor deze huiszoeking de verdenking inzake steunfraude
was gerezen. Maar tijdens de onrechtmatige huiszoeking was tevens een kostganger
aangetroffen; ook deze inkomsten had de verdachte niet gemeld. Het hof stelt vast
dat het bewijs van het bestaan van de kostgangersrelatie niet uitsluitend door de
die huiszoeking is verkregen. Het hof leidt dit af uit het feit dat uit onderzoek in
de gemeentelijke basisadministratie is gebleken dat de kostganger al ruim tien jaar
op het adres stond ingeschreven. Dit onderzoek vond echter plaats na(ar aanleiding
van) de huiszoeking. A-G Wortel begrijpt de redenering van het hof als volgt. Het
bewijs waarmee de kostgangersrelatie kon worden aangetoond, is niet besmet door
de onrechtmatige huiszoeking:
`nu er reeds een verdenking van uitkeringsfraude bestond, het opsporingsonderzoek
zich zou hebben uitgestrekt tot de door verzoeker niet opgegeven inkomsten uit
het onderdak verlenen aan die kostganger, ook indien die persoon niet was
aangetroffen ter gelegenheid van de huíszoeking.'ZO'

De interpretatie die Wortel geeft aan de overweging van het hof, is dat bij een
steunfraudeonderzoek het staande praktijk is alle voor de uitkeringverstrekking
relevante factoren na te lopen. Dat dit `staande praktijk' is, blijkt echter niet uit
het vonnis.

In de Verenigde Staten kan eveneens van een inevitable discovery sprake
zijn als
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Dit betekent echter niet dat de normschending volledig ongesanctioneerd behoeft te blijven. De
in art. 359a neergelegde mogelijkheid van strafreductie is wellicht in een groot aantal gevallen het
meest voor de hand liggende alternatief. Bij zeer emstige schendingen daarentegen blijft nietontvankelijkheid van het openbaar mínisterie de aangewezen reactie.
NJ 2002, 359.
HR 16 april 2002, NJ 2002, 359.

Consequenties strafrecht
`the circumstances are such that, pursuant to some standardized procedures or
established routine a certain evidence-revealing event would definitely have
occurred later.'20e

Zonder nader feitelijk onderzoek blijft het dubieus of in ieder (soortgelijk)
steunfraudeonderzoek de gemeentelijke basisadministratie (GBA) wordt
geraadpleegd. Voor de sociale dienst is dit kennelijk geen vast onderdeel bij het
jaarlijkse heronderzoek van de verdachte geweest, anders was deze steunfraude
al veel eerder aan het licht gekomen. Is het raadplegen van de GBA inderdaad
een vast onderdeel van het onderzoek na een gerezen verdenking inzake
steunfraude, dan is sprake van een inevitable discovery. Als het echter geen staande
praktijk is, maar slechts aannemelijk dat in het onderhavige geval een dergelijk
onderzoek zou zijn gedaan, dan is er sprake van een hypothetische Ermittlungsverl~ufe. In dat laatste geval had het materiaal in mijn optiek dienen te worden
uitgesloten, vanwege het speculatieve element dat de redenering bevat. De Hoge
Raad laat het oordeel van het hof evenwel in stand: het is `van feitelijke aard en
niet onbegrijpelijk'.
~
Inevitable discovery: ook voor primair bewijs
De `inevitable discovery' haalt samen met - om in Amerikaanse termen te blijven
- de `attenuation of the taint' en de `independent source' de scherpe kantjes af
van de `fruits ofthe poisonous tree doctrine'.209 De `inevitable discovery' beperkt
zich mijns inziens echter niet slechts tot secundair bewijs. In navolging van
LensingZ'o pleit ik voor een breder toepassingsbereik. Ook primair onrechtmatig
verkregen bewijs is toelaatbaar als de `inevitable discovery exception' zich
voordoet. Er zijn geen zakelijke argumenten die een verschil rechtvaardigen.
Bovendien is de scheidslijn tussen primair en secundair onrechtmatig verkregen
bewijs niet altijd goed te trekken. Met instemming haal ik Lensing aan, die hierover
het volgende opmerkt.
`Het valt niet in te zien waarom hier (bij primair bewijsmateriaal, MCDE) anders
zou moeten worden geoordeeld dan ten aanzien van secundair bewijsmateriaal,
zolang maar sprake is van een onafitankelijke lijn van onderzoek. Het laatste is
echter bij primair bewijsmateriaal niet goed denkbaar, tenzij in het geval
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W.R. LaFave,Search andSeizure. A Treatiseon theFourthAmenrlment, St. Paul, Minnesota: West
Group 1996, volume V, ~ 11.4, p. 249-250.
De opmerking van A-G Machielse in zijn conclusie voor HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327, dat
de Nederlandse jurisprudentie inzake causaliteit'in essentie ziet op een relativering van de in andere
[Angelsaksische, MCDE] landen gebezigde rigide regels terzake de "fruits of a poiseanous tree"',
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kan ik niet onderschrijven.
1.A. W. Lensing, `Enkele recente uitspraken over onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dat ook
langs rechtmatige weg zou zijn gevonden', DD 1985 p. 20-31.
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verschillende instanties langs elkaar heen zouden werken of wanneer anderszins
sprake is van een misverstand.'Z"

De `inevitable discovery exception' haalt niet slechts de scherpe kantjes af van
de `fruits of the poisonous tree doctrine' maar strekt zich uit over het totale
toepassingsbereik van de `exclusionary rule'.Z'Z Wel dient de rechter zich er
voldoende rekenschap van te geven dat aan de vereisten is voldaan: `[t]hat test
is necessary to prevent the inevitable discovery exception from swallowing the
exclusionary rule.'Z"
Wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk bewijsmateriaa!
In zowel de situatie van `ontbreken causaliteit' als in het geval van `doorbroken
causaliteit' speelt de (wil van de) verdachte een belangrijke rol. Bij het ontbreken
van causaliteit gaat het in de gegeven voorbeelden steevast om een verklaring van
de verdachte. Ook in de gevallen van doorbroken causaliteit ging het om het
afleggen van een verklaring. Bovendien kan de causale keten worden doorbroken
als toestemming voor bepaalde vervolghandelingen wordt gegeven. Voor zowel
het afleggen van een verklaring als het geven van toestemming is activiteit van
de zijde van de verdachte noodzakelijk. Bij deze activiteit wordt een wilsbesluit
voorondersteld. Als deze wil in vrijheid is bepaald, dan zal daardoor het causale
verband ontbreken ofin ieder geval afzwakken. De onrechtmatige opsporingshandeling dient derhalve niet van bepalende invloed op de wil te zijn geweest, zoals
ongeoorloofde pressie dit bijvoorbeeld wel kan zijn. Aan het afleggen van een
verklaring kunnen andere factoren dan het onrechtmatig handelen, zoals een
knagend geweten, ten grondslag liggen. In dat geval zal de verklaring niet (meer)
worden gekwalificeerd als onrechtmatig verkregen bewijs.
In het geval van alternatieve of theoretische alternatieve causaliteit gaat het
daarentegen nimmer om wilsafhankelijk bewijsmateriaal. Het gaat steeds om
vaststellingen, zoals het bezit van een uniform ofdrugs ofhet onderdak verschaffen
aan een kostganger, en niet om verklaringen van de verdachte. De redenering dat
verdachtes verklaring onvermijdelijk ook rechtmatig zou zijn verkregen, gaat niet
op. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de verdachte als het rechtmatige traject
zou zijn gevolgd, eveneens dezelfde (belastende) verklaring zou hebben afgelegd.
Zodra de omstandigheden veranderen kan ook de reactie van de verdachte
veranderen. Ook in de Verenigde Staten is dit onderscheid gemaakt tussen `admit
statements' en `physical evidence'.
21 1
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l.A. W. Lensing, 'Fnkele recente uitspraken over onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dat ook
langs rechtmatige weg zou zijn gevonden', DD 1985 p. 20-31.
Hetzelfde geldt mijns inziens voor de'independent source' waarvan de `inevitable discovery' een
variant is.
United Srates v. Thomas, 955 F.2d 207 (4th Cir. 1992).
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`A tangible object is hard evidence, and absent its removal will remain where left
until discovered. In contrast, a statement not yet made is, by its very nature,
evanescent and ephemeral. Should the conditions under which it was made change,
even but a little, there could be no assurance the statement would be the same.'Z"

Voor de vraag welke categorie van causaliteit toepasselijk kan zijn, is derhalve
van belang of het gaat om van de verdachtes wil afhankelijk of onafhankelijk
bewijsmateriaal. Bij doorbroken causaliteit gaat het om een verklaring of
toestemming van de verdachte. In het geval van (theoretische) alternatieve
causaliteit betreft het ander materiaal dan verdachtes verklaring.
Resumé
De tweede beperking op de uitsluitingsregel is het vereiste van een causaal verband
tussen het onrechtmatig overheidsoptreden en het bewijsmateriaal. Vier mogelijke
causaliteitsgebreken zijn te onderscheiden. Allereerst is er de catogorie `ontbreken
causaliteit' waarin er slechts een temporeel en geen oorzakelijk verband is. De
tweede categorie vormt `doorbroken causaliteit', waarbij de verdachte door het
geven van toestemming of het afleggen van een verklaring de onrechtmatige
causaliteitsketen onderbreekt en de onrechtmatige opsporingshandeling vanaf dat
moment niet meer de verdere opsporingsactiviteiten infecteert. Het derde
causaliteitsgebrek is `alternatieve causaliteit'. Hiervan is sprake als het materiaal
zowel is voortgesproten uit een onrechtmatige als rechtmatige bron. Vereist is dat
het gaat om twee onafhankelijke onderzoekstrajecten, waarbij het onrechtmatige
traject niet van invloed is geweest op het rechtmatige traject. Tot slot is er de
categorie `theoretische alternatieve causaliteit'. Bij deze variant op `alternatieve
causaliteit' is het rechtmatige traject niet voortgezet omdat het materiaal al op
onrechtmatige wijze is verkregen. Het verdient aanbeveling om bij de stringente,
objectieve zekerheid verschaffende Amerikaanse inevitable discovery aansluiting
te zceken en niet bij de meer speculatieve Duitse hypothetische Ermittlungsverl~ufe.
Dit betekent dat het rechtmat'tge traject reeds was gestart voordat het materiaal
onrechtmatig is verkregen, bovendien moet bij het volgen van het rechtmatige
onderzcek de verkrijging van het bewijs onafwendbaar zijn. Deze vier causaliteitsgebreken verhinderen dat een onrechtmatige opsporingshandeling alle nadien
verrichte handelingen besmet.
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Unired States v. Vasquez de Reyes, 149 F.3d 192 (3d Cir.1998).
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4.2.6.3

Schade

De laatste relativering van de bewijsuitsluitingsregel is dat het bewijs niet hoeft
te worden uitgesloten als de verdachte niet `in zijn verdediging is geschaad'.Z'S
Hierbij wordt het vereiste van relativiteit dat de geschonden norm een belang van
de verdachte beoogt te beschermen, geconcretiseerd. Ook als de geschonden norm
in abstracto ziet op de bescherming van de belangen van de verdachte (aan het
relativiteitsvereiste is voldaan), dan kan de situatie zich voordoen dat de belangen
van de verdachte in concreto niet zijn geschaad.216 Het cautiegebod is een
voorschrift dat ziet - in abstracto - op de bescherming van de belangen van de
verdachte. Als is nagelaten de cautie te geven, dan is aan het vereiste van relativiteit
voldaan. In concreto kan de verdachte daardoor niet in zijn verdediging zijn
geschaad als zijn raadsman op schending van de cautieplicht geen beroep doet21
of als de verdachte jurist is.218 G.E. Mulder heeft verdedigd dat de verdachte ook
expliciet afstand kan doen van zijn beroep op het ontbreken van de cautie. De
rechter dient altijd als hij het bewijs gebruikt, vast te stellen (en te motiveren) dàt
de verdachte niet in zijn verdediging is geschaad.z'9
Ook gevallen van `doorbroken causaliteit'z20 worden soms via deze relativering
opgelost. De situatie waarin dat gebeurde, is de volgende: zonder dat de cautie
daaraan is vooraf gegaan wordt een belastende verklaring afgelegd en deze
verklaring wordt na het geven van de cautie herhaald. Niet alleen de tweede
verklaring mocht tot het bewijs worden gebezigd. Dit zou het geval zijn geweest
bij doorbroken causaliteit. Ook de eerste verklaring kon tot het bewijs meewerken,
aangezien de verdachte door het ontbreken van de cautie niet in zijn belangen
geschaad werd geacht.zz'
Ook in de Duitse rechtspraak is het van belang of de verdachte in concreto
door het onrechtmatig overheidsoptreden is geschaad.Z22 Het BGH heeft overwogen
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Deze zinsnede is tevens de titel van de (kleine) Remmelinkbundel.
In art. 359a keert deze relativering terug in het tweede lid. De rechter dient bij het bepalen van het
rechtsgevolg dat moet worden verbonden aan een vormverzuim ( onder andere) rekening te
houden
met het door het verzuim veroorzaakte nadeel ( zie ook M.C.D. Embregts, `359a', in: A.L. Melai
8c M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek vnn Strafvordering, Deventer. Kluwer (losbladig),
supplement nr. 119 (2000), aant. 10.3).
HR 25 maart 1975, NJ 1975, 269 m.nt. ThWvV; HR 13 maart 1979, NJ 1979, 268 m.nt. ThWvV.
Conclusie van Kist voor HR 7 juni 1977, NJ 1978, 482.
HR 2 oktober 1979, NJ 1980, 243 m.nt. GEM. En het bewijs bezigen met de overweging dat `de
Ihans bewezen verklaarde feiten ook zonderde verklaringen van de verdachte hadden kunnen worden
bewezen', zoals de Haagse rechtbank, is natuurlijk helemaa) uit den boze ( HR 20 januari
1981,
NJ 1981, 339).
Zie ~ 4.2.6.2.
HR 25 maart 1980, NJ 1980, 437.
[n de Verenigde Staten eveneens, althans als het gaat om vormverzuim naar
deelstatelijk recht.
Vergelijk State v. Pipkin, 289 Mont. 240, 961 P.2d 733 ( 1998): `[d]espite technical noncompliance
with the statute, the information the statute was intended to provide was otherwise avaílable to
the person who was subject to the warrant.'
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dat niet alleen meetelt wiens belang de norm beoogt te beschermen, maar ook welke
gevolgen het verzuim heeft op de rechtspositie van de verdachte.z23 Het ging in
deze zaak om het achterwege laten van de cautie tijdens de terechtzitting, hetgeen
in strijd is met art. 243, vierde lid eerste zin StPO. Het is onderdeel van het `fair
trial'-beginsel dat de beschuldigde het recht heeft om zelf te bepalen of hij al dan
niet wil zwijgen. Dit zwijgrecht wordt niet geschapen door art. 243. Met deze
bepaling wordt beoogd zeker te stellen dat iedere verdachte op de hoogte is van
dit recht. Het doel van de bepaling is het voorkomen van eventuele benadeling
door onwetendheid van de verdachte op dit punt. Er zijn situaties denkbaar dat
de verdachte ook zonder de cautie op de hoogte is van zijn zwij grecht. Er zijn voorts
gevallen waarin de verdachte geen belang heeft bij de keuze tussen zwijgen of
spreken, omdat hij door het geven van een verklaring verweer wil voeren. In die
gevallen wordt de verdachte niet in zijn belangen geschaad als is nagelaten hem
op zijn zwijgrecht te wijzen. In die gevallen is sprake van een `Ordnungsvorschrift'.
Dit betekent echter niet dat in alle andere gevallen ook slechts sprake is van een
instructienorm. Voor de verdachte die zijn verdedigingsrechten niet kent, is de
cautie een wezenlijk onderdeel van een eerlijk proces. Indien de verdachte er de
voorkeur aan had gegeven te zwijgen, dan is nalaten van het geven van de cautie
een ernstig verzuim. Het staat buiten kijf dat in dit geval het verzuim grond voor
cassatie oplevert. Het bestreden vonnis kan vervolgens niet in stand worden gelaten
als de lagere rechter zijn oordeel (mede) heeft gebaseerd op de verklaring.
In het geval er sprake is van een vormverzuim jegens de verdachte en de
overtreden norm bovendien een belang van de verdachte beoogde te waarborgen,
is er voldaan aan het vereiste van relativiteit. Als de verdachte echter in concreto
niet is geschaad, dan blijft toepassing van de uitsluitingsregel achterwege.
4.2.6.4

Amerikaanse Goodfaith exception

In aanvulling op de drie voorgaande relativeringen (relativiteit, causaliteit en
schade) verdient nog een Amerikaanse beperking op de uitsluitingsregel de
aandacht. Ik heb hierbij het oog op de daar vigerende `good faith exception',
waarbij bewijs niet wordt uitgesloten als de opsporingsambtenaar te goeder trouw
handelde.
Op de good faith exception is in de Nederlandse literatuur al wel eerder de
aandacht gevestigd. Er is zelfs voor gepleit deze uitzondering over te nemen. In
een arrest van de Hoge Raad van 19 juni 2001 ZZ4lijkt ook ons hoogste strafrechtscollege de goede trouw van de opsporingsambtenaren van belang te achten voor
de consequentie die aan het vormverzuim wordt verbonden (geen bewijsuitsluiting
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maar strafvermindering). Alvorens op de wenselijkheid van een Nederlandse good
faith exception in te gaan, zal deze Amerikaanse figuur aan een nadere analyse
worden onderworpen.
Leon en Sheppard

De eerste zaak waarin de `good faith exception' door het Supreme Court werd
aangenomen was in United States v. Leon.ZZS In de zaak Leon was ten onrechte
een verlof tot huiszoeking afgegeven. Voor de afgifte van dit verlof is een
noodzakelijke voorwaarde dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld
(`probable cause'). Dit was niet vastgesteld, hetgeen een schending van het Vierde
Amendement oplevert. De opsporingsambtenaar die om het verlof had gevraagd
was zich echter van geen kwaad bewust en `gewapend' met het verlof trad hij
binnen en nam vervolgens drugs en andere zaken in beslag. Hcewel het bewijsmateriaal was verkregen in strijd met het Vierde Amendement, werd het niet uitgesloten.
De reden hiervoor was dat de opsporingsambtenaar te goeder trouw was. De
opsporingsambtenaar was er van uitgegaan (en kon dat ook) dat het verlof tot
huiszoeking rechtsgeldig was. Hij had het verlof immers gekregen van een
onafhankelijke en onpartijdige rechter.ZZb Het feilen van de desbetreffende rechter
kan niet worden toegerekend aan de opsporingsbeambte.
Op dezelfde dag wees het Amerikaanse Hooggerechtshof een tweede
belangrijke zaak over de `good faith exception': Massachusetts v. Sheppard.ZZ'
In deze zaak kleefde er eveneens een gebrek aan het verlof tot huiszoeking. Het
verlof werd gebruikt ter inbeslagneming van het moordwapen terwijl het verlof
sprak over inbeslagneming van verboden stoffen. Het was de bedoeling van de
rechter geweest verlof te verlenen ter inbeslagname van het moordwapen. De
oorzaak van dit defect was gelegen in het het feit dat het verlof op een zondag
moest worden afgegeven en er op dat moment geen geschikt formulier voorhanden
was. In het formulier dat vervolgens werd gebruikt waren wel enige wijzigingen
aangebracht, maar - naar later bleek - niet voldoende. Ook dit defect werd niet
de van het verlof gebruikmakende opsporingsambtenaar aangerekend, maar de
rechter. Met als gevolg dat het gevonden bewijsmateriaal mocht worden gebruikt.
Ratio
Het toelaten van bewijsmateriaal omdat de opsporingsambtenaar te goeder trouw
was, is gestoeld op de `deterrence'-gedachte. In de Verenigde Staten is het
terugdringen van toekomstig onrechtmatig politieoptreden, het preventiedoel, de
belangrijkste reden om bewijs uit te sluiten (zie ook ~ 4.2.2.1). Dit doel kan echter
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468 U.S. 897.
Er wordt gesproken van 'detached and neutral'.
468 U.S. 981.
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niet worden bereikt door bewijs uit te sluiten wanneer de politieambtenaren zich
van de prins geen kwaad weten. Een volgende keer zal in een vergelijkbare situatie
de opsporingsambtenaar wederom te goeder trouw handelen in strijd met de
Grondwet. Er gaat derhalve geen enkel `deterrence'-effect uit van bewijsuitsluiting
in een dergelijk geval. En in de Verenigde Staten geldt: geen deterrence, geen
uitsluiting.
Reikwijdte
Door de Nederlandse voorvechters van implementatie van de `good faith exception'
wordt niet altijd voldoende rekenschap gegeven van de beperkte reikwijdte die
deze regel in de Verenigde Staten heeft.2z8 De (vertaald) goede-trouw-uitzondering
heeft slechts betrekking op defecten in het verlof tot huiszoeking.ZZ9 Een defect
kan er in bestaan dat het verlof niet had mogen worden afgegeven (Leon) of dat
het `verkeerde' verlof is afgegeven (Shepard). Er is in die gevallen vertrouwen
gewekt door een rechter. Opsporingsmethoden die niet worden voorafgegaan door
rechterl~ke controle, vallen niet onder de goede-trouw-beperking. Ook het verkeerd
hanteren van het verlof tot huiszoeking wordt niet door de `good faith exception'
bestreken. Of in de woorden van het Appeals Court van Massachusetts: `Leon did
not allow law enforcement authorities to rely on an error of their own making.'230
De goede-trouw-uitzondering vindt ten slotte nog een beperking in de objectivering
van de goede trouw.
Objectieve goede trouw
De `good faith exception' wordt door twee maatstaven genormeerd. Beide
maatstaven hebben betrekking op de objectiviteit van de goede trouw. Er is in de
eerste plaats geen sprake van goede trouw aan de zijde van de opsporingsambtenaren als zij, op basis van een onjuiste voorstelling van zaken, een verlof tot
huiszoeking verkrijgen.231 Verder dienen de opsporingsambtenaren zich ervan te
vergewissen dat het verlof voldoet aan de eisen die daaraan door het Vierde
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T.M. Schalken en K. Rozemond, 'Nieuwe opsporingsmethoden: dient elke onrechtmatigheid te
worden gesanctioneerd? Beschouwingen naar aanleiding van de Zaanse verhoormethode', NJB
1997, p.1365-1371.
W.R. LaFave, Search and Seizure: A Trentise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minnesota: West
Group 1996, Volume 1, ~ I.3, p. 70 e.v. LaFave sluit evenwel een analoge toepassing van de good
faith exception niet uit: `[a]lthough the holding in both Sheppard and Leon is limited to with-warrant
cases, [...] the possibility that these decisions serve as stepping stones to a more comprehensive
good faith exception to the Fourth Amendment exclusionary rule cannot be discounted' (p. 92-93).
Zie Commonwenlth v. Hecox, 35 Mass.App.Ct. 277, 619 N.E.2d 339 ( 1993) en Ott v. Srnte,600
A.2d 111, 325 Md. 206 (1992).
Vergelijk Hof's-Gravenhage 29 januari 1996, NJ 1996, 413. Het nodeloos geven van een onjuiste
voorstelling van zaken wordt in het belastingrecht niet afgestraft ( HR 25 januari 1995, FED 19951
135 m.nt. J.A. Smit, V-N 1995, 4 met aantekening; HR 9 september 1992, BNB 19921366 en 367
m.nt. P. den Boer.
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Amendement worden gesteld. Het ontbreken van aanwijzingen over de ernstige
bezwaren ofhet niet vermelden van object dan wel doel van de huiszoeking, staan
in de weg aan een `good faith exception'. Kortom, van die opsporingsambtenaren
wordt wel een alerte en meedenkende houding verlangd. Er wordt niet al te
lichtzinnig `good faith' aangenomen.
Kritiek
De kritiek op de `good faith exception' concentreert zich op het eenzijdig
benadrukken van het preventiedoel ten aanzien van opsporingsambtenaren. Het
mag dan ook niet verbazen dat de overweging van het Supreme Court dat `the
exclusionary rule was adopted to deter unlawful searches by police, not to punish
the errors of magistrates and judges'z32 op weerstand stuit. De belangrijkste reden
daarvoor is dat het preventiedoel op deze wijze te eng wordt gedefinieerd omdat
het alleen ziet op het gedrag van opsporingsambtenaren en niet op het gehele
justitiële apparaat.z33
Zoals eerder uiteengezet (in ~ 4.2.3.4 onder Onschuldige) dient het effect
van het preventiedoel niet te worden afgemeten aan het individuele geval, maar
in een breder perspectiefte worden geplaatst.234 Het gaat er om `to discourage law
enforcement officials from violating the Fourth Amendment by removing the
incentive to disregard it'.z35 Niet het gedrag van opsporingsambtenaren maar de
bescherming van de in de constitutie gewaarborgde rechten is het vertrekpunt voor
de beslissing omtrent de toelaatbaarheid van het bewijs. Het preventiedoel wordt
ook nog op andere wijze eng gedefinieerd, in de zin dat het exclusief gericht is
op politieoptreden. Het is - in mijn ogen- legitiem om dit bereik breder te trekken
zodat het totale optreden van politie en justitie eronder kan worden geschaard.
Het preventiedoel ziet dan op het terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden,
inbegrepen rechterlijke missers. Het is bovendien zeer twijfelachtig of het juist
is dat een misser van een rechter ongesanctioneerd kan blijven. Het rechterlijk
oordeel is normaliter blootgesteld aan (hoger) beroep. De reden daarvoor is mede
dat fouten die gemaakt zijn door de rechter, kunnen worden hersteld.
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Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 (1983).
Zie uitgebreid daarover de dissenting opinion van Brennan en Marshall bij United States v, Leon,
468 U.S. 897 (1984).
Of in de woorden van Jórg:'Daarmee valt de nadruk dus veel minder op wat in het concrete geval
voor de individu de meest effectieve sanctie is, maar meer op wat de constitutie het meest tot haar
recht laa[ komen.' (N. J6rg, "Leon' en `Sheppard': goede trouw-uitzonderingen op de exclusionary
rule', NJB 1985, p. 373-379 i.h.b. p. 375).
Elkins v. United Stales, 364 U.S. 206 (1960). De volledige passage luidt `Yet, however felicitous
their phrasing, these objections hardly answer the basic postulate of the exclusionary rule itself.
The rule is calculated to prevent, not to repair. Its purpose is to deter - to compel respect for the
constitutional guaranty in the only effectively avai lable way - by removing the incentive to disregard
it.' Het Supreme Court borduurde in Elkins voort op Eleuteri v. Richman, 26 N.J. 506, 513, 141
A.2d 46, 50 (19~8).

Consequenties strafrecht
Met dit laatste punt zijn we aangekomen bij de andere doelen van bewijsuitsluiting die bij toepassing van de `good faith exception' worden miskend. Het
belangrijkste doel dat tegen de `good faith exception' in stelling kan worden
gebracht, is het demonstratiedoel. De integriteit van het strafrecht (en de
strafrechtspleging) staat op het spel als bewijs in strijd met het Vierde Amendement
is verkregen.
Voordeel
Jórg wijst er op dat in de Verenigde Staten de verwachting bestaat dat door het
toelaten van de `good faith exception' politieambtenaren eerder geneigd zullen
zijn een verloftot huiszoeking te vragen.236 Het is in de Verenigde Staten kennelíjk
het gebruik om huiszoeking te verrichten zonder een voorafgaand rechterlijk verlof
daartoe.2" Door het aannemen van de `good faith exception' zou deze praktijk
teruggedrongen kunnen worden, omdat een verlof ineer zekerheid verschaft omtrent
de toelaatbaarheid van het gevonden bewijs.
Afsluiting
We zijn inmiddels aangekomen bij de hamvraag: is incorporatie van een aan de
`good faith exception' verwante figuur in het Nederlandse strafrecht wenselijk?
De vraag zou ik ontkennend willen beantwoorden. Het voordeel van de `good faith
exception' is terugdringing van huiszoekingen zonder voorafgaand rechterlijk
verlof. Dit kan, als daar in Nederland al behoefte aan zou zijn, ook op andere wijzen
worden bewerkstelligd. De kritiek op de `good faith exception' snijdt meer hout.
In de Verenigde Staten mag dan aan een zeer enge interpretatie van het preventiedoel strikt de hand worden gehouden, hier te lande vindt een ruimere uitleg meer
steun. Niet alleen onrechtmatig politie-optreden dient te worden voorkomen, ook
de rechter dient zich te onthouden van ongerechtvaardigde inbreuken. Bovendien
nemen in Nederland het demonstratie- en het reparatiedoel náást het preventiedoel
een zelfstandige plaats in. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar aan
deze doelen een aan het preventiedoel ondergeschikt belang wordt toegekend.
Hoe nu het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 2001238 te plaatsen? Twee
opsporingsambtenaren traden binnen in een pand zonder schriftelijke machtiging.
De ambtenaren hadden een tip gekregen dat in het bewuste pand een hennepkwekerij was gevestigd en dat het pand niet bewoond was. De verbalisanten verifieerden
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N. 1i7rg, "L.eon' en `Sheppard': goede trouw-uitzonderingen op de exclusionary rule', NJB 1985,
p. 373-379.
N. Jtirg, "Leon' en `Sheppard': goede trouw-uitzonderingen op de exclusionary rule', NJB 1985,
p. 373-379, er heeft `een verschuiving plaatsgevonden van arrestatie en huiszoeking zonder-, naar
arrestatie en huiszoeking met voorafgaand rechterlijk verlof ( zij het altijd nog in een minderheid
van gevallen).'
HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574 m.nt. JR (het arrest wordt ook behandeld in ~ 4.4.1).
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dit laatste niet in het bevolkingsregister; zij gingen er vanuit dat het pand
onbewoond zou zijn. Dit bleek echter niet het geval. Voor het binnentreden was
derhalve een schriftelijke machtiging vereist. Het oordeel van het hof dat in het
onderhavige geval geen sprake was van een woning, kon derhalve niet in stand
blijven. Het hof had geoordeeld dat de verbalisanten, op basis van de hen toen
bekende omstandigheden, er vanuit mochten gaan dat het pand niet werd bewoond.
De Hoge Raad oordeelde dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.
Of van een woning sprake was dient door de rechter te worden beantwoord op
grond van hetgeen `hij vaststelt omtrent het desbetreffende pand ten tijde van het
binnentreden.'239 Als het verwij zingshof vaststelt dat er inderdaad sprake was van
het binnentreden van een woning waarvoor een schriftelijke machtiging vereist
was, dan is het vervolgens nog de vraag `of aan dat verzuim enig gevolg dient te
worden verbonden', aldus de Hoge Raad. Vervolgens overweegt de Hoge Raad:
`[vJoor bewijsuitsluiting is daarbij geen plaats indien de verbalisanten op grond
van de wijze waarop dat pand zich aan hen aandiende en hetgeen hen overigens
omtrent dat pand bekend was en kon zijn redelijkerwijze hebben mogen aannemen
dat van een woning sprake was.'

De Hoge Raad geeft vervolgens aan dat, in het licht van de door het hof vastgestelde
feiten, het oordeel dat de verbalisanten mochten aannemen dat het pand onbewoond
zou zijn, niet zonder meer begrijpelijk is. Daar komt nog bij dat de tip afkomstig
was van een onbekende. Advocaat-Generaal J~rg wijst er in zijn conclusie nog
op dat ook gelet op onder meer de uiterlijke kenmerken van het pand het in ieder
geval een woning l~kt te zijn. Hoewel in deze casus dus waarschijnlijk geen sprake
is van gerechtvaardigd vertrouwen, lijkt de Hoge Raad met de hiervoor weergegeven overweging wel een ingang te bieden voor een `good fiath exception'. Het
is echter beter om in dit kader van verontschuldigbare dwaling te spreken, zoals
Reijntjes in zijn annotatie doet.240 Bij verontschuldigbare dwaling is bewijsuitsluiting geen passende consequentie meer.24t Terughoudendheid lijkt mij hier geboden
en de Hoge Raad betracht deze ook: hij legt de lat voor het aannemen van
verontschuldigbare dwaling hoog, zo blijkt uit het hiervoor behandelde arrest.z42
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HR 19juni 2001, NJ 2001, 574 m.nt. JR.
Ook in de Verenigde Staten kent men deze rechtsfiguur. Zie W.R. LaFave `The fourth amendment
in an imperfect world: on drawing "bright lines" and "good faith", 43 Universit~~ ojPittsburgh
Lnw Review 1982, p. 307-361.
Zie ook Y. Buruma, 'Onrechtmatige opsporing', DD 2002, p. 198-208, i.h.b. p. 206.
Zie ook de annotatie van Reijntjes onder HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574.

Consequenties strafrecht
4.2.6.5

Resumé

Op de uitsluitingsregel is een aantal beperkingen aangebracht. Onrechtmatig
verkregen bewijs wordt niet uitgesloten als er niet voldaan is aan het vereiste van
relativiteit, er een causaliteitsgebrek is of als de verdachte in concreto niet door
het verzuim is geschaad. Ook de Amerikaanse good faith exception is aan een
nadere beschouwing onderworpen. Deze beperking is toegesneden op een typisch
Amerikaans probleem, waardoor deze relativering van de uitsluitingsregel in het
Nederlandse recht niet goed toepasbaar is. De daaraan verwante verontschuldigbare
dwaling kan een extra nuancering van de uitsluitingsregel bieden. De hiervoor
behandelde beperkingen zijn veelal aan stringente voorwaarden verbonden. Daar
dient ook strikt de hand aan te worden gehouden. De relativeringen maken een
genuanceerde toepassing van de uitsluitingsregel mogelijk; ze zijn er echter niet
om de uitsluitingsregel zijn bestaansrecht te ontnemen.
4.2.7

Beoordeling

Het karakter van de uitsluitingsregel is in belangrijke mate bepaald door de
genuanceerde toepassing. Het is juist deze genuanceerdheid die ook bijdraagt aan
de acceptatie van de regel. Hoewel ik mij niet richt op de volledige maatschappelijke acceptatie van de bewijsuitsluitingsregel - dat lijkt mij eerlijk gezegd een
onmogelijke taak243 - kan de publieke opinie op deze manier wel een plaats
krijgen.Z4'
Bewijsuitsluiting kan wellicht nog op een groot draagvlak in de samenleving
rekenen zolang er geen crimineel door op vrije voeten geraakt. Maar in het zeldzame
geval dat een zaak niet rond te krijgen is vanwege bewijsuitsluiting, is dit soms
moeilijk te accepteren.Z45 Dit is de `tol' die de bewijsuitsluitingsregel kan eisen,
gezien het maatschappelijk belang dat gemoeid is met de handhaving van
grondrechten. Aan de bewijsuitsluitingsmedaille zitten nu eenmaal twee kanten,
die van de rechtsbescherming en die van de rechtshandhaving. Juist doordat in
243
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Optimistischer is Zuckerman: `[i]ndeed, it is important that the courts shoud be seen to exercise
a balancing jurisdiction, for this will inform the public of the difficulty of choosing between
admissibility and inadmissibilityand will secure support even from those who might have prefetted
a different result in an individual case.' A.A.S. Zuckerman, The Principles of CriminalEvidence,
Oxford: Clarendon 1989, hoofdstuk 16, p. 350.
Al bestaat het gevaar dat een dergelijke aanpak het doel ondergraaft omdat de nuance voor het grote
publiek vaak verloren gaat.
Myjer noemt voor de acceptatie van een dergelijke uitspraak twee belangrijke randvoorwaarden:
'[v]oor de rechter is het zaak een dergelijk vonnís duidelijk te motiveren; voor de pers om een
dergelijk vonnis onverdraaid naar buiten te brengen.' E. Myjer, 'Bewijs uitgesloten', in: Dient de
wetgever beperkingen re stellen ten aanzien van het verkrijgen vnn door de rechter in strnjzaken
te hanrerenbewijsmiddelen? (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1982-I), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1982, m.n. p. 183 (in noot 77).
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de Nederlandse samenleving Kafkaëske toestanden - gelukkig -niet aan de orde
van de dag zijn, offert de gemiddelde toeschouwende burger de rechtsbescherming
gemakkelijk aan de rechtshandhaving.246 Maar waar de rechtshandhaving er is
in ons ieders belang, is de rechtsbescherming dit evenzeer.Z4'
Met het maatschappelijk gevoelen kan verder nog op andere wijze rekening
worden gehouden. Het ligt meer op de weg van de wetgever om de publieke opinie
in het wetgevingsproces een plaats te geven, dan dat de rechter bij de beoordeling
van een individuele zaak daar rekening mee houdt. De maatschappelijke onvrede
komt veelal voort uit onbegrip voor het op vrije voeten komen van `schuldigen',
zeker als dit een meer structureel karakter lijkt te krijgen. De gedachte kan bij de
burger postvatten dat de uitsluitingsregel maar beter kan worden afgeschaft. Met
die oplossing wordt echter het kind met het badwater weggegooid; de bewijsuitsluitingsregel is noodzakelijk om - achteraf - de bescherming van grond- en
verdedigingsrechten te garanderen. In plaats van te tornen aan de uitsluitingsregel,
kan de wetgever maatregelen aan de bevoegdhedenkant te treffen: `the criminal
justice system must not only work fairly, it must also work.'248 De wetgever dient
niet te handelen naar de waan van de dag, maar als er een serieus handhavingsprobleem dreigt, kan het toekennen van nieuwe of verdergaande opsporingsbevoegdheden aangewezen zijn. Wel dient daarbij te worden bedacht dat het toestaan van
verdergaande inbreuken op de vrijheidsrechten van burgers gepaard dient te gaan
met extra waarborgen. Dit betekent ook dat de rechter zal moeten blijven toezien
op het in acht nemen van deze waarborgen en bij een geconstateerde onrechtmatigheid zal hij nog steeds met bewijsuitsluiting dienen te reageren.
Kortom, in de Nederlandse rechtsstaat dwingt het legaliteitsbeginsel tot het
verbinden van een consequentie aan onrechtmatig bewijsgaring. De meest passende
sanctie daarvoor is bewijsuitsluiting. Niet alleen worden daarmee drie doelen
gediend (preventie, demonstratie en reparatie), ook voor het normeren van
bevoegdheden is bewijsuitsluiting van groot belang. De kritiek die kan worden
geuit op de uitsluitingsregel is door de genuanceerde toepassing ervan grotendeels
weggenomen. Naast een genuanceerde toepassing van de bewijsuitsluitingsregel
zijn er nog andere mogelijkheden om te reageren op onrechtmatig overheidsoptreden zoals niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie en strafvermindering.Z49
In de navolgende paragrafen worden deze consequenties tegen het licht gehouden.
In het bijzonder wordt bezien welke plaats zij innemen ten opzichte van de
uitsluitingsregel.
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Zie B.J. Koops e.a., Opsporing versus privacv: de beleving vnn burgers, Den Haag: Sdu 2001.
Of zoals Schalken het verwoordt: `[h]et recht heeft zo zijn eigen agenda.' HR 25 juni 2002, NJ
2002, 625 m.nt. Sch
F.P. Graham, The Due Process Revolurion: The Wnrren Court'sImpnct on Crimina! Lnw', Rochelle
Park: Hayden 1970, p. 304.
G.1.M. Corstens, Het Nederlnnrts strnjprocesrechr, Arnhem: Kluwer 2002, p. 656-657.

Consequenties strafrecht
4.3

De bekende: niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Bewijsuitsluiting is de klassieker onder de consequenties van onrechtmatige
bewijsgaring, maar ook de mogelijkheid van niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie was in dit kader al ruim voor de invoering van art. 359a bekend. In
tegenstelling tot de bewijsuitsluitingsregel is de niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie niet exclusief voorbehouden aan onrechtmatig verkregen
bewijs. Zo heeft de niet-ontvankelijkheid zijn sporen (aanvankelijk) achtergelaten
op het terrein van de redelijke termijn.ZSO De sanctie waarbij het openbaar ministerie
niet-ontvankelijk wordt verklaard ziet niet zozeer op de onrechtmatige bewijsgaring,
maar veeleer op de onrechtmatige gedraging.
4. 3.1

Verenigde Staten en Duitsland

De Nederlandse bewijsuitsluitingsregel is sterk geïnspireerd door zijn Amerikaanse
tegenhanger. Het niet-ontvankelijk verklaren van het OM voor onrechtmatige
opsporing daarentegen is in de Verenigde Staten vrijwel ondenkbaar. Zelfs een
zeer grove schending van grondrechten zal niet uitmonden in een `dismissal of
the case'.ZS~ Dat gevolg treedt evenmin in als grondrechten van derden doelbewust
zijn geschonden met het oog op het verkrijgen van bewijs tegen een verdachte.zsZ
In Duitsland daarentegen kan onrechtmatig overheidsoptreden niet alleen
bewijsuitsluiting tot gevolg hebben, maar is er bij grondrechtschendingen nog een
drietal andere mogelijke consequenties. Bij zodanig ernstige inbreuken op
grondrechten dat deze als mensonterend kunnen worden beschouwd zal dit niet
alleen tot uitsluiting van het aldus verkregen bewijs leiden, maar zal dit bovendien
stuiten op een grondwettelijk vervolgingsverbod.253 Bij minder ernstige grondrechtschendingen, zoals een massaal gebruik van agent-provocateurs, bestaat geen
bevoegdheid tot vervolging hetgeen in concreto betekent dat in dit geval een
strafuitsluitingsgrond of in andere gevallen een rechtvaardigingsgrond wordt
aangenomen. Tot slot kan bij inbreuken op processuele grondrechten, zoals bij
schending van de redelijke termijn, worden volstaan met strafvermindering.
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Zie daarover uitgebreid A.M.L. Jansen, De redelijke termijn, met name in het bestuursrecht (diss.
Tilburg), Den Haag: Boom 2000, i.h.b. hoofdstuk 11.
United States v. Rortriguez, 948 F.2d 914 (5`~ C ir. 1999) en Stnte v. Mnrks, 114 Wash.2d 724,
790 P.2d 138 (1990).
UniredSrates v. Pnyner, 447 U.S. 727 ( I 980), zie over misbruik van het standingvereiste ~ 4.2.6.1
(onder `Belang van de verdachte').
Zie J. Wolter, `Vorbemerkungen vor ~ I 51 StPO', in: SK-StPO (losbl.), Neuwied: Alfred Metzner,
suppl. 15 (1996). Zie over vervolgingsbeletselen L Roxin, Die Rechtsfolgen schwerwiegender
Rechtsstaatsverst6f3e in der StrnfrechtspJlege, Munchen: VVF 2000.
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4.3.2

Criterium

Niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie is het `ultimum remedium' onder
de consequenties van vormverzuimen; slechts bij hoge uitzondering vervalt het
vervolgingsrecht van het openbaar ministerie. Dit kan het geval zijn bij undue delay,
maar ook bij onrechtmatige opsporing of vervolging.
Toen in 1979 de Hoge Raad zich moest uitspreken over niet-ontvankelijkheid
bij onrechtmatige bewijsgaring, liet hij die mogelijkheid voor de toekomst open.zsa
Ook sloot de Hoge Raad in een later arrest niet uit dat als bij een in het kader van
de strafvervolging genomen beslissing geen sprake is geweest van een redelijke
en billijke belangenafweging, dit tot niet-ontvankelijkheid kan leiden.ZSS De eerste
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie voor een onjuiste belangenafweging bij een vervolgingsbeslissing kwam reeds in 1989.ZS6
4.3.2.1

Zwolsmancriterium

Een criterium voor toepassing van deze uiterste consequentie (gegeven in het kader
van onrechtmatige opsporing) kwam een aantal jaren later in het Zwolsman-arrest:
`Voorts kan niet worden uitgesloten dat onrechtmatig optreden van opsporingsambtenaren onder omstandigheden een zodanig ernstige schending van beginselen
van een behoorlijke procesorde oplevert dat zulks - ook in een geval waarin
overigens voldoende op rechtmatige wijze verkregen bewijsmateriaal voorhanden
is - tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie dient te leiden.
Een zo ver gaande sanctie kan in dat geval echter slechts volgen indien sprake is
van ernstige inbreuken op die beginselen, waardoor doelbewust of inet grove
veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak is tekortgedaan [mijn curs., MCDE]. V an geval tot geval
zal dit moeten worden beoordeeld, zodat een algemene regel daarvoor bezwaarlijk
kan worden gegeven.'z5'

In dit zogenaamde Zwolsmancriterium kan een aantal elementen worden
onderscheiden. Voorop staat dat er sprake moet zijn van een ernstige inbreuk op
de beginselen van een behoorlijke procesorde. Dit is een noodzakelijke voorwaarde
254
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HR 4 december 1979, NJ 1980, 356 m.nt. ThWvV (Tallon-arrest).
HR 21 januari 1986 NJ 1987, 663.
HR 5 december 1989, NJ 1990, 719 m.nt. Sch. Zie over dit arrest en het daaraan voorafgaande
arrest van het hofTh. de Roos, `Het O.M., de verdediging en beginselen van behoorlijk procesrecht.
Een belangrijk Amsterdams arrest', Rechtshulp 1989, p. 2-6 en `Opnieuw: het OM en beginselen
van behoorlijk strafprocesrecht', Rechtshulp 1990, p. 15-19.
R.o. 5.2 in HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 m.nt. Sch. Deze formulering is herhaald in HR
4 februari 1997, NJ 1997, 308 m.nt. Sch waarbij het onrechtmatig op[reden, in tegenstelling tot
het Zwolsman-arrest, ook daadwerkelijk resulteerde in niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie.

Consequenties strafreeht
voor niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Daarnaast is er nog een
aantal bijkomende vereisten. Deze bijkomende eisen zijn dat er (1) een causaal
verband tussen de ernstige inbreuk en (2) de doelbewuste of grove schending van
(3) de belangen van de verdachte bestaat, zodat (4) diens recht op een eerlijk proces
is gefrustreerd (zie ~ 4.3.3).
4.3.2.2

Misleiding rechter

Het Zwolsmancriterium is later meer keren herhaald, maar tot een niet-ontvankelijkheid kwam het slechts in een beperkt aantal zaken. In het Hooghiemstra-arrest
van 4 februari 1997258 werd misleiding van de rechter ter terechtzitting afgestraft
met een niet-ontvankelijkheid. Het hof had vastgesteld dat:
`de ontkenning onder ede door een opsporingsambtenaar als getuige ter terechtzitting
van de toepassing van de zogenaamde Deltamethode en het niet-ingrijpen van het
Openbaar Ministerie ter voorkoming van misleiding van de rechter op dit punt,
erop zijn gericht geweest een toetsing door de rechter van de methode in de
onderhavige strafzaak te frustreren.'

De Hoge Raad bevestigde het arrest van het hof.
In de Coral Sea-zaken was ook getracht (ditmaal door een valselijk procesverbaal) de rechterlijke controle te ontlopen. In deze zaken was het openbaar
ministerie - in tegenstelling tot de hierboven besproken zaak - wel ontvankelijk
in zijn vervolging.259 Dit hangt samen met de genuanceerde aanpak van de Hoge
Raad. Knigge vat deze als volgt samen:
`De Hoge Raad geeft nauwkeurig aan welke vragen in gevallen als de onderhavige
moeten worden onderzocht en beantwoord. Bij de vraag naar de sanctionering van
de onregelmatigheden moet meewegen dat de rechter is misleid, en in hoeverre
hij is misleid. Van belang is kennelijk of de misleiding een ondergeschikt punt
betreft, dan wel juist de kemvragen van het geding raakt. Daarom moet onderzocht
worden of en in hoeverre de onregelmatigheden een rol hebben gespeeld in het
(vervolg)onderzoek en of zij een bepalende invloed hebben gehad op de positie
van de verdachte.'Zbo

In zowel de Hooghiemstra-zaak als in de Coral Sea-zaken betrof het misleiding
van de rechter. Ten aanzien van het feitencomplex zijn twee verschillen aan te
wijzen, die wellicht kunnen verklaren waarom in de Hooghiemstra-zaak misleiding
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NJ 1997, 308 m.nt. Sch.
HR 26 april 1994, NJ 1994, 737 m.nt. Sch; HR 24 oktober 1995, NJ 1996, 484 m.nt. Kn en HR
18 februari 1997, NJ 1998, 35 m.nt. Kn.
Knigge in zijn annotatie bij HR 18 februari 1997, NJ 1998, 35.
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van de rechter wel tot een niet-ontvankelijkheid leidde en in de Coral Sea-zaken
niet. In de eerste plaats waren de leiders van het onderzoek inzake `Coral Sea'
niet op de hoogte van de `cover up'. In het Hooghiemstra-arrest daarentegen werd
het openbaar ministerie medeverantwoordelijk geacht voor de misleiding. Een
andere reden waarom in de Coral Sea-zaken het openbaar ministerie zijn
vervolgingsrecht niet verspeelde is wellicht dat de verzwegen onrechtmatige
handeling ( een blik in een, bij de hotelreceptie in bewaring gegeven, tas) geen
bepalende invloed heeft gehad op de aanhouding en het verdere verloop van de
vervolging.
4.3.2.3

Verhouding rechter~openbaar ministerie

In HR 8 september 1998, NJ 1998, 879 m.nt. Sch werd het openbaar ministerie
niet-ontvankelijk verklaard omdat de officier van justitie verbalisanten had
opgedragen bij de rechter-commissaris en ter zitting bepaalde vragen niet te
beantwoorden. Dit was in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde,
want het is aan de rechter te bepalen welke vragen door getuigen ter zitting dienen
te worden beantwoord (art. 288 Sv).
In de Karnian-zaak261 werd het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard,
omdat met de verdachte Karman was overeengekomen dat in ruil voor zijn optreden
als kroongetuige in de OctopuszaakZbZ een eventuele vrijheidsstrafniet ten uitvoer
zou worden gelegd. Deze deal miskende het wettelijke systeem inzake de
vervolgingsbeslissing, strafoplegging en tenuitvoerlegging, hetgeen een ernstige
inbreuk op beginselen van behoorlijke strafvervolging oplevert.

Ook in de Juliët-zaak263 werd het gebruik van een kroongetuige, ditmaal
uitsluitend in het vooronderzoek, met een niet-ontvankelijkheid afgestraft. De nietontvankelijkheid trofechter in deze zaak slechts een deel van het ten laste gelegde.
Alleen voor die ten laste gelegde feiten ten aanzien waarvan de verdenking was
gerezen nadat de kroongetuige zich daarover had uitgelaten, werd het vervolgingsrecht het openbaar ministerie ontnomen. Voor feiten waaromtrent de verdenking
reeds bestond voordat de kroongetuige zich daarover had uitgelaten, werden slechts
de verklaringen van de kroongetuige uitgesloten van het bewijs.Zba
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HR 1 juni 1999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman).
ZievooreenuitgebreidverslagG.P.M.F.MolsáG.Spong,DekroongetuigeinhetOctopus-proces,
Deventer: Gouda Quint 1997.
HR 8 juni 1999, NJ 1999, 773 m.nt. JR.
[n de zaak tegen een andere medeverdachte van de kroongetuige had het gebruik van de kroongetuige
in het geheel geen consequenties omdat deze geen voor de medeverdachte belastende verklaringen
had afgelegd. Die medeverdachte was derhalve door de gang van zaken rond de overeenkomst met
de kroongetuige niet in zijn belangen geschaad. HR 8 juni 1999, NJ 1999, 772 m.nt. JR onder NJ
1999, 773.

Conseguenties strafrecht
4.3.2.4

Conclusie

Gemeenschappelijk aan de hiervoor omschreven gevallen is dat naast de situatie
waarin is voldaan aan het Zwolsmancriterium ook de niet-ontvankelijkheid werd
uitgesproken als door het optreden van het openbaar ministerie het fundamentele
algemene belang van de bevoegdheidsverdeling tussen de onafhankelijke rechter
en het openbaar ministerie ernstig wordt geschaad. De niet-ontvankelijkheid lijkt
hier eerder vanwege obstructie van de rechtsgang, het leerstuk dat met name in
Angelsaksische landen tot ontwikkeling is gekomen onder de naam Contempt of
Court, te worden gehanteerd dan vanwege andersoortig onrechtmatig overheidsoptreden.Zbs Het zijn de beginselen van een goede procesorde die in een dergelijk
geval nopen tot het niet-ontvankelijk verklaren van het openbaar ministerie.Zbb
Het belang van de verdachte speelt hierbij een meer ondergeschikte rol (zie ook
hierna ~ 4.3.3.3).

4.3.3

Bijkomende vereisten

Uit het voorgaande volgt dat de eerste eis voor niet-ontvankelijkheid van het OM
is dat het een ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde
moet betreffen.267 Uit het geringe aantal (gepubliceerde) uitspraken waarin de nietontvankelijkheid werd uitgesproken vanwege onrechtmatig overheidsoptreden,
is een scherpe definitie van een `ernstige inbreuk' op de beginselen van een goede
procesorde268 moeilijk af te leiden.zó9 Veelal ketste een verzoek van de verdediging
op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie reeds op deze eis af omdat
de inbreuk niet ernstig genoeg was.270

En zelfs als een ernstige inbreuk op de beginselen van een goede procesorde
is vastgesteld, hoeft dit nog niet tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie te leiden. Een afweging tussen de belangen van de verdachte en de
265
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Ook A-G Fokkens zoekt aansluiting bij dit leerstuk, zie zijn conclusie voor HR 25 juni 2002, NJ
2002, 518 m.nt. Sch (post-Karman lI). Geïnteresseerden in de `Contempt of Court'-problematiek
verwijs ik naar de afscheidsrede van N. Keijzer, Contempt ojCourt, Deventer: Gouda Quint 2000.
Vgl. HR 3 juli 2001, NJ 2002, 8 m.nt. Sch (post-Karman I).
Daarvan is in íeder geval niet sprake als het OM niet heeft nagegaan of een opgeroepen getuigedeskundige ook daadwerkelijk zal verschijnen. HR 9 januari 2001, NJ 2001, 126.
Over de beginselen van een behoorlijke procesorde is meer literatuur verschenen. Zie met uitgebreide
literatuurverwijzing: C.P.M. Cleiren, Beginsefen vnn een goerfe procesorde(diss. L.eiden), Arnhem:
Gouda Quint 1989. Naast het strafrecht ook: B.W.N. de Waard, Beginsefen van behoorfijke
rechtspteging met name in het administrntiejprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink
I 987.
Betreurenswaardig is dit evenwel niet omdat, zoals Fokkens het reeds formuleerde, men `aan zodanige
misdragingen [moet, MCDE] denken, dat hopelijk deze sanctie nimmer zal hoeven te worden
toegepast'. J.W. Fokkens, `Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. De rechtsgevolgen',
Arfvocatenbfad 1981, p. 265-269.
HR 22 september 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH.
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belangen die met vervolging zijn gediend, kan nog aangewezen zijn. De elementen
`causaal verband', `doelbewuste of grove schending', `belangen van verdachte'
en `het recht op een eerlijk proces' spelen bij deze afweging een belangrijke rol.
Welke rol dat precies is, zal ik hieronder nader uiteenzetten.
4.3.3.1

Causaal verband

Het zal niet verbazen dat er causaal verband moet zijn tussen de emstige inbreuk
en de doelbewuste of grove schending van de belangen van de verdachte zodat
diens recht op een eerlijk proces wordt gefrustreerd. Het is niet noodzakelijk dat
de emstige inbreuk ook daadwerkelijk resulteert in een oneerlijk proces. Voldoende
is dat het openbaar ministerie dit beoogde of op de koop toe wilde nemen.Z"
Het beweerdelijk onrechtmatig overheidsoptreden moet wel verband houden
met de zaak waarin om de niet-ontvankelijkheid van het OM wordt verzocht.Zn
In een zaak waarin de verdachte om die reden bot ving was het volgende gebeurd.
Na de inbeslagname van een auto met daarin 25 kilo heroïne werd besloten de
verdachte en zijn kompanen nog niet aan te houden. De reden daarvoor was dat
het onderzoek nog niet volledig was afgerond en nog gewacht werd op de komst
van een volgende partij heroïne. De verdachte werd vervolgens door zijn
metgezellen gegijzeld en mishandeld omdat zij dachten dat hij verantwoordelijk
was voor de `verdwijning' van de auto met drugs. De opsporingsambtenaren en
het OM waren hiervan op de hoogte, doordat de telefoongesprekken van zijn medeverdachten werden getapt. Er werd besloten nog niet in te grijpen omdat het
zwaarwegende opsporingsbelang daarmee zou zijn gediend. Drie dagen later wordt
de gijzeling beëindigd en worden de verdachte en zijn gijzelnemers gearresteerd.
De verdachte wordt vervolgens vervolgd voor zijn deelname aan de opiumdelicten.
Volgens het hofheeft het stilzitten van de opsporingsambtenaren bij de gijzeling
geen betrekking op het onderzoek naar de opiumdelicten. Eventuele gebreken in
het kader van de gijzelingszaak kunnen derhalve niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM in de onderhavige zaak. De Hoge Raad stemt met deze motivering
in.z"

4.3.3.2

Doelbewuste of grove schending

Heeft de rechter een bepaalde opsporingsmethode afgekeurd en hanteert het
openbaar ministerie nadien dezelfde methode, dan verspeelt het openbaar ministerie
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HR 1 juni 1999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman).
HR 13 februari 2001, NJ 2001, 365.
HR 13 februari 2001, NJ 2001, 365. En de Hoge Raad herhaalt dit onder expliciete verwijzing in
HR 2 juli 2002, NJ 2003, 2 m.nt. Kn.
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daarmee zijn vervolgingsrecht. Als de rechter voor het eerst oordeelt over de
methode is zo'n vergaande sanctie wellicht nog niet aan de orde. Wordt na de
bewuste uitspraak doorgegaan met de omstreden opsporingsmethode, dan is er
sprake van doelbewust onrechtmatig overheidsoptreden.Z'4
`Het is de vaststelling van een normschending, waarin op zichzelf voor de verdachte
een zekere genoegdoening kan zijn gelegen. Bovendien is de normhandhaving in
de toekomst daarmee gediend, omdat in latere gevallen zou kunnen gelden dat dan
wel doelbewust ( mijn curs., MCDE) in strijd met de zorgvuldigheid is gehandeld.'Z'S

Ook in het vergelijkbare geval waarin de wetgever expliciet een bepaalde
opsporingstechniek afwijst, zal mijns inziens een niet-ontvankelijkheid in het
verschiet liggen wanneer het openbaar ministerie de afgewezen techniek blijft
gebruiken.
4.3.3.3

Belangen van de verdachte

Het Zwolsman-arrest suggereert dat niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie is uitgesloten als de belangen van de verdachte niet zijn geschaad. De
Hoge Raad heeft echter in latere rechtspraak duidelijk gemaakt niet onverkort aan
deze eis vast te houden.276 De Hoge Raad overwoog in het Karmanarrest:
'In dat arrest [het Zwolsman-arrest, MCDE] heeft de Hoge Raad overwogen dat
onder omstandigheden een ernstige schending van beginselen van een behoorlijke
procesorde tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie kan leiden
indien daardoor doelbewust of inet grove veronachtzaming van de belangen van
de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling is tekortgedaan. Daaruit
mag echter niet worden afgeleid dat in een geval alshet onderhavige, in aanmerking
genomen het fundamentele karakter van de gemaakte inbreuk, niet-ontvankel ijkverklaring uitgesloten is, omdat de belangen van de verdachte niet zijn geschaad.'

In zijn conclusie bij deze zaak ontwaart waarnemend A-G Keijzer wel een belang
waarin de verdachte is geschaad, namelijk dat van het vereiste van een eerlijk proces
deel uitmakende nemo-teneturbeginsel. Ook in zijn optiek is echter een nietontvankelijkheid mogelijk bij zeer ernstige inbreuken zonder dat de belangen van
de verdachte zijn geschaad:
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HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus III).
Aldus het hof in HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch (r.o. 5.2.8) (Octopus Ili).
HR I juni 1999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman). Zo ook J. t.eijten,'Een paar vragen', NJB 1999,
p. 1157.
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`Tenslotte zij opgemerkt dat zich mijns inziens buitengewone, zij het gelukkig
zeldzame, gevallen kunnen voordoen waarbij niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie in de strafvervolging de enig passende beslissing is, ook al
zouden geen belangen van de verdachte rechtstreeks zijn geschonden'.

Schalken voorspelde reeds in 1989 dat onder omstandigheden een niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wordt uitgesproken zonder dat de belangen van
de verdachte zijn geschaad:
`Te verwachten valt dat, naarmate de betekenis van het belang-criterium toeneemt
[bij bewijsuitsluiting, MCDE] in die zin dat vaker zal worden aangenomen dat de
verdachte niet in zijn belangen is geschaad, daarvan een steeds sterkere invloed
zal uitgaan op de uitbreiding van de ongeschreven gronden voor niet-ontvankelijkheid zoals die liggen opgesloten in de beginselen van een goede procesorde. Ook
wanneer geen concrete schade voor de verdachte kan worden aangetoond, zal het
totale optreden in een bepaalde strafzaak dermate de kwaliteit van de procesvoering
kunnen aantasten, dat het in strijd zou komen met elementaire eisen van behoorlijkheid om niettemin een strafvervolging aanhangig te maken.'Z"

De Hoge Raad heeft het hiervoor besproken vereiste uit het Karman-arrest nader
geëxpliciteerd.278 Voor niet-ontvankelijkheid van het OM is niet iedere zeer ernstige
schending van een belangrijk rechtsbeginsel voldoende. Het moet gaan om een
handelwijze die `het wettelijk systeem in de ketn' raakt. Daarvan is sprake als de
omstreden gedraging met de grondslagen van het strafproces in strijd is. Meer in
het bijzonder als dit strijdig is met de wettelijke bepalingen die de verhouding tussen
het OM en de onafhankelijke rechter regelen.z'9
Kortom, voor niet-ontvankelijkheid is niet absoluut noodzakelijk dat de
belangen van de verdachten grovelijk zijn veronachtzaamd.280 Het betreft hier wel
exceptionele gevallen waarin op `de wettelijk voorziene verdeling van bevoegdheden en verplichtingen tussen het openbaar ministerie en de rechter' een ernstige
inbreuk is gemaakt.281
277
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T.M. Schalken, `Schending van wettelijke procesvoorschriften en het redelijke belang van de
verdachte: een redelijk criterium? Enkele inleidende opmerkingen', in: T.M. Schalken 8r. E.J. Hofstee
(red.), In zijn verdediginggeschaad. Over vormverzuimen en het belang van de verdachte, Amhem:
Gouda Quint 1989, p. 1 I.
HR 3 juli 2001, NJ2002, 8 m.nt. Sch (post-Karman I).
Vgl. ook Hof's-Gravenhage 5 juli 2001, NJ 2001, 590, waarin het hof het OM niet-ontvankelijk
in zijn vervolging verklaarde omdat het een bevel tot oproeping van een getuige en de toezegging
om stukken ter inzage te geven niet was nagekomen. Dit betekende zowel een `welbewuste verkorting
van de belangen van de verdachte en zijn verdediging alsmede een miskenning van de strafprocessuele verhouding tussen openbaar ministerie en verdediging.'
Bij het uitspreken van een niet-ontvankelijkheid zal de strafrechterom die reden niet altijd het door
het verzuim veroorzaakte nndeel meewegen (zie ook M.C.D. Embregts, `359a', in: A.L. Melai 8c
M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek van srrafvordering, Deventer. Kluwer (losbladig),
supplement nr. 119 (2000), aant. 10.3).
HR 3 juli 2001, NJ 2002, 8 m.nt. Sch (post-Karman I).

Consequenties strafrecht
4.3.3.4

Fair trial

De zojuist weergegeven visie van Schalken vindt ook weerklank in de Straatsburgse
rechtspraak, waarbij in het kader van een vermeende schending van art. 6 EVRM
wordt beoordeeld of de `trial as a whole was fair' (Schalken spreekt van `het totale
optreden in een bepaalde strafzaak').282 Ook in het Zwolsman-arrest wordt
gerefereerd aan het vereiste van een eerlijk proces. Aangenomen mag worden dat
daarmee gedoeld wordt op het fair-trial-beginsel zoals neergelegd in art. 6 EVRM,
ook al noemt de Hoge Raad art. 6 EVRM niet met zoveel woorden. A-G Keijzer
doet dat wel in zijn conclusie onder het Karman-arrest, waarin hij concludeert dat
het fair trial-beginsel zoals neergelegd in het EVRM is geschonden.Zg'
4.3.9

Conclusie

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de sanctie waarbij het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard niet zozeer ziet op de onrechtmatige
bewijsgaring, maar veeleer ziet op de onrechtmatige gedraging. Het optreden op
zichzelf staat centraal, van minder belang is daarbij of bewijs is verkregen en of
verdachtes belangen zijn geschaad. Voor een nadere invulling van het criterium
dat het een ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde moet
betreffen, kan wellicht aansluiting gezocht worden bij de rechtspraak van het
Europese Hof. Als dit Hof concludeert tot schending van art. 6 EVRM omdat de
zaak in zijn geheel niet recht heeft gedaan aan het beginsel van een eerlijk proces,
is hieruit in mijn optiek een sterke aanwijzing voor niet-ontvankelijkheid in ons
nationale recht af te leiden.
Hoe verhoudt zich nu de consequentie niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie tot bewijsuitsluiting? Bij bewijsuitsluiting wordt een gedeelte van de
onderzoeksresultaten als onrechtmatig verkregen terzijde geschoven. Als door
het onrechtmatig overheidsoptreden niet slechts bepaald materiaal bewijsmateriaal
is besmet, maar de onrechtmatigheid in wezen de eerlijkheid van het proces aantast,
dan is bewijsuitsluiting niet langer afdoende. Het openbaar ministerie dient dan
niet-ontvankelijk te worden verklaard.
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Zie bijvoorbeeld EHRM 12 mei 2000, EHRC 2000I54 m.nt. Spronken, NJCM-bultetín 2000, p.
1255-1261 m.nt. E. Myjer, NJ 2002, 180 m.nt. Sch (Khan tegen Verenigd Koninkrijk).
HR 1 juni ] 999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman).
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4.4

De nieuwkomers: herstel, geen gevolgen en strafvermindering

Hiervoor hebben we de twee traditionele rechtsgevolgen van onrechtmatige
bewijsgaring onder de loep genomen. Met de introductie van art. 359a komen ook
andere reacties op onrechtmatig overheidsoptreden in beeld, zoals herstel, `geen
gevolgen' en strafverrnindering. Net als bij de niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie staat ook bij deze sancties het (de bewijsgaring includerende)
onrechtmatig overheidshandelen centraal.

4.4.1

Herstel

Zoals gezegd reikt art. 359a de rechter diverse mogelijkheden aan om verzuim
van vormen in het vooronderzoek te sanctioneren. De rechter kan echter pas
consequenties verbinden aan vormverzuimen als herstel niet meer mogelijk is.
De wetgever heeft uitdivkkelijk herstel van vormverzuimen vooropgeste]d.2~` Reden
dus om met deze nieuwkomer aan te vangen.
Van de herstelmogelijkheid is gebruik gemaakt als het ging om de onvolledige
informatieverstrekking op het punt van de gehanteerde opsporingsmethoden. Het
verzuim kleeft in die gevallen niet aan de opsporingsmethode,zSS maar aan het geen
openheid van zaken geven. Het is dan voor de rechter onmogelijk om een
(rechtmatigheids)oordeel over de opsporing te vellen. Het openbaar ministerie
riskeert dan niet-ontvankelijk te worden verklaard (zie ~ 4.3). Het is echter mogelijk
dit verzuim te herstellen door in hoger beroepzSó alsnog openheid van zaken te
geven en eventuele onjuistheden recht te zetten.287 De rechter kan een dergelijk
bewijsaanbod niet (ongemotiveerd) passeren.288 Als het echter gaat om misleiding
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Kamerstukken ~I 1993194, 23 705, nr. 3, p. 25.
Hetzelfde ge}dt voor het verzuim ingevolge art. 195a lid 3 Sv dat de verdachte schriftelijk in kennis
wordt gesteld van de uitslag van het DNA-onderzcek. Deze bepaling heeft tot dcel de verdachte
in de gelegenheid te stellen een tegenonderzcek te vorderen. In HR 3 juli 2001, NJ 2001, 536 was
niet aan de verdachte (maar wel aan zijn raadsman) een afschrift verstrekt. Dit verzuim kan worden
hersteld, omdat een verzcek tot contra-expertise nog steeds kan worden ingediend. A-G Fokkens
wijst er in zijn conclusie voor dit arrest nog op dat dit niet hceft 'te betekenen dat een verdachte
door het verzuim de uitslag mede te delen nimmer zou kunnen worden geschaad zolang
tegenonderzoek nog mogelijk is, maar dan zullen cr bijkomende omstandigheden mceten zijn die
tot enig nadeel leiden.'
Of in een andere in tijd latere instantie? Dit was in de Ramolazaak aan de orde: `Uit de verklaring
van de [opsporingsambtenaar) ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank [...] is gebleken
dat hij eerder de rechtbank en het hof niet volledig dan wel onjuist heeft voorgelicht', zie HR 30
november 1999, NJ2000, 344 en 345 m.nt. Mevis. Van (volledig) herstel was in deze zaak evenwel
geen sprake. Hcewel de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie door de rechter alsnog
volledig en naar waarheid te informeren werd verijdeld, leidde het verzuim wel tot strafvermindering.
Zie HR 19 juni 2001, NJ 2001, 501.
HR 19 juni 2001, NJ 2001, 501. Vgl. HR 8 februari 2000, NJ 2000, 538 m.nt. Sch.
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van de rechter, dan is herstel - ook als alsnog open kaart wordt gespeeld - op dat
punt niet meer mogelijk.289
In de hiervoor behandelde situatie had het verzuim betrekking op de
(on)controleerbaarheid van de gebruikte opsporingsmethoden. Op de (on)rechtmatigheid van de gehanteerde opsporingstechnieken had het evenwel geen betrekking.
Herstel lijkt mij niet goed denkbaar als het onrechtmatig overheidsoptreden betreft.
Een uitzondering kan wellicht worden gemaakt voor die gevallen waaraan een
`territoriaal' bevcegdheidsgebrek kleeft.2~ Dit was de situatie in het `Duitse kogel'arrest.291 In deze zaak hadden Nederlandse opsporingsambtenaren een kogel die
zij in een boom hadden aangetroffen in beslag genomen. Toen zij ontdekten dat
de bewuste boom op Duits grondgebied stond werd de kogel overgedragen aan
de bevoegde Duitse autoriteiten. Nog dezelfde dag werd de kogel weer in handen
van de Nederlandse opsporingsambtenaren gesteld. Hieruit mocht het hof afleiden
dat het optreden van de Nederlandse opsporingsambtenaren door de bevoegde
autoriteiten achteraf werd gebillijkt en mocht(en de resultaten van het onderzoek
aan) de kogel meewerken tot het bewijs. Schalken merkt in zijn noot onder dit
arrest op dat nu het volkenrecht gebruik van het bewijsmateriaal niet verbiedt,Z92
de vraag die beantwoord moet worden is of het bewijsmateriaal naar regels van
Nederlands strafprocesrecht ontoelaatbaar is. Daar zit, zoals ik hierna zal laten
zien, wellicht de crux bij een territoriaal bevoegdheidsgebrek.
Als we aannemen dat de verkrijging van de kogel onrechtmatig is,Z93 dan zijn
de daaruit voortvloeiende resultaten niet zonder meer ook ontcelaatbaar. De op
de bewijsuitsluitingsregel aangebrachte relativeringen staan aan het oordeel dat
het bewijs ontoelaatbaar is in de weg. Zo is niet voldaan aan het vereiste van
relativiteit. Zoals Knigge het bondig formuleert: `Respectering van de souvereiniteit
van een vreemde staat is nu eenmaal iets anders dan bescherming van de positie
van de verdachte'.Z9a

Vorenstaande betekent niet dat bewijs dat in strijd met het volkenrecht is
verkregen altijd mag worden gebruikt. In een zaak waarin een achtervolging van
een verdachte werd voortgezet op Belgisch grondgebied, werd het proces-verbaal
wat betreft de gebeurtenissen in België niet tot het bewijs gebezigd, omdat de
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FokkensinzijnconclusievoorHRl9juni2001,NJ2001,501,onderverwijzingnaarHR4februari
1997, NJ 1997, 308 m.nt. Sch (zie ~ 4.3.2.2).
Zie d.F. Nijbcer, Strajrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 153.
Vgl. HR 7 juni 1988, NJ 1988, 987 m.nt. Sch (Duitse kogel).
Het internationale recht verbiedt evenwel het uitcefenen van staatsmacht in een andcr land (de
Lotuszaak, Het permanente Hof van Internationale lustitie 7 september 1927, Series A, nc 10).
Zie hierover A. Klip, `Extraterritoriale strafvordering', DD 1995, p. 1056-1078.
En dat is maar de vraag. De scevereiniteit van een land is natuurlijk een groot gced, maar het betrof
hier toch een zeer geringc schending (hetgeen wordt onderstreept doordat de Duitse autoritciten
achteraf inet de inbeslagneming instemden).
]n zijn annotatie bij HR 25 mei 1993, NJ 1993, 784.
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opsporingsambtenaren buiten de kaders van een rechtshulpverdrag waren
getreden.295 De persoon die werd achtervolgd had een verkeersovemeding begaan.
Achtervolging op Belgisch grondgebied is alleen toegestaan voor die gevallen
waarin uitlevering mogelijk is. Nu voor (ongeveer 100 km per uur) te hard rijden
geen uitlevering mogelijk is, was de grensoverschrijdende achtervolging niet
toegestaan. Herstel in de zin van toestemming achteraf is in een dergelijke situatie
niet mogelijk.
De relativeringen aangebracht op de bewijsuitsluitingsregel (zie ~ 4.2.6) gelden
evenwel ook hier, getuige het arrest van 7 maart 2000.296 In deze zaak was sprake
van een onrechtmatige observatie van K. in België en Frankrijk, welke resulteerde
in een inbeslagname in Engeland. Het bewijsmateriaal dat die inbeslagname
opleverde mocht tot het bewijs worden gebezigd in de zaak tegen S., omdat de
observatie slechts onrechtmatig was jegens K. en niet jegens hem. Aan het
Schutznonnvereiste was derhalve niet voldaan, hetgeen nodig was voor het
uitsluiten van het bewijsmateriaal.

Uit het voorgaande volgt dat twee zaken van elkaar moeten worden
onderscheiden: de inbreuk op de soevereiniteit van een vreemde staat aan de ene
kant en de inbreuk op de rechten van de verdachte aan de andere kant.297 Alleen
in het eerste geval is herstel soms mogelijk. De vreemde staat kan de inbreuk
achteraf billijken.298 Doet deze dit niet, dan volgt in beginsel uitsluiting van het
bewijs,Z99 maar de op de bewijsuitsluitingsregel aangebrachte relativeringen dienen
daarbij wel in ogenschouw te worden genomen.
Door A-G J~rg is wel geopperd dat ook een achteraf gegeven toestemming
het onrechtmatig karakter kan wegnemen als bijvoorbeeld onrechtmatig is
binnengetreden.'oo In de onderliggende casus ging het om twee medeverdachten
die een boerderij bewoonden alwaar zij een hennepkwekerij bestierden. Opsporingsambtenaren waren over deze laatste activiteit getipt en de tipgever melde verder
dat de boerderij onbewoond was. Zonder schriftelijke machtiging werd vervolgens
binnengetreden, hetgeen onrechtmatig was omdat er- in tegenstelling tot hetgeen
de opsporingsambtenaren veronderstelden - wel sprake was van een woning. De
enige mogelijkheid om zonder machtiging binnen te treden, zou kunnen zijn dat
één van de bewoners toestemming zou hebben gegeven. Toen één van de verdachte
bewoners werd aangetroffen in de hennepkwekerij, verklaarde hij prompt: `Ik weet
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HR 26 april 1988, NJ 1989, 186.
NJ 2000, 539 m.nt. Sch.
Knigge brengt dit onderscheid aan in zijn annotatie bij HR 25 mei 1993, NJ 1993, 784.
Zie H.G. van der Wilt, `Bewijs en kleine rechtshulp', AA 1999, p. 525-531; A. Klip, `Extraterritoriale
strafvordering', DD 1995, p. 1056-1078.
Zie de annotatie van Knigge onder HR 25 mei 1993, NJ 1993, 784.
HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574 m.nt. JR.

Consequenties strafrecht
dat ik fout zit. Het spel is uit en ik wil overal vrijwillig aan meewerken.'301 Jórg
vraag zich af of hier sprake kan zijn van toestemming (achteraf). Hij werpt de vraag
op of om van toestemming te kunnen spreken de verdachte niet daarvoor over het
`cruciale ontbreken van bevoegdheid' moet zijn geïnformeerd (informed consent).
Een dergelijke toestemming kan zijns inziens niet en passant worden gegeven.
Hij sluit echter niet uit dat het ontbreken van voorafgaande toestemming alsnog
hersteld kan worden met toestemming achteraf.'oZ Annotator Reijntjes vindt de
suggestie van J6rg zo gek nog niet en trekt de vergelijking met het - hiervoor
behandelde - herstel van een territoriaal bevoegdheidsgebrek. De vergelijking
gaat in het onderhavige geval niet helemaal op, omdat in casu de bewoner tevens
verdachte is. In tegenstelling tot het territoriaal bevoegdheidsgebrek is de verdachte
nu wel `in zijn belang geschaad'. Het geven van toestemming achteraf komt op
hetzelfde neer als het bewust afstand doen van recht. Door het geven van
toestemming achteraf verwerkt de bewonerlverdachte niet alleen zijn recht op
bescherming van het huisrecht, maar ook zij n recht op het door de rechter verbinden
van consequenties daaraan. De verdachte die achteraf om toestemming wordt
gevraagd, zal deze doorgaans weigeren. Succes zal de methode eerder hebben als
een niet-verdachte bewoner om toestemming wordt gevraagd. Fraai vind ik de
oplossing in dit geval allerminst. Op deze manier zou bewust gebruik worden
gemaakt van het gegeven dat als één van de bewoners toestemming geeft, deze
alle andere bewoners bindt, terwijl de verdachte bewoner desgevraagd hoogstwaarschijnlijk niet met het binnentreden had ingestemd. Als er meer bewoners zijn,
dient ook de verdachte bewoner naar zijn toestemming te worden gevraagd; de
weigering van de ene bewoner gaat boven de toestemming van een andere
bewoner.303

De hersteloptie in het kader van onrechtmatig verkregen bewijs lijkt zich
dus vooralsnog alleen voor te doen bij een territoriaal bevoegdheidsgebrek, waarbij
dit afhankelijk is van het achteraf verkrijgen van instemming met de handelwijze
door de betreffende staat.3oa
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Aangehaald door A-G J6rg onder punt 16 van zijn conclusie voor HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574
m.nt. JR.
Járg wijst er verder nog op dat het geven van toestemming achteraf geen systeemvreemd verschijnsel
is. Zo kan bloed van een bewusteloze bestuurder worden afgenomen voor een bloedproef. Achteraf
dient om zijn toestemming te worden gevraagd. Geeft hij die niet, dan moet het bloedmonster worden
vernietigd (art. 163, negende lid, WvW 1994).
Zie het rapport van de Nationale ombudsman 6 november 1998, No 98~474.
Wellicht ten overvloede: als de verdachte geen bewoner is, is het geven van toestemming achteraf
niet nodig. Met het onrechtmatig binnentreden is immers de verdach[e niet in zijn belangen geschaad.
Zie HR 26 maart 2002, NJ 2002, 343.
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4.4.2

Geen gevolgen

De rechter is niet verplicht ieder (onherstelbaar) vormverzuim te sanctioneren.
Er is immers sprake van een discretionaire bevoegdheid. De schending van een
vonnvoorschrift kan daarom soms zonder gevolg blijven.'os Dit discretionaire
karakter laat tevens ruimte voor andere dan de in art. 359a opgenomen sancties.3oó
In haar nota naar aanleiding van het verslag reageerde de minister van Justitie als
volgt:
`Het is zeker nietde bedoeling van het voorgestelde artikel 359a de ontwikkelingen
in de praktijk te bevriezen. Wel is naar mijn mening de tijd rijp voor een codificatie
van deze rechtspraak. Dit is in het belang van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
De redactie van het artikel sluit echter nieuwe sancties op vormverzuimen niet uit.
Dit zou ook niet verenigbaar zijn met mijn uitgangspunt dat de rechter beter dan
de wetgever in staat is de gevolgen van vormverzuimen te bepalen. Bovendien zou
dan geen lering worden getrokken uit de geschiedenis die heeft aangetoond dat
de rechter zich in dit opzicht maar in beperkte mate gebonden acht aan de wet.''o'

Kortom, art. 359a is limitatief noch imperatief.
De vraag dringt zich op wanneer het de rechter is toegestaan geen gevolgen
te verbinden aan geconstateerd onrechtmatig overheidsoptreden.308 In zijn atrest
van 22 september 1998309 stelde de Hoge Raad deze problematiek centraal. Het
Amsterdamse hof had aan toepassing van de `Zaanse verhoormethode'310 geen
gevolgen verbonden. Het hof volstond met de vaststelling dat fouten waren gemaakt,
hetgeen in zijn ogen voldcende compensatie opleverde. Hoewel de gemaakte fouten
en de daardoor op de verdachte uitgeoefende druk een inbreuk vormen op de
beginselen van een goede procesorde, zag het hof daarin onvoldoende aanleiding
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. De onrechtmatige
verhoormethode had geen bewijsmateriaal voortgebracht, zodat bewijsuitsluiting
niet aan de orde was. Voor strafvermindering zag het hof evenmin een grond. Dit
305
306

307

308

309
310

17~

Kamerstukken H 1993194, 23 705, nr. 3, p. 5.
Kamersrukken !! 1994I95, 23 705, nr. 6, p. 9-] 0 en in tegenstrijdige bewoordingen Handelingen
H 1994194, p. 59-3624. Zo ook Van Dorst in zijn conclusie voor HR 22 september 1998, NJ 1999,
104 m.nt. JdH.
Kamerstukken ll 1994I95, 23 705, nr. 6, p. 9 en 10. Van Dorst merkt op dat dit laatste toch wel
een curieus argument is voor de wetgever ( zie noot 19 van A.J.A. van Dorst, `Een via della
Conciliazione in het strafproces? lets over strafvermindering als sanctie op vormverzuimen', in:
C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht ( Meijers-bundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 265-275).
De memorie van tcelichting laat die mogelijkheid open, Kamerstukken H 1993194, 23 705, nr. 3,
p. 5. In art. 413 Sv van de Nederlandse Antillen en van Aruba is deze modaliteit expliciet opgenomen
in het vierde lid.
NJ 1999, 104 m.nt. JdH.
De verdachte op een nogal ingrijpende manier, via foto's van slachtoffers en familieleden,
voorwerpen,geuren en geluiden, verhoren.

Consequenties strafrecht
laatste vond de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk en casseerde (zie verder
over de strafverminderingscomponent van deze zaak ~ 4.4.3). De Hoge Raad laat
de mogelijkheid open dat geen gevolgen worden verbonden aan onrechtmatig
overheidsoptreden, maar ook dat dient deugdelijk te worden gemotiveerd.31
Tot slot nog een paar laatste, meer algemene opmerkingen over het
compenseren van verzuimen door het vaststellen in de uitspraak dat fouten zijn
gemaakt. Deze `schuldigverklaring zonder strafoplegging' is mogelijk afgekeken
van Straatsburgse jurisprudentie. Het EHRM placht immers wel vaker te volstaan
met het constateren dat het verdrag is geschonden, en dat dit oordeel voldoende
genoegdoening biedt in de zin van art. 41 (50 oud) EVRM.312 Artike141 EVRM
is echter van een geheel andere orde dan art. 359a Sv. Bij toepassing van art. 41
EVRM door het Europese Hof staat rechtsherstel op nationaal niveau voorop.
Alleen in het geval waarin de lidstaat slechts gedeeltelijk herstel kan bieden, kent
het Hofeen billijke genoegdoening toe aan de benadeelde. Een billijke genoegdoening kan inhouden de enkele vaststelling dat een verdragsbepaling is geschonden.
Het is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig of het EHRM met volledig
rechtsherstel ook het oog had op een `mea culpa' van de rechter. De Hullu noteerde
in zijn annotatie hierover dan ook het volgende:
`Een dergelijke, wellicht door Straatsburgse rechtspraak geïnspireerde uitspraak
past beter in een procedure waarin een burger de staat beschuldigt dan in het
strafproces waarin het OM een burger aanklaagt, terwijl art. 41 (voorheen: art. 50)
EVRM ook minder mogelijkheden biedt dan art. 359a Sv.'"'

De Hullu vindt het declaratoir vastleggen van geconstateerde fouten zeker relevant,
ook voor de verdachte. Maar, zo vervolgt hij, `het hof heeft aan de op zichzelf
belangrijke declaratoire uitspraak ten onrechte een element van genoegdoening
("tercompensatie") toegekend.' De Hullu onderschrijft dan ook de vingerwijzing
van de Hoge Raad dat de mogelijkheid van strafvermindering serieuze(re) aandacht
verdient boven de loutere constatering van een vormverzuim (zie verder over
strafvermindering ~ 4.4.3). Soms is echter ook strafvermindering niet mogelijk,
namelijk wanneer geen straf maar een maatregel is opgelegd. Dit was het geval
in een arrest van de Hoge Raad van 6 november 2001.314 In deze zaak was de
redelijke termijn overschreden, hetgeen normaliter tot strafvermindering zou leiden.
Omdat het hof geen straf had opgelegd was dit niet mogelijk. Het hof had wel een
311
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Zie over de motiveringseisen van art. 359a M.GD. Embregts, '359a', in: A.L. Melai 8c M.S.
Grcenhuijsen e.a. (red.), Het wetboek vnn strajvordering, Deventer: Kluwer ( losbladig), supplement
nr. 119 (2000), aant. 11.
Zie o.a. M.L. van Emmerik, Schadevergoeding bij schending vnn mensenrechten. De rechtsprak[ijk
onder het EVRM, vergeleken mer rlie in Nederlnnrl ( diss. Leiden), Leiden: NJCM-bcekerij 1997.
HR 22 september 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH.
NJ 2002, 131.
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maatregel, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, opgelegd. Deze leende zich
echter niet voor reductie, derhalve volstond de Hoge Raad met `de enkele
vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden.'315
De Hoge Raad laat de mogelijkheid open dat aan een vormverzuim geen
consequentie wordt verbonden of dat wordt volstaan met het vaststellen dat vormen
zijn verzuimd. Dit zal in het geval van onrechtmatige bewijsgaring niet snel als
een passende reactie kunnen worden aangemerkt.
Strafreductie

4. 4. 3

Een belangrijke nieuwkomer van art. 359a in het kader van het sanctioneren van
onrechtmatig overheidsoptreden is de consequentie strafvermindering. De
bewijsuitsluitingsregel is, met de mogelijkheid van strafreductie, onder druk komen
te staan. In deze paragraaf wordt onderzocht welke rol is weggelegd voor
strafvermindering in het kader van onrechtmatig overheidsoptreden en hoe deze
consequentie zich verhoudt tot bewijsuitsluiting.
4.4.3.1

Meer dan codificatie?

Met de invoering van art. 359a is er een meer expliciete wettelijke grondslag
gegeven voor strafvermindering. Strafvermindering was al staande praktijk bij
geconstateerde redelijke-ternujnschendingen.316 Hoewel art. 359a strafverntindering
als een der consequenties noemt, was mijns inziens niet op voorhand duidelijk
dat deze optie ook bij onrechtmatig overheidsoptreden zou worden toegepast.31
Zo heeft de wetgever met de invoering van art. 359a beoogd het buitenwettelijk
sanctie-arsenaal te codificeren (zie ~ 4.1.1). De wetgever heeft er daarentegen geen
blijk van gegeven op het terrein van onrechtmatig overheidsoptreden een uitbreiding
van het sanctie-palet voor te staan. Wel liet de wetgever het voor de toekomst open
dat de rechter tot uitbreiding van het sanctie-arsenaal zou overgaan.38

315
316

317

318

172

HR 6 november 2001, NJ 2002, 131.
Van Veen wees er op dat voor strafvermindering geen wettelijke basis vereist leek, nu deze viel
onder het bepalen van de strafmaat. Fokkens vindt een wettelijke grondslag daarentegen wel
wenselijk. Zie resp. Th.W. van Veen, 'Over misslagen, vormverzuimen en nietigheden in het
strafprocesrecht', RM Themrs 1991, p. 212-219, i.h.b. p. 219 en J.W. Fokkens, `De Hoge Raad
en art. 6 EV RM', in: Gr. van der Burght (red. ), Vorm en Norm (Moltmaker-bundel), Deventer: Kluwer
1998, p. 59-68, i.h.b. p. 64.
Anders: Hof Amsterdam 30 maart 1993, weergegeven in NJ 1994, 577; A.J.A. van Dorst, `Een
via della Conci liazione in het strafproces? lets over strafvermindering als sanctie op vormverzuimen',
in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht (Meijers-bundel), Deventer: W.E.1. Tjeenk Willink
1996, p. 265-275: `De grote verdienste van de wetgever is nochtans dat hij nadrukkelijk heeft
vastgelegd dat fouten van politie en justitie in de straf kunnen worden gecompenseerd.'
Kamersrukken II 1994I95, 23 705, nr. 6, p. 9 en 10.

Consequenties strafrecht
4.4.3.2

Hoge Raad vaart nieuwe koers

De rechter heeft dit laatste kennelijk ter harte genomen, want in 1998 attendeerde
de Hoge Raad voor het eerst uitdrukkelijk op de mogelijkheid van strafvemundering
als sanctie op onrechtmatig overheidsoptreden.319 Dit kwam enigszins als een
verrassing aangezien de Hoge Raad vóór invoering van art. 359a, hoewel al jaren
vertrouwd met de strafreductie in het kader van `undue delay', nooit tot strafverlaging is overgaan bij onrechtmatig overheidsoptreden. Integendeel, ook nadat A-G
Meijers320 zich voor deze optie sterk had gemaakt, ging de Hoge Raad niet overstag.
Dat was althans de situatie totdat art. 359a werd ingevoerd. Vanaf dat moment
heeft ons hoogste strafrechtscollege koers gezet richting strafvermindering. Met
het arrest van 9 mei 2000321 ging de kogel door de kerk. In dit arrest was de straf
met zes maanden verlaagd omdat in het vooronderzoek onregelmatigheden jegens
de verdachte waren begaan.322 Alle reden dus om de strafvermindering als mogelijke
consequentie voor onrechtmatig overheidsoptreden in het algemeen en onrechtmatige bewijsgaring in het bijzonder aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
De vraag die in het navolgende centraal staat is of de Hoge Raad zijn ingezette
koers moet behouden of er juist beter voor kiest het roer om te gooien.'~'
4.4.3.3

Nieuwe koers nader bekeken

Zoals in art. 359a is weergegeven zal `de hoogte van de straf in verhouding tot
de ernst van het verzuim, [...] worden verlaagd, indien het door het verzuim
veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd' . Onder anderen
Fokkens en Schalken hebben de strafvernundering bij onrechtmatig overheidsoptreden meermalen voor het voetlicht gebracht.
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HR 7 april 1998, NJ 1998, 559. In HR 22 september 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH werd dit nog
eens herhaald.
Zie zijn conclusie voor HR 26 april 1994, NJ 1994, 737 m.nt. Sch. Deze conclusie was tevens
onderwerp van de bijdrage van A.J.A. van Dorst, `Een via della Conciliazione in het strafproces?
lets over strafvermindering als sanctie op vormverzuimen', in: C.1.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens
en recht (Meijers-bundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 265-275.
NJ 2000, 521 m.nt. Buruma.
Het arrest staat ook niet langer op zichzelf, zie HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625 m.nt. Sch en HR
2 juli 2002, NJ2002, 624 m.nt. Sch onder 625. Zie over deze twee arresten ook T. Blom, `De meest
passende sanctie: de Hoge Raad en onrechtmatig verkregen bewijs', DD 2002, p. 1049-1055.
De Amerikaanse rechtspraak verdient in ieder geval geen navolging, maar ter volledigheid maak
ik hier toch melding van de invloed die onrechtmatige overheidsoptreden kan hebben op de
Amerikaanse straftoemeting. Onrechtmatig overheidsoptreden kan daar niet leiden tot strafreductie,
maar min of ineer tot strafvermeerdering. De rechter kan namelijk bij het opleggen van een straf
ook de delicten meewegen die door bewijsuitsluiting niet konden worden bewezen.
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Strajreductie als alternatieJvoor bewijsuitsluiting bij gering verzuim

Fokkens pleitte reeds in 1991 voor een gedifferentieerd sanctie-arsenaal bij
onrechtmatige bewijsgaring.324 Naast niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie en bewijsuitsluiting zag hij een rol weggelegd voor strafvermindering
(en schadevergoeding). Voorhet bepalenvan de geschikte sanctie in een individueel
geval dienen naar zijn mening drie elementen een rol te spelen. Allereerst zijn dit
de aard en de ernst van de inbreuk. In de tweede plaats gaat het om de toe te passen
strafof maatregel en ten slotte om de ernst van het feit waarvoor de verdachte wordt
vervolgd. Dit laatste element zou tot de gevolgtrekking kunnen leiden dat naarmate
een delict ernstiger is, onrechtmatig optreden eerder geoorloofd is. Dit is echter
niet wat Fokkens voor ogen had:
`Om misverstanden te vermijden merk ik op dat in mijn opvatting de ernst van het
feit waarvoor wordt vervolgd, niet van belang is voor de vraag of er al dan niet
rechtmatig is gehandeld, maar - afhankelijk van de ernst en aard van het
onrechtmatig optreden - een rol speelt bij de beslissing of bewijsuitsluiting dan
wel bijvoorbeeld strafvermindering een passende sanctie is.''ZS

Ik begrijp hem zo, dat het uitgangspunt is dat bij de constatering van een verzuim
een sanctie moet volgen. Bij het vervolgens bepalen van de passendesanctie speelt
pas de ernst van het delict een rol. Ook bij een klein verzuim moet er een sanctie
volgen. Het zou echter onevenredig zijn als bij een ernstig delict door een klein
verzuim een vrijspraak zou volgen als resultaat van de bewijsuitsluiting.
Strafvermindering zou dan een goed alternatief bieden voor bewijsuitsluiting.3Z6
In het verlengde hiervan ligt een ander argument dat Fokkens aandraagt om
strafreductie in de plaats te stellen van bewijsuitsluiting. Strafvermindering kan
ertoe `bijdragen dat bij de beoordeling van het handelen in de opsporing de
maatstaven strikt gehandhaafd [...] worden'. Hij kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat in de gevallen waarin bewijsuitsluiting tot vrijspraak zou leiden,
rechters eerder geneigd zijn de onrechtmatigheid met de mantel der liefde te
bedekken.327 De normerende functie van bewijsuitsluiting wordt op deze wijze
teniet gedaan. Strafvermindering kan er voor zorgen dat deze belangrijke functie
behouden blijft.

324

325

326
327

174

].W.Fokkens,'Enkelegedachtenoverdesanctieoponrechtmatigebewijsgaring',in:G.J.M.Corstens
e.a. (red), Met hoojd en hnrt (Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 227-234,
i.h.b. p. 232.
J. W. Fokkens, `Enkele gedachten over de sanctie op onrechtmatige bewijsgaring', in: G.J.M. Corstens
e.a. (red), Met hooj~l en hnrt (Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 227-234,
p. 232.
Niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie is bij een ktein verzuim nooit een passende sanctie.
J.W.Fokkens,'Enkelegedachtenoverdesanctíeoponrechtmatigebewijsgaring',in:G.J.M.Corstens
e.a. (red), Met hoojd en hart (Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 227-234,
i.h.b. p. 234.

Consequenties strafrecht
De Hoge Raad lijkt Fokkens te volgen, in die zin dat ook aan een klein verzuim
bij de bewijsgaring een consequentie dient te worden verbonden, maar dat
bewijsuitsluiting niet passend kan zijn.328 In de zaak waarop ik doel was bij een
eerste veiligheidsfouillering van twee verdachten een patroonhouder met zes
patronen aangetroffen. Daarop werden beide verdachten aangehouden. Een tweede
fouillering volgde en reeds bij de eerste verdachte werd het bijbehorende wapen
gevonden. Bij verdachte nummer twee volgde eveneens een tweede fouillering
en ook bij hem werd een pistool aangetroffen in de broeksband. Deze laatste
fouillering was echter volgens het hof onrechtmatig, omdat - na het vinden van
het eerste pistool - er geen enkele reden meer was om de tweede verdachte aan
een onderzoek aan de kleding te onderwerpen. Het hof verbindt aan deze
onrechtmatige fouillering niet het geijkte rechtsgevolg van de bewijsuitsluiting
hetgeen tot een vrijspraak zou hebben geleid,3z9 maar legt een lagere straf op. De
Hoge Raad laat deze beslissing in stand. De Hoge Raad moest in cassatie uitgaan
van de onrechtmatigheid van de omstreden fouillering, omdat dit op een feitelijk
oordeel van het hof berustte. Maar was de tweede fouillering wel onrechtmatig?
De eerste veiligheidsfouillering was kennelijk zo slordig uitgevoerd dat - zo zou
geredeneerd kunnen worden - omwille van de veiligheid een herhaalde fouillering
was aangewezen. Volgens Fokkens is het onbegrijpelijk dat bij het eerste onderzoek
aan de kleding bij beide verdachten het tussen de broeksband gestoken pistool
niet werd opgemerkt. De opsporingsambtenaren namen slechts het zekere voor
het onzekere toen zij ook de tweede verdachte aan een herhaald onderzoek aan
de kleding onderwierpen. Wat hier ook van zij, ook volgens het hof valt het met
de ernst van dit verzuim wel mee:
`Ten aanzien van de ernst van het verzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel
is van belang dat de aanhouding van verdachte en de overbrenging naar het
politiebureau naar het oordeel van het hof geheel rechtmatig was.'"o

Een consequentie moet op het verzuim volgen, aldus het hof. Bij het bepalen welke
consequentie hier aangewezen is, dient ook de aan de verdachte verweten gedraging,
het verboden wapenbezit, in ogenschouw te worden genomen:
`Het Hof inerkt dit aan als een zeer emstig feit. Onder deze omstandigheden wordt
het door het verzuim [...] veroorzaakte nadeel voldoende gecompenseerd door de
op te leggen straf te verminderen'."'
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HR 2S juni 2002, NJ 2002, 625 m.nt. Sch met conclusie van Fokkens.
Het openbaar ministerie had om die reden ook vrijspraak gevorderd.
Weergegeven in HR 25 juni 2002, NJ 2002, 625 m.nt. Sch. Op dit punt lijkt het hof aansluiting
te zceken bij de rechtspraak van het EHRM, waarin voor het bepalen of de verdachte een eerlijk
proces heeft gehad bezien moet worden of the trial as a whole was fair.
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Weergegeven in HR 25 juni 2002, NJ 2002, 62S m.nt. Sch.
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Volgens de Hoge Raad was het de bedoeling van de wetgever om het aan de rechter
over te laten welk rechtsgevolg hij aan een verzuim wil verbinden, mede omdat
de rechter beter in staat is dan de wetgever om rekening te houden met `de
omstandigheden van het geval'. De rechter kan daarbij ook de ernst van het feit
in aanmerking nemen: uit de wetsgeschiedenis van art. 359a volgt immers dat de
rechter ook andere factoren - dan de in het tweede lid genoemde ijkpunten - bij
zijn beslissing kan betrekken, aldus de Hoge Raad.
Dit zie ik anders. Mijns inziens kan een dergelijke oprekking van het tweede
lid van art. 359a niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Het betreffende
lid van art. 359a somt drie zaken op waar de rechter rekening mee dient te houden
bij de oplegging van een sanctie. Dit rechterlijk afwegingskader ziet op de
omstandigheden van het verzuim. Het is mijns inziens zuiverder om te spreken
van de omstandigheden van het verzuim dan over de omstandigheden van het geval.
Bij hantering van die laatste formulering bestaat het gevaar- zoals het arrest van
de Hoge Raad illustreert - dat bij de afweging ook omstandigheden worden
meegenomen die niet relevant zijn voor het verzuim, zoals de etnst van het delict.
De drie omstandigheden die de rechter ingevolge het tweede lid van art. 359a in
zijn oordeel dient te betrekken zijn: het belang dat het geschonden voorschrift dient;
de ernst van het verzuim en het door het verzuim veroorzaakte nadeel. Deze drie
omstandigheden werden ook reeds in de afweging betrokken vóór de inwerkingtreding van art. 359a. In het onderhavige geval had uitsluitend (de geringe) ernst van
het verzuim bepalend kunnen zijn voor de keuze tussen bewijsuitsluiting en
strafvermindering. Gezien de geringe etnst kan in mijn optiek het verzuim zonder
gevolg blijven.332 In een later arrest waarin de Hoge Raad expliciet verwijst naar
het arrest van 25 juni 2002, rept hij echter niet meer over de ernst van het delict.
Het ging in dat latere arrest om een machtiging tot binnentreden die afgegeven
zou zijn nà het feitelijk binnentreden."' De Hoge Raad attendeert de rechter naar
wie wordt verwezen er op, dat indien hij vaststelt dat dit inderdaad is geschied:
`gelet op art. 359a Sv, een onrechtmatigheid als waarvan dan sprake zal zijn, niet
zonder meer tot bewijsuitsluiting behoeft te leiden.'""

Op het eerste gezicht lijkt het dat de Hoge Raad in dit arrest bepaalt dat het
binnentreden zonder machtiging niet langer met bewijsuitsluiting zal worden
afgestraft. Uit de conclusie van A-G Wortel kan evenwel worden afgeleid dat een
332
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Men kan zich zelfs afvragen of hier wel sprake is van een onrechtmatigheid. Aangezien de eerste
fouillering niet juist was geschied, was er omwille van de veiligheid aanleiding om nogmaals te
fouilleren. Een dergelijk verzuim zou mijns inziens hersteld moeten kunnen worden.
A-G Wortel wijst er in zijn conclusie op dat de mogelijkheid bestaat dat de machtiging wel vantevoren
is verstrekt, maar dat daar per abuis een verkeerde datum op is genoteerd.
HR 2 juli 2002, NJ 2002, 624 m.nt. Sch onder 625.
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genuanceerde benadering hier - gezien de bijzondere omstandigheden van het
verzuim - op haar plaats is. Hij wijst er onder meer op dat niet is vastgesteld dat
de verdachte tevens bewoner van het pand was (relativiteitsgebrek). Hij houdt het
verder voor mogelijk dat de machtiging niet tijdig op schrift is gesteld, maar dat
de bevoegde autoriteit vóór het binnentreden heeft bepaald dat het binnentreden
om een huiszoeking te verrichten, gerechtvaardigd was. Hoewel het binnentreden
zondermachtiging, zoals A-G Wortel stelt, inderdaad `scherpe afkeuring' verdient,
is het de vraag of de verdachte daadwerkelijk in zijn belangen is geschaad. Tot
slot is het volgens de A-G geenszins denkbeeldig dat de machtiging tijdig is
verleend, maar dat deze abusievelijk onjuist is gedateerd. De hulpofficier die deze
machtiging had afgegeven was ten tijde van de huiszoeking bij de woning aanwezig.
De huiszoeking had verder plaats in de nacht van 2 op 3 augustus en de machtiging
was van laatstgenoemde datum voorzien. Aannemelijk is derhalve dat de
hulpofficier de opsporingsambtenaren vóór het binnentreden van een - zij het
onjuist gedateerde - machtiging heeft voorzien.335
De recente jurisprudentie van de Hoge Raad laat zien dat de optie strafvermindering in plaats van bewijsuitsluiting in beeld komt als het gaat om een minder
ernstig verzuim. In beide gevallen is het onwaarschijnlijk dat bewijsuitsluiting
uberhaupt tot de mogelijkheden behoorde, omdat de belangen van de verdachte
door het verzuim niet of nauwelijks waren geschaad. De Hoge Raad hecht er echter
aan om aan het vastgestelde verzuim in deze gevallen een gevolg te verbinden.
Alleen de strafvermindering komt dan nog in beeld. Als het echter gaat om een
zeer gering verzuim is het de vraag of dit nog wel nodig is. Zeker als het verzuim
geen concreet nadeel voor de verdachte heeft opgeleverd.336 Eerder had de Hoge
Raad in 1987 bepaald dat het tien minuten te vroeg binnentreden niet een zodanige
inbreuk oplevert, dat dit totbewijsuitsluiting zou moeten leiden.337 Corstens spreekt
in dit verband van een `luttele schending'.38 Aan een dergelijk verzuim hoeft mijns
inziens helemaal geen gevolg te worden verbonden. In een dergelijk geval kan
worden volstaan met de vaststelling dat het hier een gering vormverzuim betreft.
De rechter hoeft daar geen verdere gevolgen aan te verbinden. Zo hoeft de verdachte
bijvoorbeeld voor een kennelijke verschrijving waar hij bovendien geen nadeel
van ondervindt mijns inziens dan ook niet te worden gecompenseerd, zeker niet
door middel van strafreductie. Ik zou er voor willen pleiten om in die gevallen
niet te spreken van onrechtmatig verkregen bewijs ofonrechtmatig overheidsoptreden, maar van onregelmatig verkregen bewijs.
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Zie de punten 13-18 van de conclusie van A-G Wortel voor HR 2 juli 2002, NJ 2002, 624 m.nt.
Sch onder 625.
Zo ook Reijntjes aan het eind van zijn annotatie bij HR 19 juni 2001, NJ 2001, 574 m.nt. JR.
HR 23 juni 1987, NJ 1988, 354.
G.1.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 657.
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Strafreductie als alternatiefvoor (bijna) niet-ontvankelijkheid bij ernstig verzuim
Bij Fokkens komt de strafvermindering ook in beeld als bewijsuitsluiting geen339
effect sorteert, omdat er voldoende rechtmatig verkregen bewijs overblijft voor
een veroordeling.340 Naar mijn idee doelt hij hier op de meer ernstige normschendingen, waarbij de lat van de niet-ontvankelijkheid nog niet wordt bereikt."'

Volgens Schalken342 zou ook in andere gevallen strafvermindering een goed
alternatiefbieden voorniet-ontvankelijkheid van het openbaarministerie. Het gaat
dan om gevallen van ernstig onrechtmatig overheidsoptreden dat geen bewijsmateriaal heeft opgeleverd. Bewijsuitsluiting is dan niet mogelijk en niet-ontvanlcelijkheid
van het openbaar ministerie wordt niet snel als passend aangemerkt, omdat de
verdachte niet (voldoende) in zijn verdediging is geschaad."' Schalken wijst in
dit kader op de Rara-zaak waar de kort-gedingrechter er aan te pas moest komen
om het onrechtmatige verhoren een halt toe te roepen. Omdat het verhoor niets
had opgeleverd, bleefbewijsuitsluiting achterwege, en bleefook het onrechtmatige
overheidsoptreden ongesanctioneerd.'aa Inmiddels is duidelijk dat de Hoge Raad
in een vergelijkbare situatie strafreductie heeft aanvaard.'as
Andere voordelen van strafvermindering
Het gemeenschappelijke aan voorgaande `alternatieven' is dat in beide gevallen
het voordeel van strafvermindering is dat deze sanctie door zijn `gematigdheid
en flexibiliteit een middel tot verzcening van tegengestelde belangen [is]'.~ Andere
aansprekende elementen zijn dat expliciete vaststelling van het vonnverzuim wordt
vereist en dat de strafvermindering precies moet worden aangegeven."'
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Geenvoordeverdachtegunstigeffectzouikdaaraanwillentcevoegen,orndatdebewijsuitsluitingsregel naar mijn mening nog steeds andere effecten sorteert (zie ~ 4.2.2).
Zie punt 16 e.v. van zijn conclusie onder HR 29 maart 1994, NJ 1994, 577 m.nt. Sch.
Ik leid dat af uit zijn hiervoor weergegeven standpunt met betrekking tot de in zijn optiek
onwenselijke situatie dat bewijsuitsluiting wel effect sorteert, in de zin van een vrijspraak, bij geringe
schendingen.
T.M. Schalken, 'Schending van wettelijke procesvoorschriften en het redelijke belang van de
verdachte: een redelijk criterium? Enkele inkidende opmerkingen', in: T.M. Schalken dc E.1. Hofstee
(red.), In zijn verdediginggeschaad. Over vormverzuimert en het betang van de verdachte, Arnhem:
Gouda Quint 1989, p. 3-]5, i.h.b. p. 10 en 11. T.M. Schalken 8c K. Rozemond, 'Nieuwe
opsporingsmethoden: dient elke onrechtmatigheid te worden gesanctioneerd? Beschouwingen naar
aanleiding van de 7aanse verhoormethode', NJB 1997, p. 1365-1371, i.h.b. p. 1370.
HR 25 september 1990, NJ 1991, 97 (Rara). De HR merkt in r.o. 6.4 op dat voor de beantwoording
van de vraag van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie de 'mate waarin de verdachte
in het belang van zijn verdediging is geschaad' niet uitsluitend beslissend is.
HR 25 september 1990, NJ 1991, 97 (Rara).
HR 9 mei 2000, NJ 2000, 521 m.nt. Buruma.
A.J.A. van Dorst, `Een via della Conciliazione in het strafproces? lets over stnfvermindering als
sanctie op vormverzuimen', in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht (Meijers-bundel),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 265-275, i.h.b. p. 274.
W.E. Haak, De sanctie op overschrijding van de redelijke termijn, in: Ch. J. Enschedé e.a. (red.),
Naareer en geweten (Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 151-163, i.h.b. p. 158I 60.

Consequenties strafrecht
Van Dorst onderschrijft dit in zijn bijdrage voor de Meijers-bundel:
strafvermindering `lijkt de rechter een instrument te bieden om genuanceerder op
vormverzuimen te reageren dan met de botte bijl van de niet-ontvankelijkheid van
het openbaar ministerie ofbewijsuitsluiting zou kunnen.'348 Van Dorst voegt daar
nog een aantal argumenten aan toe, die pleiten voor strafvermindering. Zo kan
het toepassen van strafvermindering ten goede komen aan de geloofwaardigheid
van de strafrechtspleging: voor de samenleving onbegrijpelijke uitspraken zullen
minder voorkomen als, in plaats van vrijspraak of niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie, strafvermindering wordt toegepast. Verder kan het ontwijken
van de ultieme consequenties als deze niet passend worden geacht, zoals ook
Fokkens betoogde, met de mogelijkheid van strafvermindering tot het verleden
behoren. Meer in het algemeen kan beter tegemoet worden gekomen aan het belang
van de samenleving en de beledigde partij, want dit belang
`behoeft niet altijd onverenigbaar te zijn met het belang van de verdachte. Zijn
in rechte te respecteren belang is dat dit oordeel tot stand komt na een eerlijk proces,
niet dat hij de dans ontspringt op grond van fouten die de eerlijkheid van het proces
als zodanig niet aantasten.'"'

De Hullu vcegt daar nog aan toe: `een zekere oneigenlijkheid moet bij strafvermindering als reactie op votTrtverzuimen misschien worden geaccepteerd.'3so
Strafvermindering geen alternatief
Een uitgesproken tegenstander van de optie strafvermindering bij onrechtmatige
bewijsgaring is Mevis.351 In zijn analyse van de onrechtmatig-verkregenbewijsjurisprudentie komt hij tot de volgende typering van onbruikbaarheid352 van
onrechtmatig verkregen bewijs:
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HR 22 septcmber 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH.
A.J.A. van Dorst, 'Een via deHa Conciliazione in het strafproces? Iets over strafvermindering als
sanctie op vormverzuimen', in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht (Meijers-bundel),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 265-275, i.h.b. p. 274.
In zijn annotatie onder HR 22 september 1998, NJ 1999, 104.
P.A.M. Mevis,'Derechtsgevolgen van onrechtmatigheden in hetvooronderzcek', in:1.P. Balkerna
e.a. (red.), Dynamisch strajrecht(Corstens-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 251-268. C.P.M.
Cleiren dc P.A.M. Mevis,'Het dubbelzijdig karaktcr van onrechtmatig strafvorderlijk overheidsoptreden', in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Voor risico van t!e overheid, Amhem: Gouda Quint 1996, p.
187-205.
Mevis gebruikt onbruikbaarheid omdatbewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie gemeenschappelijk hebben dat 'de strafvorderlijke overheid de mogelijkheid ontzegd
wordt gebruik te maken van de resultaten van onrechtrnatig optreden in het voorbereidend onderzcek.'
P.A.M. Mevis, `De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzcek', in: J.P. Balkema
e.a. (red.), Dynamisch strajrecht (Corstens-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 254-255.
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'[er] is niet alleen sprake van een [van de concrete omstandigheden van het geval,
MCDE] indifferent rechtsgevolg, maar ook van een aan de aard van de onrechtmatigheid inherent rechtsgevolg'.'s'

Mevis stelt het onrechtmatige overheidsoptreden centraal. Met andere woorden:
de omstandigheden van het verzuim zijn bepalend, niet de omstandigheden van
het geval. In zijn analyse van de jurisprudentie over onrechtmatige bewijsgaring
vóór inwerkingtreding van art. 359a komt hij tot de conclusie dat dit altijd leidde
tot onbruikbaarheid van het bewijs. De grondslag voor deze onbruikbaarheid is
de rechtsstaatgedachte. Cleiren en Mevis onderscheiden twee elementen aan de
rechtsstaatgedachte. Enerzijds dient de overheid binnen het kader van haar
(genormeerde) bevoegdheden te opereren. Anderzijds is het de taak van de rechter,
in geval de overheid deze gedragsnormen niet naleeft, `de aanspraak van de burger
op naleving van de gedragsnorm te realiseren'.354

Cleiren en Mevis' belangrijkste kritiek op strafvermindering bij onrechtmatig
verkregen bewijs, richt zich op het niet uitsluiten van het aldus verkregen materiaal.
`Van rechtsherstel waarmee recht wordt gedaan aan het publieke karakter van de
(onrechtmatig uitgeoefende) bevoegdheid, aan de aard van de onrechtmatigheid,
aan de aanspraak van de burger op naleving van de in de bevoegdheid besloten
liggende notmering door de overheid en aan de taak van de rechter in de naleving
van deze aanspraak is geen sprake meer.''ss

Strafvermindering biedt geen rechtsherstel, maar compensatie. Het is een
tegemoetkoming voor de tekortkomingen van de overheid. Als de tekortkoming
eruit bestaat dat dit onwenselijk (doch niet onrechtmatig) optreden van de overheid
betreft, hebben Cleiren en Mevis geen principiële bezwaren tegen strafvermindering, zij het dat deze modaliteit niet goed past bij de taakstelling van de
strafrechter.'sb Die bestaat tenslotte uit het beoordelen van onrechtmatigheden,
primair van de verdachte, secundaire van opsporende en vervolgende autoriteiten.
Over onwenselijkheden gaat de rechter niet.
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P.A.M. Mevis, 'De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzoek', in:1.P. Balkema
e.a. (red.), Dynamisch strafrecht (Corstens-bundel), Amhem: Gouda Quint 1995, respectievelijk
p. 258 [en 257].
C.P.M. Cleiren 8c P.A.M. Mevis, 'Het dubbelzijdig karakter van onrechtmatig strafvorderlijk
overheidsoptreden', in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Voor risico vnn de overheid, Amhem: Gouda
Quint 1996, p. 187-205.
C.P.M. Cleiren á P.A.M. Mevis, `Het dubbelzijdig karakter van onrechtmatig strafvorderlijk
overheidsoptreden', in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Voor risico vnn de overheirl, Arnhem: Gouda
Quint 1996, p. 187-205.
C.P.M. Cleiren 8c P.A.M. Mevis, `Het dubbelzijdig karakter van onrechtmatig strafvorderlijk
overheidsoptreden', in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Voor risico vnn de overheid, Arnhem: Gouda
Quint 1996, p. 187-205, i.h.b. p. 196.

Consequenties strafrecht
Technische vragen
Naast meer principiële bezwaren tegen het toepassen van strafreductie bij
onrechtmatige overheidsoptreden kunnen er ook enige vragen van meer technische
aard rijzen door de wijze waarop art. 359a is opgebouwd. Drie elementen van art.
359a lid 1 onder a vragen daarbij de aandacht: causaliteit, nadeel en compensatie.

~

Causaal verband

Van Dorst wijst er op dat art. 359a niet bepaalt dat voor strafvermindering een
causaal verband is vereist tussen het verzuim en de hoofdzaak. Dit is wel een
vereiste bij bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid van het openbaarministerie.
Van Dorst vervolgt:
`Onduidelijk is dus of de rechter ook straf mag verminderen indien het verzuim
niets met de hoofzaak te maken heeft, bijv. bij fouten die het voorarrest aankleven,
of indien het vanwege het ontbreken van causaal verband niet kan leiden tot
bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het OM. Op zichzelf is voor een
dergelijke ruime armslag veel te zeggen omdat de vonnisrechter dan voor geen
enkele fout de ogen hoeft te sluiten. Hij zou overmeer facetten van het (voor)onderzoek te oordelen krijgen dan tot op heden gebruikelijk is. Daardoor zou het
rechterlijk toezicht op politie en justitie versterkt kunnen worden, hetgeen - ook
op langere termijn - de kwaliteit van het strafproces ten goede kan komen.
Anderzijds dreigt het gevaar dat het geding verzandt in een debat over bijzaken,
in die zin dat kwesties centraal komen te staan die voor de beoordeling van de
telastelegging en de strafwaardigheid niet van belang zijn.''s'

De Hoge Raad accepteerde in zijn arrest van 6 april 1999'sg een strafvermindering,
ook al was er tussen het verzuim en de hoofdzaak geen causaal verband. Het hof
had in deze zaak bij de strafoplegging rekening gehouden met een drietal van
dergelijke `bijzaken'. Twee daarvan hielden geen verband met de hoofdzaak. In
de eerste plaats was de verdachte gedurende ongeveer twee jaren in een extra
beveiligde inrichting voorlopig gehecht. Tegen plaatsing in een extra beveiligde
inrichting staat geen gewoon rechtsmiddel open, hetgeen moeilijk te verenigen
valt met de normen die in de rechtsstaat gelden. Daarnaast was de verdachte enige
dagen in een isoleercel geplaatst omdat het hof uit eigen initiatief hem op de zitting
een kort samenzijn met zijn zoontje had vergund (sic!).'s9
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A.J.A. van Dorst, `Een via della Conciliazione in het strafproces? Iets over strafvermindering als
sanctie op vormverzuimen', in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht ( Meijers-bundel),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 265-275, i.h.b. p. 273.
NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus III).
HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus III).
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~
Nadeel
Naast de vraag of er een causaal verband vereist is tussen verzuim en hoofdzaak,
is onduidelijk wat onder `het door het verzuim veroorzaakte nadeel', mede in het
licht van het tweede lid van art. 359a, moet worden verstaan. De memorie van
toelichting geeft schending van de redelijke tetmijn als voorbeeld van een
vormverzuim waarbij het ontstane nadeel door strafverzachting kan worden
vereffend en voegt daaraan toe:
`Een ernstige beperking van de mogelijkheden van de verdachte zich te verdedigen
zal echter niet goed kunnen worden gecompenseerd door middel van strafvermindering.'bo

De Hullu hecht niet zo veel gewicht aan het nadeelcriterium bij strafvermindering:
`Aan de andere kant wilde de wetgever de rechter vrijheid geven. Nu het nadeel
als één van de ijkpunten voor sanctionering is opgenomen in lid 2, valt moeilijk
in te zien waarom het bovendien als strikte voorwaarde voor strafvermindering
in lid 1 zou moeten fungeren.''b'

Het arrest van de Hoge Raad d.d. 6 april 199936Z onderstreept dat, omdat in die
zaak een onrechtmatige toezegging aan kroongetuigen op grond van art. 359a tot
strafvetmindering kon leiden.363 Het hof had overwogen, en de Hoge Raad liet
dat in stand, dat
`Hoewel zulks niet rechtstreeks de concrete belangen van de verdachte raakt, is
er reden deze fout in de strafmaat te verdisconteren. De schending van het
immateriële belang van de verdachte bij een integer strafproces verdient enige
compensatie.''~

Doordat de Hoge Raad toestaat dat ook immateriële belangen kunnen worden
meegenomen bij het bepalen van de strafmaat, is al snel aan het nadeelvereiste
voldaan.

~
Compensatie
Wanneer het vormverzuim erin bestaat dat normen zijn geschonden bij de opsporing
waarvoor doorgaans het bewijs wordt uitgesloten, is strafreductie een alternatief
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Kamerstukken II 1993~94, 23 705, nc 3, p. 25.
Zie zijn annotatie onder HR 22 september 1998, NJ 1999, 104.
NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus III).
HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus III).
De strafmotivering van het hof is weergegeven in HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 m.nt. Sch (Octopus
III).

Consequenties strafrecht
als het onrechtmatig optreden geen bewijs heeft opgeleverd, aldus de Hoge Raad.'bs
Als er echter wel bewijs is gevonden, dan ligt strafvermindering minder voor de
hand. Het is zoals Schalken het uitdrukt. Volgens hem dient strafvermindering
als sanctie wel geschikt te zijn om het aan de verdachte toegebrachte nadeel in
de persoonlijke sfeer te kunnen compenseren.
`Anders dreigt de sanctie van strafverlaging een stoplapcategorie te worden waarin
de rechter voor de verdachte genoegdoening tracht te vinden ter vergoelijking van
allerlei in het strafproces opgelopen maar moeilijk te duiden ongemakken'.366

De memorie van toelichting geeft aan dat
`een ernstige beperking van verdachtes mogelijkheden zich te verdedigen [...] niet
goed via strafverzachting [zalJ kunnen worden gecompenseerd',367

Ik zou daar aan willen toevoegen: ook als op onrechtmatige wijze bewijs wordt
getraceerd, ligt strafvermindering niet in de rede.
4.4.3.4

Afsluiting

Hoewel er aanzienlijke voordelen zijn verbonden aan strafvermindering bij
geconstateerd onrechtmatig overheidsoptreden, ben ik geen voorstander van
toepassing van deze sanctie bij onrechtrnatige bewijsgaring. Bewijsuitsluiting blij ft
dan de aangewezen reactie. Het gevaar waarop is gewezen in ~ 4.1.2 lijkt zich
hier te manifesteren: verzuim en sanctie worden ontkoppeld. Die ontkoppeling
dient te worden tegengegaan op het vlak van de onrechtmatige bewijsgaring:
bewijsuitsluiting (en niet strafvetmindering) is de meest passende sanctie in dat
geval.368
Het belangrijkste argument daarvoor is dat strafvemundering geen gelijkwaardig alternatief voor bewijsuitsluiting kan zijn. Daarvoor zou nodig zijn dat de doelen
die met bewijsuitsluiting worden nagestreefd, ook met strafvermindering zouden
kunnen worden bereikt. Met name op het terrein van demonstratie en preventie
kunnen met strafvermindering niet dezelfde resultaten worden geboekt. Het signaal
dat met bewijsuitsluiting wordt gegeven is dat wanneer de overheid buiten haar
bevoegdheden treedt, zij dit niet ongestraft kan doen en dat haar dan het daarbij
verkregen voordeel ontnomen wordt. Het signaal dat van strafvermindering kan
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HR 22 september I998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH.
Zie zijn annotatie onder HR 6 april 1499, NJ 1999, 565 ( Octopus III).
Kamerstukken II 1993~94, 23 705, nr. 3, p. 25.
Zie ook T. Blom, `De meest passende sanctie: de Hoge Raad en onrechtmatig verkregen bewijs',
DD 2002, p. 1049-1055, m.n. p. 1055.
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uitgaan in de zaken waarin het ernstig onrechtmatig overheidsoptreden betreft,
is dat de overheid onrechtmatig gedrag kan `afkopen'.369 Dat is ongewenst.
Ook het voordeel van strafvermindering boven bewijsuitsluiting dat erin zou
bestaan dat de verdachte, als er na uitsluiting nog voldoende materiaal overblijft
om tot een bewezenverklaring te komen, met strafvermindering wel gebaat is,
overtuigt mij niet. Dat de verdachte in een strafzaak in een dergelijk geval op die
manier geen direct voordeel heeft bij bewijsuitsluiting, acht ik geen bezwaar voor
de toepassing van de bewijsuitsluitingsregel. De bewijsuitsluitingsregel beoogt
(mede) normconform gedrag af te dwingen. Deze regel richt zich primair tot de
overheid, en geeft aan alle burgers gelijkelijk de aanspraak op uitsluiting van het
door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs. Maar ook niet meer dan dat. Van
redressering van onrechtmatig overheidsoptreden hoeft de verdachte niet ook
materieel beter te worden. Hier weet ik de Hoge Raad aan mijn zijde. Dit college
bepaalde immers dat uit art. 359a niet voortvloeit dat de verdachte van de sanctie
die aan het vormverzuim wordt verbonden `enig profijt moet hebben'."o

Ik zou tevens het omgekeerde willen verdedigen. Bewijsuitsluiting kan
resulteren in een vrijspraak, omdat er onvoldoende ander (rechtmatig verkregen)
bewijs is. In sommige situaties lijkt dit weliswaar onevenredig, maar de bewijsuitsluitingsregel ziet alleen op het onrechtmatige overheidsoptreden onverschillig
het uiteindelijke resultaat in de individuele zaak.
Een probleem dat resteert is het onrechtmatig overheidsoptreden dat niet heeft
geresulteerd in voor uitsluiting vatbaar bewijs. Zoals reeds meermalen aangegeven
is de Hoge Raad een voorstander van strafvermindering in deze situatie.37 Dat
is een goede zaak, omdat anders het verzuim zonder consequentie zou blijven nu
bewijsuitsluiting niet mogelijk is.
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Bij bagatelverzuimen lijkt mij dat helemaal geen sanctie dient te volgen. Vgl. HR 23 juni 1987,
NJ 1988, 354.
HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327. De vraag naar de consequenties is een principiële vraag; de
rechter zal de passendheid van de sanctie op zijn merites beoordelen. Het klagen over vormverzuimen
kan wel gepresenteerd worden als bijvoorbeeld een strafmaatverweer. Het is aan de rechter om de
passende sanctie aan het verzuim te koppelen. Vgl. Rb Amsterdam 12 september 2002, ~-N 2002,
p. 4272-4275 m.a. (KBLux).
In HR 7 april 1998, NJ 1998, 559 en HR 22 september 1998, NJ 1999, 104 m.nt. JdH heeft de Hoge
Raad op strafvermindering aangedrongen. In HR 9 mei 2000, NJ 2000, 521 m.nt. Buruma keurde
hij de door het hof gegeven strafreductie dan ook goed.
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4.5

Verhouding tussen sancties

9.5.1

Stramien

Naar aanleiding van de strafverminderingsoptie in art. 359a heeft Van Dorst de
strafrechtswetenschap aangespoord om lijnen uit te stippelen waarlangs de
rechtspraak zich zou kunnen ontwikkelen op het terrein van het onrechtmatig
overheidsoptreden."2 Ik neem die handschoen op door een aantal richtlijnen te
geven. Voorop staat dat de `omstandigheden van het verzuim' de sanctie bepalen:
verzuim en sanctie worden niet ontkoppeld (~ 4.1.2). Daarnaast dienen de
begrippenparen onrechtmatige bewijsgaring en onrechtmatig overheidsoptreden
te worden onderscheiden. Bij onrechtmatig overheidsoptreden kan bewijs vergaard
zijn, maar dit hoeft niet. Als er geen bewijs is verkregen, is bewijsuitsluiting niet
mogelijk. Het onrechtmatig overheidsoptreden kan desalniettemin consequenties
hebben (zoals de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of strafvermindering).
Dat levert het volgende beeld op: als bewijsmateriaal onrechtmatig is
verkregen, dient dit in beginsel te worden uitgesloten (en het openbaar ministerie
kan dat ook zelf doen). Als met de uitsluiting het totale onrechtmatig overheidsoptreden voldoende is gesanctioneerd, kan daarmee worden volstaan. Kan door
bewijsuitsluiting het onrechtmatig overheidsoptreden niet (er was geen bewijsmateriaal) of onvoldoende (slechts een gedeelte van het onrechtmatig optreden heeft
ook geresulteerd in bewijsmateriaal) worden gecompenseerd, dan resteert de
mogelijkheid van strafvermindering of (gedeeltelijke) niet-ontvankelijkheid. Nietontvankelijkheid blijft gereserveerd voor ernstige inbreuken, strafvermindering
vindt plaats in de overige gevallen. Tot slot hoeft bij een luttele schending geen
enkele sanctie te volgen.
4.5.2

Het model van Schalken en Rozemondj73

Een heel ander model hebben Schalken en Rozemond voor ogen. Zo willen zij
de bewijsuitsluiting reserveren voor onbetrouwbaar bewijs.34 Onrechtmatig
overheidsoptreden zou in hun voorstel met name dienen te worden bestreken door
de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Voor de beantwoording van
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A.J.A. van Dorst, `Een via della Conciliazione in het strafproces? Iets over strafvermindering als
sanctie op vormverzuimen', in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht ( Meijers-bundel),
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 265-275.
Hun model is uiteengezet in T.M. Schalken 8c K. Rozemond, 'Nieuwe opsporingsmethoden: dient
elke onrechtmatigheid te worden gesanctioneerd7 Beschouwingen naar aanleiding van de Zaanse
verhoormethode', NJB 1997, p. 1365-1371.
T.M. Schalken óc K. Rozemond, t.a.p., p. 1368.
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de vraag of het openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht heeft verspeeld, leggen
zij een dubbele toets aan. In de eerste plaats dient de rechter te beoordelen of de
`onrechtmatigheid valt in de categorie van bewuste onrechtmatigheden of grove
onachtzaamheden'. Als dat het geval is, dient de rechter vervolgens in ogenschouw
te nemen of deze sanctie gerechtvaardigd is, waarbij een drietal elementen een
rol speelt: `normdemonstratie, effectieve handhaving van de regels die voor de
overheid gelden en reparatie van toegebracht onrecht'.35 Dit komt nagenoeg
overeen met de drie doelen die traditioneel worden aangevoerd ter rechtvaardiging
van bewijsuitsluiting. Als de enige reden om onrechtmatig overheidsoptreden te
sanctioneren wordt ingegeven door de reparatiegedachte - quod non -, dan zou
strafreductie of schadevergoeding het juiste alternatief zijn.3'6
Voor deze verschuiving van bewijsuitsluiting naar niet-ontvankelijkheid
voeren zij vij f redenen aan:371) bij de invoering van het Wetboek van Strafvordering heeft de wetgever bewijsuitsluiting niet gewild, 2) bewijsuitsluiting is in
tegenstelling tot de Verenigde Staten in Nederland niet geïntroduceerd als reactie
op doelbewuste onrechtmatigheden of grove onachtzaamheden in de politiepraktijk,
3) bewijsuitsluiting strookt niet met de daaraan ten grondslag liggende argumenten
als excessieve politiepraktijken ontbreken, 4) als vrijspraak het gevolg is van
bewijsuitsluiting, dan kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor zwaarwegende
belangen van het (toekomstige) slachtoffer en 5) bewijsuitsluiting kan op twee
manieren averechts werken. De averechtse werking bestaat in de eerste plaats uit
dat de rechter geneigd kan zijn bewijsuitsluiting te voorkomen door bestaande
bevoegdheden ruim uit te leggen. In de tweede plaats bestaat het gevaar dat de
politie opsporingsmethoden gaat verhullen uit angst voor bewijsuitsluiting.
4.5.3

Kritiek op het model van Schalken en Rozemond

Ik vraag me af of een verschuiving van bewij suitsluiting naar niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie zoals voorgesteld door Schalken en Rozemond
wenselijk is. Door aan de eis van `doelbewuste of grove veronachtzaming van de
belangen van de verdachte' - die nu al wordt gesteld (zie ~ 4.3.3.2) - een tweede
voorwaarde toe te voegen, zal een niet-ontvankelijkheid eerder38 minder vaak
dan nu het geval is worden uitgesproken. Dat zij er voor pleiten dit `Schutznormvereiste minder beperkend'39 toe te passen doet daar niet aan af, aangezien een
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T.M. Schalken 8c K. Rozemond, t.a.p., p. 1368.
T.M. Schalken 8c K. Rozemond, t.a.p., p. 1371.
T.M. Schalken 8c K. Rozemond, t.a.p., m.n. p. 1368-1370.
Al is het de vraag ofde extra voorwaarde, dat de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
in casu gerechtvaardigd dient te zijn, in veel gevallen niet al logisch voortvloeit uit de bewuste
onrechtmatigheid of grove onachtzaamheid.
T.M. Schalken 8c K. Rozemond, t.a.p., p. 1370.
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niet-ontvankelijkheid ook nu al kan worden uitgesproken zonder dat de belangen
van de verdachte zijn geschaad ( zie ~ 4.3.3.3). Als reden voor het ontwerpen van
een nieuw systeem voeren Schalken en Rozemond het volgende aan:
`De wenselijkheid van een ander systeem hangt sterk samen met de actuele vraag
hoe de rechter, het openbaar ministerie en de politie moeten omgaan met nieuwe
opsporingsmethoden waarvan de rechtmatigheíd nog niet eerder door de rechter
kon worden getoetst. [...] [Moeten] dergelijke creatieve of innovatieve [vormen]
worden tegengehouden door een dreigende processuele afstraffing?'380

Ik wil zeker niet ontkennen dat zich hier een dilemma voordoet. Dit neemt niet
weg dat als nieuwe opsporingsmethoden zijn gehanteerd, welke de rechter niet
door de beugel vindt kunnen, hij hier ook een sanctie aan moet kunnen verbinden.
Dit geldt ook in het geval dat een opsporingsmethode voor het eerst is gehanteerd.
Om te voorkomen dat nieuwe opsporingsmethoden geheim worden gehouden, zou
de rechter in dat geval volgens Schalken en Rozemond kunnen volstaan met het
vaststellen dat de methode niet meer mag worden gebruikt. Zij stellen:
`De rechter zou per geval kunnen beoordelen in hoeverre het achteraf als
onrechtmatig aangemerkte bewijs betrouwbaar is en in welke mate de politie te
goeder trouw was en bovendien openlijk de gebruikte methoden ter toetsing heeft
voorgelegd aan de rechter. Het achterwege laten van bewijsuitsluiting kan in
dergelijke gevallen werken als een stimulans voor de openheid van de politie.'381

Men zou dit een oneigenlijk motiefkunnen noemen om de bewijsuitsluiting buiten
spel te zetten. Opsporingsambtenaren lijken op deze manier een vrijbriefte krijgen
om hun bevoegdheden af te tasten, zolang zij daarbij maar niet `doelbewust
onrechtmatig of inet grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte'
te werk gaan. De openheid van zaken die het opsporingsapparaat moet bieden,
zou naar mijn mening op een andere wijze dienen te worden verkregen.
4.5.4

Conclusie

Schalken en Rozemond pleiten voor een genuanceerde benadering van sanctionering
van onrechtmatig overheidsoptreden. In deze benadering is voor bewijsuitsluiting
geen plaats.382 Mijns inziens kan - anders dan Schalken en Rozemond - worden
verdedigd dat de bewijsuitsluitingsregel, in samenspel met niet-ontvankelijkheid
en strafvermindering, nog steeds de rneest genuanceerde benadering van (nieuw)
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T.M. Schalken 8c K. Rozemond, t.a.p., p. 1365.
T.M. Schalken 8c K. Rozemond, t.a.p., p. 1370.
Zij reserveren deze consequentie voor onbetrouwbaar bewijs.
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onrechtmatig overheidsoptreden is, omdat daarbij het verzuim centraal wordt gesteld
en daarbij de meest passende sanctie wordt bepaald.
Dat bewijsuitsluiting niet passend zou zijn in het geval er voldoende materiaal
voor een veroordeling over is, bestrijd ik. De consequentie dient een passende
reactie te zijn op het verzuim, indifferent het uiteindelijke resultaat in de procedure.
Bij onrechtmatige bewijsgaring is de meest doeltreffende manier om de onrechtmatigheid uit het proces te verwijderen het aldus verkregen bewijs uit te sluiten. Een
dergelijk scherp fileermes bieden de sancties niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie en strafvermindering niet, zij missen daarvoor de vereiste precisie. Bij
de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie is het over en uit en
derhalve is deze sanctie gereserveerd voor ernstig onrechtmatig overheidsoptreden.
De consequentie strafvernundering elimineert de onrechtmatigheid niet, zij verzacht
hoogstens de pijn. Bewijsuitsluiting daarentegen verwijdert uitsluitend de met
onrechtmatígheid aangetaste delen en laat de rest van het materiaal intact. Door
de genuanceerde toepassing van de uitsluitingsregel vormt zij de meest uitgebalanceerde reactie op onrechtmatige bewijsgaring. De niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie en de strafvermindering vullen haar aan: de eerste als door
het onrechtmatig optreden niet langer sprake is van een eerlijk proces en
strafreductie als het onrechtmatig overheidsoptreden geen bewij s heeft opgeleverd
en een sanctie geïndiceerd is.
4.6

Resumé

In het strafrecht is met de invoering van art. 359a Sv een nieuwe impuls gegeven
aan het vraagstuk naar de consequenties die aan onrechtmatige bewij sgaring kunnen
worden verbonden. Voor invoering van dit artikel was bewijsuitsluiting de
consequentie die op dit terrein domineerde. Daarnaast bestond ook voor de
inwerkingtreding van art. 359a Sv de mogelijkheid om het openbaar ministerie
vanwege de onrechtmatige bewijsgaring niet-ontvankelijk te verklaren. Deze
consequentie is gereserveerd voor het ernstig onrechtmatig overheidsoptreden
(ongeacht ofdoor het optreden ook daadwerkelijk bewijs is vergaard). Bewijsuitsluiting als consequentie van onrechtmatige bewij sgaring kreeg met de komst van
art. 359a Sv concurrentie van - in het bijzonder - de nieuwkomer strafvermindering. In het voorgaande heb ik betoogd dat strafvermindering geen goed alternatief
is voor bewijsuitsluiting. Voor strafvermindering is slechts een plaats weggelegd
als bewijsuitsluiting niet mogelijk is, terwijl niet-ontvankelijkheid een overtrokken
reactie zou zijn. Strafvennindering komt daarom pas in beeld als het onrechtmatig
handelen géén bewijs heeft opgeleverd.

De keuze voor de bewijsuitsluiting als consequentie van onrechtmatige
bewijsgaring is door verschillende argumenten ingegeven. Allereerst zijn daarvoor
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aan te wijzen de doelen die met de bewijsuitsluitingsregel worden gediend. Deze
drie doelen (demonstratie, preventie en reparatie) vloeien voort uit het vereiste
van rechtsstatelijkheid en -meer in het bijzonder-legaliteit van het overheidsoptreden. Dat met de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs naar voor de
toekomst normconform gedrag wordt gestreefd, dat de rechter zich door
bewijsuitsluiting kan distantiëren van onrechtmatig overheidsoptreden en dat de
verdachte daardoor in dezelfde positie geraakt als waren zijn rechten niet geschaad,
zijn aantrekkelijke kanten van de uitsluitingsregel. Ook de functie van bewijsuitsluiting, het nonneren van overheidsoptreden, is van groot belang voor de rechtsontwikkeling op het terrein van nieuwe opsporingsmethoden en de uitoefening van
dwangmiddelen. Verder is het op genuanceerde wijze toepassen van de uitsluitingsregel een sterk punt, ook voor de acceptatie van de regel. Bewijsuitsluiting wordt
niet rucksichtslos verbonden aan iedere onrechtmatige bewijsgaring; zij blijft bij
het ontbreken van relativiteit, causaliteit of schade achterwege. Als het gaat om
het verbinden van een consequentie aan onrechtmatige bewijsgaring, dan dient
voor de bewijsuitsluitingsregel ook voor de toekomst een monopoliepositie te zijn
weggelegd.
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Wie, wat en waar
Over de bepalende rol van partijhoedanigheid, toerekenbaarheid
en rechtsgebied in rechtsvergelijkend perspectief

5.1

Introductie

In het vorige hoofdstuk is onderzocht wat er in het strafrecht moet gebeuren met
door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs. Dat is waarschijnlijk de oudste
en in ieder geval de meest voorkomende variant van de vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Het probleem van onrechtmatig verkregen
bewijs is echter niet exclusiefvoorbehouden aan het strafrecht, maar het heeft zich
uitgebreid naar het bestuursrecht en het civiele recht. Verder is het niet alleen de
overheid die bewijs onrechtmatig verkrijgt, ook burgers maken zich hier schuldig
aan. En om het nog iets gecompliceerder te maken: de bewijsvergarende partij
en de bewijsvoerende partij vallen niet altijd samen. In het navolgende wordt
onderzocht of het verschil maakt welke hoedanigheid de partij heeft (burger~overheid); of het van belang is ofde onrechtmatige bewij sgaring toe te rekenen
is aan de bewij svoerende partij en of het rechtsgebiedwaarin het bewijs naar voren
wordt gebracht een rol speelt. De Nederlandse situatie wordt daarbij vergeleken
met die in de Verenigde Staten en Duitsland.

5.2

Gebruik van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs in het
strafrecht

5.2.1

Inleiding

In aansluiting op het vorige hoofdstuk eerst aandacht voor een strafrechtelijke figuur
met civiele trekjes. Het betreft de vraag naar de toelaatbaarheid in een strafrechtelijke procedure van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs. Zoals hierna zal
blijken wordt deze vraag verschillend beantwoord, al naar gelang het de Verenigde
Staten, Duitsland ofNederland betreft. Vergelijkbare verschillen tussen die landen
vinden we terug in het civiele recht. Het lijkt er op dat de lijnen die in het strafrecht
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zijn ontstaan, als het gaat om door burgers onrechtmatig verkregen bewijs, zijn
doorgetrokken naar het civiele recht.'
5.2.2

Toerekenbaarheid

In de klassieke situatie wordt in het strafproces van materiaal gebruik gemaakt
dat door opsporingsambtenaren bijeen is gebracht. Het kunnen echter ook
particulieren (waaronder naast burgers onder meer de private recherchebureaus
zijn begrepen) zijn, die informatie verstrekken aan politie en justitie. Als deze
gegevens op onrechtmatige wijze zijn verkregen, rijst de vraag of dit bewijs
desalniettemin kan worden toegelaten. Veel jurisprudentie is er niet op dit terrein.
Duidelijk is evenwel dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie dat
de burger geheel op eigen houtje opereerde en die waarin opsporingsambtenaren
op één of andere manier de hand hebben gehad in de onrechtmatige verkrijging
van het bewijs. Daarin verschillen de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland
niet van elkaar.2
Ter illustratie van de relatie die kan bestaan tussen de bewijsgaring door
particulieren en het handelen van opsporingsambtenaren enige voorbeelden uit
de Amerikaanse jurisprudentie die op dit punt vrijwel uitgekristalliseerd is.
Allereerst kan niet worden gesproken van een `private search' als opsporingsbeambten aan particulieren opdracht geven om bepaalde bewijsgaringshandelingen
te verrichten.' Voor een vriendelijk verzoek geldt hetzelfde.' Ook als de
opsporingsambtenaar samenwerkt met de burger is van een `private search' geen
sprake. Zelfs niet als deze persoon vervolgens even aan de aandacht van de
opsporingsambtenaar ontsnapt en op zoek gaat naar bewijsmateriaal. Een concrete
aan de werkelijkheid ontleende casus als voorbeeld: in een onderzoek in verband
met een omvangrijke fraude met creditcards werd door de politie samengewerkt
met medewerkers van de creditcardmaatschappij. Samen doorzochten ze het huis
van de verdachte. Daarbij vond één van de medewerkers van de creditcardmaatschappij de autosleutels van de verdachte waarna hij de auto van de verdachte
doorzocht. Het belastend bewijsmateriaal bevond zich in de kofferbak van de auto.
De onrechtmatige doorzoeking van de auto werd toegerekend aan de opsporings-
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En waarschijnlijk ook naar het bestuursrecht, maar daar zijn (nog) geen voorbeelden van.
Zie voor een uitvoerige beschrijving, aan de hand van (lagere) rech[spraak, van deze problematiek
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ambtenaren.s Door de medewerker van de creditcardmaatschappij te laten
participeren in het onderzoek, hebben zij deze in de positie gebracht de onrechtmatige handelingen te verrichten. Daarna heeft de opsporingsambtenaar evenmin de
doorzoeking van de auto, en daarmee de schending van de rechten van de verdachte,
beëindigd.
Niet alleen in de Verenigde Staten heeft men zich beziggehouden met de
vraag wanneer er nog sprake is van een `private search'. Ook het EHRM heeft
zich over de vraag gebogen of bij de bewijsgaring door burgers de overheid een
dusdanige rol heeft gespeeld dat deze daarvoor (mede) verantwoordelijk was. In
de zaak A tegen Frankrijk had mevrouw A aan een persoon genaamd Gehrling
gevraagd een man te vermoorden. Gehrling ging met deze informatie naar de politie.
Op het politiebureau werd vervolgens een telefoongesprek opgenomen tussen A
en Gehrling. Voor een succesvol beroep op schending van art 8 EVRM diende
het EHRM vast te stellen dat er sprake was van inmenging door enig openbaar
gezag (art. 8 lid 2 EVRM). Het Hof vond dat daarvan sprake was:
`The Court observes that the undertaking complained of by the applicant depended
on Mr Gehrling and Mr Aimé-Blanc [de dienstdoende politieambtenaar] working
together. They can hardly be dissociated from each other. The former played a
decisive role in conceiving and putting into effect the plan to make the recording,
by going to see the Chief Superintendent and then telephoning Mrs A. Mr
Aimé-Blanc, for his part, was an official of a"public authority". He made a crucial
contribution to executing the scheme by making avai lable for a short time his office,
his telephone and his tape recorder. Admittedly, he did not inform his superiors
ofhis actions and he had not sought the prior authorisation ofan investigating judge,
but he was acting in the performance of his duties as a high-ranking police officer.
It follows that the public authorities were involved to such an extent that the State's
responsibility under the Convention was engaged.'b

Vorenstaande laat onverlet dat, volgens de spaarzame Nederlandse jurisprudentie,
de politie enige hand- en spandiensten kan verlenen, aldus de Hoge Raad.
Voorwaarde is wel dat het initiatief voor de bewijsgaring geheel bij de burger blij ft.'
In de zaak waarin de Hoge Raad tot dit oordeel kwam, installeerde de politie
apparatuur om telefoongesprekken op te nemen. Het initiatief daarentegen om het
telefoongesprek ook daadwerkelijk op te nemen, bleef bij de burger liggen.g
5
6
7

8

Slapleton v. Superior Court, 70 Cal.2d 97, 73 CaLRptr. 575, 447 P.2d 967 (1968).
EHRM 23 november 1993, A tegen Frankrijk, Series A, vol. 266-B.
HR I8 februari 1997, NJ 1997, 500 m.nt. ' tH. Het laa[ste woord over de rechtmatigheid is in deze
zaak nog niet gezegd: de klacht bij het EHRM dat het opnemen van telefoongesprekken in strijd
was met art. 8 EVRM is ontvankelijk verklaard ( de klachten ten aanzien van schending van art.
6 EV RM zijn niet-ontvankelijk verklaard). Zie EHRM 21 meí 2002, NJCM-bu!letin 2002, p. 926-931
m.nt. E. Myjer ( M.M. tegen Nederland).
Het optreden van de burger op zich ís niet als onrechtmatig te kwalificeren, zijn handelingen zijn
niet ín strijd met art. 8 EVRM, 10 GW of enige strafbepaling.
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Uit het voorgaande volgt dat als de opsporingsautoriteiten invloed hebben
gehad op de particuliere bewijsgaring, nog steeds sprake is van onrechtmatig
overheidsoptreden. De handelingen van de burger vormen in dat geval als het ware
een verlengstuk van de opsporingsactiviteiten van de overheid. Om die reden kan
het onrechtmatig handelen van de burger aan de overheid worden toegerekend.
Voor de toelaatbaarheid van het aldus verkregen materiaal heeft dit tot gevolg dat
de reguliere op onrechtmatig overheidsoptreden betrekking hebbende uitsluitingsregels gewoon van toepassing zijn. Als de onrechtmatige burgerlijke bewijsgaring
aan de overheid kan worden tcegerekend, zal dit betekenen dat het bewijs doorgaans
wordt uitgesloten.

5.1.3

Partijhoedanigheid'

Indien de bewijsgaring door particulieren echter niet aan politie of justitie kan
worden toegerekend, komt de vraag op of bij onrechtmatig handelen nog steeds
de hoofdregel zal zijn dat het bewijs wordt uitgesloten. Aan de hand van een fictief - voorbeeld zal worden nagegaan hoe in de Verenigde Staten, Duitsland
en Nederland wordt omgegaan met deze kwestie.'o
5.2.3.1

Voorbeeld

Een werknemer bij een gerenommeerde bank wordt op staande voet ontslagen op
grond van diefstal. De volgende dag breekt de op wraak zinnende voormalig
bankemployé in bij de woning van zijn baas. Omdat hij verder niets van zijn gading
vindt, neemt hij enkele paperassen mee die hij in een afgesloten lade heeft
gevonden. Thuis ziet hij tot zijn verbazing dat het gaat om aantekeningen over
het witwassen van drugsgelden. Hij draagt vervolgens dit materiaal over aan de
politie die een onderzoek instelt. Enige tijd later komt de zaak op zitting. De
raadsman van de bankdirecteur stelt dat de aantekeningen niet tot het bewijs mogen
worden gebezigd, omdat zij onrechtmatig zijn verkregen. Hoe zal met een dergelijk
verzoek worden omgegaan?

9

10
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Zie hierover ook mijn bijdrage ' Similarities and Differences: The Operation of the Exclusionary
Rule in the United States, Germany, and the Netherlands', in: C.M. Breur e.a. (red.), New Trends
rn Criminn( Investigntion nnd Evidence, Antwerpen: Intersentia 2000, p. 219-224.
Afgaande op de Amerikaanse jurísprudentie is het voorbeeld niet vergezocht: in zowel State v.
Christensen, 244 Mont. 312, 797 P.2d 893 (1990) als in Torres v. State, 442 N.E.2d 1021 (Ind.1982)
had een inbreker bewijs gevonden van door zijn slachtoffer gepleegde delicten en dit materiaal
naar de politie gestuurd.
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5.2.3.2

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zal het verzoek niet worden gehonoreerd. De heersende
leer in de rechtspraak is helder. Door burgers onrechtmatig verkregen bewijs is
toelaatbaar. Dit heeft het Supreme Court bepaald in Burdeau v. McDowell." Privédetectives hadden uit het kantoor van Burdeau allerlei documenten meegenomen
die vervolgens in een procedure tegen hem zouden worden gebruikt. Burdeau
vordert teruggave van deze documenten en de rechtbank stelt hem in het gelijk.
Het Supreme Court vernietigt deze beslissing echter omdat `the record clearly shows
that no official of the federal government had anything to do with the wrongful
seizure'. Een beroep op het Vierde Amendement is derhalve uitgesloten. Aan het
Vierde Amendement komt immers geen horizontale werking toe; het ziet slechts
op beschernung tegen onrechtmatige overheidsinbreuken.12 Dat het bewijsmateriaal
wordt toegelaten komt om die reden niet als een verrassing. De belangrijkste reden
om bewijs uit te sluiten is immers het voorkomen van onrechtmatig
politieoptreden." Als het niet de politie is die onrechtmatig heeft opgetreden, is
er geen enkele reden om het bewijs uit te sluiten."

5.2.3.3

Duitsland

Wat gebeurt er in Duitsland met materiaal in een strafprocedure dat door
particulieren onrechtmatig is verkregen? De bewijsverboden uit het Duitse Wetboek
van Strafvordering (StrafprozeJ,3ordnung) bieden geen uitkomst. Ook deze
bepalingen normeren uitsluitend het handelen van opsporingsambtenaren en niet
dat van de burger. Toch oogst de raadsman van de verdachte in Duitsland met zijn
verweer wellicht meer succes dan in de Verenigde Staten. De `selbst~ndige
Beweisverwertungsverbote' bestrijken namelijk ( indirect) de onrechtmatige
I1

]2

13

14

Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921). Zie over deze zaak ook N. J6rg, `De pot verwijt de
ketel dat hij zwart ziet: over onrechtmatig verkregen verdedigingsinformatie', in: C.H. Brants, C.
Kelk 8c M. Moerings (red.), Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaalen nationaal
perspectief, Deventer. Gouda Quint 1996, p. 157-167, m.n. I60-161.
Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921): `The Fourth Amendment gives protection against
unlawful searches and seizures, and as shown in the previous cases, its protection applies to
governmenta) action. Its origin and history clearly show that it was intended as a restraint upon
the activities of sovereign authority, and was not intended to be a limitation upon other than
governmental agencies [...J'. In NewJersey v. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985), bepaalde het Amerikaanse
hooggerechtshof dat het Vierde Amendement niet alleen ziet op politieoptreden, maar op al het
overheidsoptreden (ook in civilibus). Ofde bewijsuitsluitingsregel in dat geval ook van toepassing
is, is echter vers twee.
In United States v. Janis, 428 U.S. 433, 446 (1976) the Supreme Court stelde: `[T]he Court has
established that the "prime purpose" of the rule, if not the sole one, "is to deter future unlawful
police conduct".'
Datonrechtmatigebewijsgaringopanderewijzedanmetbewijsuitsluitinggesanctioneerdkanworden
is niet uitgesloten maar, zoals het Amerikaanse hooggerechtshof het verwoordde in Burdeau v.
McDowell, 256 U.S. 465, 475 (] 921), `with such remedies we are not now concerned'.
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bewijsgaring door burgers. In de literatuur is verdedigd dat bewij s uitgesloten moet
worden als bij de bewijsgaring grond- en mensenrechten ernstig zijn geschonden.15
In de rechtspraak is langs een meer indirecte weg door burgers onrechtmatig
verkregen bewijs uitgesloten. Als een burger heimelijk een telefoongesprek op
band vastlegt, dan wordt het gebruik van deze bandopname als een nieuwe inbreuk
op de privacy gezien.1ó In Duitsland is het van ondergeschikt belang door wie het
bewijs is vergaard. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer staat centraal. Of
het bewijs dient te worden uitgesloten wordt beslist aan de hand van de `DreiSphiiren-Theorie'.
5.2.3.4

Nederland

Rechtspraak
In Nederland ten slotte is er weinig jurisprudentie die betrekking heeft op door
burgers onrechtmatig verkregen bewijs."Enige bekendheid geniet de zaak waarin
materiaal door een man uit de woning van zijn ex-echtgenote was gestolen. De
politie gebruikte dit door de man afgegeven materiaal om een onderzoek te starten
naar uitkeringsfraude van de ex-echtgenote. De Hoge Raad bepaalde dat het
vervolgens vergaarde bewijsmateriaal niet terzijde hoefde te worden gesteld. Het
enkele gebruik kan in casu niet leiden tot `schending van beginselen van een
behoorlijke procesorde oftot veronachtzaming van de rechten van de verdediging
in de strafzaak.'18 Ditzelfde criterium legde de Hoge Raad aan in een arrest dat
betrekking had op particuliere recherche.19 Daarin had een creditcardmaatschappij
zelf een onderzoek ingesteld naar een aantal verdachte creditcardaanvragen. Daarbij
werd het plaatsen van camera's en het aanzetten van particulieren tot schending
van het briefgeheim en tot inbraak niet geschuwd. Vervolgens werd het dossier
IS

16
17
18

19
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Th. Kleinknecht, `Die Beweisverbote im Strafprozef5', NJW 1966, p. 1537-1545, m.n. p. 1543;
K. Boujong, `~ 136a StPO', in: Karlsruher Kommentar, Munchen: Beck 1999, randnummers 3
en 4; F. Dencker, `Verwertungsverbote im Strafproze(3, Kóln: 1977, p. 97; BGH 22 februari 1978,
BGHSt 27, 355 (357); A. Fink, Die Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismitte! im
ZivilprazeJ3 (diss. K61n), 1994, p. 125; V. Krey, Zur Problematik privater Ermittlungen des durch
eine Straftat Verletzten, Berlin: Duncker 8c Humblot 1994 en J. Bockemuhl, Private Ermittlungen
im StrnfprozeJ3, Baden-Baden: Nomos 1996.
BGH 14 juni 1960, BGHSt 14, 358.
HR 1 juni 1999, AA 2000, p. 117-121 m.nt. Buruma,; HofAmsterdam 20 december 1984, NJ 1985,
321; HR 16 oktober ] 990, NJ 1991, 175 en HR 1] april 1995, NJ 1995, 537 m.nt. C.
HR 11 april 1995, NJ 1995, 537 m.nt. C. Hoewel burgers vaak ook zelf `rechercheren', zie
bijvoorbeeld `Private opsporing', Justitiële Verkenningen 200114. Zie verder nog C. Fijnaut,
'Bedrijfsmatig georganiseerde particuliere opsporing en (het Wetboek van) slStrafvordering', in:
M.S. Groenhuijsen BtG. Knigge (red.), Dwangmidrtelen en Rechtsmiddelen. Derde interimrapporr
ontterroeksproject Strafvordering 1001, Deventer: Kluwer 2002, p. 689-749 en G. Knigge 8c N.J.M.
Kwakman, `Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', in: M.S. Groenhuijsen
á G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strnjzaken. Tweede inrerimrapport onderzoeksproject
Strafvorrlering 1001, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 125-347, m.n. p. 268-279.
HR I juni 1999, AA 2000, p. 117-121 m.nt. Buruma.
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overgedragen aan de politie. Het gebruik van het door de creditcardmaatschappij
verzamelde materiaal wordt door de rechter niet belet; aan voormeld criterium
is niet voldaan. De Hoge Raad wil evenwel niet uitsluiten dat onder omstandigheden
het door burgers onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal zal dienen te worden
uitgesloten. Tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan het in ieder
geval nooit leiden, aldus de Hoge Raad.20
Literatuur
In de literatuur is er enige overeenstemming te bespeuren over de toelaatbaarheid
van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs.21 In de eerste plaats wordt het
bewijs dat door burgers onrechtmatig is verkregen eerder toelaatbaar geacht dan
wanneer opsporingsambtenaren zich bij de bewijsgaring van onrechtmatige
methoden hebben bediend. Dat er echter ook grenzen zijn aan de bewijsgaring
door burgers, wordt door allen onderschreven. Waar de burgerlijke bewijsgaring
echter precies door wordt begrensd is ook na raadpleging van de literatuur niet
geheel duidelijk. In zijn preadvies voor de NJV zoekt Meijers aansluiting bij de
Duitse doctrine. Gedacht moet dan worden aan een zodanig ernstige schending
van grond- en~ofinensenrechten bij de bewijsgaring dat het de geloofwaardigheid
van de organen van de rechtspleging aantast als deze het bewij s gebruiken.22 Later
formuleert hij het aldus:
`of hier toepassing moet worden gegeven aan de door alle rechtsgebieden heen
lopende rechtsregel dat materiaal, verkregen doordat inbreuk is gemaakt op een
fundamenteel recht [...] buiten beschouwing moet blijven.'Z'

Ook Corstens construeert in die gevallen de bewijsuitsluiting via een `vuile-handentheorie': de overheid dient onrechtmatig gedrag van derden niet te sauveren.Z'
Buruma vindt de door de Hoge Raad gegeven mogelijkheid van bewijsuitsluiting
te mager.ZS AI aanknopend bij het stramien van art. 359a Sv, zou hij de voorkeur
geven aan een uitbreiding van consequenties. Een niet-ontvankelijkheid van het
20
21

22

23

24
25

HR l juni 1999, AA 2000, p. 117-121 m.nt. Buruma.
G.J.M. Corstens, Het Nederlnnds strajprocesrecht, Amhem: Kluwer 2002, p. 658; L.C.M. Meijers,
`Politie, openbaar ministerie en bewijsverkrijging', in: Dient de wetgever beperkingen te stellen
ten annzien van het verkrijgen van door rle rechter in strnjzaken te hanteren bewijsmiddelen?
(Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1982-I), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982, p.
60.
L.C.M. Meijers, t.a.p., p. 60. Zie ook zijn conclusie voor HR 11 april 1995, NJ 1995, 537 m.nt.
C en G. Knigge, `Hoe gestolen goed kan gedíjen', in: C.J.G. Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht
(Meijers-bundel), Deven[er: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 291-295.
Conclusie voor HR 11 april 1995, NJ 1995, 537 m.nt. C Zie daarover ook G. Knigge, `Hce gestolen
goed kan gedijen', in: C.J.G. Bleichrodte.a. (red.), Mens en rechr (Meijers-bundel), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1996, p. 291-295.
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strajprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 658.
Zie zijn annotatie onder HR 1 juni ]999, AA 2000, p. 1 17-121.
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openbaar ministerie sluit hij dan niet uit. Het openbaar ministerie heeft niet voldaan
aan een redelijke en billijke belangenafweging als het openbaar ministerie overgaat
tot vervolging terwijl het onvoldcende getracht heeft de onrechtmatige bewijsgaring
te voorkomen. Kan het vervolgingsrecht het openbaar ministerie niet worden
ontzegd, dan zou in de visie van Buruma de rechter nog kunnen reageren met een
strafreductie.2ó
5.2.4

Conclusie

In de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland wordt op het terrein van het
strafrecht verschillend omgegaan met door burgers onrechtmatig verkregen bewijs.
In de Verenigde Staten is dit bewijs toelaatbaar, omdat uitsluiting geen enkel
preventief effect zou hebben op onrechtmatig politieoptreden. In Duitsland
daarentegen wordt de bewijsgaring min ofineer geabstraheerd van de onrechtmatig
handelende persoon. Dat leidt er tce dat bij inbreuken op grondrechten ook in dit
geval het pad van de `Drei-Sph~ren-Theorie' dient te worden gevolgd, om te zien
of uitsluiting van het bewijs aangewezen is. Nederland neemt in dit kader een
tussenpositie in. Aan de ene kant is tot op heden door burgers onrechtmatig
verkregen bewijs altijd toegelaten en heeft de toelaatbaarheidsvraag derhalve
Amerikaanse trekken. Aan de andere kant laten rechtspraak en literatuur ruimte
om onder omstandigheden bewijs uit te sluiten als door de vergaring grond- en~of
mensenrechten zijn geschonden en neigt de Nederlandse toelaatbaarheidsvraag
om die reden ook naar het Duitse systeem. Deze drie verschillende posities die
in het strafrecht zijn ingenomen aangaande de toelaatbaarheid van door burgers
onrechtmatig verkregen bewijs keren, zoals ik hierna in ~ 5.4 zal aantonen, ín het
civiele recht terug.

5.3

Intermezzo: andere toepassingsmogelijkheden van het fairtriAlbeginsel in het strafrecht

Wanneer het gaat om het gebruik door het openbaar ministerie van door burgers
onrechtmatig verkregen bewijs kan de onrechtmatige bewijsgaring pas consequenties hebben als door gebruikmaking van het materiaal sprake zou zijn van `een
ernstige schending van beginselen van een behoorlijke procesorde ofveronachtza-

26
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Zie zijn anno[atie onder HR 1 juni 1999, AA 2000, p. I 17-121.
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ming van de rechten van de verdachte in de strafzaak'.27 De Hoge Raad lijkt met
dit criterium aansluiting te zoeken bij het fair-trialbeginse1.28
Zoals ik in ~ 3.5.2.1 uiteen heb gezet, verlangt het EHRM dat materiaal dat
uit een andere procedure wordt overgenomen `EVRM-proof is. Ook als het EVRM
niet van toepassing is op de eerdere procedure, dan dient deze EVRM-confornliteit
alsnog te worden getoetst. Doet men dit niet, dan riskeert men dat het proces door
de onrechtmatigheid wordt geïnfecteerd, waardoordit zelfals unfairmoet worden
bestempeld.29 In de in ~ 3.5.2.1 behandelde jurisprudentie ging het om bewijsmateriaal uit een staat die geen partij was bij het EVRM. Dezelfde redenering kan echter
ook opgaan voor materiaal dat binnen de lid-staat in een procedure is verkregen
die niet door het EVRM wordt beheerst, zoals de procedure in het kader van de
enkelvoudige belastingheffing. Ook het vergaren van bewijs door particulieren
kan naar mijn mening op die manier onder de werking van het verdrag worden
gebracht. Als het gaat om een zeer ernstige schending van de privacy bijvoorbeeld,
dan kan de procedure waarin het aldus verkregen materiaal wordt ingebracht, niet
meer als fair worden bestempeld.
Het fair-trialbeginsel kan ook nog in twee andere situaties van pas komen
om de gevolgen van onrechtmatige bewijsgaring te bepalen. Het gaat in beide
gevallen om bewijsmateriaal dat in een strafprocedure wordt ingebracht. Allereerst
behandel ik de situatie waarin de verdediging onrechtmatig verkregen bewijs in
het geding brengt. Aansluitend zal de situatie waarin bewijs in het buitenland is
verkregen aan een nadere beschouwing worden onderworpen.
5.3.1

Onrechtmatig verkregen bewijs ter verdediging

Een vrij uitzonderlijke situatie van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs
doet zich voor als de verdediging van onrechtmatig verkregen bewijs gebruik wil
maken. Helemaal bijzonder wordt het als de verdediging daarmee beoogt aan te
tonen dat het openbaar ministerie van onrechtmatige opsporingsmethoden gebruik
heeft gemaakt. De rechter is niet altijd genegen dit bewijs toe te laten.'o Naar mijn
mening zou de verdediging echter niet snel gebruik van onrechtmatig verkregen
materiaal moeten worden ontzegd, vooral niet als de verdachte met het materiaal

27
28

29
30

HR 1 juni 1999, AA 2000, p. 1 17-121 m.nt. Buruma.
N. ]drg, `De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet overonrechtmatig verkregen verdedigingsinformatie', in: C.H. Brants, C. Kelk Br M. Mcerings (red.), Er is meer. Opsrellen over mensenrechten
in internationnal en nationnal perspectief, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 157-167, m.n. 161.
De Hoge Raad liep met zijn arrest uit voor de rechtspraak van het EHRM, zie het latere Rodriguez
tegen Nederland, EHRM 27 juni 2001, NJ 2002, 102 m.nt. Sch.
Zie N. Jdrg, `De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet: over onrechtmatig verkregen verdedigingsinformatie', in: C.H. Brants, C. Kelk 8r M. Moerings (red.), Er is meer. Opstellen over mensenrechren
in internntionnal en nationaal perspectief, Deventer. Gouda Quint 1996, p. 157-167, m.n. 157-158.
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zijn onschuld kan bewijzen.31 Ook als de verdediging een verweer dat betrekking
heeft op onrechtmatige opsporingstechnieken met onrechtmatig verkregen bewij s
onderbouwt, dient de rechter dit bewijs niet zonder meer terzijde te schuiven. In
het navolgende zal deze vorm van verweer, ook wel aangeduid als `contrastrategieen',32 nader worden bekeken.
Op de verdediging, die een verweer voert dat in het vooronderzoek
onrechtmatige opsporingstechnieken zijn gebruikt, rust de last dit verweer te
onderbouwen. Dat is bepaald lastig omdat politie en~ofjustitie juist trachten geheim
te houden wat door de verdediging moet worden aangetoond. De rechter ziet zich
voor een moeilijke keuze geplaatst. De rechter wil immers niet dat het openbaar
ministerie hem onwetend laat over de gehanteerde opsporingsmethoden en is bereid
dit te sanctioneren met een niet-ontvankelijkheid. De verdediging heeft er om die
reden alle belang bij dergelijke praktijken aan het licht te brengen. Maar dat de
verdediging gebruik maakt van bijvoorbeeld uit de burelen van het openbaar
ministerie ontvreemd materiaal is evenmin een wenselijke zaak. Jí)rg behandelt
dit dilemma in zijn artikel met de toepasselijke titel: `De pot verwijt de ketel dat
hij zwart ziet'. De oplossing die hij voorstaat is het in deze gevallen loslaten van
- indien aan alle vereisten is voldaan - de `dwingende' bewijsuitsluiting. In plaats
daarvan zou moeten worden volstaan met een op het fair-trialbeginsel gebaseerde
toets.
`Op die manier zou men onrechtmatige informatieverkrijging ten behoeve van de
verdediging ontmoedigen, zonder aan de overheid een vrijbrief te geven om
onrechtmatige opsporingsmethoden aan het gezicht te onttrekken.'"

Uitsluiting van het door het openbaar ministerie ingebrachte materiaal blijft op
deze manier mogelijk, maar slechts als gebruikmaking schending van het fairtrialbeginsel inhoudt. Daarvan is geen sprake als het een vormverzuim betreft dat
niet van invloed kan zijn op de juistheid of de betrouwbaarheid van de gegevens.
Voor de consequentie niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie heeft deze
oplossing geen gevolgen. Bij ernstige inbreuken op die beginselen, waardoor
doelbewust of inet grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan
diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan (het
Zwolsman-criterium), zal het openbaar ministerie het vervolgingsrecht verspelen.

31

32
33

2~~

Ditneemtnietwegdatanderemaatregelenkunnenvolgen(vervolgingnaaraanleidingvandiefstal,
mishandeling etc.). Als een verdachte met dit materiaal zíjn onschuld kan aantonen, kan daarin
- onder bepaalde omstandigheden - een rechtvaardigingsgrond zijn gelegen.
Zie Th. A. de Roos Bc G.P.M.F. Mols, `Rechtsbijstand, toetsing en rechtsbescherming en hetrapportVan Traa', NJB 1996, p. 206-213, p. 212.
N.16rg, `De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet: over onrechtmatig verkregen verdedigingsinformatie', in: CH. Brants, C. Kelk 8r M. Moerings (red.), Er is meer. Opstellen over mensenrechten
in internntionanl en notionan! perspectief, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 157-167, m.n. ]66.
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Het effect dat Járg hoopt dat zijn oplossing zal sorteren op het gedrag van de
verdediging is dat deze kieskeuriger wordt met het zelf onrechtmatig vergaren
of gebruiken van door derden wellicht onrechtmatig verkregen bewijs. De
verdediging loopt met het in het geding brengen van dergelijk materiaal het risico
dat het door het openbaar ministerie onrechtmatig verkregen bewijs niet wordt
uitgesloten omdat het proces over het geheel genomen fair is geweest en de rechten
van de verdachte zijn gerespecteerd.34
De door Járg voorgestelde benadering van de onrechtmatige contrastrategieën
past in de lijn van de rechtspraak van het EHRM. De nadruk wordt mijns inziens
te veel gelegd op het voorkomen van onrechtmatig optreden door de verdediging,
dit terwijl in de eerste plaats de overheidsorganen informatie hebben achtergehouden. Het zou in de door J~rg voorgestane benadering voor politie en j ustitie lonend
zijn om onrechtmatige opsporingshandelingen achter te houden die normaliter
tot bewijsuitsluiting zouden voeren. Komt de verdediging daar vervolgens op
onrechtmatige wijze achter, dan is bewijsuitsluiting niet meer het gevolg. Hoe één
en ander dient te worden beoordeeld, is afhankelijk van de omstandigheden van
het geval. De mate van `bewijsnood' aan de zijde van de verdachte, het verzaken
van het openbaar ministerie om kond te doen van de onrechtmatigheden in het
onderzoek, als ook de ernst van de inbreuken bij de onrechtmatige bewijsgaring
door de verdediging, zijn relevante omstandigheden. De hiervoor genoemde
omstandigheden zijn vergelijkbaar met die welke de civiele rechter meeweegt bij
het bepalen van de toelaatbaarheid van door burgers onrechtmatig verkregen bewij s
(zie ~ 6.2.4). De ervaring in het civiele recht leert dat bewijs niet snel zal worden
uitgesloten. Daar zou uit kunnen worden afgeleid dat het bewijs geleverd door
contrastrategieën veelal toelaatbaar zal zijn. Dit valt echter nog te bezien, omdat
het in het civiele recht veelal gaat om minder vergaande inbreuken dan waartoe
men in het kader van de contrastrategieën wellicht bereid is.
5.3.2

Import van onrechtmatig verkregen bewijs

Een andere bijzondere situatie doet zich voor als bewijsmateriaal dat buiten
Nederlands grondgebied is verzameld, vervolgens in een Nederlandse strafprocedure wordt gebruikt. Dit materiaal kan naar het recht van de vreemde staat onrechtmatig zijn verkregen.35 Maar de situatie kan zich ook voordoen dat naar het recht van

34
35

Naast dit processuele risico bestaat het gevaar dat het gedrag van de verdediging (advocaten) zelf
onderwerp van strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzcek wordt.
Di[ zal niet snel worden aangenomen. Im- en export van bewijsmateriaal kan mede beheerst worden
door intemationaal recht en (rechtshulp)verdragen. De import van bewijsmateriaal ofstartinformatie
naar Nederland vindt doorgaans plaats uit landen waarmee een rechtshulpverdrag is gesloten. Het
afsluiten van een dergelíjk verdrag impliceert dat Nederland haar vertrouwen heeft uitgesproken
in het rechtstelsel van dat land. (Zie J. Koers, Nedertnnd ats veroekende staat bij de wederzijdse
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de vreemde staat het materiaal rechtmatig is verkregen terwijl een dergelijke
vergaringsmethode naarNederlands recht onrechtmatig is. De omgekeerde situatie
is ook mogelijk: onrechtmatig in dè vreemde staat, maar rechtmatig naar Nederlands
recht. De vraag is in alle onderscheiden gevallen naar welk recht moet worden
beoordeeld of de verkrijgingswijze onrechtmatig is. Vier invalshoeken zijn hier
mogelijk. Daarbij dient te worden opgemerkt dat na de vaststelling dat de handeling
onrechtmatig is, vervolgens nog de vraag dient te worden beantwoord welke
consequentie daaraan moet worden verbonden. Hoewel bewijsuitsluiting doorgaans
de aangewezen reactie is op onrechtmatige bewijsgaring, is dit bepaald geen
automatisme. In Nederland is, zoals in hoofdstuk vier is besproken, een aantal
relativeringen op deze regel gemaakt. In de vreemde staat kunnen eveneens deze
of andere relativeringen op de uitsluitingsregel zijn aangebracht. Het zou zelfs
zo kunnen zijn dat een vreemde staat de uitsluitingsregel in het geheel niet kent.
Bij het behandelen van de vier invalshoeken zal ik niet alleen het onrechtmatigheidsaspect, maar ook het toelaatbaarheidsaspect meenemen.
5.3.2.1

Vier invalshoeken

De vier verschillende invalshoeken die ik hiervoor noemde, hebben alle te maken
met de vraag welk rechtsregime als primair toetsingskader geldt.
Deze vier invalshoeken zijn toetsing aan:
~

het recht van de vreemde staat;

~
~
~
Alle

het recht van de berechtende staat;
het recht van zowel de vreemde als de berechtende staat of
het recht van de berechtende staat inclusief het EVRM.
vier worden hieronder nagelopen.

Eerste invalshoek

Beoordeling van de rechtrnatigheid van de omstreden handelingen aan het vreemde
recht (eerste invalshoek) heeft als voordeel dat het handelen en de eventuele daaraan
te verbinden consequentie, worden beoordeeld binnen de processuele context waarin
zij plaatsvonden. Twee problemen doen zich hierbij echter voor. Allereerst is er
een praktisch probleem, namelijk dat de nationale rechter onvoldcende kennis heeft
rechuhulp in strafzaken (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf 2001, o.m. p. 479.) Dit vertrouwensbeginsel
speelt een belangrijke rol bij de boordeling van de rechtmatigheid van bewijsmateriaal uit het
buitenland. (Anders Koers, a.w., p. 479, die spreekt van een ondergeschikte rol.) Uitgangspunt
is namelijk dat door de autoriteiten van de vreemde staat het eigen recht in acht is genomen. Op
de Nederlandse rech[er rust derhalve in beginsel niet de taak om te onderzoeken of dit ook
daadwerkelijk is geschied (HR 25 juni 1996, NJ 1996, 716). Dit wordt pas anders als er sterke
aanwijzingen zijn die het tegendeel doen vermceden. Zie de noot van Reijntjes onder HR 16
november ] 999, NJ 2000, 214; en Rb Amsterdam 12 september 2002, V-N 2002, p. 4272-4275
m.a. (KBLux).
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of kan vergaren om vreemd recht (juist) toe te passen. Bovendien kan naar
Nederlands recht in cassatie de uitleg die de feitenrechter aan vreemd recht geeft
slechts beperkt - op zijn begrijpelijkheid - worden getoetst.3ó Daarnaast kleeft
aan deze toetsing nog een meer fundamenteel bezwaar als in de vreemde staat op
rechtmatige wijze van opsporingsmethoden gebruik is gemaakt die hier ten lande
niet zijn toegestaan. Door dit materiaal als rechtmatig verkregen te kwalificeren
en derhalve te accepteren, vindt uitholling van het eigen systeem plaats. Via een
achterdeur komen op deze manier ongewenste opsporingstechnieken het eigen
systeem binnen.37
Tweede invalshoek
Deze problemen doen zich niet voor als de rechtmatigheid en toelaatbaarheid wordt
bepaald door het nationale recht van de berechtende staat. Met dit recht is de rechter
immers bekend en ongewenste opsporingsmethoden kunnen niet via een omweg
het eigen systeem van rechtsbescherming ondermijnen.38 Het nadeel voor de
verdachte is evenwel de keerzijde van dit laatste: het geval dat in de vreemde staat
bepaalde opsporingstechnieken juist niet zijn toegelaten, welke hier wel zijn
toegestaan. Ervan uitgaande dat in de vreemde staat deze verkrijgingswijze zou
leiden tot bewijsuitsluiting zal dit resultaat bij toetsing aan het nationale recht
achterwege blijven, de verkrijgingswijze is vanuit die optiek immers rechtmatig.39
Derde invalshoek
Vanuit de idee dat het hoogste rechtsbeschermingsniveau moet prevaleren is de
derde invalshoek te verklaren. Deze leer van de cumulatieve rechtswaarborgen
biedt de verdachte de meeste bescherming, zowel die van de vreemde staat als

36

37

38
39

Zie art. 79, eerste lid onder b, RO en HR 9 november 1999, NJ 2000, 334 m.nt. A.H.J. Swart; HR
I S december 1998, NJ 1999, 553 m.nt. B. H. ter Kuile; HR 7 mei 1996, NJ 1996, 586; HR 25 februari
1986, NJ 1987, 707; HR 2 september 1986, NJ 1987, 386 en HR 13 mei 1986, NJ 1987, 82.
M. Mackarel 8c C. Gane, 'Admitting Irregularly or lllegally Obtained Evidence from Abroad into
Criminal Proceedings - A Common Law Approach', CLR 1997, p. 720-729. Zie verder art. 33
Corpus luris: 1) In proceedings for one ofthe offences set out above (Articles 1 to 8) evidence must
be excluded if it was obtained by Community or national agents either in violation of the fundamental
rights enshrined in the ECHR, or in violation of the European rules set out above (Articles 31 and
32), or in violation ofapplicable national law without being justified by the European rules previously
set out. 2) The national law applicable to determine whether the evidence has been obtained legally
or illegally must be the law of the country where the evidence was obtained. When evidence has
been obtained legally in this sense, it should not be possible to oppose the use of this evidence
because it was obtained in a way that would have been illegal in the country of use. But it should
always be possible to object to the use of such evidence, even where it was obtained in accordance
wíth the law of the country where it was obtained, if it has nevertheless violated rights enshrined
in the ECHR or the European rules (Articles 31 and 32).
Zie HR 3 januari 1989, NJ 1989, 899 m.nt. Sch.
In dit kader wordt ook wel gesproken van de `silver platter doctrine'. Zie over deze Amerikaanse
figuur t3 5.5.2.7.
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die van de berechtende staat.'o Voor de berechtende staat heeft het als voordeel
dat het systeem niet kan worden geïnfecteerd met in het eigen land niet toegestane
opsporingmethoden. Het praktische nadeel dat kleeft aan toetsing aan het vreemde
recht blijft echter bestaan: de nationale rechter is daartoe niet goed in staat.
Vierde invalshoek

De laatste invalshoek is een toets aan het nationale recht plus een toets aan het
EVRM. Uit de hiervoor gememoreerde uitspraken van het EHRM blijkt dat het
Straatsburgse Hof ook zelf eist dat de lidstaat er op toeziet dat bij de verkrijging
van het materiaal de rechten van de verdachte zoals neergelegd in art. 6 EVRM
gewaarborgd zijn geweest (zie ~ 3.5.2.1). Voor Nederland zou toetsing aan het
nationale recht op hetzelfde moeten neerkomen als toetsing aan het nationale recht
inclusief de mensenrechten, omdat door middel van art. 94 GW het EVRM in het
Nederlandse recht is geïncorporeerd. Dat een aparte toetsing ook tot verwarring
kan leiden illustreert een Belgische zaak. In deze zaak was de vraag ofNederlandse
tap-gegevens toegelaten konden worden tot het bewijs. In België was dat niet
toegestaan en derhalve onrechtmatig naar Belgisch recht. Toch was het bewijs
toelaatbaar omdat het gebruik niet in strijd was met art. 8 EVRM. In Nederland
was deze inbreuk immers bij de wet voorzien.
Schalken wijst er op dat deze redenering niet helemaal klopt. Zijns inziens
is het waarschijnlij k dat het EVRM hier het oog heeft op een wettelijke beperking
in het nationale recht en niet op het vinden van deze beperking in vreemd recht.41
Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat als het nationale recht een hoger
beschermingsniveau biedt dan het EVRM, het nationale recht dient te prevaleren.
Het EVRM stelt immers slechts minimumeisen. Het is mijns inziens toch zinvol
dat de rechter niet alleen de rechtmatigheid van de bewijsverkrijging aan het
nationale recht dient te toetsen, maar deze bovendien expliciet aan het EVRM dient
te toetsen.4z Amerikaanse `toestanden' kunnen op die manier worden vermeden.
In de Verenigde Staten is, ingeval zich situaties voordoen als in deze paragraaf
besproken, een toetsing aan het nationale recht voor veel verdachten een wassen
neus. Het Vierde Amendement ziet namelijk niet op het optreden van andere dan
de Amerikaanse autoriteiten.43 Een verzoek tot bewijsuitsluiting zal niet slagen,
zelfs niet als met zekerheid zou kunnen worden vastgesteld dat een zelfde optreden
door Amerikaanse opsporingsambtenaren wel evident tot bewijsuitsluiting zou

40

Voorstander hiervan is Orie. Zie A.M.M. Orie, `De verdachte tussen wal en schip óf de systeem-breuk
in de kleine rechtshutp', in: in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij deze stand van zaken (Melaibundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 351-361.

41

Zie zijn noot onder HR 3 januari 1989, NJ 1989, 899.

42
43

Zoals het hof had gedaan in HR 18 mei 1999, NJ 2000, 107 m.nt. Sch (4M-zaak).
Zie W.R. LaFave, Senrch nnd Seizure: A Trentise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minnesota:
West Group 1996, i.h.b. ~ 1.8h.
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leiden. Toetsing aan de (door een verdrag gewaarborgde) mensenrechten zou in
een dergelijk geval geen overbodige luxe zijn.
5.3.2.2

4M-zaak: nationaal recht f EVRMtoets

De jurisprudentie van de Hoge Raad tendeert in de richting van de vierde invalshoek
(toetsing aan het nationale recht aangevuld met de eisen van het EVRM), blijkens
het arrest in de 4M-zaak. A-G Keijzer heeft daartoe de voorzet gegeven in zijn
conclusie. Daarin wijst Keijzer er tevens op dat tijdens het 15de congres van de
Association International de Droit Pénal (AIDP) ook voor deze mogelijkheid is
geopteerd.44 Tijdens het daarop volgende congres is de volgende resolutie
aangenomen:
`Conviction may not be based on evidence that has been obtained in violation of
the human rights of the defendant'.45

In de 4M-zaak was aangevoerd dat in het kader van de in Turkije verstrekte
tapmachtigingen de verdachte daarvan niet op de hoogte is gesteld zoals het Turkse
recht voorschrijft. De verdachte zou derhalve de mogelijkheid zijn onthouden om
daar bezwaar tegen te maken. Om die reden zou het bewij s volgens de verdediging
ontoelaatbaar zijn. Het hof verwierp dit verweer met de overweging dat aan de
door het Nederlandse recht gestelde eisen is voldaan. Een eventueel vot~nverzuim
naar Turks recht kan niet verhinderen dat het materiaal zou worden gebruikt, omdat
`het bezwaarlijk zo kan zijn dat voor de rechtmatigheid van het gebruik van
afgeluisterde gesprekken zou moeten worden voldaan aan de cumulatieve vereisten
van het Nederlandse en het buitenlandse recht, voor zover dit betreft vormvoorschriften, die zouden moeten worden nageleefd nadat het tapmateriaal reeds in
Nederland ter beschikking is gekomen.'ab

Ook volgens de Hoge Raad hoeft niet aan vreemd recht te worden getoetst."' De
Hoge Raad vervolgt met de opmerking dat het hof bij zijn beslissing ook heeft
vastgesteld dat aan het vereiste van een eerlijk proces is voldaan, nu het hof heeft
vastgesteld dat de verdachte nog voor de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek
van het afluisteren op de hoogte is gesteld. Ik lees de overweging aldus: een

44

45
46
47

Ook één van de conclusies van de Europese Raad van Tampere heeft daarbetrekking op. Conclusie
36 luid[: `Door de autoriteiten van een lidstaat legaal verkregen bewijsmateriaal mcet gebruikt kunnen
worden in rechtsZaken in andere lidstaten, rekening houdend met de daar toepasselijke normen.'
Resolutíe IV-E-S (Budapest, 11 september 1999).
Weergegeven in HR 18 mei 1999, NJ 2000, 107 m.nt. Sch (4M-zaak).
HR 18 mei 1999, NJ 2000, ] 07 m.nt. Sch (4M-zaak).
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eventueel verzuim naar Turks recht is op deze manier voldoende gecompenseerd;
het verzuim kan geen afi~reuk meer doen aan de fairness van de procedure.
Schalken twijfelt er in zijn annotatie onder het 4M-arrest aan dat het
toetsingskader nationaal recht inc lus iefinensenrechten voor alle gevallen toereikend
zou zijn, omdat een toets aan het vreemde recht niet altijd kan worden ontweken.
Mijn aarzelingen zijn van een andere orde en betreffen juist de toetsing aan het
nationale recht. De Hoge Raad heeft in een Antilliaanse zaak uitgemaakt dat voor
de toelaatbaarheid het Antilliaanse recht bepalend is en niet de Antilliaanse
wetgeving. In het Antilliaanse Wetboek van Strafvordering ontbrak de bevoegdheid
voor de telefoontap. Het materiaal dat was verkregen op grond van de Nederlandse
tap was toelaatbaar omdat het Antilliaanse recht zich daar niet tegen verzet.4S In
deze zaak was het betrekkelijk eenvoudig vast te stellen dat in de Antilliaanse
rechtsopvattingen de telefoontap positief werd gewaardeerd. Hoewel de wetgever
al sinds de jaren vijftig trachtte deze opvattingen ook in het Wetboek van
Strafvordering tot uitdrukking te laten komen, was hij daar nog niet in geslaagd.a9
Ofschoon ik gezien deze bijzondere bijkomstigheid begrip kan opbrengen voor
de redenering om aan te knopen bij de rechtsopvatting (en niet bij het ontbreken
van een wettelijk toegekende bevoegdheid), bergt zij een gevaar in zich. Dit gevaar
manifesteert zich op het rechtsstatelijk vlak. Zo wordt op deze manier niet alleen
het legaliteitsbeginsel omzeild, ook neemt de rechter plaats op de stoel van de
wetgever. Zolang voornemens van wetgeving nog niet uitgemond zijn in een
wettelijke regeling, is terughoudendheid geboden. Doet men dit niet, dan bestaat
de mogelijkheid dat het bewijs uit het buitenland alsnog het eigen rechts(bescherming)stelsel ondermijnt.
5.3.3

Uitgebreide fair-trialtoets

We hebben gezien dat in tenminsteso twee (door burgers onrechtmatig verkregen
bewijs en onrechtmatig verkregen bewijs uit het buitenland) van de drie hiervoor
behandelde strafrechtelijke situaties het fair-trialbeginsel voor de toelaatbaarheid
van het materiaal een cruciale rol vervult. Nu het nationale recht geen aanknopingspunten geeft omtrent de toelaatbaarheid van dergelijk onrechtmatig verkregen
bewijs, wordt getoetst of daardoor de eerlijkheid van het proces negatief wordt
beïnvloed. Het fair-trialbeginsel werd in deze gevallen telkens gekoppeld aan de
schending van andere mensenrechten. De redenering daarbij was dat een schending
van andere niet-processuele verdragsrechten, zoals art. 8 EVRM, van invloed kan

48
49
50
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Zie HR 3 januari 1989, NJ 1989, 899 m.nt. Sch.
Zie hierover de noot van Schalken.
Bij de door Jórg bepleitte fair-trialtoets bij onrechtmatig verkregen bewijs ter verdediging valt nog
te bezien of voor het fair-trialbeginsel hier een bepalende rol ís weggelegd.
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zijn op de fairness van het proces. Dit is het geval als het met schending van deze
rechten verkregen materiaal voor het bewijs zou worden gebruikt. Deze ruime
benadering is echter niet door het EHRM overgenomen. Bij een verklaring die
verkregen is met behulp van foltering is dit geen probleem, omdat art. 15 van kortweg - het Folterverdrags' belet dat dit materiaal als bewijs wordt gebruikt.52
Als het echter gaat om bewijs dat is verkregen door een onrechtmatige inbreuk
op de privacy dan betekent dit nog niet dat gebruik van dit materiaal ook een
schending van het fair-trialbeginsel oplevert.
5.3.3.1

Khan tegen Verenigd Koninkrijk

Dat het gebruik van met een inbreuk op art. 8 EVRM verkregen materiaal nog
niet impliceert dat de procedure unfair is geworden, is door het EHRM uitgemaakt
in het Khan-arrest.s' In deze zaak tegen het Verenigd Koninkrijk besliste het
Straatsburgse Hof unaniem dat art. 8 EVRM was geschonden. Voor het plaatsen
van afluisterapparatuur waarmee vervolgens gesprekken werden opgenomen ontbrak
een toereikende wettelijke grondslag. Dat Khan niet de bewoner van dit pand was,
hij was daar op bezoek, doet daar niet aan af. Tijdens zijn bezoek vertelde Khan
over zijn betrokkenheid bij (een mislukte poging tot) het invoeren van drugs. Dit
was het enige bewijsmateriaal waarmee de betrokkenheid van Khan bij het delict
kon worden bewezen. Tevergeefs poogde Khan te bereiken dat dit materiaal zou
worden uitgesloten en een veroordeling volgde. Bij het EHRM klaagde hij dat
het gebruik van het met schending van art. 8 EVRM verkregen materiaal een
inbreuk op het fair-trialbeginsel opleverde. Het Hof verwerpt dit verweer - met
de grootst mogelijke meerderheid - omdat de procedure `as a whole was fair'.sa
Het Hof overweegt daartoe dat - na relativering van de inbreuk op art. 8 EVRM
(er was `slechts' geen wettelijke basis voor het direct afluisteren) - het Engelse
recht de rechter de mogelijkheid biedt om het materiaal uit te sluiten (zie section
78 Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE)).Sj Khan heeft de verschillende
rechterlijke instanties die over zijn zaak oordeelden verzocht om van deze
discretionaire bevoegdheid gebruik te maken. Dat de mogelijkheid bestond om
51
52
53
54
55

De officiële benaming is: Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.
`Behalve tegen een van foltering beschuldigde persoon als bewijs dat de verklaring werd afgelegd.'
Zie EHRM 12 mei 2000, EHRC2000I54 m.nt. Spronken, NJCM-bulletin 2000, p. 1255-1261 m.nt.
E. Myjer, NJ 2002, 180 m.nt. Sch (Khan tegen Verenigd Koninkrijk).
Zie over de beoordeling van het proces als geheel: M.W.C. Feteris, Fiscale bestuurlijke boetes en
het recht op een behoorlijk proces, Deventer: Kluwer 2002, i.h.b. p. 52-54.
Het eerste lid van art. 78 PACE luidt: 'In any proceedings the court may refuse to allow evidence
on which the prosecution proposes to rely to be given if it appears to the cour[ that, having regard
to all the circumstances, including the circumstances in which the evidence is obtained, the admission
of the evidence would have such an adverse effect on the faimess of the proceedings that the court
ought not to admit it.'
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het materiaal uit te laten sluiten is voor een eerlijk proces voldoende, aldus het
Hof. Dat de Engelse rechter daar in het geval van Khan niet toe bereid was, doet
daar niet aan af. Deze overwegingen zijn mijns inziens op zichzelf genomen al
reden genoeg voor kritiek, omdat deze mogelijkheid wellicht niet meer is dan een
wassen neus: van de bevoegdheid onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal uit te
sluiten wordt (nog?) geen gebruik gemaakt wanneer het de betrouwbaarheid van
het materiaal niet heeft aangetast.sb Slechts de Cypriotische rechter Loucaides
distantieert zich van het standpunt van het Hof dat de fairness van de procedure
niet is aangetast.
Dissenting opinion
Hij schrijft in zijn dissenting opinion dat in zijn optiek niet van een eerlijk proces
gesproken kan worden als
`a person's guílt for any offence is established through evidence obtained in breach
of the human rights guaranteed by the Convention. It is my opinion that the term
"fairness" [...] implies observance of the rule of law and for that matter it
presupposes respect of the human rights set out in the Convention. I do not think
one can speak of a"fair" trial if it is conducted in breach of the law.i57

Vervolgens gaat hij verder in op de relatie tussen een schending van art. 8 en art.
6 EVRM. Doordat het gebruik van met een inbreuk op art. 8 vergaard bewijs niet
tevens een schending van het fair-trialbeginsel impliceert, wordt de bescherming
van het recht op privacy en andere door het verdrag gewaarborgde rechten
gefrustreerd. Het Hof laat hier naar mijn overtuiging een kans liggen om een stap
verder te komen in de bescherming van de verdragsrechten. Loucaides pleit voor
uitsluiting van het door verdragsschendingen verkregen bewijs. Hoewel het Hof
in de zaak Schenksg (zie ~ 7.2.1.6) heeft bepaald dat de toelaatbaarheid van bewijs
een zaak van nationaal recht is, leek de tijd rijp voor het Hof deze materie naar
zich toe te trekken.
Rapport Justice ác Liberty

Zo werd het de non-gouvernementele organisaties `Justice' en `Liberty' toegestaan
ten behoeve van deze zaak gezamelijk een commentaar te schrijven onder de

56
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Zie A.L.-T. Choo 8c S. Naxh, `The Exclusion oflmproperly Obtained Evidence in England 8z Wales:
a Continuing Saga', in: C.M. Breur e.a. (red.), New Trends in Criminat Investigation nnd Evidence,
Antwerpen: Intersentia 2000, p. 127-140. Zij wijzen er op dat waar art. 78 PACE rept over `the
fairness of the proceedings' de reikwijdte van dit begrip beperkter is dan de uitleg die het EHRM
geeft aan `fair trial' (p. ]39).
Zie zijn partly concurring, partly dissenting opinion bij EHRM 12 mei 2000, EHRC2000I54 m.nt.
Spronken, NJ 2002, 180 m.nt. Sch (Khan tegen Verenigd Koninkrijk)
EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 851 m.nt. EAA (Schenk).
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voorwaarde dat dit zou worden beperkt tot `Comparative law material about the
admissibility of unlawfully obtained evidence'. Justice en Liberty beperken hun
onderzoek nog verder tot de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal dat door inbreuk
op een `fundamental or constitutional right' is verkregen. In dit rapport, dat is
opgesteld door Ashworth (hoogleraar aan de Universiteit van Oxford), is het recht
van zeven staten bekeken.59 Uit dit rechtsvergelijkend onderzoek is naar voren
gekomen dat bij schending van een mensenrecht het uitgangspunt is dat het aldus
verkregen materiaal dient te worden uitgesloten. De ratio achter deze uitsluitingsregel wordt gevonden in twee nauw met elkaar verbonden beginselen:
`The first is that the exclusion of evidence ought to be seen as the vindication of
the right: the individual'sright is protected bydenying the prosecution the possiblity
of taking advantage ofthe violation. The second is that the integrity of thejudicial
process ought to be preserved, and that it would compromise that integrity if a court
were to allow a decision to be based on evidence obtained through the violation
of a Convention right.'bo

Naast respectievelijk het reparatiedoel en het demonstratiedoel van bewijsuitsluiting, betrekt Ashworth ook nog het preventiedoel in zijn beschouwingen. Uit zijn
analyse volgt dat de deterrencegedachte die in de Verenigde Staten (mede) ten
grondslag ligt aan de uitsluitingsregel, in de meeste landen niet het beoogde doel
vormt (zelfs als het doel met uitsluiting zou worden bereikt). De meest overtuigende
drijfveren zijn het behouden van de rechterlijke integriteit en eerherstel van
geschonden rechten. Op het uitgangspunt dat het door middel van schending van
mensenrechten verkregen bewijsmateriaal dient te worden uitgesloten zijn in de
meeste landen uitzonderingen toegelaten. Een `good faith'-exception, inhoudende
dat als opsporingsambtenaren zich niet bewust zijn van het feit dat zij met hun
handelingen de fundamentele rechten van de verdachte schenden het daarbij
gevonden bewijs niet hoeft te worden uitgesloten, wijst Ashworth van de hand:
`The defendant's rights are violated to the same extent, and both the vindication
ofthe defendant's rights and the integrity ofthe judicial process are more important
than the ignorance of an investigating officer.ió1

Een uitzondering op de bewijsuitsluitingsregel kan wel op zijn plaats zijn als het
gaat om een triviale of puur technische schending. Een belangenafweging tussen
het (individuele) belang van bescherming van mensenrechten en het algemeen
belang dat is gediend met strafvervolging verdient, aldus Ashworth, om twee
59
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Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Ierland en Zuid-Afrika.
Zie de joint written comments by Justice and Liberty, 17 september 1999, punt 24. Een vindplaats
is mij niet bekend. Ik heb het document verkregen van Justice (httpa~www.justice.org.com).
Punt 25.
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redenen geen navolgíng. In de eerste plaats is dit het geval omdat mensenrechten
een bijzondere waarde vertegenwoordigen. Derhalve zou de garantie van
mensenrechten niet slechts een factor in de belangenafweging moeten zijn, maar
moeten leiden tot het uitgangspunt dat het bewijs dient te worden uitgesloten. In
de tweede plaats is een dergelijke belangenafweging onwenselijk, omdat het gevaar
bestaat dat naarmate het delict ernstiger is, mensenrechten minder beschetming
bieden. De conclusie van Ashworth kan derhalve geen andere zijn dan dat het
uitgangspunt bewijsuitsluiting moet zijn als materiaal door middel van een
schending van een verdragsrecht is verkregen. Hij besluit zijn rapport als volgt:
`7`he facts of this case provide an ideal opportunity for the Court to give clear
guidance on the requirements of Article 6 with regard to evidence obtained in
violation of fundamental human rights.'

Het Hof gaat echter in zijn uitspraak in het geheel niet op het rapport in en beslist
dat de toelaatbaarheid van bewij smateriaal nog steeds een zaak van nationaal recht
is. Deze beslissing valt te betreuren, omdat het Hof hier verzuimt om verdere
bescherming van de verdragsrechten af te dwingen.
Minimumnormen
Het Hof neemt het standpunt in dat aan het vereiste van een eerlijk proces kan
zijn voldaan, ook al is het daarin gebruikte bewijsmateriaal verkregen met een
inbreuk op een ander verdragsrecht. Dit betekent echter niet dat de lidstaten
daarmee voor een voldongen feit worden gesteld. Het Hof legt immers de bal bij
de nationale rechtvormers. Het EVRM biedt `slechts' minimumnormen en- zoals
Myjer het uitdrukt -`zichzelf respecterende staten' kunnen boven het rechtsbeschermingsniveau van deze internationale ondergrens gaan zitten.bZ Door bij de
vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs niet alleen te
kijken naar het fair-trialbeginsel zoals dat door het EHRM wordt uitgelegd, maar
daarbij mede de andere verdragsrechten te betrekken, kan Nederland de waarborging van deze mensenrechten boven het Straatsburgse niveau tillen.
5.3.4

Conclusie

Een toetsing aan het fair-trialbeginsel omvat ook de tcetsing aan de andere
verdragsrechten als de schending daarvan van invloed is op de uitkomst van de
procedure. In het Nederlandse recht wordt uitgegaan van een ruimere fair-trialtoets
dan het EHRM in de zaak Khan heeft gedaan. Dit betekent dat bij de vraag naar
de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in een strafrechtelijke
62
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Zie zijn bespreking van het Khanarrest in NJCM-bulletrn 2000, p. 1255-1261.
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procedure het bij (ernstige) schendingen van verdragsrechten, zoals neergelegd
in art. 8 EVRM, het in wezen irrelevant is wie dit materiaal heeft verkregen. Of
het nu gaat om een burger, een Nederlandse opsporingsambtenaar of iemand uit
het buitenland, het resultaat zal hetzelfde moeten zijn: in beginsel
bewij suitsluiting.b' Dit betekent echter niet dat van dit uitgangspunt niet zou kunnen
worden afgeweken. De op de uitsluitingsregel aangebrachte relativeringen kunnen
bijvoorbeeld ook in deze gevallen gelden. Wanneer het gaat om het gebruik door
de verdediging van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, dan zijn mijns inziens
meerdere omstandigheden relevant voor het bepalen van de toelaatbaarheid van
het materiaal. Zo zou de strafrechter de mate van bewijsnood mee kunnen nemen
in zijn oordeel. Deze nood zal in het bijzonder hoog zijn als de verdachte daarmee
zijn onschuld~` kanbewijzen. Deze en andere omstandigheden vertonen verwantschap met die welke de civiele rechterbetrekt in zijn oordeel inzake de toelaatbaarheid van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs (zie ~ 6.2.4.).

5.4

Door burgers onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht

Na dit intermezzo in het kader van het fair-trialbeginsel pakken we de draad weer
op bij de verschillende posities die in de drie onderzochte landen zijn ingenomen
in het kader van de tcelaatbaarheid van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs
in een strafrechtelijke procedure. Kort resumerend kwam dit op het volgende neer:
in de Verenigde Staten was dit materiaal altijd toelaatbaar omdat de exclusionary
rule uitsluitend betrekking heeft op het terugdringen van onrechtmatig politieoptreden. In Duitsland wordt min of ineer geabstraheerd van de onrechtmatig handelende
persoon; de vraag is of gebruik van het materiaal een nieuwe inbreuk op de
Menschenwurde is. Nederland heeft iets van beide systemen. Het uitgangspunt
is dat het materiaal tcelaatbaar is. Als het materiaal is verkregen op een wijze
waardoor niet langer is voldaan aan het (ruime) fair-trialbeginsel, dan staat de
uitsluiting voorop. In het navolgende zal ik aantonen dat deze drie verschillende
posities ook in het civiele recht zijn te onderscheiden.
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AI kan in het geval van de Nederlandse opsporingsambtenaar nog naar boven worden `afgerond'
en het openbaar ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard.
Of aanwezighcid van een strafuitsluitingsgrond etc.
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5.4.1

Verenigde Staten

5.4.1.1

Hoofdlijn

Onrechtmatig verkregen bewijs in civilibus staat in de Verenigde Staten niet bepaald
in de picture. Het uit vijfdelen bestaande toonaangevende boekwerk `Search and
Seizure' van LaFave wijdt er dan ook slechts vier pagina's aan.bs Het gebtuik van
onrechtmatig verkregen bewijs is nimmer uitgesloten op grond van het Vierde
Amendement. De reden voor toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs
in het civiele geding is het ontbreken van horizontale werking van het Vierde
Amendement. In Sackler v. Sackleróó werd het - door een lagere rechter- als volgt
verwoord:
`[The Fourth Amendment exclusionary rule, MCDE] is of course not controHing
here or even applicable since its ímpact is on govemmental seizures only and not
on evidence illegally gathered by private persons.'

Het Supreme Court heeft zich evenwel over deze problematiek nog niet uitgelaten,
maar naar het zich laat aanzien zal deze de lagere rechtspraak bevestigen. Het
Supreme Court onderschrijft namelijk de uitsluitend verticale werking van het
Vierde Amendement.ó'

5.4.1.2

Zijlijn?

Hoewel uitsluiting van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs niet op het
V ierde Amendement kan worden gegrond, wordt in sommige gevallen onrechtmatig
verkregen bewijs evenwel op andere gronden niet toegelaten in het civiele geding.
Er is dan sprake van een specifieke regel die dit bewijs niet toelaat.bg Deze regel
kan op federaal niveau zijn voorgeschreven, maar het kan ook een regel van statelijk
recht of van de betrokken rechterlijke instantie betreffen (`rule of court').69 Het
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W. R. Lafave, Search and Seizure, A Trentise on the Fourth Amendmenl, St. Paul, Minnesota: West
Publishing Co. 1996, Volume l, p. 212-216.
15N.Y.2d 40, 255 N.Y.S. 2d 83, 203 N.E. 2d 481 (1964)
Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921).
In Dny c~ Zimmermann, Inc. v. Strickland, 483 S.W. 2d 541 (Tex. Civ. App. 1972) werd een
verklaring uitgesloten van het bewijs omdat deze was verkregen door middel van huisvredebreuk,
terwijl een speciale procedurele voorziening om deze plaats rechtmatig te kunnen betreden openstond.
Het niet volgen van deze procedure wordt de verantwoordelijke partij tegengeworpen, mede omdat
deze voorziening in het leven was geroepen om een partij te beschermen tegen 'undue annoyance,
embarrassment, oppression or expense'. Zie ook G.E. Kodek, Rechtswidrig erlangte Beweismitte!
im Zivilproze,(f. Eine Untersuchung derósterreichischen, deutschen unAamerikanischen Rechtslage.
Wien: Manzsche Verlags- und Universitátsbuchhandlung 1987, p. 56.
Zie ~2.2.1 over de verschillende Amerikaanse uitsluitingsregels.

Wre, wat en waar

Amerikaanse recht verzet zich niet tegen verdergaande rechtsbescherming in
lagere~statelijke wetgeving. Zo werd in Williams v. Williams'o het bewijs uitgesloten
omdat dit in strijd was met art. 1~ 14 van de grondwet van Ohio (een bepaling
in exact dezelfde bewoordingen als het Vierde Amendement)." De principiële
overweging die daaraan ten grondslag lag, `certainly no individual has a greater
power than the government itself', zou mijns inziens ook op federaal niveau
redengevend kunnen zijn.
Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat het Supreme Court op
dit punt om zal gaan. De verklaring daarvoor is gelegen in de omstandigheden
waaronder de `Bill of Rights' tot stand is gekomen (zie ~ 2.2.1.3). De opstellers
van de `Bill of Rights' hadden bij het ontwerpen van het Vierde Amendement de
situatie in Engeland voor ogen. De overheid maakte daar misbruik van de
huiszoekingsbevoegdheid. Deze bevoegdheid was op geen enkele manierbeperkt
of van voorwaarden voorzien. Met de invoering van de `Bill of Rights' was het
de bedoeling om de macht van de (federale) overheid flink aan banden te leggen.
De burgerlijke vrijheden daarentegen moesten zo min mogelijk beperkt worden
in `the land of the free' en dat is eigenlijk nog steeds de communis opinio.72

5.4.2

Duitsland

In Duitsland treffen we in het civiele recht, net als in het strafrecht, een twee-sporen
systeem aan (zie de afbeelding direct voorafgaand aan ~ 2.4)." Het eerste traject
bestaat uit de in de ZivilprozeJ3ordnung (ZPO) neergelegde `Beweisverbote'. Een
voorbeeld daarvan is ~ 383, derde lid, ZPO. In dit artikel is neergelegd dat een
getuigenverklaring van iemand die tot geheimhouding verplicht was, niet tot het
bewijs mag worden gebezigd. Denk bijvoorbeeld aan de verklaring van een
geestelijke die daarmee zijn biechtgeheim schendt.
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8 Ohio Misc. 156, 221 N.E.2d 622 (1966)
Dezelfde rechtsvindingssystematiek werd ook tcegepast in Honeycutt v. Aetna insurance co. 510
F 2d 340 (7th Circuit 1975) `It has long been settled that Ihe fourth amendment protectíon against
unlawful searches and seizures applies only to govemmental action. We have found no other rule,
constitutional, statutory orjudicial, which would compell the rejectíon oflogicallyrelevant evidence
obtained by a pivate person through an unauthorized search and seizure.'
Op deze `vrijheid' is wel het één en ander af te dingen. Zie P.N. Carroll 8c D. W. Noble, The Free
and the Unjree. A new History of the United States, New York: Penguin Books USA 1988.
Zie o.a. H. Musielak, Grundkurs ZPO, Munchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1998,
p.238; O. Jauernig, Zivilprozessrecht. Ein Studienbuch, Munchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1998, p. ZO1; L. Rosenberg, K.H. Schwab 8c P. Gottwald, Zivilprozessrecht, Munchen: C.H.
Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1993, p. 641-642; A. Kaissis, ~ie t'erwertbarkeit materieltrechrswidrig erlangrer Beweismirrel im Zivilprozess (diss. Heidelberg), Frankfurt am Main: Peter
Lang GMBH 1978 en G.E. Kodek, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im ZivilprozeJ3. Eine
Untersuchungderristerreichischen, deutschen und amerikanischen Rechtslage. Wien: Manzsche
Verlags- und Universitátsbuchhandlung 1987.
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Daarnaast zien we - net als in het strafrecht - een nevengeschikt traject
waarbij bewijs kan worden uitgesloten als het is verkregen door middel van een
grondrechtenschending. Om te bepalen of het bewijs om die reden ook daadwerkelijk dient te worden uitgesloten, wordt het pad van de `Drei Sph~ren' bewandeld.
Deze `Drei-Sph~ren-Theorie' onderscheidt drie fasen. Afhankelijk van de ernst
van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, wordt het bewijs uitgesloten,
mogelijk uitgesloten of toelaatbaar geacht. Raakt de bewijsgaring het kernbereik
van de `Menschenwurde', dan is het bewijs nimmer tcelaatbaar (eerste fase). Als
de privésfeer is geraakt doch niet het kernbereik is aangetast, dan zijn we in de
tweede fase aanbeland. In dit stadium wordt het belang dat is gediend met
bescherming van het privéleven afgewogen tegen het belang dat is gediend met
openbaarmaking. Als de privésfeer in het geheel niet is geraakt, dan is het bewijs
uiteraard toelaatbaar (fase drie). De nadruk ligt hierbij veelal op de tweede fase
waarin de belangenafweging plaatsvindt (zie uitgebreid ~ 6.2.4.3). De vraag is
hoe de belangen van de bewijsvoerende partij zich verhouden tot de bij de
bewijsgaring geschonden belangen van de wederpartij.

5.4.3

Nederland

Omdat ik in het volgende hoofdstuk uitgebreid inga op de Nederlandse situatie,
zal ik mij op deze plaats beperken tot het weergeven van de hoofdlijn. Het recht
doen op basis van de werkelijkheid is daar een fundamenteel beginsel." In het
civiele recht kan bewijs daarom met alle middelen worden geleverd. Daarbij is
aan de rechter grote vrijheid gelaten waar het gaat om de toelating en waardering
vanhetbewijs. Devraagnaardetoelaatbaarheidvan onrechtmatig verkregen bewijs
mondt in het civiele recht doorgaans uit in een belangenafweging (zie ~ 6.2.4).75
Aan de ene kant bevinden zich de belangen die gemoeid zijn met het vinden van
de materiële waarheid. Daar tegenover staan de bij de bewijsgaring geschonden
belangen. Op basis van de jurisprudentie7ó kan geconcludeerd worden dat de
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W. D.H Asser, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken, heiligt het doe! de bewijsmiddelen?, Deventer: Kluwer 1991, p. 2.
Net als in het Duitse recht kan in het Nederlandse recht de privacy niet geschonden worden in het
zakelijk verkeer (HR I 6 oktober 1987, NJ 1988, 850 m.nt. EAA (DriessenlVan Gelder). Daarnaast
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waarheidsvinding doorgaans het meeste gewicht in de schaal legt, waardoorbewijs
zelden ontoelaatbaar wordt geacht. Dit laatste is slechts mogelijk als een fundamenteel recht van een procespartij, zoals het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht
op eerbiediging van zijn briefwisseling, is geschonden."
5.4.4

Conclusie

Het antwoord op de vraag naar de toelaatbaarheid van door burgers onrechtmatig
verkregen bewijs in het civiele recht is, in ieder geval op de hoofdpunten, vrijwel
identiek aan dat van de toelaatbaarheid van door burgers onrechtmatig verkregen
bewijs in het strafrecht. In de Verenigde Staten is het bewij s toelaatbaar, behoudens
die gevallen waarin een specifiek bewijsvoorschrift dit belet. In Duitsland kan
eveneens een bewijsvoorschrift verhinderen dat het bewijs wordt gebruikt. In de
gevallen waarin de wet geen uitsluitsel biedt, zal in zowel het civiele recht als in
het strafrecht het grondwettelijke traject (`Drei-Sph~ren-Theorie') gevolgd worden.
Ons nationale recht geeft wederom een beeld te zien dat overeenkomsten met beide
rechtstelsels toont. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, zijn de drie
stappen ook in Nederland zichtbaar. Bij de belangenafweging in Nederland trekt
de waarheidsvinding doorgaans aan het langste eind. Het bewijs wordt derhalve
zelden uitgesloten, net als in de Verenigde Staten.

5.5

Door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht
en het bestuursrecht

In het voorgaande is uitgegaan van de klassieke situatie dat bij een civielrechtelijk
geschil de partijen steeds burgers waren. Maar ook de overheid is soms (van de)
partij in een civiele procedure. Het komt - gelukkig78 - slechts sporadisch voor
dat de overheid zich in die procedures bedient van onrechtmatig verkregen bewijs.
Als de verkrijgingswijze van het bewijs al aan de orde wordt gesteld, is dat vaak
in een terugvorderingsprocedure. Dat is een procedure die ik zou willen rekenen
tot het bestuursrecht. Tot enige jaren terug was dit formeel een civielrechtelijke
procedure, inmiddels dient men zich in een terugvorderingsprocedure tot de
bestuursrechter te wenden. Uit dit voorbeeld blijkt dat niet altijd op voorhand de
scheidslijn tussen het privaatrecht en het bestuursrecht scherp is te trekken en ook
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m.nt. EAA en HJS.
Pres. Rb Utrecht 5 februari 1981, KG 1981~8. Vgl ook pres. Rb Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982,
277 waarin medische gegevens over de wederpartij niet in het geding hadden mogen worden gebracht.
Maar voor iemand die onderzcek doet naar de tcelaatbaarheid van onrechimatig verkregen bewijs
wellicht minder gelukkig.
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dat deze kan worden verlegd.79 Dit komt nog duidelijker naar voren wanneer men
zich op het pad van de externe rechtsvergelijking begeeft, waar op een ander
moment bestuursrecht overgaat in privaatrecht. Het is daarom minder zinvol op
deze plaats bij de vraag naar de toelaatbaarheid van door de overheid onrechtmatig
verkregen bewijs in andere dan strafzaken - waar de externe rechtsvergelijking
ruim aan bod komt - een onderscheid te maken tussen civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke procedures. Bij de behandeling van de consequenties maak
ik het onderscheid wel; in hoofdstuk zes staat het civiele recht centraal en in
hoofdstuk zeven behandel ik het bestuursrecht. In het navolgende zal ik daarom
meer een typering geven van de situaties die de revue passeren. Als al een
onderscheid valt aan te brengen in de gevallen waarin de overheid zich bedient
van door haar onrechtmatig verkregen bewijs, dan is dat het onderscheid tussen
`criminal charges' en andere procedures.
S.S.1

Inleiding

In ~ 5.2.2 is er reeds op gewezen dat het verschil maakt of opsporingsambtenaren
een rol hebben gespeeld bij de onrechtmatige bewij sgaring door burgers. Als deze
overheidsdienaren inderdaad de hand hebben gehad in de bewijsgaring door
burgers, zijn de uitsluitingsregels van toepassing die normaliter het overheidsoptreden normeren. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse situatie, ook in de
Verenigde Staten en Duitsland is dit geldend recht.

Zoals we hebben gezien is de lijn die is ingezet in het strafrecht wat betreft
de toelaatbaarheid van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs doorgezet
in het civiele recht. De vraag rijst vervolgens of ook de lijn die in het strafrecht
is uitgezet met betrekking tot onrechtmatig overheidsoptreden, is doorgetrokken
naar andere regionen in het recht. Met andere woorden: kan de overheid in andere
dan strafzaken gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijs?
En passant zal ook nog aandacht worden geschonken aan een vraag die in
het verlengde van de onderhavige problematiek ligt, namelijk of in een civielrechtelij ke procedure een burger gebruik mag maken van door de overheid onrechtmatig
verkregen bewijs.
5.5.2

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zien we een grote verscheidenheid aan procedures waarin
de toelaatbaarheid van door de overheid onrechtmatig verkregen bewij s ter discussie
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is gesteld. In het navolgende zullen daarom o.a. fiscale zaken, ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel en tuchtzaken ten tonele worden gevoerd.
Verder komt ook de vraag naar de toelaatbaarheid van door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs aan bod als een ander overheidsorgaan (`silver platter
doctrine') of een burger daarvan gebruik wil maken. Tot slot wordt nog kort
aandacht besteed aan de vraag of de overheid een vordering kan afweren met behulp
van onrechtmatig verkregen bewijs.
5.5.2.1

Forfeiture

Als eerste figuur nemen we `forfeiture' onder de loep. `Forfeiture' wordt vaak
als de Amerikaanse tegenhanger van de Nederlandse figuur van voordeelsontneming
gezien.80 Zij omvat evenwel veel meer; ook verbeurdverklaring en onttrekking
aan het verkeer vallen onder `forfeiture'. In het Amerikaanse recht worden deze
drie figuren niet van elkaar onderscheiden: een andere onderverdeling - naar
rechtsgebied - is daar aangebracht. Zo is er een strafrechtelijke, civielrechtelijke
en bestuursrechtelijke `forfeiture' en ook nog één op het terrein van het douanerecht. Bij de `criminal forfeiture' levert de vraag naar de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs geen problemen op. De `criminal forfeiture', die
nog het meest lijkt op onze verbeurdverklaring,81 maakt onderdeel uit van de
strafprocedure, zodat de bewijsuitsluitingsregel ook in dit geval toepasbaar is.
Interessant wordt het derhalve met name bij de andere `forfeitures', waaraan het
strafrechtlabel niet kleeft.
5.5.2.2

Onttrekking aan het verkeer

In `civil forfeiture'-zaken is, in tegenstelling tot de strafrechtelijke variant, de
gedaagde geen persoon (actio in persona) maar een zaak (actio in rem). Dat kan
een auto of een vliegtuig zijn, maar ook een som geld of sieraden betreffen. Deze
zaken kunnen worden ontnomen als deze betrokken zijn geweest bij illegale
activiteiten of zijn verkregen door illegale activiteiten. Alleen de zaken die zijn
verkregen door de illegale activiteiten zouden wij onder de ontnemingsmaatregel
brengen. Als het gaat om ontneming van een zaak die betrokken is geweest bij
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Zieover'forfeiture'H.deDoeldere.a., Snmenwerkingbnnr!, Lelystad:Vermande1994,p.93-]07;
L.F. Keyser-Ringnalda, Boejen buit: De ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (diss.
Groningen), Amhem: Gouda Quint 1994, p. 181-196 en J. Koers, `Internationaal afromen criminele
winsten', in: M.S. Groenhuijsen, J.L. van der Neut 8c J. Simmelink (red.), Ontneming van voordeel
in het strnfrecht: De nieuwe wetgeving in theorie en prnktijk, Deventer. Gouda Quint 1997, p.
283-284.
L.F. Keyser-Ringnalda, Boejen buit De onlneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (diss.
Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 185.
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illegale activiteiten, spreekt men naar Nederlands recht niet van voordeelsontneming
maar eerder van onttrekking aan het verkeer.82 Een belangrijke zaak over het
toepassingsbereik van de uitsluitingsregel betrof zo'n onttrekking.
In de zaak One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvaniag' was een auto
onrechtmatig doorzocht. In de auto vonden de `state liquor enforcement officers'
smokkelwaar bestaande uit 31 kratten met sterke drank. De drank en de auto werden
vervolgens in beslag genomen. De kwestie die in Plymouth Sedan centraal stond
was de onttrekking aan het verkeer van deze auto. De onttrekking aan het verkeer
is, zoals gezegd, in de Verenigde Staten een civielrechtelijke aangelegenheid. Het
Supreme Court trekt zich van dit civielrechtelijk label echter niet zoveel aan, omdat
het doel van de procedure bestraffing is. Ook in dergelijke quasi-strafzaken is de
bewijsuitsluitingsregel van toepassing, aldus het Amerikaanse hooggerechtshof.
Het hof verwees hierbij naar één van haar belangrijkste uitspraken op het terrein
van de uitsluitingsregel: Boyd v. United States.84 In deze zaak overwoog het
Supreme Court al dat dit soort procedures `though they may be civil in form, are
in their nature criminal'.

Hoewel de bewijsuitsluiting in dit type zaken ook van toepassing is, is de
reikwijdte daarvan beperkt. Zo is het bij de onttrekking van de auto wel van belang
dat het hier niet ging om een zaak waarvan het ongecontroleerde bezit verboden
is, zoals het geval zou zijn geweest bij wapens, drugs en illegale drank.85 Deze
zaken blijven onttrokken aan het verkeer.gb Verder dient te worden aangetekend
dat een onrechtmatige inbeslagname nog niet noopt tot teruggave van het
inbeslaggenomen voorwerp. Een onttrekking aan het verkeer is toegestaan als het
daaraan ten grondslag liggende delict op rechtmatige wijze kan worden bewezen.g'
5.5.2.3

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

De andere variant van `civil forfeiture' is de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel. Op de vraag of de uitsluitingsregel ook bij deze `forfeiture'
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Verbeurdverklaring ligt minder voor de hand, omdat de verbeurdverklaring een sanctie is en de
onttrekking aan het verkeer en de voordeelsontneming maatregelen zijn.
380 U.S. 693 (1965).
116 U.S. 616 (1886).
Dit was al uitgemaakt in `criminal forfeiture'-procedures: zie United States v. Jefjers, 342 U.S.
48 (1951) en Trupiano v. United Stntes, 334 U.S. 699 (1948). Vgl. ons art. 36d Sr. In de Verenigde
Staten is zelfs een aparte, buitengerechtelijke, `forfeiture' in het leven geroepen om deze zaken
in beslag te kunnen nemen, de `summary forfeiture', zie H. de Doelder e.a., Snmenwerking bnnr!,
Lelystad: Vermande 1994, p. 96.
Het is ook niet mogelijk dat deze zaken worden verkocht en de opbrengsten ten goede zouden komen
aan de veroordeelde, zoals werd geprobeerd ín United Stntes v. Bngley, 899 F.2d 707 (8th Cir. 1990).
Zie W.R. LaFave, Search nnd Seizure, A Treatise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minnesota:
West Pubtishing Co. 1996, Volume 1, p. 186 onder verwijzing naar United Stntes v. One Ford Coupé,
272 U.S. 321 (1926) en Dodge v. United Stntes, 272 U.S. 530 (1926).
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van toepassing is, had de rechtspraak in de Verenigde Staten meer moeite om een
eensluidend antwoord te formuleren. Het merendeel van de uitspraken neigt ernaar
ook in dit geval de Plymouth Sedan-bewijsuitsluitingsregel toe te passen; het
bezitten van gelden op zich is net zomin onrechtmatig als het bezitten van een auto.
In bepaalde staten is echter het bezit van door criminaliteit verkregen gelden
strafbaar, waardoor teruggave in die gevallen niet mogelijk is. In die gevallen zal
hetzelfde regime als voor drugs en wapens gelden.88
5.5.2.4

Bestuurlijke `forfeiture'

Een andere procedure waarin de uitsluitingsregel toegepast wordt, is de verbeurdverklaring in een bestuursrechtelijke procedure. Het in de `municipal Ordinance',
die nog het meeste gemeen heeft met onze APV, bepaalde is vaak een afgeleide
van een delict uit het Wetboek van Strafvordering. Voorbeelden zijn het runnen
van een illegaal gokhuis en het bezit van verdovende middelen.89 Ook voor het
overige is deze procedure quasi-strafrechtelijk van aard. Zo wordt gesproken van
`vervolging' en volgt er een `veroordeling' of een `vrijspraak'. De strafoplegging
kan verder variëren van een geldboete tot gevangenisstraf.9o
5.5.2.5

Juvenile proceedings

Ook een andere Amerikaanse procedure is als quasi-strafrechtelijk te duiden. Ik
doel hier op de `juvenile proceedings'. Daaronder zouden wij naar Nederlands
recht het jeugdstrafrecht verstaan, hetgeen in de Verenigde Staten een civiele
procedure is. De reden om deze procedure als civiel aan te duiden heeft een aantal
redenen. De belangrijkste is dat het jeugdrecht van oorsprong gericht is op
behandeling en niet op bestraffing.91 Inmiddels is deze procedure steeds meer gaan
lijken op de strafvervolging voor volwassenen. Lange tijd zijn de jeugdige
delinquenten vanwegen het civiele etiket op de procedure verstoken geweest van
de grondwettelijke bescherming die een `volwassen' verdachte heeft. Daar is
inmiddels verandering in gekomen. Het constitutionele hofheeft beslist dat bepaalde
grondrechten ook de jeugdigen in `juvenile proceedings' toekomen, al betekent
dit niet dat aan alle eisen van de strafrechtelijke rechtszaak of bestuursrechtelijke
hoorzitting hoeft te zijn voldaan.92 Toch zijn het juist de meer essentiële elementen
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Dit is bijvoorbeeld de situatie in Illinois. Zie W. R. LaFave, 'Search and Seizure: The Course of
True Law ... Has Not ... Run Smooth', University oJ!!linois Lnw Forum 1966, p. 381.
Respectieveijk City of Milwaukee v. Cohen, 57 Wis.2d 38, 203 N.W..2d 633 (1973) en Stnte v.
Barclay, 398 A.2d 794 ( Me. 1979).
W.R. LaFave, Crimina! Law, St. Paul, Minnesota: West Group 2000, p. 41-43.
W.R. LaFave, Criminal Lnw, St. Paul, Minnesota: West Group 2000, p. 38-41.
In re Gault, 387 U.S. 1(1967).
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van grondrechten die ook in het jeugdrecht gelden, want in het kader van het
veertiende amendement besliste het Amerikaanse hooggerechtshof:
`civil labels and good intentions do not themselves obviate the need for criminal
due process safeguards in juvenile courts.'93

Het Supreme Court heeft zich nog niet uitgesproken over de toepasselijkheid van
de op het Vierde Amendement toegesneden uitsluitingsregel, maar lagere rechters
zijn hierin unaniem: ook bij jeugdige delinquenten dient onrechtmatig verkregen
bewijs te worden uitgesloten.'" Het is de verwachting dat het Amerikaanse
hooggerechtshof tot dezelfde conclusie zal komen.
5.5.2.6

Maatregelen

In de voorgaande situaties was steeds sprake van een actie van de overheid die
strikt genomen een civielrechtelijke procedure betrof. Doordat echter de aard van
de actie quasi-criminal was, zo werd steevast als reden opgevoerd, diende toch
de strafrechtelijke uitsluitingsregel toegepast te worden. Deze argumentatie zou
wellicht ook op kunnen gaan voor andere rechtsfiguren. Zo is wel betoogd dat
voor bepaalde maatregelen die nauwe banden hebben met het strafrecht, al zijn
ze meer civiel- of bestuursrechtelijk ingekaderd, ook de exclusionary rule van
toepassing zou moeten zijn.95 In het kader van de verplichte opname van
drugsverslaafden trok liet het hooggerechtshof van Californië zich niet leiden door
het etiket.
`Whatever the label that may be attached to those proceedings, it is apparent that
there is a close identity to the aims and objectives of criminal law enforcement
[...], and we are satisfied that to hold unconstitutionally obtained evidence
admissible in the proceedings would fumish an incentive to violate the Fourth and
Fourteenth Amendments.'96

Het Californische hof concludeerde dat ook in het geval van `narcotics addict
commitment proceedings', de bewijsuitsluitingsregel toepasbaar is.
In het kader van een andere civielrechtelijke maatregel, de plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis (van in casu Susan T.), werd het onrechtmatig verkregen
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In re Winship, 397 U.S. 358 (1970).
Zie In re Tyrell J., 8 Cal.4th 68, 32 Ca1.Rptr2d 33, 876 P.2d 519 (1994) en de daar aangehaalde
rechtspraak.
W.R. Lafave, Senrch and Seizure, A Treatise on the Foarth Amendment, St. Paul, Minnesota: West
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bewijs daarentegen toegelaten.97 Hoewel de (gedwongen) opname van iemand
met een geestelijke stoornis in effect niet verschilt van die van een drugsverslaafde,
is er in de eerste situatie geen relatie met een strafbaar feit. Het belang dat met
de opname is gediend is derhalve van een andere orde, de maatregel wordt opgelegd
met het oog op
`the custiodial care, diagnosis, treatment, and protection ofpersons who are unable
to take care of themselves and who for their own well being and the safety of others
cannot be left adrift in the community.'

Na te hebben vastgesteld dat deze maatregel `truly noncriminal' was, bepaalde
het rechterlijk college of het op basis van de kosten-baten analyse uit Calandra
het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal zou dienen uit te sluiten. De kosten
van uitsluiting (geen opname van Susan T.) zouden niet opwegen tegen de baten
(toekomstig normconform overheidsoptreden); het bewijs werd daarom toegelaten.98
Slechts als het zou gaan om een verkrijgingswijze `which would shock the
conscience', zou tot uitsluiting zijn overgegaan.
Of de uitsluitingsregel in het kader van opgelegde maatregelen exclusief is
voorbehouden aan strafachtige maatregelen is onduidelijk. In het verleden is de
exclusionary rule ook toegepast bij op herstel gerichte acties. Zo kon een actie
tot uitzetting van een huurder niet slagen als de overheid (in de hoedanigheid van
verhuurder) de hinder (het bezit van verdovende middelen) slechts kan aantonen
met onrechtmatig verkregen bewijs. De rechtbank overwoog: hoewel
`its purpose is not pun itive but curative - the removal of a nuisance - the statute's
impact on the ousted tenant is similar to that of the forfeiture proceedings.'99

Niet alle rechters denken er echter zo over; de bewijsuitsluitingsregel is volgens
sommigen onder hen niet van toepassing in civiele zaken. Dat de toepasselijkheid
van de uitsluitingsregel op dit punt tot verdeeldheid leidt, blijkt uit de lagere
rechtspraak. Tot sluiting van een boekhandel op grond van de goede zeden kan
worden overgegaan als daarpornografisch materiaal wordt aangetroffen. Wanneer
de aanwezigheid van het obscene materiaal op onrechtmatige wijze is geconstateerd,
zal dit in de ene deelstaat tot uitsluiting van het materiaal nopen, terwij 1 in de andere
deelstaat het kan worden toegelaten.'~
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Conservntorship ojSusnn T., 8 Cal.4th 1005, 36 CaLRptr.2d 40, 884 P.2d 988 (1994).
lustice Mosk komt in zijn dissenting opinion bíj Susan T. op basis van deze `cost-benefit analysis'
tot het omgekeerde resultaat: bewijsuitsluiting.
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Boston Housing Authority v. Guiroln, 410 Mass. 820, 575 N.E.2d 1100 (1991).
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De vraag ofde uitsluitingsregel op dezelfde wijze als in (quasi) strafrechtelijke
procedures kan worden toegepast in het geval dat een maatregel wordt opgelegd,
wordt niet eenduidig beantwoord. Dit heeft te maken met het feit dat de diverse
maatregelen vaak zowel `punitieve' als `reparatoire' elementen bevatten en derhalve
als het ware een categorie vormen die tussen strafrecht en civiel recht is te
plaatsen.'o' Hoe dichter de maatregel tegen het strafrecht aanleunt, hoe groter de
kans dat de uitsluitingsregel wordt toegepast. Als de maatregel meer naar het civiele
recht helt, dan zal een `kosten-baten analyse' moeten uitwijzen of in dat geval een
uitsluitingsregel heeft te gelden.
5.5.2.7

Civil tax proceedings

Een andere `civiele' procedure met de overheid als partij is de `civil tax proceeding', vergelijkbaar met onze belastingaanslag of -aangifte. Ook in deze procedures
lijkt te gelden dat de overheid niet van onrechtmatig verkregen bewijs gebruik
mag maken. Dit lijdt echter uitzondering als het door een ander overheidsorgaan
is verkregen dan de Amerikaanse belastingdienst (IRS, Internal Revenue Service),
zo bepaalde het Supreme Court in United States v. Janis.'oZ
Janis werd verdacht van illegale bookmakerspraktijken. In het kader van een
strafrechtelijk onderzoek werd binnengetreden waarbij baar geld en de `boekhouding' in beslag werden genomen. De IRS werd er bijgehaald en samen met de
politie werd de boekhouding aan een nader onderzoek onderworpen om vast te
stellen hoeveel inkomsten Janis met zij n wedkantoor had vergaard. Een naheffing
werd opgelegd van om en nabij de negentigduizend dollar. Het binnentreden bleek
achteraf onrechtmatig en de strafvervolging werd - wegens gebrek aan bewijs
- niet doorgezet. Dit onrechtmatig optreden kon echter zonder gevolg blijven voor
de vordering van de IRS, aldus het Supreme Court. Daarmee lijkt het Amerikaanse
hooggrechtshof de `silver platter doctrine' via een achterdeurtje weer binnen te
hebben gehaald.

Dat door een met strafrechtelijke opsporing belast overheidsorgaan
onrechtmatig verkregen bewijs door de belastingdienst in het kader van een `civil
tax proceeding' mocht worden gebruikt, kwam enigszins als een verrassing. Twee
redenen voerde het Supreme Court aan. Allereerst was het onrechtmatig
overheidsoptreden niet aan de IRS toe te rekenen. Het Amerikaanse hooggerechtshof had echter inElkins juist duidelijk aangegeven dat toerekenbaarheid niet nodig
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bewijsuitsluiting: Gnrson v. State, 144 S.E.2d 384, 221 Ga. 299 (Supreme Court Georgia, 1965)
wel bewijsuitsluiting: City ojMilwaukee v. Cohen, 203 N.W.2d 633, 57 Wis.2d 38 (1973)
De maatregel heeft in het Nederlandse recht vaak ook strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
karaktertrekken, zie daarover: T. Kooijmans, Op mnargeregeld? Een onderzoek nnnrdegrondslag
en de normering vnn de strajrechtelijke mnatregel (diss. Rotterdam), Kluwer 2002.
428 U.S. 433 (1976).
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was om tot bewijsuitsluiting te komen. Het `Tax Court' had - waarschijnlijk in
navolging daarvan - eerder al blijk gegeven van het niet toelaten van een fiscale
`silver platter doctrine', en verwoordde dat als volgt:
'any competing consideration based upon the need for effective enforcement of
civil tax liabilities [...] must give way to the higher goal ofprotecting the individual
and the necessity for preserving confidence in, rather than encouraging contempt
for, the processes of Government.''a'

Het tweede argument om onrechtmatig verkregen bewijs toe te laten in Janis was
dat het hier geen strafzaak, maar een civiele zaak betrof. Dit duidt er op dat niet
alleen de toerekenbaarheid een rol speelt bij het bepalen van de toepasbaarheid
van de bewij suitsluitingsregel, maar ook het rechtsgebied waarin het bewijs wordt
aangevoerd. Kortom, in een civielrechtelijke belastingzaak mag onrechtmatig
verkregen bewijs worden gebruikt als de verkrijgingswijze niet aan het bewijsvoerende orgaan kan worden toegerekend. Maar nadere bestudering van het arrest
laat nog een andere mogelijkheid open.
Het Supreme Court besteedt opvallend veel aandacht aan het feit dat het bewijs
in de strafzaken al is uitgesloten. Op die manier is al invulling gegeven aan het
doel van bewijsuitsluiting: het terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden.
Uitsluiting in de `civil tax procedure' is derhalve niet meer nodig, zo lijkt te worden
geredeneerd:
`The additional marginal deterrence provided by its extension in cases like this
one does not outweigh the societal costs ofexcluding concededly relevant evidence.'

In navolging van United States v. Calandra is het algemeen belang afgewogen
tegen het preventie-effect. In het bijzonder omdat het preventie-effect verwaarloosbaar is, is bewijsuitsluiting in die optiek overbodig.
5.5.2.8

Gebruik door burgers

In de Verenigde Staten is het een enkele keer voorgekomen dat door de overheid
onrechtmatig vergaard bewijs is overgedragen aan burgers ter onderbouwing van
(hun verweer in) een civiele actie. In Kassner v. FremontMutuallnsurance Co.'o'
was bij een illegale huiszoeking bewijsmateriaal gevonden van brandstichting.
Dit bewijsmateriaal werd overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij met behulp
waarvan deze een uitkering van de brandverzekering probeerde af te weren. In
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Lebel v. Swincicki'os was onrechtmatig bloed afgenomen bij een - bewusteloze
- automobilist die betrokken was geweest bij een auto-ongeluk met dodelijke
afloop. In het kader van een aansprakelijkstelling voor `wrongful death' werd het
bloedmonster gebruikt om aan te tonen dat de automobilist onder invloed was
geweest. In beide zaken werd het bewij smateriaal evenwel uitgesloten, omdat het
was verkregen in strijd met de statelijke tegenhanger van het Vierde Amendement,
welke wel horizontale werking kan hebben.
In een vergelijkbare zaak die zich in een andere staat afspeelde werd het bewijs
daarentegen wel toegelaten.'ob Het betrof wederom een brandstichter die het
verzekeringsgeld probeerde op te strijken. Het onderzoek door de brandweer en
politie was onrechtmatig, maar het bij de doorzoeking gevonden bewijsmateriaal
van brandstichting mocht evenwel worden gebruikt in de civiele zaak. Uit het arrest
US v. Calandra~o'van het Amerikaanse hooggerechtshof leidde het hof af dat:
`the 4th and 14th amendments do not require in civil cases that the exclusionary
rule be extended to situations where private parties seek to introduce evidence
obtained through unauthorized searches made by state officials.'

Ook in een voogdijzaak werd onrechtmatig verkregen bewijs toegelaten onder
verwijzing naar Calandra.'ogIn deze zaak was de politie onrechtmatig binnengetreden in de woning van een vrouw die haar kind twee dagen alleen had gelaten. De
politie nam vervolgens foto's van de verwaarloosde woning en van een pot met
beschimmeld eten. Om aan te tonen dat de moeder ongeschikt was om voor haar
kind te zorgen, mochten de foto's worden gebruikt. Het afschrikkingseffect dat
met bewijsuitsluiting zou zijn gediend woog namelijk niet op tegen het lijden van
het kind dat met gebruikmaking van het bewijsmateriaal zou kunnen worden
beëindigd.
Het verschil tussen de eerste twee zaken waarbij het bewijs werd uitgesloten
en de andere twee zaken waarin het bewijs werd toegestaan, is eenvoudig te
verklaren. De zaken waarin het bewijs werd uitgesloten, speelde zich af in de staat
Michigan. Doordat de grondwet van Michigan bij de bewijsgaring was geschonden,
werd het bewijs uitgesloten. De basis voor uitsluiting werd derhalve niet gevonden
op federaal niveau, hetgeen overeenstemt met de motivering in de twee andere
zaken. De vraag is of het US Supreme Court zal onderschrijven dat het Vierde
Amendement geen opgeld doet in de situatie waarin door de overheid onrechtmatig
verkregen bewijs ter hand wordt gesteld aan een partij in een civiele procedure.
Aanknopingspunten voor een bevestigende beantwoording van deze vraag worden
105
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gevonden in Calandra. De enkeling die meent dat deze vraag juist ontkennend
dient te worden beantwoord, verwijst eveneens naar Calandra.109
In ~ 2.2.1.3, waarin ik de zaak Calandrabehandel, hebben we gezien dat
het met name de doelen van bewijsuitsluiting waren die het hof verdeelden. Het
ging om de vraag hoe bepaald dient te worden wanneer in andere dan strafrechtelijke procedures bewijsuitsluiting het gevolg moet zijn van inbreuken op het Vierde
Amendement. De (nipte) meerderheid schaarde zich achter de visie dat het
preventiedoel daarbij richtinggevend moest zijn. Het preventiedoel zou moeten
worden afgewogen tegen het algemeen belang dat gediend is met bewij stoelating.
Volgens de dissenters bij dit arrest moesten ook de twee andere doelen van
bewijsuitsluiting betrokken worden bij de vraag of het bewijs dient te worden
uitgesloten. Het demonstratie- en het reparatiedoel kunnen nog steeds nopen tot
bewijsuitsluiting, ook als uitsluiting op het toekomstig onrechtmatig optreden
weinig effect zal hebben.
Het is dubieus of dit verschil van inzicht eveneens in de discussie omtrent
de toelaatbaarheid van het gebruik door burgers van door de overheid onrechtmatig
verkregen bewijs tot verdeeldheid in het Supreme Court zal leiden. In het algemeen
wordt in de lagere rechtspraak dit bewijs toegelaten. Daarbij dient te worden
opgemerkt dat bij de Calandra-belangenafweging het niet zozeer het algemeen
belang is dat gewicht in de schaal legt, doch het ontbreken van een preventiebelang
de doorslag geeft."o Het algemeen belang staat bij de uitkomst van een civiele
procedure doorgaans niet erg op de voorgrond, al kan een signaal afgegeven worden
aan de samenleving waaruit bijvoorbeeld blijkt dat slachtoffers of nabestaanden
recht hebben op financiële genoegdoening. Voor de belangenafweging ingevolge
Calandra is evenwel van nog groter belang de vraag of inet uitsluiting van het
onrechtmatig verkregen bewijs het preventiedoel wordt gediend. Omdat de
uitsluiting van bewij s direct anderen dan de overheid treft, is het `deterrence'-effect
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problemen zou kunnen worden gebruikt, bestaat het gevaar dat strafwetten op deze wijze indirect
worden gehandhaafd. In Baade's optiek doet uitsluiting van het onrechtmatig vergaarde bewijs
in de civiele procedure daarom recht aan de `deterrence'-gedachte. Zie H.W. Baade, `Illegally
Obtained Evidence in Criminal and Civil Cases: A Comparative Study of a Classic Mismatch II,
Texns Law Review 1974, p. 621-702.
Zo ook in United Stntes v. Janis, 428 U.S. 433, 446 (1976).
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verwaarloosbaar."' Verder laat het belang van de andere twee doelen zich hier
minder gevoelen. Dat geldt zeker voor het reparatiedoel, dat in de Amerikaanse
context betekent dat de overheid niet van de onrechtmatigheid kan profiteren. Het
is ditmaal niet de overheid maar een burger die van de onrechtmatigheid `profiteert'.
Bij het demonstratiedoel, dat er op neer komt dat de rechter zich kan distantiëren
van onrechtmatig overheidsoptreden, ligt het iets genuanceerder. Ook hier kan
evenwel worden geredeneerd dat nu de overheid geen partij is, de rechter zijn
afkeuring over het onrechtmatig overheidsoptreden niet hoeft te laten blijken.
5.5.2.9

Ter afwering vordering

In het kader van het gebruik door de overheid van onrechtmatig verkregen bewij s
in een civiele procedure, dient nog op een laatste variant de aandacht te worden
gevestigd. Ik heb hierbij het oog op de situatie dat de overheid gebruik maakt van
dergelijk bewijs, om een ciaim van een burger af te weren."Z Dit was aan de orde
in Herndon v. City oflthaca."' Herndon werd door de politie betrapt bij het stelen
van geld uit een sigarettenautomaat. In eerste instantie vluchtte Herndon, maar
hij kwam op zijn schreden terug. Sterker nog, hij viel de politiemensen aan. Bij
het handgemeen dat daarna ontstond, viel er een schot waarbij Herndon ernstig
gewond raakte. Herndon werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis waar
19 `kwartjes' in zijn maag werden aantroffen. In de strafzaak die vervolgens werd
aangespannen, mocht het muntgeld niet tot het bewijs worden gebezigd omdat
de doorzoeking van de ingewanden onrechtmatig was geweest. Herndon spande
vervolgens een civiele zaak aan waarbij hij schadevergoeding van de staat vorderde
voor de gevolgen van de schietpartij, te weten een dwarslaesie. Herndon rekende
er op dat het bewijsmateriaal ook in deze zaak ontoelaatbaar zou zijn, maar dat
bleek een misvatting:
`Ii is one thing to say that the government cannot make an affirmative use of
evidence unlawfully obtained. It is quite another to say that the defendant can turn
the illegal method by which evidence in the government's possession was obtained
to his own advantage and provide himself with a shield against contradiction of
his untruths.'t'4

Het rechterlijk college staat niet toe dat de uitsluitingsregel wordt misbruikt. Hier
valt ook veel voor te zeggen. In de eerste plaats omdat de overheid in een dergelijke
1] 1
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Honeycutr v. Aetnn insurance co., 510 F 2d 340 (7ih Circuit 1975) kreeg bijval in Winterland
Concessrons v. Treta, 735 F.2d 257 (7th Cir. 1984); Mirtwest Growers Co-op Corp v. Kirkemo,
533 F.2d 455 (9th Cir. 1976) en Elliott v. Mid-Century ~ns. Co, 701 S. W.2d 462 (Mo-App.1985).
Herndon v. City ojlthaca, 349 NYS 2d 227 (New York App. 1973).
349 NYS 2d 227 (New York App. 1973).
Herndon v. City ojlthnca, 349 NYS 2d 227 (New York App. 1973).
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situatie het onrechtmatig verkregen bewijs niet aanwendt om zijn rechtspositie
te `verbeteren', maar om een verslechtering te voorkomen.15 En in het verlengde
daarvan omdat degene die onrechtmatig bewijs gebruikt om een claim te
onderbouwen zelf kiest voor het starten van een procedure, terwijl degene die in
een procedure wordt betrokken doordat hij bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld
daar zelf geen invloed op heeft.1ó De belangrijkste reden voor de toelating van
het bewij s is, naar ik veronderstel, dat in dit geval niet slechts wordt geanticipeerd
op een zwakke bewij spositie van gedaagde, maar dat eiser bovendien deze slechte
bewijspositie zou creëren."' Tot slot zou ook bij een `Calandra'-belangenafweging
het algemeen belang in dit geval zwaarder wegen dan het (aanvullend) preventiebelang.18

5.5.2.10 Resumé
Als het gaat om het gebruik van door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs,
dan is dit in strafzaken niet toegestaan. Dat een andere overheidsinstantie dan de
bewijsvoerende instantie het bewijs onrechtmatig heeft verkregen doet daaraan
niet af ( geen `silver platter doctrine'). In strafzaken speelt de toerekenbaarheid
slechts een rol bij door burgers onrechtmatig verkregen bewij s. Ongeveer hetzelfde
beeld zien we bij zaken die hoewel ze een civielrechtelijk of bestuursrechtelijk
etiket dragen punitief van aard zijn, ook wel quasi-strafrecht genoemd. Dit wordt
pas anders als het algemeen belang zich daar tegen verzet. In navolging van
Calandra wordt er een afweging gemaakt tussen het preventiebelang van de
uitsluitingsregel en het algemeen belang. In (niet punitieve) civiele zaken valt deze
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Vgl. Drew v. lnternationnlBrotherhood ojSulphite and PaperMill Workers, 37 F.R.D. 446 (D.D.C.
1965): `The most obvious distinction is that the assumed wrongful conduct in this case was not
undertaken with a view to furthering a claim in litígation.'
In vroeger tijden wisten ze trouwens te onzent in het strafrecht wel raad met een ongefundeerde
aanklacht: de aanklager `kreeg dan dezelfde straf als die waaraan hij de aangeklaagde had
blootgesteld' (O.E. Tellegen-Couperus, Kortegeschiedenis van het Romeinse recht, Tilburg: TUP
1998, p. 124).
Hcewel ze de lading niet helemaal dekken, kan hier aan een aantal adagia gedacht worden. Zoals
het beginsel `he who comes to equity must come with clean hands' en het adagium `nemo auditur
suam turpitudinem allegans'. In het Nederlands komt dat neer op: `niemand vindt bij de rechter
gehoor, indien hij een beroep moet doen op zijn eigen onbetamelijkheid.' (Vertaling ontleend aan
H.J. van Kooten, Restitutierechtelijkegevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten (diss. Utrecht),
Kluwer 2002, p. 1.)Zie over de herkomst van dit juridisch adagium: R. Feenstra, `nemo auditur
suam turpitudinem allegans', in: J.E. Spruit 8c M. van de Vrugt (red.), Brocardica in honorem
C.C.J.J. van den Bergh, Deventer: Kluwer 1987, p. 31-36. Zie over o.a. het `clean hands'-beginsel
M.J. van Laarhoven, `Unclean Hands in the Netherlands', in: J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis
8c H.A.W. Vermeulen (red.), Beginselen van contractenrecht, Deventer: W.E.1. Tjeenk WiHink
2000, p. 59-74.
Vgl. wederom Drew v. InternationalBrotherhood ofSulphite and PaperMi!! Workers, 37 F.R.D.
446 (D.D.C. 1965): `Accordingly, the desired deterrent effect which an exclusionaryrule is designed
to foster would be of dubious efficacy.'
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belangenafweging ten nadele van de bewijsuitsluiting uit, omdat het preventie-effect
hierbij verwaarloosbaar is. Datzelfde geldt als het een burger is die door de overheid
onrechtmatig verkregen bewijs in het geding wil brengen of als de overheid ter
afwering van een burger onrechtmatig verkregen bewijs in het (civiele) geding
brengt.
5.5.3

Duitsland

5.5.3.1

Civiel recht

In de Duitse civielrechtelijke literatuur worden geen afzonderlijke beschouwingen
gewijd aan de vraag naar de toelaatbaarheid van door de overheid onrechtmatig
verkregen bewijs. Dit mag opvallend heten, want bij de behandeling in de Duitse
literatuur van de `onrechtmatig verkregen bewijs'-problematiek in andere landen
wordt vaak wel de situatie dat het materiaal door de overheid (en niet door een
burger) is verkregen, apart aan de orde gesteld.19 Voor de afwezigheid van het
onderscheid in het Duitse recht is wel een verklaring te vinden. Een reden zou
kunnen zijn dat deze problematiek in de rechtspraak nog niet aan de orde is gesteld.
Waarschijnlijker is het evenwel dat deze situatie geen aparte behandeling behoeft,
omdat in het Duitse recht de onrechtmatige handeling centraal staat. In het kader
van de `Drei-Sph~ren-Theorie' wordt immers de bewijsgaring min of ineer
losgemaakt van de onrechtmatig handelende persoon. Door deze ontkoppeling
is het onverschillig welke hoedanigheid de bewijsvergarende of bewijsvoerende
partij heeft; overheid en burger dienen zich te onthouden van inbreuken op de
`Menschenwurde'. Het is verder ook niet van belang of de onrechtmatige
verkrijging aan de bewijsvoerende partij is toe te rekenen. Ook de vraag of het
uitmaakt in welk rechtsgebied het onrechtmatig verkregen bewijs wordt aangewend
wordt ontkennend beantwoord. Het gaat hier om de bescherming van grondrechten
en die is niet beperkt tot een bepaald rechtsgebied.
5.5.3.2

Bestuursrecht

Als het gaat om de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs inhet Duitse
bestuursrecht is de overeenkomst met het strafrecht op dit punt groot. De
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Vgl. G.E. Kodek, Rechtswidrig erlnngte Beweismitte! im ZivilprozeJ.l. Eine Untersuchung der
ósterreichischen, deutschen und ameriknnischen Rechtslage. Wien: Manzsche Verlags und
Universitátsbuchhandlung 1987, die bij de behandeling van het Amerikaanse recht een onderscheid
maakt naar de verschillende procedures en vervolgens voor het Duitse (en Oostenrijkse) recht een
onderverdeling maakt naar categorieën van bewijsmateriaal (heimelijke bandopname, heimelijk
fotograferen, dagboeken etc.). Dit laatste is in de Duitse literatuur de gebruikelijke wijze waarop
de kweste van het onrechtmatig verkregen bewijs wordt geanalyseerd.

Wie, wat en waar

bestuursrechter manoeuvreert eveneens tussen twee uitersten als het gaat om
handelen in strijd met wettelijke bepalingen (Erhebungsverbote).'ZO Als daardoor
een inbreuk op een grondrecht wordt gepleegd, zal dit in de regel uitsluiting van
het materiaal opleveren. Als de bepaling echter geen belang van de betrokkene
waarborgt (instructienormen), zal het bewijs worden toegelaten. Naast deze
zogenaamde verkrijgingsverboden, kan in het Duitse bestuursrecht - net als in
het strafrecht en het civiele recht - de uitsluiting van het onrechtmatig verkregen
bewijs worden bereikt via het grondwettelijk traject. Zo wordt bewijs ook
uitgesloten als de voor de verkrijgingshandeling vereiste bevoegdheid ontbreekt.1z'
Inbreuken op het Kernbereich van grondrechten heeft - in alle, dus ook bestuursrechtelijke, gevallen - uitsluiting van het daarbij verkregen materiaal tot gevolg.
Tot slot kan bewijs nog worden uitgesloten als het recht op een eerlijk proces dit
eist.

5.5.4

Nederland

5.5.4.1

Civiel recht

De situatie waarin de overheid door haar onrechtmatig verkregen bewij s verstrekt
aan een burger voor een civiel geding, moet worden onderscheiden van de situatie
waarbij de verstrekking van (door de overheid rechtmatig verkregen) bewijs aan
de burger onrechtmatig is. Laatstgenoemde situatie, de onrechtmatige verstrekking
van rechtmatig verkregen materiaal, is in de jurisprudentie geregeld aan de orde
geweest, maar blijft op deze plaats buiten beschouwíng (zíe ~ 3.4).
Op het terrein van de eerste situatie, de (rechtmatige) verstrekking van
onrechtmatig verkregen bewijs, is mij uit de rechtspraak geen voorbeeld bekend. ~ ZZ
Ik acht de kans groot dat de burgerlijke rechter in dat geval het bewijs zal
toelaten.'Z' Als het zou aankomen op een belangenafweging, dan heeft de
inbrengende burger weinig te vrezen. Het bewij s wordt doorgaans toegelaten omdat
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Zie K. Rogall, `Verwertungsverbote im Besteurungsverfahren', in: E-W Hanack e.a. (red.),Festschrift
fur Peter Riess, Ber]ijn: De Gruyter 2002, p. 951-982 en de door hem in noot 5 aangehaalde
literatuur. Zie verder H. Hill, Dasfehlerhajte Verfnhren und seine Folgen im Yerwalrungsrecht,
Heidelberg: R.v. Decker's Verlag 1986, m.n. p. 379; H-P Husch, Verwertungsverbote im
Verwattungsverjahren, Pfaffenweiler: Centaurus 1991; S. Huttinger,SchutzdesSreuerpflichtigen
tlurch Beweisverbote im Steuer- und Steuerstrnfverfahren, Leipzig: G. Prade 1997, m.n. p. 50-122;
F. Hufen, Fehler im Verwaltungsverfahren, Baden-Baden: Nomos 1998, i.h.b. p. I 12-117 en K.
Macht, Verwertungsverbote bei rechtswirlriger Injormntionserlangungim Verwaltungsverfahren,
Berlin: Duncker 8c Humblot 1999.
BFH 26 februari 2001, Der Betrieb 2001, 1127-1130.
Het zou de overheid ook niet sieren als zij onrechtmatig verkregen bewijs aan derden verstrekt.
De overheid zou in beginsel ook een ander niet dienen te laten profiteren van haar onrechtmatige
gedrag.
Als de informatie tevens onrechtmatig is verstrekt, dient het daarentegen minder gemakkelijk te
worden toegelaten.
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dit in het belang van de waarheidsvinding is (zie ~ 6.2.4). Bovendien valt de
onrechtmatige bewijsgaring niet aan de burger toe te rekenen, hetgeen de deur
naar toelating van het materiaal nog verder opent (zie ~ 5.5.1).
Over het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de overheid in een
civiele procedure is nagenoeg geen jurisprudentie verschenen.'Z' Er wordt in de
jurisprudentie (nog) geen onderscheid gemaakt al naar gelang het onrechtmatige
bewijsgaring door burgers of overheidsorganen betreft. In de literatuur heeft een
enkeling wel gepleit om voor de overheid een strenger regime te hanteren, maar
zo ver is het tot op heden nog niet gekomen.125
5.5.4.2

Bestuursrecht

Als we onze aandacht verleggen naar het bestuursrecht zien we een gevarieerder
beeld wat betreft de (on)toelaatbaarheid van door de overheid onrechtmatig
verkregen bewijs. Hoofdstuk zeven is aan deze materie gewijd. Op dit moment
zal ik volstaan met een korte weergave van de belangrijkste bevindingen. De meest
in het oog springende constatering is dat het verschil maakt of het bewijs in een
strafrechtelijk ofin een bestuursrechtelijk onderzcek is verkregen. Indien het bewijs
in het bestuursrechtelijk onderzcek onrechtmatig is verkregen, wordt het eerder
uitgesloten dan in het geval dat het onrechtmatig verkregen bewijs afkomstig is
uit een strafrechtelijk onderzcek (zie ~ 7.2.2.2).126 Voorhet gebruik van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in het bestuursrecht is de grens doorgaans pas
bereikt wanneer het bewijs is `verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen
hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit
gebruik onder alle omstandigheden127 ontoelaatbaar moet worden geacht' (zie ~
7.2.1.5).128 In het bestuursrecht onrechtmatig verkregen bewijs kan reeds worden
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HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 m.nt. V1HB en JCS (BenckiserlStaat), is de enige zaak. Deze is
echter a-typisch van aard, omdat het gaat ombeweerdelijk jegens een derde onrechtmatig verkregen
bewijs.
P. Smits,ArtikelóEYRMendecivieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wíllink
1996 p. 122 (vcetnoot 155); M. Kremer, 'Onrechtmatige bewijsgaring in het civiele geding;
aantekeningen bij een uitkijkoperatie', TCR 1995, p.21-27, p. 26-27 (in zijn prcefschrift laat hij
dit aspect vervolgens liggen); M.C.D. Embregts `Een onrechtmatige overheidsdaad in het strafrecht
en het bestuursrecht. Een onderzcek naar de bewijsuitsluitingsregcl', NTB 1999, p. 1-9 i.h.b. p.
9
P.J. Wattel, `Onrechtmatig verkregen bewijs in het belastingproces', in: H.J.R. Kaptein (red.),
Onrechtmatig verkregen bewijs, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 95-107. M. Schreuder-Vlasblom,
`Kroniek Bestuursprocesrecht', NTB 2000, p. 139-148, m.n. p. 147, onder verwijzing naar ABRS
18 januari 2000, JB 2000~51.
Dus ook in het civielc recht zoals ik verderop zal betogen (zie ~ 8.3).
HR 1 juli 1992,NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Bcer, FED 1992~794 m.nt. ProntVan Bomme) (Zwitserse A.G.).
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uitgesloten als in strijd is gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel ( zie 13 7.2.1.3).129
Twee redenen kunnen worden aangevoerd voor de verschillen tussen
toelaatbaarheid van strafrechtelijk en bestuursrechtelijk onrechtmatig verkregen
bewij s. Allereerst kan worden gewezen op de ruime bevoegdheden die bestuursorganen hebben om informatie te verkrijgen. In het bijzonder de medewerkings- en
inlichtingenplichten die aan de burger kunnen worden opgelegd vergemakkelijken
de bewijsgaring. In het vorige hoofdstuk, over onrechtmatig verkregen bewijs in
het strafrecht, betoogde ik al dat de overheid moet roeien met de riemen die zij
heeft. Dit betekent dat de overheid binnen haarbevoegdhedenkader moet blijven.
Doet zij dit niet, dan kan dit haar worden tegengeworpen. Strafrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewij s mag in het bestuursrecht doorgaans worden gebruikt.
De reden daarvoor is dat het bestuursorgaan het materiaal in een bestuursrechtelijk
onderzoek rechtmatig had kunnen verkrijgen ( met behulp van inlichtingenplichten).
Daarnaast lijkt ook de gedachte dat onrechtmatig optreden in strafrechtelijk verband
niet is toe te rekenen aan de bestuurlijke overheid een reden te zijn voor toelating
van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs in het bestuursrecht (~ 7.2.2).
Naast het verschil in toelaatbaarheid tussen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewijs gaan er in de literatuur ook geluiden op nog een
ander onderscheid aan te brengen. Er is door verscheidene auteurs gepleit voor
een verschillend toelaatbaarheidsregime tussen procedures inzake een `criminal
charge' en die met betrekking tot de vaststelling van `civil rights and obligations'.
De redenering is dat als het gaat om materiaal dat in een strafrechtelijke procedure
niet tot het bewijs zou worden toegelaten, dit bewijsmateriaal eveneens bij een
bestuurlijke `criminal charge'-procedure dient te worden uitgesloten (zie ~ 7.2.1.6
en ~ 8.5.2). "o
5.5.4.3

Conclusie

Afgezien van de in hoofdstuk drie behandelde onrechtmatige informatieverstrekking, speelt de overheid geen noemenswaardige rol in de civiele rechtspraak omtrent
de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. De overheid maakt
hoogstzelden gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs en evenmin stelt zij
dergelijk materiaal ter beschikking aan particulieren. In de bestuursrechtspraak

129

130

Hof Arnhem 11 november 1982, BNB 1984I194; Hof's-Gravenhage 3 juli 1989, BNB 1990I160
en HR 1 juli 1992, NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 1992~794 m.nt.
Pront-Van Bommel (Zwitserse A.G.).
M.C.D. Embregts, `Een onrechtmatige overheidsdaad in het strafrecht en het bestuursrecht. Een
onderzcek naar de bewijsuitsluitingsregel', NTB 1999, p. 1-9; N.S.1. Kceman, `Onrechtmatig bewijs
in het bestuursprocesrecht', in: H.J.R. Kaptein ( red.), Onrechtmatig verkregen bewi~s, Nijmegen:
Ars Aequi Libri 2000, p. 49-56, m.n. p. 56.
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daarentegen ishet door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs vaker een punt
van discussie. Van belang voor de toelaatbaarheid van dit materiaal is of het is
verkregen in een bestuursrechtelijk of - hetgeen doorgaans het geval is - in een
strafvorderlijk onderzoekstraject. In de eerste situatie wordt het materiaal uitgesloten
als daarbij niet is gehandeld conform de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Gaat het daarentegen om strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs,
dan zal het materiaal in een bestuursrechtelijke procedure doorgaans pas worden
uitgesloten als het is verkregen op een wijze die ernstig indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht.
5.5.5

Resumé

De vraag of de overheid door haar onrechtmatig verkregen bewij s mag gebruiken,
zal voor het strafrechtmoeten worden beantwoord met `in beginsel niet' (hoofdstuk
vier). Deze lijn is in Nederland niet doorgezet ten aanzien van het civiele recht.
Onrechtmatig verkregen bewijs is in beginsel toelaatbaar. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt naar de hoedanigheid van de partij. In bestuursrechtelijke
geschillen is onrechtmatig verkregen bewijs niet toelaatbaar als het bewijs in een
bestuursrechtelijk onderzoek is verkregen. Als het bewijs daarentegen in een
strafrechtelijk onderzoek is vergaard, is het uitgangspunt dat dit bewijs toelaatbaar
is. Dit lijdt slechts uitzondering indien de verkrijgingswijze indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht.
In de Verenigde Staten is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of
door de overheid onrechtmatig verkregen bewijs in andere dan strafrechtelijke
zaken toelaatbaar is. In quasi-strafzaken is dit doorgaans niet het geval. Een
belangrijke rol speelt daarbij ofuitsluiting van het bewijs een toegevoegde waarde
heeft op het terrein van het terugdringen van onrechtmatig overheidsoptreden. Dit
laatste wordt niet aangenomen als het een burger betreft die het bewijs in het geding
brengt. Is het evenwel een overheidsorgaan, dan valt er eerder iets voor te zeggen
om het bewijs uit te sluiten en dat ziet men dan ook terug in rechtspraak en
literatuur.

In Duitsland worden daarentegen dezelfde maatstaven aangelegd voor het
gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht en het bestuursrecht
als in het strafrecht. Het maakt daarbij geen verschil of het een burger is of de
overheid die dit bewijs in het geding brengt. Evenmin hoeft de onrechtmatige
bewijsgaring aan de bewijsvoerende partij toe te rekenen te zijn. In alle gevallen
wordt - als de bijzondere procesregelingen daarover zwijgen - aan de hand van
de `Drei-Sph~ren-Theorie' gekeken of het bewijs toelaatbaar is.
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5.6

Door derden onrechtmatig verkregen bewijs

Een laatste situatie die valt te onderscheiden doet zich voor als degene (overheid
of burger) die het bewijs onrechtmatig heeft vergaard niet dezelfde is als de
particulier die het bewijs vervolgens in het geding brengt. In het Nederlandse civiele
recht wordt dit opgelost via de toerekenbaarheid.
In de Verenigde Staten en Duitsland ben ik hier geen jurisprudentie over
tegengekomen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat daar geen onderscheid
wordt gemaakt al naar gelang het een derde dan wel de bewijsvoerende partij is
die het bewij s heeft vergaard. In Duitsland immers is het doorgaans niet van belang
wie het bewijs heeft vergaard en in de Verenigde Staten zal in het algemeen het
bewijs worden toegelaten omdat het Vierde Amendement geen horizontale werking
heeft.
5.6.1

Toerekenbaarheid

Voor de vraag of bewij s dat door een derde onrechtmatig is verkregen in het civiele
geding toelaatbaar is, kan te rade worden gegaan bij het arrest Slempkes~Noo1.13'
In deze zaak stond de toelaatbaarheid van een bandopname ter discussie. Op de
gewraakte band was een telefoongesprek opgenomen waarin Nool zich beledigend
had uitgelaten ten opzichte van Slempkes.
Op basis van de weergegeven feiten kan chronologisch het volgende worden
gereconstrueerd. Slempkes is ter ore gekomen dat Nool haar in diskrediet zou
hebben gebracht bij - naar ik aanneem - collega's en patiënten. Om een vordering
uit onrechtmatige daad te onderbouwen schakelt zij privé-detective Zuidema in.
Deze privé-detective verneemt van Slempkes dat zij ook niet zo te spreken was
over een andere privé-detective Teerink. Zuidema besluit, zonder medeweten van
Slempkes, deze collega op te zoeken en verzint een list. In plaats van de ware reden
van zijn bezoek te onthullen, maakt hij juist zijn opdrachtgeefster zwart. Teerink
hapt toe en telefoneert met Nool, waarna nog twee telefoongesprekken volgen.
Kennelijk gingen de beledigingen aan het adres van Slempkes daarbij over en weer,
want zowel Nool als Teerink worden uiteindelijk gedagvaard. De gevoerde telefoongesprekken heeft Teerink opgenomen. Hij doet dit met al zijn (telefoon)gesprekken
omdat hij voor 950~o blind is. De tapes komen op laakbare wijze terecht bij Zuidema.
Over de wijze waarop lopen de meningen uiteen. Volgens Zuidema heeft hij ze
via een list verkregen, maar Teerink stelt zich op het standpunt dat Zuidema ze
heeft gestolen. Bij het overhandigen van de tapes door Zuidema aan Slempkes
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stelt Zuidema zijn opdrachtgeefster op de hoogte van de verkrijgingswijze van
de bandopnames.
De vraag die bij de behandeling van de zaak naar voren kwam was die naar
de toelaatbaarheid van de omstreden bandopnames. De Hoge Raad kwam tot de
slotsom dat het bewijsmateriaal toelaatbaar was, omdat
`de opname [niet] heeft te gelden als door Slempkes jegens Noo! "onrechtmatig
verkregen bewijs".'1z

Volgens de Hoge Raad is -naar het lijkt- niet voldaan aan het relativiteitsvereiste
(zie ~ 6.2.3.3). Maar volgens annotator Snijders is dat slechts de helft van de
verklaring voor toelaatbaarheid van het materiaal. Even belangrijk is - ook al wordt
dit niet gecursiveerd - dat is komen vast te staan dat Slempkes aan Zuidema geen
opdracht heeft gegeven de band op laakbare wijze van Teerink te ontfutselen;
Zuidema opereerde op eigen houtje. Met andere woorden: het onrechtmatig
handelen van Zuidema kan niet worden toegerekend aan Slempkes.13 Slempkes
heeft het bewijs derhalve rechtmatig verkregen en het kan om die reden worden
toegelaten in het geding.13a
De vraag naar toerekenbaarheid kwam ook aan de orde in een zaak die speelde
voor het kantongerecht Delft.15 Een woningbouwvereniging trachtte de huurovereenkomst te ontbinden met een huurder die voor stankoverlast, geluidhinder en
brandgevaar zou hebben gezorgd. Omwonenden legden getuigenverklaringen van
gelijke strekking af. De huurder vond dat op deze verklaringen geen acht mocht
worden geslagen, omdat de buurvrouwen de woning van de huurder zonder diens
toestemming zouden hebben betreden. De kantonrechter betrok deze verklaringen
evenwel in zijn oordeel, omdat het handelen van de buurvrouwen niet aan de
woningbouwvereniging was toe te rekenen. Daartoe overwoog hij:
`Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit valt af te ]eiden dat CWB
[de woningbouwvereniging, MCDE] zelfde handelwijze van de buurvrouwen heeft
geïnstigeerd, zodat het- mede gelet op de vrijheid van bewijsgaring door de rechter
- niet onredelijk of onbillijk is op de getuigenverklaringen van bedoelde
buurvrouwen acht te slaan.'

In een kortgeding-zaak die voor het Amsterdamse hof speelde kon de
onrechtmatige handeling wellicht worden toegerekend aan de partij die daarvan
132
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Wie, wat en waar

gebruik wilde maken. In deze zaak (Groen~Sembodja Malaya) was een map met
correspondentie tussen Groen en Vos verdwenen en via een derde in handen
gekomen van Sembodja Malaya, die daarmee haarvordering wilde staven. Volgens
Groen was de map op onrechtmatige wijze, waarschijnlijk door verduistering of
diefstal, uit het kantoor van Vos verdwenen. Het hof achtte dit evenwel niet
bewezen en kwam daardoor ook niet toe aan de vraag of de onrechtmatige
verkrijgingswijze aan Sembodja Malaya zou kunnen worden toegerekend.136

5.7

Resumé

In het voorgaande is in kaart gebracht of de hoedanigheid van partijen (overheidlburger) van belang is voor de vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs. Verder is gekeken of het een rol speelt of de onrechtmatige
verkrijgingshandeling is toe te rekenen aan de bewijsvoerende partij. En ten slotte
is gekeken of het verschil uitmaakt in welk rechtsgebied het onrechtmatig verkregen
bewijs wordt aangewend. In Duitsland spelen `partijhoedanigheid, toerekenbaarheid
en rechtsgebied' geen bepalende rol bíj het vaststellen van de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs. In Duitsland is het irrelevant wie het bewijs
vergaarde, van belang is de wijze waarop het bewijs is verkregen. Met andere
woorden: de onrechtmatigheid van de verkrijging bepaalt de (on)toelaatbaarheid
van het materiaal. In de Verenigde Staten en Nederland daarentegen zijn de factoren
partijhoedanigheid, toerekenbaarheid en rechtsgebied wel van belang voor de
beantwoording van de vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs.
Partijhoedanigheid
In de Verenigde Staten wordt onrechtmatig verkregen bewijs uitgesloten als
daarmee het preventiedoel gediend is. Dit is niet het geval als het bewijs door een
burger is vergaard en evenmin als het een burger betreft die het bewijs in het
(civiele) geding wil inbrengen. De hoedanigheid van de verkrijgerlinbrenger van
het bewij s is bepalend voor de (on)toelaatbaarheid van het bewijs. De preventiegedachte heeft uitsluitend betrekking op het terugdringen van onrechtmatig
overheidsoptreden. Het Vierde Amendement heeft immers geen horizontale
werking.

In Nederland speelt de partijhoedanigheid soms een rol. Zo wordt in het
strafrecht eerder bewijs uitgesloten wanneer dit door een opsporingsambtenaar
onrechtmatig is verkregen dan wanneer een burger dat zou hebben vergaard. Dit
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onderscheid zien we in het civiele recht nog niet terug. In civilibus kan de ernst
van de onrechtmatigheid evenwel aanleiding geven tot het uitsluiten van het bewijs.
De ernst van de onrechtmatigheid kan ook in het strafrecht aan het gebruik van
door burgers onrechtmatig verkregen bewijs in de weg staan.
Toerekenbaarheid
In de Verenigde Staten speelt de vraag naar de toerekenbaarheid slechts een rol
als het bewijs door een ander overheidsorgaan dan het bewijsvoerende overheidsorgaan onrechtmatig is verkregen. In strafzaken en quasi-strafrechtelijke zaken wordt
de onrechtmatige bewij sgaring toegerekend aan de bewij svoerende overheidsentiteit, ongeacht de vraag of deze ook op enigerlei wijze de hand heeft gehad in de
onrechtmatige bewijsgaring (geen `silver platter doctrine'). In civiele zaken is dit
laatste daarentegen wel van belang. Als de onrechtmatige bewijsgaring niet aan
het bewijsvoerende orgaan is toe te rekenen, wordt het preventiebelang verwaarloosbaar geacht en is het gebruik van dit bewijs geoorloofd.
In Nederland speelt toerekenbaarheid een rol in het civiele recht als het gaat
om door burgers onrechtmatig verkregen bewijs. Wanneer de onrechtmatige
bewijsgaring niet aan de bewijsvoerende burger valt toe te rekenen, is dit een reden
te meer om het bewijs niet uit te sluiten. De belangrijkste reden om door de overheid
in een strafrechtelijk onderzoek onrechtmatig verkregen bewijs toe te laten in een
bestuursrechtelijke procedure, is dat het bestuursorgaan zelfhet materiaal zonder
wettelijke belemmeringen had kunnen verkrijgen.
Rechtsgebied
In de Verenigde Staten speelt voor de toelaatbaarheid van door de overheid
onrechtmatig verkregen bewij s een rol in wat voor procedure het bewijs naar voren
wordt gebracht. De bewijsuitsluitingsregel is in strafrechtelijke zaken van
toepassing. Hij geldt ook in strafachtige zaken. In civiele zaken wordt het bewijs
echter alleen uitgesloten als het preventiebelang dat met uitsluiting gediend is,
zwaarder weegt dan het algemeen belang dat is gediend met toelating van het
onrechtmatig verkregen bewijs. Dit is niet snel het geval, want in civilibus wordt
het preventie-effect vaak verwaarloosbaar geacht.

In Nederland maakt het ook verschil of het onrechtmatig verkregen bewijs
in het strafrecht dan wel inhet civiele of bestuursrechtelij ke geding wordt gebruikt.
In het strafrecht is de bewijsuitsluitingsregel van toepassing, maar in het civiele
en het bestuursrecht is uitsluiting slechts voorbehouden aan de situaties waarin
de verkrijging bijzonder onrechtmatig was.
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Consequenties civiel recht

6.1

Inleiding

De burgerlijke rechter, de strafrechter en de bestuursrechter hanteren alle drie het
instn.iment van de bewijsuitsluiting om onrechtmatige bewijsgaring te sanctioneren.
De burgerlijke rechter maakt in vergelijking met de strafrechter slechts spaarzaam
gebruik van de mogelijkheid bewijs uit te sluiten, omdat het onrechtmatig is
verkregen. Toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs is in het civiele
recht derhalve eerder regel dan uitzondering. De vraag naar de toelaatbaarheid
van onrechtmatig verkregen bewij s beantwoordt de civiele rechter met behulp van
een afweging van de relevante belangen. Aan de ene kant bevinden zich de belangen
die bij de bewijsgaring zijn geschonden en aan de andere kant het belang van de
materiële waarheidsvinding. Deze belangenafweging staat in dit hoofdstuk centraal.
Daarnaast is er aandacht voor de grondslag voor bewijsuitsluiting in het civiele
recht. Ook de kwestie of de civiele rechter beter op andere wijze een consequentie
kan verbinden aan onrechtmatige bewijsgaring komt hierna aan de orde.

6.2

Bewijsuitsluiting

6.2.1

Yooraf

Uit het voorafgaande hoofdstuk volgt dat er in het civiele recht geen onderscheid
wordt gemaakt al naar gelang de overheid of een burger zich bedient van
onrechtmatig verkregen bewij s. Om die reden zal ik in het navolgende rapporteren
zonder aanzien des (rechts)persoons.
6.2.2

Grondslag, voors en tegens

De burgerlijke rechter kan bewijsuitsluiting niet zoals zijn strafrechtelijke collega
enten op een expliciete wettelijke basis. Hoewel veelal wordt aangeknoopt bij de
(vrije) rechterlijke bewijswaardering neergelegd in het tweede lid van art. 152
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(179 oud) Rv,' staat de rechtsgrond van bewijsuitsluiting in civilibus nog steeds
ter discussie.2 Het verschil van mening komt neer op de vraag of de uitsluiting
van het bewijs kan worden gezien als een onderdeel van de bewijswaardering.
In de parlementaire geschiedenis kwam de kwestie van het onrechtmatig
verkregen bewijs naar voren bij art. 152 Rv. De aanleiding daarvoor was gelegen
in het eerste lid: `Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet
anders bepaalt.'3 De vraag rees vervolgens of onder allemiddelen ook onrechtmatig
verkregen middelen moesten worden begrepen. Elders is de mening toegedaan
dat deze vraag bevestigend kan worden beantwoord.4 Daarmee is echter niet gezegd
dat het bewijs altijd door onrechtmatig verkregen bewijs kan worden geleverd.
Het vraagstuk van onrechtmatig verkregen bewijs stond op dat moment nog in
de kinderschoenen. Voor een wettelijke regeling was de tijd nog niet rijp en daar
was ook geen behoefte aan, aldus minister Korthals Altes:s
`Ik meen, dat het aan het oordeel van de rechter dient te worden overgelaten om
aan de hand van de omstandigheden van het door hem te beslissen geval [te
bepalen?, MCDE] of al dan niet sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs.'

Hierin kan een verwijzing worden gelezen naar het tweede lid van art. 152 Rv:
`De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechters overgelaten, tenzij
de wet anders bepaalt.' Kremer verbindt aan het voorgaande de volgende conclusie:
`Aldus houdt het open stelsel van bewijsmiddelen op zichzelf geen norm in ten
aanzien van de (on)toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Het vormt
een argument vóór, noch tégen bewijsuitsluiting."

I

2
3

4
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Zie o.a. R.LC. Flach, `art. 179', in: W.D.H. Asser 8r. J.E. Dcek, Burgerlijke Rechtsvordering
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Inderdaad wordt de rechter niet veel wijzer van art. 152 Rv als hij zich geconfronteerd ziet met onrechtmatig verkregen bewijs: het artikel is geen richtsnoer. Het
tweede lid biedt echter mijns inziens wel voldoende grondslag om een bewijsuitsluiting op te baseren.' De rechtsgrond van bewij suitsluiting laat ik hier verder rusten.
Ik kom daar uitgebreid op terug in hoofdstuk acht waar ik een rechtsgrond voor
bewijsuitsluiting voor het gehele procesrecht zal presenteren.
Met voorgaand citaat van Kremer is de opmaat gegeven voor de behandeling
van de argumenten die aan de ene kant voor toelating en aan de andere kant voor
uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs kunnen worden aangevoerd. De
argumenten die in het civiele recht worden aangevoerd zijn grotendeels dezelfde
als die in het strafrecht. Toch is het civiele veld niet verdeeld over de vraag of
bewijsuitsluiting een passende consequentie is bij onrechtmatig verkregen bewijs.
Daar is overeenstemming over.8 Het is niet zozeer de vraag of bewijsuitsluiting
een passende sanctie is, maar de vraag wanneer die consequentie precies verbonden
moet worden aan onrechtmatige bewijsgaring, die de civilisten bezig houdt. Het
instrument van bewijsuitsluiting wordt niet gemakkelijk ingezet. Daarbij speelt
een aantal elementen een rol. De nadruk wordt veelal gelegd op de waarheidsvinding waaraan in het civiele recht - naar het lijkt - nog meer gewicht dan in het
strafrecht wordt toegekend. In het verlengde daarvan wordt een beroep gedaan
op het beginsel van partij-autonomie. Voor argumenten in het kader van de
rechtseenheid, in die zin dat aansluiting gezocht zou moeten worden bij het
strafrecht, vindt men in het civiele recht nauwelijks gehoor. Ook een beroep op
het legaliteitsbeginsel (de rechtsgrond in het strafrecht) of de rechtsstatelijkheid
krijgt nauwelijks een voet aan de grond, omdat het bij civiele kwesties doorgaans
horizontale verhoudingen betreft. Verder biedt het EVRM geen uitkomst, omdat
in het arrest Schenk9 van het Europese Hof is bepaald dat het gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs geen schending van het fair trial'-beginsel hoeft
te betekenen. Hiermee zijn de belangrijkste argumenten om geen bewijsuitsluiting
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Ook bij art. 359a Sv is het verbinden van consequenties aan de onrechtmatige bewijsverkrijging
aan de rechter overgelaten. In het tweede lid zijn - ín [egenstelling tot art. ]52 Rv - wel
omstandigheden aangegeven waar de rechter in zijn oordeel rekening mee dient te houden. Maar
dit betekende voor de strafrechter nie[s nieuws, het betrof hier slechts codificatie van het reeds
in de rechtspraak ontwikkelde gedifferentieerde sanctie-arsenaal.
W.D.H. Asser, `Bewijsrechtelijke aspecten van privacy en verzekering', Verkeersrecht 1999, p.
1-4; W.D.H. Asser, Grenzen nan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heitigt hel doel de
bewijsmiddelen? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991;H.J. Snijders, Op degrens vnn burgerlijk recht
en burgerlijk procesrecht (afscheidsrede), Arnhem: Gouda Quint 1992; W.H. van Soeren,
`Onrechtmatig verkregen bewijs in de civiele procedure', AA 1986, p. 483-489 en W.L. Haardt,
`bewijs en balans', in: W.J. van der Nat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen (Heemskerk-bundel),
Utrecht: Lemma 1991. Als enige uitzondering ís Kremer aan te wijzen. Zie M. Kremer, Onrechrmatig
verkregen bewijs in civiele znken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999.
EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 85] m.nt. EAA (Schenk).
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te verbinden aan onrechtmatig verkregen bewijs in een notendop gegeven.'o Eén
discussiepunt ontbreekt in deze opsomming nog: of gebreken in de processuele
sfeer kunnen doorwerken in de materiële sfeer. Ik zal hierna bovengenoemde
elementen uiteenzetten. Uit het voorgaande volgt al dat er niet snel een aanleiding
is om tot bewijsuitsluiting over te gaan. De mogelijkheid van bewijsuitsluiting
wordt evenwel nooit helemaal ondenkbaar geacht, zoals ook de rechtbank
Roermond laat zien:
`Het strafvorderlijke leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs kan zekerniet
zonder meer naar het civiele geding worden overgeplaatst. Zou men zulks
aanvaarden, dan zou men voorbij zien aan de totaal verschillende positie van civiele
procespartijen ten opzichte van elkaar vergeleken met de positie van de verdachte
tijdens de opsporing en vervolging in het strafproces. Een algemene regel dat
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal te allen tijde buiten beschouwing moet
blijven, kan niet in het civiele proces worden aanvaard. Een dergelijke verplichte
bewijsuitsluiting zou niet te verenigen zijn met het in de wet verankerde beginsel,
dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd. In het civiele proces - en zeker
in de onderhavige verzoekschriftprocedure - heeft de rechter een grote vrijheid
waar het gaat om de toelating en waardering van het bewijs. Grote terughoudendheid
dient te worden betracht alvorens wordt beslist, dat bepaald bewijsmateriaal bij
voorbaat wordt uitgesloten. De rechter zou zich dan immers de mogelijkheid
ontnemen om recht te doen op basis van de werkelijkheid, waarmee niet alleen
een zwaarwegend algemeen belang in het gedrang zou komen, maar ook een rechtens
te respecteren privé-belang. Een ieder die in een civiele procedure betrokken is,
heeft er immers aanspraak op, dat hij~zij in staat wordt gesteld om de rechter van
de waarheid van gestelde feiten te overtuigen, in het bijzonder indien het feiten
betreft die bewijs behoeven. Het in strijd met deze belangen uitsluiten van
bewijsmateriaal kan slechts gerechtvaardigd zijn, indien andere, gelet op de
omstandigheden van het geval (nog) zwaarder wegende belangen door de
bewijsvergaring zijn geschonden."'

A1 somt de rechtbank vooral redenen op, waarom onrechtmatig vergaard bewijs
niet hoeft te worden uitgesloten, zij laat een opening waarin uitsluiting aangewezen
is. Dat blijkt met name uit de toevoegingen: niet zonder meer overplaatsen van
een strafrechtelijk leerstuk; een algemene regel dat te allen tijde moet worden
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Volledigheid heb ik hierbij niet nagestreefd. Het zijn evenwel debelangrijkste argumenten. Kremer
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uitgesloten; terughoudendheid betrachten alvorens wordt beslist dat wordt
uitgesloten en bovenal de slotzin van de overweging van de rechtbank.
6.2.2.1

Waarheidsvinding

Als voornaamste argument tegen bewijsuitsluiting wordt de waarheidsvinding in
stelling gebracht.'Z Als bepaald materiaal wordt uitgesloten vormt dit een obstructie
van de waarheidsvinding. `Het recht doen op basis van de werkelijkheid is een
zwaarwegend fundamenteel beginsel', aldus Asser.13 De rechter streeft naar het
vinden van de materiële waarheid (binnen de grenzen van het geschil) en
onrechtmatig verkregen bewijs kan daarbij heel goed van pas komen. De
waarheidsvinding is evenwel niet onbegrensd;14 het belang van de waarheidsvinding
is niet zo hoog `dat voorrang van enig ander belang nooit denkbaar zou zijn'.15
Zo ook Asser in zijn conclusie voor het arrest DriessenNan Gelder:
`Het zal van de omstandigheden afhangen of de wijze waarop het bewijsmateriaal
is verkregen van invloed moet zijn op de toelaatbaarheid in het geding. Ik zou menen
dat hierbij de grootst mogelijke terughoudendheid op haar plaats is. Door bepaald
bewijsmateriaal bij voorbaat uit te sluiten onmeemt de rechter zich de mogelijkheid
om recht te doen op basis van de werkelijkheid. Een dergelijke ingreep die strijdig
is met zo'n zwaarwegend fundamenteel beginsel kan, naar ik meen, slechts
gerechtvaardigd zijn indien andere, gelet op de omstandigheden van het geval
zwaarderwegende belangen zijn geschonden door de bewijsvergaring.i1ó
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de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het doel de bewijsmiddeten? (NVvP), Deventer:
Kluwer 1991;H.1. Snijders, Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
(afscheidsrede), Arnhem: Gouda Quint 1992; W.H. van Soeren, `Onrechtmatig verkregen bewijs
in de civiele procedure', AA 1986, p. 483-489 en W.L. Haardt, `bewijs en balans', in: W.J. van
der Nat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen (Heemskerk-bundel), Utrecht: Lemma 1991.
W.D.H. Asser, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het doel de bewijsmidde(en? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991, p. 2.
Dewaarheidsvindingwordtnietalleenbegrensddoorbewijsuitsluiting,erzijnnogmeerbeperkingen
aan te wijzen. Kremernoemt de partij-autonomie, lijdelijkheid van de rechter, verschoningsrechten
vertrouwelijke gegevens en een aantal zaken die zijn te rubriceren onder het adagium `litis finiri
oportet' (aan gedingen moet een einde komen). Zie M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs
in cíviele zaken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 155-163.
D.J. Veegens, `Algemene grondslagen en verdeling van de bewijslast', in: Veegens-Wiersma, Het
nieuwe bewijsrecht in burgertijke zaken, Zwolle: Tjeenk Willink 1973, p. 62.
HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850 m.nt. EAA (DriessenlVan Gelder).
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6.2.2.2

Partij-autonomie

Een reden om bewijs toe te laten is gelegen in de omstandigheid dat in het civiele
recht partijen in beginsel op voet van gelijkwaardigheid procederen. Hierin is een
verschil gelegen met het strafrecht, waar de overheid tegenover de individuele
verdachte staat. De mogelijkheid voorpartijen in een civiele procedure om bewijs
door alle middelen te leveren kan men zien als een uiting van `equality of arms'."
Desalniettemin doen zich juist op het terrein van het bewijsrecht op dit punt
problemen voor. Partijen hebben wellicht wel gelijkwaardige `wapens', de munitie
is daarentegen niet zelden in handen van één van de partijen.18 Zo kan het
voorkomen dat op de ene partij de bewijslast rust, terwijl uitsluitend de wederpartij
over het benodigde materiaal beschikt. Hoewel partij-autonomie en vermoede
gelijkwaardigheid van partijen belangrijke uitgangspunten zijn in het civiele proces,
staan zij niet telkens in de weg aan bewijsuitsluiting.

6.2.2.3

Rechtseenheid

Een argument van een heel andere orde is dat van de rechtseenheid. Als onrechtmatig verkregen bewijs in een strafrechtelijke procedure wordt uitgesloten, zou de
gedachte kunnen postvatten dat het materiaal hetzelfde lot is beschoren in het civiele
recht. Bij de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs kan in mijn optiek
op twee niveau's naar rechtseenheid worden gestreefd. In de eerste plaats als het
gaat om het vaststellen van de onrechtmatigheid. Daarnaast kan ook in de sfeer
van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs eenheid worden
nagestreefd. Bij de vaststelling van de onrechtmatigheid dienen verschillen tussen
de rechtsgebieden te worden vermeden. De omstandigheden van het verzuim zijn
bepalend; al geldt voor burgers een ander normatief kader dan voor de overheid
(~ 3.2.4). Wanneer het gaat om het verbinden van consequenties aan de onrechtmatige bewijsgaring, dan spelen de omstandigheden van het gebruik een rol. Deze
omstandigheden kunnen sterk wisselen afhankelijk van het rechtsgebied waarin
het bewijs naar voren wordt gebracht. Voor een onderscheid naar rechtsgebied
zijn dan ook gcede argumenten aan te voeren (zie tevens ~ 8.2). De omstandigheden
in een civiele zaak zijn slechts hoogstzelden gelijk aan die in een strafrechtelijke
of bestuursrechtelijke zaak, zelfs als we uitsluitend kijken naar het aspect van

17
18
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Zie W.L. Haardt, Fairplayinhet burgerlijkgeding(oratie L,eiden), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1958.
Vgl. Asser-Vranken, p. 16: `Recent herontdekt is een informatie- en medewerkingsplicht die niet
rechtstreeks tot het bewijs behoort, maar daarmee wel nauw verband houdt. Het gaat om gevallen
waarin de bewijslast [...] berust bij partij A. Deze heeft evenwel geen voldcende tcegang tot gegevens
waarmee hij dit bewijs kan leveren. Zijn wederpartij B heeft dit wel.'
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onrechtmatig verkregen bewijs.19 Het rigide vasthouden aan rechtseenheid bij de
toelaatbaarheidsvraag zou al snel ongelijkheid impliceren.Zo
6.2.2.4

Rechtsstatelijkheid

Volgens Kremer kan geen argument worden gevonden voor bewijsuitsluiting in
de rechtsstaatsgedachte, omdat dit een argument is
`dat past in verticale rechtsverhoudingen: de overheid moet zich aan haar eigen
regels houden en in al haar gedragingen de grondrechten van onderdanen
respecteren.'Z'

In het civiele recht wordt het bewijs vergaard door particulieren. Het betreft
derhalve een horizontale verhouding. Ik zou bij de zienswijze van Kremer de
kanttekening willen plaatsen dat geen rekening is gehouden met de horizontale
werking van grondrechten. Onbetwist is immers dat grondrechten onder omstandigheden ook effect hebben op de verhouding tussen burgers onderling (zie ~ 8.4.1.3).
Wel zorgt de hcedanigheid van partijen ervoor, dat een beroep op de rechtsstaatsgedachte een meer indirect argument is in een civiele kwestie dan in de (klassieke)
strafrechtelijke situatie.
6.2.2.5

Fair trial

Een argument dat de voorstanders van bewijsuitsluiting in handen hebben is het
in artikel6 EVRM neergelegde `fair trial'-beginse1.22 Het vereiste van een eerlijk
proces is een fraai argument, omdat het een processueel grondrecht betreft. Asser
heeft betoogd dat uitsluitend procesrechtelijke normen aanleiding kunnen geven
voorbewijsuitsluiting, omdat dit eenprocessuele consequentie is. Bewijsuitsluiting
is geen bestraffing van of schadevergoeding voor onrechtmatig gedrag. Hij vervolgt
zijn betoog aldus:
`Dat betekent dat de onrechtmatigheid van de bewijsgaring niet op zichzelf reeds
voldoende is om tot een sanctie in het proces te besluiten. Voor dit laatste moet

19
20
21
22

Er zijn ( uitzonderlijke) situaties denkbaar waarin onrechtmatig verkregen bewijs in geen enkele
procedure toelaatbaar is, ik kom daar op terug in ~ 8.3.
Zie voor een zelfde redenering - in het kader van de straftcemeting - M.J.A. Duker, `Controle
over rechterlijke straftoemeting bij zware misdrijven', DD 2001, p. 135-156, p. 138.
M. Kremer, Onrechtmn~ig verkregen óewijs in civiele zaken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p. 192-193.
Ook art. 14 IVBPR stelt deze eis.
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een verband bestaan tussen de onrechtmatige gedraging en de norm in het proces
op overtreding waarvan wij de sanctie bewijsuitsluiting stellen.'Z'

Voorbewijsuitsluiting is meer nodig dan onrechtmatig gedrag. Dat meerdere schuilt
in de inbreuk op een processuele norm. In het bijzonder kan dan worden gedacht
aan het geval dat het toelaten tot het bewijs van onrechtmatig verkregen materiaal
een inbreuk zou opleveren op de fundamentele beginselen van procesrecht,
waardoor niet meer gesproken kan worden van een eerlijk proces. Voor deze
benadering valt veel te zeggen. Bij een processuele sanctie past immers een
processuele norm. Het vereiste van `fair trial' is derhalve niet alleen een argument
voorbewijsuitsluiting, het zou zelfs eengrondslagvoor bewijsuitsluiting kunnen
bieden.
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat volgens het EHRM slechts
sprake is van een inbreuk op het fair-trialbeginsel als niet gezegd kan worden dat
de procedure `as a whole' eerlijk is verlopen. Indien bij de bewijsgaring een inbreuk
is gepleegd op een ander verdragsrecht, zoals art. 8 EVRM, dan impliceert dit nog
niet dat de procedure daarmee unfair is geworden in de zin van art. 6 EVRM. In
het Nederlandse recht wordt doorgaans een ruimere fair-trialtoets gehanteerd dan
die het Europese Hofaanlegt (zie ~ 5.3). Ook Asser lijkt een ruimere maatstaf voor
te staan. Hij geeft immers aan, dat materiaal dat is verkregen met schending van
een grondrecht voor uitsluiting in aanmerking komt.z4
6.2.2.6

Doorwerking van procesrecht in materieel recht

In zijn dissertatie verdedigt Kremer dat een reden om onrechtmatig verkregen bewijs
toe te laten, is gelegen in het feit dat een processueel gebrek niet van invloed mag
zijn op de uitkomst van de procedure. De juistheid van deze stelling kan in het
midden blijven,25 omdat er in het geval van onrechtmatig verkregen bewijs geen
sprake is van directe doorwerking in de materiële rechtsverhouding. Bewijsuitsluiting is een processuele consequentie die aan een onrechtmatige bewijsgaring kan
worden verbonden.Zb De invloed die dit heeft op de uitkomst van het geschil
verschilt daarin niet van andere processuele consequenties. Bewijsmateriaal dat
23
24

25

26
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W.D.H. Asser, Grenzen aan de wnarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het doel de bewijsmirldelen? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991, p. 14.
W.D.H. Asser, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijkeznken. Heiligt het doelde bewijsmiddelen? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991, p. 15. De rechter kan dat materiaal alleen gebruiken
als er een rechtvaardigingsgrond is, aldus Asser (zie daarover ~ 6.2.3)
Overtuigd ben ik niet. Zie overde doorwerking van processuele onregelmatigheden in de materiële
rechtsverhouding: A.M.L. Jansen, De rerlelijke termijn, met nnme in het bestuursrecht(diss. Tilburg),
Den Haag: Boom 2000, ~ 12.5.2.1 en de daar aangehaatde literatuur.
Zie ~ 3.3.1.1 waarin ik nader ben ingegegaan op de materieelrechtelijke visie van Kremer op de
kwestie van onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht. Onrechtmatig verkregen bewijs
is echter geen materieel- maar procesrechtelijke problematiek.
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bijvoorbeeld op een dusdanig laat tijdstip in de procedure naar voren is gebracht
dat dit een schending van het beginsel van hoor en wederhoor oplevert, zal de
rechter niet in zijn oordeel (mogen) betrekken. Dat de uitkomst van de procedure
een heel andere kan zijn als het bewijs tijdig naar voren was gebracht, doet daar
niet aan af. Kortom, processuele gebreken kunnen wel degelijk de uitkomst van
het materiële geschil bepalen.Z'
6.2.2.7

Conclusie

Zowel voor het toelaten van onrechtmatig verkregen bewijs als voorhet uitsluiten
daarvan zijn goede argumenten te vinden. Geen enkel argument is op zichzelf
doorslaggevend. Een genuanceerde toepassing van de bewijsuitsluitingsregel ligt
derhalve voor de hand. In de praktijk gebeurt dit ook. De rechter dient daarbij een
evenwicht te vinden tussen - in de woorden van Van Soeren - vrijheid en
gerechtigheid:
`Aan de ene kant staat het belang van individuele burgers om in vrijheid te leven
en om een bij de wet geregelde bescherming te genieten. Aan de andere kant staat
het algemeen belang tot het verkrijgen van rechtvaardige vonnissen van een rechter,
die in beginsel lijdelijk is, maar die toch zoveel mogelijk tracht de materiële
waarheid aan het licht te brengen. In een civiele procedure is het ook een privaat
belang de rechter met alle middelen van de waarheid van gestelde feiten te
overtuigen.'ZS

Een genuanceerde toepassing van de bewijsuitsluiting staat niet in de weg aan de
taak van de rechter om recht te doen. Hoe de toepassing van de bewijsuitsluiting
in de civiele rechtspraktijk vorm heeft gekregen, zet ik uiteen in ~ 6.2.3 en ~ 6.2.4.
6.2.3

Relativerende rechtvaardigingsgronden

6.2.3.1

Inleiding

In het derde hoofdstuk van dit boek hebben we gezien wanneer iets als onrechtmatig
verkregen kan worden beschouwd. Aan een gedraging kan het onrechtmatige
karakter evenwel worden ontnomen als er een rechtvaardigingsgrond is voor de
omstreden handelwijze. In het kader van het leerstuk van het onrechtmatig

27

28

Zie voor andere voorbeelden S. Gerbrandy, `Het waarheidsprobleem in het burgerlijk procesrecht',
in S. Gerbrandy 8c A.L. Melai, Het waarheidsprobleem in het procesrecht (preadvies voor de
vereniging voor wijsbegeerte des rechts), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1961, p. 3-42, m.n. p.
3-6.
W.H. van Soeren, `Onrechtmatig verkregen bewijs in de civiele procedure', AA 1986, p. 483-489,
p. 488.
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verkregen bewijs speelt de rechtvaardigingsgrond doorgaans pas een rol als het
gaat om de toelaatbaarheidvan het materiaal. Bewijsuitsluiting is aangewezen
als door gebruikmaking van het materiaal het recht op een eerlijk proces geschonden
wordt. De vraag of er een rechtvaardigingsgrond bestaat, dient eveneens in de
processuele context te worden beantwoord. Daarbij is - zoals we hierna zullen
zien - mede relevant op wie de bewijslast rust en de opstelling van de wederpartij.
Toch verschilt het civiele recht op dit punt niet wezenlijk van het strafrecht
(en het bestuursrecht). De rechtvaardigingsgronden voor het gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs zijn mijns inziens de civielrechtelijke varianten
op de verschillende relativeringen die op de strafrechtelijke bewijsuitsluitingsregel
zijn aangebracht. Ook in het civiele recht spelen `relativiteit', `causaliteit' en
`schade' een rol in het bepalen van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs. In de navolgende paragraaf staan deze drie relativeringen centraal.
6.2.3.2

Gebruik gerechtvaardigd

Relativiteit
In hoofdstuk drie zagen we dat bij relativiteit twee categorieën zijn te onderscheiden. Aan de ene kant kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt als het
niet jegens de verdachte onrechtmatig is verkregen, maar jegens een derde. En
aan de andere kant kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt als de
overtreden norm niet strekt tot bescherming van het belang van de verdachte, zoals
instructienormen dat bijvoorbeeld niet doen. Van deze laatste categorie zijn
nauwelijks voorbeelden te vinden in de civiele jurisprudentie.29 Eerstgenoemde
categorie zien we in ieder geval wèl ook terugkeren in het civiele recht.'o

Een eerste aanzet tot het toelaten van onrechtmatig verkregen bewijs in het
civiele recht omdat dit uitsluitend jegens een derde onrechtmatig is verkregen,
zien we in de Benckiser-zaak. In deze zaak waren delen uit een strafrechtelijk
dossier gebruikt voor het bewijs in het kader van een aansprakelijkstelling voor
milieuvervuiling. De stukken hadden echter betrekking op de strafzaak tegen een
derde. De Hoge Raad kon in het midden laten of de bewijsvergaring onrechtmatig
was, omdat de klacht van Benckiser reeds faalde omdat zij
29

30
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HR 12 februari 1993, NJ 1993, 599 m.nt. EAA en HJS is daarop een uitzondering. Ik behandel
deze zaak in ~ 7.2.1.1 ook al betreft het strikt genomen een civiele zaak. De reden daarvoor is dat
het gaat om een procedure met sterk bestuursrechtelijke trekken. Bovendien betrof het een zaak
in het kader van de terugvordering van bijstand en in dergelijke zaken is thans de bestuursrechter
competent.
Zo ook J.L.M. Elders,'Onrechtmatig verkregen bewijs en het burgerlijk geding', NJB 1990, 14971483, m.n. p.1482: `Juister lijkt het daarom dat allereerst wordt onderzocht of de strekking van
een beweerdelijk geschonden regel van publiekrecht er op gericht is het gebruik van een bepaald
bewijsmiddel uit te sluiten, een tcetsing die bij het leerstuk van de onrechtmatige daad bekend is
als de relativiteitstheorie'.
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`geen feiten heeft gesteld die een inmenging in enig haar toekomend recht
opleveren.'

Dat het voor bewijsuitsluiting van belang is dat het bewijs onrechtmatig is verkregen
jegens de wedetpartij wordt ook gesuggereerd in de zaak Slempkes~Noo1." In deze
zaak (zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de feitenconstellatie ~ 5.5.1) was
de verkrijging van het bewijsmateriaal door Slempkesjegens Nool niet onrechtmatig. Door zijn cursivering vestigt de Hoge Raad de aandacht op deze overweging.
Snijders merkt echter in zijn noot op dat het handelen van Slempkes jegens niemand
onrechtmatig was, en dat derhalve de bewijsgaring van Slempkes zelfs rechtmatig
was.3z Anderen hebben in deze zaak wel laakbaar gehandeld.33 Deze zijn echter
geen partij34 in het geschil tussen Slempkes en Nool en de Hoge Raad laat zich
daar dan ook niet over uit. Als eenmaal is vastgesteld dat het bewijs niet
onrechtmatig is verkregen, komen we aan de vraag of het gebruik gerechtvaardigd
is niet meer toe.'s
Het arrest Slempkes~Noo1 zelf geeft daarom strikt genomen geen nieuwe
inzichten omtrent relativiteit,36 de noot van Snijders bij dit arrest daarentegen wel.
Hij is er allerminst gelukkig mee als de overweging van de Hoge Raad zou
betekenen dat onrechtmatig verkregen bewij s altijd zou worden toegelaten als het
maar niet onrechtmatig is verkregen jegens de processuele wederpartij. Als
Slempkes de bandopname zou bemachtigen doorbijvoorbeeld Teerink (een derde)
om te brengen, dan zou dat aan de toelaatbaarheid van het bewijs niets afdoen omdat
het materiaal jegens wederpartij Nool niet onrechtmatig is verkregen." Hij hoopt
echter dat het in de civiele rechtspraak zo ver niet zal komen, maar dat de rechter
in het gegeven voorbeeld tot een belangenafweging zal komen:
`Ik vrees dat wij nog vele weinig verheffende, Pilatusachtige zaken tegemoet kunnen
zien als wij volhouden, dat de wijze waarop bewijsmateriaal is verkregen niet ter
zake doet, zo lang de gebruiker van het bewijsmateriaal maar niet zelf bij de
bewijsvergaring laakbaar heeft gehandeld jegens degene tegen wie hij het

31
32
33

34
35
36
37

HR 7 februari 1992, NJ 1993, 78 m.nt. HJS.
Zo ook Asser in zijn conclusie voor dit arrest. Vgl. ook punt 10 van de conclusie van A-G BiegmanHartogh voor HR 23 mei 1986, NJ ]987, 702 m.nt. EAA, AB 1986, 406 m.nt. HJdR (F[OD).
Al is het de vraag of dat onrechtmatig wasjegens Nool. Asser merkt in zijn condusie (onder nr.2.25)
op dat het gedrag van Zuidema onrechtmatig was jegens Teerink doch niet jegens Nool. Als er al
iemand onrechtmatig heeft gehandeld jegens Nool dan blijft slechts Teerink over die de bandopname
heeft gemaakt. Voor uitsluiting van een bandopname moet evenwel aan een aantal eisen worden
voldaan.
En in het geval van Teerink: geen partij meer.
Of beter gezegd: nog niet leiden tot, want openbaarmaking van de bandopname kan an sich nog
onrechtmatig zijn (zie ~ 3.3.2).
Idem M. Kremer, `Onrechtmatige bewijsgaring in het civiele geding; aantekeningen bij een
uitkijkoperatie', TCR 1995, p.21-27, m.n. noot 5.
Kremer daarentegen vindt dat met een strafrechtelijke vervolging voor het misdrijf de kous af is.
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bewijsmateriaal gebruikt. Daar staat uiteraard het belang van de waarheidsvinding
tegenover, een belang dat ook in civilibus respectabel valt te achten. Maar behoort
dan niet telkens in concreto beoordeeld te worden ofdit belang der waarheidsvinding
wel opweegt tegen het belang van een zindelijk, rechtens verantwoorde bewijsvergaring? Is het wel verantwoord om die afweging in abstracto op voorhand te elimineren
door te oordelen dat het er niet toe doet of de bewijsvergaring laakbaar is indien
de gebruiker van het bewijsmateriaal maar niet jegens zijn wederpartij laakbaar
handelt? Dient men bijv. het belang dat bewijs niet door moord verkregen wordt
wel ondergeschikt te maken aan het belang bij het boven water komen van een of
meer beledigingen?'38

Dat Snijders concludeert tot een belangenafweging is niet eens zo heel opmerkelijk.
Dat is namelijk wat de civiele rechter doorgaans doet als hij heeft te oordelen over
de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs (zie ~ 6.2.4). Toch mag
het opvallend heten dat de kritiek op het relativiteitsvereiste juist uit civielrechtelijke
hoek komt, terwijl in strafrechtelijke kring - waar men al jaren vertrouwd is met
deze relativering van de bewij suitsluitingsregel - daar pas in 1999 voor het eerst
kanttekeningen bij werden geplaatst.39 Nu zou in het strafrecht - in het gegeven
voorbeeld -naar alle waarschijnlijkheid de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie worden uitgesproken. Maar in minder ernstige gevallen kan onrechtmatig
handelen jegens een derde niet leiden tot bewijsuitsluiting. In de Verenigde Staten
is het vaste jurisprudentie om bewijs toe te laten als het jegens een ander
onrechtmatig is verkregen. Het vereiste van `standing' is echter niet van kritiek
gespeend gebleven. Die kwam er, heel in het kort, op neer dat de bescherming
die het vierde amendement biedt ernstig teniet wordt gedaan, zolang schending
van dit amendement jegens derden ongesanctioneerd blijft (zie nader ~ 4.2.5.1).
Causaliteit
Waar we in het strafrecht vier causaliteitsgebreken kunnen onderscheiden (te weten:
ontbreken causaliteit; ingehaalde causaliteit, alternatieve causaliteit en theoretisch
alternatieve causaliteit, zie ~ 4.2.5.2), zijn we met het vraagstuk van de causaliteit
in het civiele recht vrij snel klaar: het is niet bepaald een issue in de literatuur en
rechtspraak. We kunnen aannemen dat ook in het civiele recht bewijs niet wordt
uitgesloten als het causale verband tussen de onrechtmatige handeling en het
bewijsmateriaal ontbreekt.40

De weerbarstige materie van de verboden vruchten blij ft echter in het civiele
recht onderbelicht. Dit is goed te verklaren. Er is weinig behoefte aan een leerstuk
waaruit blijkt wanneer nog wel van een verboden vrucht kan worden gesproken

38
39
40
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Zie zijn noot bij HR 12 februari 1993, NJ 1993, 599
Zie E. Prakken, `De strafprocessuele Schutznormleer gerelatíveerd?', NJB 1999, p. 245-250.
Andere redenen om bewijs terzijde te schuiven daargelaten.
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en wanneer niet, omdat het primair onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal
doorgaans al wordt toegelaten. In het strafrecht is het uitgangspunt daarentegen
dat het primair onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal wordt uitgesloten. Dit lot
is de verboden vrucht doorgaans eveneens beschoren tenzij een gebrek in de
causaliteitsketen aan het licht komt. De vraag naar de toelaatbaarheid van de
vruchten van onrechtmatig verkregen bewij s komt in het strafrecht een groter belang
toe dan in civiele zaken. Hoewel aan het causaliteitsvraagstuk bij onrechtmatig
verkregen bewijs in civiele zaken nagenoeg geen aandacht is geschonken, betekent
dat geenszins dat de verboden vruchten altijd zullen worden toegelaten. Zo is het
bijvoorbeeld toegestaan om stukken die wellicht onrechtmatig zijn verkregen te
kopiëren alvorens ze aan de `rechthebbende' te retourneren.41 Of de inhoud ervan
vervolgens ook tot het bewijs mag worden gebezigd, is aan de rechter.'Z Een
belangenafweging blijft ook in dat geval aangewezen. Net als in het strafrecht valt
de verboden vrucht onder hetzelfde regime als het primair onrechtmatig verkregen
bewijs.
Had ook op rechtmatige wijze kunnen worden verkregen43
In de civielrechtelijke jurisprudentie komt de vraag of onrechtmatig verkregen
bewijs toelaatbaar is, als het ook op rechtmatige wijze had kunnen worden
verkregen, niet (expliciet) naar voren. In het civiele recht kan deze figuur een rol
spelen als het materiaal via de wederpart~ op rechtmatige wijze had kunnen worden
verkregen. Het gaat dan om materiaal dat in het bezit was van partij A en dat op
onrechtmatige wijze in de handen van partij B is gekomen. Partij A had het
materiaal ook zelf in het geding kunnen brengen en daardoor de onrechtmatige
bewijsgaring kunnen voorkomen (vgl. art. 6:101 BW). Geredeneerd zou kunnen
worden dat partij A daartoe zelfs gehouden was en derhalve zelf onrechtmatig
handelt door te frustreren dat de rechter van deze informatie kennis kan nemen.
Met de invoering van art. 21 Rv is voor een figuur die onrechtmatig verkregen
bewijs toelaatbaar acht als het bewijs ook op rechtmatige wij ze had kunnen worden
verkregen, in de - nabije - toekomst een rol weggelegd. Dit hangt samen met het
tot volle wasdom komen van de mededelingsplichten in het civiele recht.44 De
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot herziening van het burgerlijk

41
42
43

44

Hof Amsterdam 20 november 1964, NJ 1965, 422 (Groen~Sembodja Malaya). Zie ook HR 1 juli
1982, NJ 1983, 682 m.nt. JCS (Codicíl).
HR 1 juli 1982, NJ 1983, 682 m.nt. JCS (Codicil).
Dit is een bewerking van mijn bijdrage `Alternatieve bewijsverkrijging. Over de toelaatbaarheid
van onrechtmatig verkregen bewijs dat ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen',
in: H.J.R. Kaptein (red.), Onrechtmatig verkregen bewijs, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 9-23,
i.h.b. p. 11 en 12.
Zie over mededelingplichten W.A.J.P. van den Reek, Mederfetingsplichten in het burgertijk
procesrecht: Beschouwingen over de verhouding tussen rle rechter en partijen en tussen parlijen
onderlingnaarNederlnnds en Engels recht (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
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procesrecht spreekt niet voorniets over `aanscherping van processuele mededelingsplichten'.45 In concreto heeft dit tot opneming van art. 21 Rv geleid. Deze bepaling
luidt:
`Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en
naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de
rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.'

Deze bepaling is in het licht van de waarheidsvinding geformuleerd. De rechtsregel
uit het arrest Goosen~Goosen4ó is erin terug te vinden. Deze rechtsregel houdt in
dat een partij niet vrij is in het verzwij gen van voor de wederpartij gunstige feiten.
Gebeurt dit toch, dan kan het vonnis vemietigd worden in een herzieningsprocedure.
Als onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele geding wordt gebracht dat
voor de beslissing van de rechter van belang is, is het mijns inziens heel wel
denkbaar dat de rechter op grond van de zojuist genoemde bepaling het bewijs,
hoewel onrechtrnatig verkregen, toch toelaatbaar acht omdat het ook op rechtmatige
wijze had kunnen worden verkregen.47 Dit zal ik illustreren aan de hand van een
- fictief - voorbeeld. In een geschil omtrent het recht op alimentatie brengt de
ex-echtgenoot Hans een bandopname in het geding. Op deze band is een telefoongesprek opgenomen dat Hans met zijn ex-echtgenote, laten we haar Rita noemen,
voerde. In dit gesprek geeft Rita toe dat zij samenleeft met haaz huidige vermogende
vriend. Rita stelt zich op het standpunt dat Hans zonder haar toestemming het
gesprek heeft opgenomen. Dit geeft Hans toe. Rita verzoekt om uitsluiting van
de gewraakte bandopname. De rechter wijst dit verzoek niet toe. Rita had immers
de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naaz waarheidaan moeten
voeren. Nu zij deze verplichting niet heeft nageleefd, kan de rechter daaruit de
gevolgtrekking maken die hij geraden acht, in casu het toelaten van onrechtmatig
verkregen bewijs. Doordat Rita relevant bewijsmateriaal en daarmee een deel van
de waarheid heeft achtergehouden, is zij mede debet aan de onrechtmatige
bewijsgaring. Zij had immers de hele situatie kunnen voorkomen door te voldoen
aan haar mededelingsplichten.4S Wachter wees daar al op:

45
46
47

48
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Kamerstukken II 1999-1000, 26855, nr. 3, p. 6.
HR 4 oktober 1996, NJ 1998, 45 m.nt. HJS onder 46.
Zie ook B. Wachter, `Beeld-en geluidsopnamen als middelen tot het vergaren van bewijs in civiele
procedures', Bijbind Industriëte Eigendom 1985, p. 263-268, op (o.a.) p. 264: 'Wanneer de één
de ander in het verzamelen of bijbrengen van dat bewijs belemmert, wordt het hierboven genoemde
recht van die ander om de waarheid boven water te brengen aantast. Verdedigbaar is daarom die
ander binnen bepaalde grenzen toe te staan zich van onconventionele middelen te bedienen ten
einde het verbroken evenwicht te herstellen.'
Met andere woorden: door het bewijs uit te sluiten zou haar procesleugen ongestraft blijven. In
de Duitse literatuur is deze gedachtegang zowel verdedigd als verguisd. Zie voor een uiteenzetting
M. Kremer, Onrechtmntig verkregen bewijs in civiete znken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p.169-170, 229-233, 282 .

Consequenties civief recht
`Naarmate één van de procespartijen zich meer onttrekt aan hetgeen in redelijkheid
aan medewerking gevergd mag worden, zal men eerder moeten accepteren [curs.,
MCDEJ, dat de ander zich bedient van middelen, welke de effecten van dit gebrek
aan medewerking teniet doen.'49

Als partijen de voor de beslissing relevante feiten waarheidsgetrouw en volledig
hadden aangevoerd, dan had het bewijs ook op rechtmatige wijze kunnen worden
verkregen. In gevallen waar de waarheidsplicht is verzaakt, zal mijns inziens het
bewijsmateriaal eerder worden toegelaten. Dit betekent echter niet dat de partij
die geen volledige openheid van zaken heeft gegeven daardoor vogelvrij is
verklaard. Ook de waarheidsvinding inhet kader van schending van de waarheidsplicht is begrensd. De (mate van) schending van de waarheidsplicht speelt een
rol in de belangenafweging.
Bewijsnood
In de hiervoor behandelde casus had Hans gebruik gemaakt van onrechtmatig
verkregen bewijs, terwijl wederpartij Rita rechtmatig over de informatie kon
beschikken. Op het moment dat Rita met een beschuldigende vinger wijst naar
de onrechtmatige bewijsgaring door Hans kan haar de bal worden teruggekaatst
door te wijzen op de door haar geschonden waarheidsplicht. Een belangenafweging
dient vervolgens uit te wijzen of het materiaal kan worden toegelaten. Een stapje
verder dan in de hiervoor behandelde situatie kan nog worden gegaan als het
bewijsrisico ligt bij de partij (Hans) die zich bedient van onrechtmatig verkregen
bewijs dat ook op rechtmatige wijze (van Rita) had kunnen worden verkregen.
Dit heeft te maken met de bewijspositie. De partij op welke de bewijslast rust,
zal - als deze daarbij in gebreke blijft - daarvoor tevens het risico dragen. Dit
betekent dat als deze partij er niet in slaagt het bewijs te leveren voor stellingen
waarbij de bewijslast op hem rust, deze stellingen onaannemelijk zijn. Op het
moment dat deze partij niet dreigt te slagen in het leveren van dit bewijs, is er sprake
van bewijsnood. Als er sprake is van bewijsnood, dan kan dat de toelaatbaarheid
van bewijsmateriaal bevorderen, zo zou ik willen verdedigen. so Van een dergelijke
bewijsnood was sprake in het FIOD-arrest.s'
In deze zaak ging het om de vaststelling van alimentatieverplichtingen. De
vrouw stelde dat haar gewezen echtgenoot meer inkomsten had dan hij had
opgegeven. Ter adstructie bracht zij een rapport van de FIOD in het geding. De
49
50
51

Slotzin van B. Wachter, `Beeld- en geluidsopnamen als middelen tot het vergaren van bewijs in
civiele procedures', Bijbfad lndustrrëfe Eigendom 1985, p. 263-268.
Zie over bewijsrisico en bewijsnood 1. Giesen, Bewijs en aansprakefrjkheid (diss. Tilburg), Den
Haag: Boom 2001.
HR 23 mei 1986, NJ 1987, 702 m.nt. EAA, AB 1986, 406 m.nt. HJdR. Vgl. ook Rb Rcermond
25 februari 1998, JAR 1998~79 waarbij het passeren van een bewijsaanbod door de kantonrechter
een schending van een fundamenteel rechtsbeginsel opleverde.
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FIOD had haar een strafrechtelijk proces-verbaal verstrekt, waaruit bleek dat haar
ex-echtgenoot gesjoemeld had met zijn fiscale cijfers. De man stelde zich op het
standpunt dat van deze gegevens geen gebruik mocht worden gemaakt, omdat dat
een inbreuk op de privacy zou inhouden.sZ Het proces-verbaal mocht volgens de
Hoge Raad tot het bewijs worden gebezigd. Tegenover het recht van de man op
bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer staat het recht op alimentatie van
de vrouw. Ter bescherming van dit laatste recht werd het proces-verbaal tot het
bewij s toegelaten. Daarvoor werden twee hier van belang zijnde redenen genoemd.
In de eerste plaats rustte op de vrouw de bewijslast dat haar voormalige echtgenoot
een hoger inkomen had dan hij deed voorkomen. Bovendien weegt het belang van
de vrouw zwaarder omdat zij anders in bewijsnood zou komen, of zoals de Hoge
Raad het formuleert:
`omdat voor haar andere mogelijkheden om vorenbedoeld bewijs te leveren
nauwelijks aanwezig waren's'

Volgens annotator Alkema geeft deze overweging er blijk van dat de privacyschending gerechtvaardigd was, want `nodig in een democratische samenleving'.sa
Voorgaande laat evenwel onverlet dat zelfs bij hoge bewijsnood niet iedere
verkrijging geoorloofd is.ss In een uitspraak waarbij het bewijs werd uitgesloten,
lag het bewijsrisico ook bij de partij die het bewijs wilde gebruiken. In deze
verzekeringszaak wilde de verzekeraar de door de polis gedekte inbraakschade
niet uitkeren. De verzekeraar riep daartoe de nietigheid van de verzekeringspolis
in, omdat de verzekeringnemer bij het aangaan van de overeenkomst feiten omtrent
zijn justitieel verleden zou hebben verzwegen. Als getuige nam de verzekeraar
een politie-ambtenaar mee, die de antecedentenkaart van de verzekeringnemer
voorlas. Daarmee schond deze ambtenaar zijn geheimhoudingsplicht. Een
belangenafweging hoefde niet te volgen, omdat de wetgever daarin al had voorzien.
`Het belang dat de burgerheeft bij ontoegankelijkheid van omtrent hem bestaande
justitiële en politiële registers [slaat de wetgever hoger aan, MCDE] dan het - op
zichzelfwellicht gerechtvaardigde-belang dat zijn medeburgers kunnen hebben
bij kennis van de ín die registers opgeslagen gegevens.'sb

52
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A-G Biegman spreekt in dit kader van `privacy-van-portemonnee'. Zie haar conclusie voor HR
23 mei 1986, NJ 1987, 702 m.nt. EAA, AB 1986, 406 m.nt. HJdR (FIOD).
HR 23 mei 1986, NJ 1987, 702 m.nt. EAA, AB 1986, 406 m.nt. HJdR (r.o. 3.1 onder c).
In de zin van art. 8 lid 2 EVRM.
Vgl. voor het `bestuursrecht' Hof 's-Gravenhage 22 mei 1986, JABW 1987~24 waar in een
bijstandszaak werd overwogen dat `een gemeente wel degelijk behoort af te wegen of een privacygevoelig onderzoek als het onderhavige door een bepaalde `tip' wordt gerechtvaardigd'.
Hof Amsterdam 2 juli 1981, NJ 1982, 537.

Conseguenties civiel recht

6.2.3.3

Conclusie

In het civiele recht worden veelal dezelfde relativeringen als in het strafrecht
aangebracht op de bewijsuitsluitingsregel, te weten relativiteit en causaliteit.s' Als
in het strafrecht voldaan is aan het vereiste van relativiteit en causaliteit wordt het
bewijs - uitzonderingen daargelaten - uitgesloten. In het civiele recht geven de
relativerende rechtvaardigingsgronden zelden een defrnitiefantwoord op de vraag
naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Wel vormen ze een
belangrijke indicatie. Wanneer zoals in het geval van het ontbreken van relativiteit,
de bewijsgaring niet jegens de wederpartij maar jegens een derde onrechtmatig
is, zal het bewijs doorgaans worden toegelaten. Bewijsuitsluiting zal pas in beeld
komen als de verkrijging jegens de derde als zeer ernstig valt aan te merken. Ook
de vraag of de wederpartij de waarheidsplicht heeft geschonden, geeft een
belangrijke indicatie. Hoe meer deze partij zijn waarheidsplicht verzaakt, hoe groter
de kans dat onrechtmatig verkregen bewijs wordt toegelaten. Dit wordt zelfs nog
versterkt wanneer de bewijslast rust op de partij die het onrechtmatig verkregen
bewijs in het geding wil brengen en anders in bewijsnood zou geraken. A1 met
al is wel duidelijk dat, ook bij aanwezigheid van een relativerende rechtvaardigingsgrond, in het civiele recht doorgaans nog een belangenafweging plaatsvindt.
6.2.4

Belangenafweging

Uit het vorenstaande kwam reeds naar voren dat de belangenafweging bij de vraag
naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in civilibus centraal
staat. In deze paragraaf wordt de belangenafweging om die reden nader onder de
loep genomen.
6.2.4.1

Vooraf

De benadering van de vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs inhet civiele proces wijkt sterk af van die in het strafrecht.58 In het strafrecht

57

58

In het strafrecht is er nog een derde relativering aangebracht `schade'. Het ging in die gevallen
steeds om een processueel verzuim (verzuim de cautie te geven). In het civiele recht is niet snel
sprake van een processueel verzuim in het geval van onrechtmatige bewijsgaring. Een uitzondering
daarop is de onrechtmatige rechterlijke bewijsgaring (zie ~ 3.3.1). Het gaat dan doorgaans om
schending van het verdedigingsbeginsel waardoor het moeílijk voorstelbaar is dat de partij die niet
is gehoord daardoor niet in zijn belangen zou zijn geschaad.
Zie o.a. W.H. van Soeren, `Onrechtmatig verkregen bewijs in de civiele procedure', AA 1986, p.
483-489; W.L. Haardt, `Bewijs en balans', in: W.1. van derNat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen
(Heemskerk-bundel), Utrecht: Lemma 1991; J.L.M. Elders,Onrechtmatigverkregen bewijs en het
burgerlijk geding, NJB 1990, p. 1479-1483; W.D.H. Asser, Grenzen ann de wanrheidsvinding in
burgerlijke zaken. Heiligt het doet de óewijsmidtlelen? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991.
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volgt bewij suitsluiting min of ineer uit de omstandigheden van het verzuim, terwij 1
in het civiele recht sprake is van een belangenafweging. Haardt stelt:
`De bevindingen waartoe men in het strafproces is gekomen aangaande onrechtmatig
verkregen bewijs, zijn waardevol, maar niet zonder meer toepasbaar op het burgerlijk
proces: er moeten daar andere belangen worden afgewogen en die hebben daar
soms een ander gewicht.'S9

Als de burgerlijke rechter geconfronteerd wordt met onrechtmatig verkregen bewijs,
weegt hij de belangen die worden gediend met het recht doen op basis van de
materiële waarheid af tegen de belangen die geschonden zijn bij de bewijsgaring.
Het dilemma waar de civiele rechter zich voor geplaatst ziet werd al in 1977 door
de Groningse pachtkamer als volgt verwoord:
`Met Willemsen (gedaagde, MCDE) kan de pachtkamer het eens zijn, dat het moreel
verwerpelijk is, indien men een gesprek heimelijk opneemt. Wel rijst dan terstond
de vraag of het dan niet eveneens moreel verwerpelijk is, dat een partij zich verzet
tegen het aan het licht brengen van de waarheid.'6o

De belangenafweging valt meestal ten gunste van de waarheidsvinding uit.b'
6.2.4.2

Literatuur

Niet alleen in de rechtspraak, maar ook in de literatuur wordt veelal gepleit voor
een belangenafweging. Diverse auteurs hebben getracht richtlijnen te formuleren
voor deze weging van belangen. Van Soeren was de eerste die criteria opstelde
welke tezamen als richtsnoer voor de rechter kunnen gelden bij de belangenafweging.bZ Door Haardtó3 worden deze criteria grotendeels onderschreven en ook nadien
wordt in de literatuur `de belangenafweging als maatstaf verdedigd.'64 Het
afwegingskader ziet er als volgt uit:
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W.L. Haardt, `Bewijs en balans', in: W.J. van der Nat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen
(Heemskerk-bundel), Utrecht: Lemma 1991, p. 94.
Ktg. Groningen 2 maart 1977, NJ 1977, 581.
Zie Hof Amsterdam 2 juli 1981, NJ 1982, 537; HR 1 juli 1982, NJ 1983, 682 m.nt. JCS (Codicil);
HR 23 mei 1986, NJ 1987, 702 m.nt. EAA, AB 1986, 406 m.nt. HJdR (FIOD); HR 14 april 1989,
NJ 1990, 712 m.nt. CJHB en JCS ( BenckiserlStaat); Rb Roermond 17 oktober 1990, NJ 1991,
639; HR 27 november 1992, NJ 1993, 569 m.nt. HJS; HR 12 februari 1993, NJ 1993, 599 m.nt.
EAA en H1S; Rb Groningen 15 december 1972, NJ 1973, 324; Ktg. Groningen 2 maart 1977, NJ
1977, 581; HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850 m.nt. EAA (DriessenNan Gelder); HR 7 februari
1992, NJ 1993, 78 m.nt. H1S (Slempkes~Nool).
W.H. van Soeren, ' Onrechtmatig verkregen bewijs in de civiele procedure', AA 1986, p. 483-489.
W.L. Haardt, `Bewijs en balans', in: W.J. van der Nat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen
(Heemskerk-bundel), U[recht Lemma 1991.
M. Kremer, Onrechtmarig verkregen bewijs in civiele zaken ( diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p. 272. Met zijn prcefschrift kwam een kentering in deze eensgezindheid.

Consequenties civiel recht

1.

In bepaalde gevallen kan volgens Van Soeren de bewijsgaring dermate
onrechtmatig zijn dat bewijsuitsluiting altijd geboden is. Aan een belangenafweging komt de rechter dan niet toe.bs Van Soeren denkt hierbij, art. 1401
(thans 6:162) BW indachtig, aan de eerste onrechtmatige-daadscategorie:
strijd met een wettelijke plicht. Bewijs dat door diefstal is verkregen zou in
deze optiek nooit toelaatbaar zijn: `De wetgever heeft bepaalde handelingen
juist strafbaar gesteld om burgers te beschermen.'66 Het toelaten van het
bewijsmateriaal zou derhalve de bedoeling van de wetgever frustreren. Van
Soeren lijkt bij de inname van dit standpunt niet geheel doordrongen te zijn
van de reikwijdte van deze categorie. Dit blijkt als Van Soeren stelt dat er
bij een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer een belangenafweging dient
te volgen en in dat kader een kort-gedinguitspraak bespreekt inzake het
onderscheppen van brieven. Van Soeren heeft hiermee een wat ongelukkig
voorbeeld gekozen, omdat het onderscheppen van brieven straft~aar is gesteld
in art. 201 Sr. De strafwet omvat velerlei strafi~epalingen die kunnen worden
overtreden bij onrechtmatige bewijsgaring; niet in alle gevallen zal dit
automatisch tot bewijsuitsluiting moeten leiden. De privé-detective die in
het geheim een foto maakt van een café-bezoeker zal daarbij wellicht in
overtreding zijn (vgl. art. 441b Sr), maar die foto zal in het civiele geding
toch niet voetstoots van bewijs worden uitgesloten. Ook in die gevallen zal
het aankomen op een belangenafweging. De strekking van Van Soerens

2.

redenering is echter helder: er zijn gevallen waarin een rechter niet aan een
belangenafweging toekomt, omdat de ontoelaatbaarheid van het bewijs met
de ernst van de onrechtmatigheid is gegeven.
Als de ontoelaatbaarheid niet op voorhand duidelijk is,b' volgt er een
belangenafweging. Daarbij speelt volgens Van Soeren een viertal elementen
een roLbg
A. De ernst van de onrechtmatige bewij sgaring. Het plaatsen van afluisterapparatuur in andermans woning kan bijvoorbeeld een ernstigere inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer zijn dan het opnemen van een telefoongesprek door één van de gesprekspartners.
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67
68

W.H. van Sceren, `Onrechtmatig verkregen bewijs ín de civiele procedure', AA 1986, p. 483-489;
W.L. Haardt, `Bewijs en balans', in: W.1. van der Nat-Verhage e.a. (red.), Vorm en wezen
(Heemskerk-bundel), Utrecht: Lemma 1991.
W.H. van Soeren, t.a.p., p. 486.
Bij Van Sceren zijn de mogelijkheden: inbreuk op een subjectiefrecht; strijd met de maatschappelijke
zorgvuldigheid en strijd met de goede zeden.
Volgens Van Soeren is deze opsomming niet uitputtend: `dat bovengenoemde omstandigheden
niet los van elkaar gezien mogen worden en dat de rechter mogelijk nog andere omstandigheden
in zijn overwegingen zou kunnen betrekken.' W.H. van Soeren, `Onrechtmatig verkregen bewijs
in de civiele procedure', AA 1986, p. 483-489; i.h.b. p. 488.
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B.

De mate waarin de bewijsvergarende partijó9 andere (bij voorkeur
rechtmatige) verkrijgingsmogelijkheden van bewijsmateriaal ter
beschikking stonden. Het uit het strafrecht bekende subsidiariteitsbeginsel
lijkt hier zijn intrede te doen. Dit beginsel houdt in dat `op een voor de
betrokkenen minst bezwarende wijze moet worden opgetreden'.'o Ook
het andere strafrechtelijke beginsel van redelijke en billijke belangenafweging zou hier mijns inziens kunnen worden meegewogen. Ik doel
hierbij op het proportionaliteitsbeginsel waaruit volgt `dat er een redelijke
verhouding moet zijn tussen [de] wijze van optreden en het beoogde
doel'." Mijns inziens zou niet alleen een rol moeten spelen of voor de
bewijsgarende partij rechtmatige vergaringsmethoden (ik zou daaraan
willen toevoegen: of minder in de persoonlijke levenssfeer ingrijpende
middelen) voorhanden waren. Ook dient daarbij te worden meegenomen
of deze partij gezien de op het spel staande belangen er beter in het
geheel van af had kunnen zien het bewijs op onrechtmatige wijze te
verkrijgen. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is bij een belang
van bijvoorbeeld E 25,-'Z al snel buiten proporties.

C.

De houding van partijen73 met betrekking tot de morele mededelingsen waarheidsplichten. Hier treffen we de in de ~ 6.2.3.2 behandelde
figuur van `onrechtmatig verkregen bewij s dat ook op rechtmatige wijze
had kunnen worden verkregen' aan. Het gaat dan om de situatie waarin
de wederpartij had kunnen voorkomen dat het bewijs onrechtmatig zou
worden vergaard door dit bewijs niet achter te houden.

D.

De mate waarin de wederpartij het recht heeft geschonden. Deze
schending van het recht heeft volgens Van Soeren betrekking op de
onrechtmatige gedraging van de wederpartij die onderwerp van geschil
is, maar kan volgens Asser ook de opstelling van de wederpartij in de
procedure betreffen.74 Het meewegen van het slechte gedrag van de
wederpartij lijkt Asser twijfelachtig:
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Niet te verwarren met de onder punt 2C behandelde figuur, waar het gaat om door de we~terpartij
op rechtmatige wijze te verschaffen materiaal.
G.J.M. Corstens, Het Ne~ferlands strajprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 67.
G.J.M. Corstens, Het Ne~lerlands strajprocesrecht, Amhem: Kluwer 2002, p. 67.
Bij een vordering van E 25,- kan men sowieso beter afzien van civielrechtelijke stappen.
In het bijzonder de wederpartij.
Resp.W.H.vanSoeren,'Onrechtmatigverkregenbewijsindecivieleprocedure',AA1986,p.483489 en W.D.H. Asser, Grenzen ann de wnarheirlsvinding in óurgerlijke zaken. Heitigt her doel
Ae bewijsmidde(en? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991, p. 16.
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`want men mag in beginsel niet de duivel met Beëlzebub uitdrijven.
Het proces mag niet ontaarden in een oog-om-oog, tand-om-tandspel.''s

Ik sluit me hier, voor wat betreft het meewegen van het onrechtmatige
gedrag van de wederpartij dat onderwerp van geschil is, bij aan. De
opstelling van de wederpartij in de procedure speelt daarentegen wel
degelijk een rol in de belangenafweging. Ik zou deze onder punt C willen
scharen. Ik vind daarvoor ook steun bij Asser die vervolgens betoogt:
`Wat de rechter echter wel in zijn beoordeling mag betrekken is de
vraag in hoeverre de wederpartij door zijn gedrag de onoirbare wijze
van bewijsvergaring heeft uitgelokt ofbewerkstelligd, omdat hem dan
een beroep op die onrechtmatigheid van de bewijsgaring niet behoort
toe te komen.'76

Het gaat om de vraag die wordt opgeworpen in de ondertitel van Assers
preadvies: `heiligt het doel de bewijsmiddelen?'. Het doel is bijvoorbeeld
het afweren van een vordering of het verkrijgen van alimentatie. Het
onrechtmatig handelen van de wederpartij aan de kaak stellen, is echter
geen doel op zich."

6.2.4.3

Duitsland

Voorgaand rechterlijk beslissingsschema is nauw verwant aan de Duitse `DreiSph~ren-Theorie'. Ik heb deze theorie reeds uiteengezet in ~ 2.3.1.5, maar zal hem
hier met een op het civiele recht gerichte invulling behandelen:
1.

2.

Als bij de bewijsgaring de kern van het `Persbnlichkeitsrecht' wordt geraakt,
mag het bewijs nimmer worden toegelaten. Een belangenafweging blijft bij
een inbreuk op de `Menschenwurde' achterwege.
Is bij de bewijsgaring niet de `Menschenwurde' maar een ander deel van het
`Persónlichkeitsrecht' geschonden, dan volgt er een belangenafweging. Het
belang dat met bescherming van het privéleven is gediend, wordt in dat geval
gezet tegenover het belang dat het onderwerp van de procedure is.

A. De ernst van de onrechtmatigheid speelt hierbij een belangrijke rol.
Naarmate de inbreuk op het `Persánlichkeitsrecht' verder van de kern
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W. D.H. Asser, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het doel de bewijsmiddelen? (NVvP), Deventer: Kluwer 1991, p. ]6.
W. D.H. Asser, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke znken. Heiligt het daelde bewijsmiddelen? (NVvP), Deventer: Kluwer ]991, p. 16.

Zelfs niet als het een actie uit onrechtmatige daad betreft; het doel is dan het verkrijgen van
schadevergoeding of het door de rechter laten opleggen van een ge- of verbod.

257

Hoofdstuk 6

B.

C.

van het grondrecht is verwijderd, legt het belang dat gediend is met het
privéleven minder gewicht in de schaal.
Niet alleen de emst van de inbreuk maar ook de vraag of andere
(rechtmatige) middelen voorhanden waren speelt bij de belangenafweging
een rol. Dat onrechtmatig bewijs wellicht eenvoudiger is te vergaren
of overtuigender bewijs oplevert is niet voldoende; de bewijsgaring dient
`notwendig und unvermeidbar' te zijn.78 Naast subsidiariteit is ook
proportionaliteit van belang. In principe is het niet mogelijk een
schadevergoedingverzoek terzake van belediging te staven met een
onrechtmatige bandopname. Beide belangen wegen in dit geval even
zwaar. Maar een verweer ter zake is met een onrechtmatige bandopname
wel mogelijk. In zo'n geval wordt immers degene die zich op een
dergelijke manier verweert, door de wederpartij in een procedure
betrokken.79
Uit het voorgaande blijkt al dat de opstelling van de wederpartij een rol
kan spelen in de belangenafweging. Als de wederpartij de ander in een
positie brengt waarbij slechts onrechtmatig verkregen bewij s een uitweg
biedt, zal gebruik hiervan eerder worden toegestaan. Zo speelde in 1955
een zaak waarbij de wederpartij leugens in het proces rondstrooide. Voor
de andere partij was het slechts mogelijk doormiddel van een heimelijk
opgenomen bandopname deze onwaarheden te ontkrachten.80 De inzet

3.

van die bandopname als bewijs werd aanvaard.
Als het `Pers~nlichkeitsrecht' in het geheel niet wordt geraakt bij de
bewijsgaring, dan zijn er geen grondwettelijke beletselen voor toelating van
dit bewijs.

6.2.4.4

Nederlandse rechtspraktijk

Zoals we kunnen constateren, past de Duitse `Drei-Sph~ren-Theorie' als een
blauwdruk op het in de Nederlandse literatuur ontwikkelde beslissingsmodel.81
78
79

80
81
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H. Roggemann, Das Tonbnnd im Verfahrensrecht, Gtittingen: Verlag Otto Schwarz 8c Co 1962,
p. 87-125, i.h.b. p. 106.
Vergelijk in dit verband het adagium `in pari delicto portior est condicio defendentis' (bij gelijke
overtreding is de positie van gedaagde sterker). Zie met verdere literatuurverwijzingen, M.J. van
Laarhoven, `Unclean Hands in the Netherlands', in: J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis 8c
H.A. W. Vermeulen (red.), Beginselen van contractenrecht, Deventer: W. E.J. Tjeenk Willink 200Q
p. 59-74, p. 60.
KG 3 juni 1955, aangehaald in H. Roggemann, Das Tonband im Verfahrensrecht, Góttingen: Verlag
Otto Schwarz 8c Co 1962, p. 87-125, i.h.b. p. 105.
In het Duitse rech[ schuilt de onrechtmatigheid in de inbreuk op een door de Grondwet beschermd
belang. In het Nederlandse civiele rech[ gaat het, zoals we in ~ 3.2.3.3 hebben gezien, bij de
onrechtmatige bewijsgaring om een inbreuk, gemaakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. In het Nederlandse civiele recht zal niet zozeer de koppeling met de Grondwet worden
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In het Nederlandse model wordt de derde stap weliswaar niet expliciet genoemd,
maar deze volgt logischerwijs uit de voorafgaande twee. Het betreft in dat geval
immers rechtmatig verkregen bewijs, want te respecteren belangen van de
wederpartij zijn daarbij niet geschonden. In de Nederlandse rechtspraak vinden
we het beslismodel uit de literatuur terug. Dat daarbij ook de derde stap wordt
gezet blijkt duidelijk uit het arrest DriessenNan Gelder:
`Een en ander rechtvaardigt de slotsom dat het enkele zonder toestemming van
de gesprekspartner op een geluidsband vastleggen van een telefoongesprek nog
geen inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer oplevert,
maar dat daarvoor bijkomende omstandigheden vereist zijn.[...] te deze is van
zodanige inbreuk immers in elk geval geen sprake, aangezien hetgeen dienaangaande
over en weer is gesteld geen andere conclusie toelaat dan het híer betrof een in
het zakelijk verkeer tussen twee directeuren van bedrijven gevoerd telefoongesprek
met een geheel zakelijke inhoud.'B2

Sphcire 1
In de Nederlandse rechtspraak stuitte de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewij s in een aantal gevallen reeds af, omdat inbreuk was gemaakt op een bijzonder
deel van het privéleven. Te denken valt aan schending van het briefgeheim en het
in het geding brengen van medische gegevens.g' In het laatste geval kon de vraag
of de verkrijging van het materiaal onrechtmatig was zelfs in het midden blijven,
omdat:
`het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) voorzoverdat
waarborgt het niet bij derden bekend worden van iemands medische gegevens, een
absoluut karakter heeft in dier voege dat dit recht in beginsel valt in te roepen
tegenover iedere derde [...]'.84

Geconcludeerd kan worden dat het briefgeheim en het medisch geheim worden
geacht onder het `kernbereiki85 van het recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer te vallen.8ó Dat impliceert uitsluiting van met aantasting van dat recht
verworven bewijs.
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gelegd, maar eerder met art. 8 EVRM . Wat hier ook van zij, de facto gaat het zowel in Duitsland
als in Nederland om eenzelfde type inbreuk: die op de persoonlijke levenssfeer.
HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850 m.nt. EAA.
Resp. pres. Rb Utrecht 5 februari 1981, KG 1981~8 en pres. Rb Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982,
277. Zie ook Rb Utrecht 16 september 1998, NJkorr 1998, 83 waar het ging om door de werkgever
onderschepte e-mail die privécorrespondentie bevatte.
Pres. Rb Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982, 277.
Zie over de kernrechtmethode ~ 8.4.1.3.
Zie over deze en andere vormen van vernouwelijke communicatie en de mate waarin zij bescherming
genieten, J.A. Hofland, Vertrouwelijke communicatie: Een rechtsvergelijkenAe studie over tie
geheimhouding van communicarie in grondrechtelijk perspectiejnaar internationnal, Nederlands
en Duits recht (diss. VU), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, i.h.b. p. 459-465.
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Sphiire 2
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een belangenafweging achterwege blijven
omdat bij de bewijsgaring inbreuk is gemaakt op een recht dat een absoluut karakter
heeft, bijvoorbeeld als het gaat om medische gegevens. Een belangenafweging
is derhalve eerder regel dan uitzondering. Bij deze belangenafweging speelt een
aantal zaken een rol, waaronder de in ~ 6.2.3.2 beschreven relativerende
rechtvaardigingsgronden.
Zo'n belangenafweging treffen we niet alleen aan als het gaat om de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs, maar ook meer in het algemeen
als het erom draait of een inbreuk op een grond- of inensenrecht gerechtvaardigd
is in het licht van de toegestane beperkingen daarop. Dit was aan de orde in het
bekende arrest over de bespiede Edamse bijstandsvrouw.g' In deze zaak hield de
adjunct-directeur (K) van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) het liefdesleven
van zijn buurvrouw nauwlettend in de gaten. In een bepaalde periode kwam er
geregeld een man bij de buurvrouw over de vloer die daar ook de nacht doorbracht.
De buurman, zijnde de adjunct-directeur K, lichtte daarover een medewerker van
de sociale dienst in, met het verzoek een heronderzoek naar het recht op bijstand
te gelasten. De uitkering aan de buurvrouw werd evenwel onverminderd voortgezet.
Driekwart jaar later volgde er een tweede memo met hetzelfde verzoek. Inmiddels
was de identiteit van de man achterhaald en ook werd in dat memo van K vermeld
dat de buurvrouw gearmd met hem liep en tevens met hem op vakantie was geweest.
Vier en een halfjaar later wordt de uitkering van de buurvrouw stopgezet omdat
zij een economische eenheid zou vormen met de bewuste man. Dit besluit werd
genomen mede op grond van de informatie die door buurman K was verstrekt.
Dit laatste heronderzoek was voorafgegaan door vier andere onderzoeken waarin
steevast tot de slotsom werd gekomen dat de uitkering onverminderd gecontinueerd
moest worden. De buurvrouw kwam pas van de spionagepraktijken van buurman
K op de hoogte toen zij haar dossier besloot in te zien. Zij voelde zich door de
buurman bespied en startte een kort geding om aan zijn activiteiten een einde te
maken.
De gedragingen van K maken in beginsel inbreuk op het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer van de buurvrouw. Dat wil echter nog niet zeggen
dat de buurman ook onrechtmatig heeft gehandeld, omdat - in aansluiting op art
81id 2 EVRM - sprake kan zijn van een rechtvaardigingsgrond.88 Of in dit geval
een rechtvaardigingsgrond kan worden aangenomen is een zaak van feitelijke aard
en de Hoge Raad verwijst de zaak derhalve naar het hof. Wel geeft de Hoge Raad
87
88
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HR 9 januari 1987, NJ ] 987, 928 m.nt. EAA, AB 1987, 231 m.nt. FHvdB.
Dit stuitte op veel kritiek. Voor een aantal auteurs had de kous in dit geval af mceten zijn met het
vaststellen van de inbreuk op de privacy. Vgl. A. van Baalen, `De Hoge Raad en de administratieve
huwelijksoplegging', NJB 1987, p. 754-758; B.F. de 1ong, 'De burger klikt, de rechter wikt', NJB
1987, p. 758-762; L. Verhey, `Edamse bijstandsvrouw', NJCM-bulletirr 1987, p. 294-305.
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enige aanwijzingen waarmee het hof rekening dient te houden bij beantwoording
van de vraag of de door de buutman gemaakte inbreuk op het recht van de
buurvrouw op eerbiediging van haar privéleven wordt gerechtvaardigd door het
belang dat de sociale dienst heeft bij het beschikken over deze gegevens:
`Daarbij zal het aankomen op een waardering van de emst van die inbreuk tegenover
het gewicht van dat belang, zulks mede in aanmerking genomen omstandigheden
als: de lengte van de periode waarover "met een zekere regelmaat" door K[de
buurman, MCDE] de voormelde constateringen zijn gedaan en doorgegeven; het
"met een zekere regelmaat" blijven verzamelen en doorgeven van deze gegevens,
die van intieme aard waren, in verband met de vraag of zij iets nieuws brachten
ten opzichte van de feiten die reeds bij de GSD bekend waren; het feit dat K het
oordeel of het voortzetten van het verzamelen en doorgeven van die gegevens
opportuun was, niet heeft overgelaten aan de daartoe bevoegde ambtenaren van
de GSD; en in verband met dit alles ook het feit dat hij zowel buurman of
buurtgenoot van G[de buurvrouw, MCDE] was als adjunct-directeur van de GSD
met het inzicht en de invloed die hij aan deze functie kon ontlenen.'89

In deze aanwijzingen van de Hoge Raad keren twee van de drie omstandigheden
terug die bij de belangenafweging in het kader van de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs een rol spelen.

A.

De ernst van de onrechtmatigheid wordt als eerste genoemd blijkens de vraag
naar de duur van de gedragingen van de buurman. Naarmate de periode
waarover de vrouw werd bespied langer duurt, wordt de onrechtmatigheid
ernstiger. Zo kan een observatie die lang duurt het etiket stelselmatig
verkrijgen hetgeen een ernstigere inbreuk impliceert.

B.

Dat ook gekeken wordt naar proportionaliteit en subsidiariteit volgt uit de
vraag naar de noodzaak van het blijven verzamelen en doorgeven van
gegevens van de buurvrouw. Twee kanttekeningen worden daarbij gemaakt.
Allereerst is het de vraag of de gegevens iets nieuws aan het licht brachten
(proportionaliteit). Daarnaast speelt de vraag of de buurman uberhaupt had
moeten afzien van verdere verslaglegging van de activiteiten van zijn
buurvrouw en dit aan de daartoe bevoegde instanties had moeten overlaten
(subsidiariteit). Bij dit alles dient ook nog in ogenschouw te worden genomen
dat de buurman uit hoofde van zijn functie anders had dienen te handelen.

In de zaak van de Edamse bij standsvrouw is het derde punt in de belangenafweging
bij de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs niet van belang. Dit is
niet verwonderlijk omdat `de opstelling van de wederpartij in het proces' specifiek
is toegesneden op de kwestie van het onrechtmatig verkregen bewijs of- in meer
89

HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 m.nt. EAA, AB 1987, 231 m.nt. FHvdB, r.o. 4.7.
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algemene zin-op procesrechtelijke (probleem)situaties. In het onderhavige geval
ging het over een mogelijke rechtvaardigingsgrond van inbreuken op de privacy,
een materieelrechtelijke kwestie derhalve.
In deze zaak kwamen twee van de drie elementen van de tweede `Sphiire'
aan de oppervlakte. Echter, dat alle drie de elementen van de tweede `Sph~re' in
`onrechtmatig verkregen bewijs'-zaken een rol spelen, blijkt uit het volgende.
A. Ernst van de inbreuk
In het regeringsjaar 1975-1976 werd al onderkend dat de ernst van de inbreuk een
belangrijke rol speelt bij de vraag naar de (onhechtmatigheid van de bewijsgaring.
Uit de memorie van toelichting op art. 10 Grondwet blijkt dat er verschillende
gradaties zijn in het geval dat inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke
levenssfeer:
`Een handeling, die op het ene terrein als een ongeoorloofde inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer moet worden aangemerkt, kan elders geoorloofd zijn.
Sommige terreinen van het menselijk leven hebben een zo intiem karakter, dat elke
ongewenste waarneming ervan een ongeoorloofde aantasting van de privacy inhoudt.
Op andere gebieden is gewone zintuiglijke waameming toegelaten, maar is de
vastlegging ervan een ongeoorloofde aantasting. Ook is mogelijk dat niet de
vastlegging maar slechts de publikatie van het geregistreerde ongeoorloofd is.
De aard en de mate van intimiteit van hetgeen omtrent een ander wordt waargenomen of gepubliceerd is hierbij van groot gewicht.'~

De ernst van de inbreuk hoeft `echter niet het enige te zijn wat voor de toelaatbaarheid van belang is', zo vervolgt de toelichting. Daarmee zijn we aanbeland bij de
volgende twee omstandigheden van de tweede `Sphi3re'.
B.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Een mooi staaltje van belangenafweging liet de Schiedamse kantonrechter zien
op 8 juli 1997.91 Na een reeks van diefstallen uit een voorraadkast in de kantine
besloot een werkgever een camera te installeren. Hiermee kwam aan het licht dat
een medewerker een paar blikjes frisdrank en een pak koffie had meegenomen.
Op grond van deze diefstal wil de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen.
De vraag waar de kantonrechter vervolgens voor werd gesteld was die van de
toelaatbaarheid van de bandopname. De werknemer vond dat het plaatsen van een
verborgen videocamera een schending van de privacy inhield.92 Een verborgen
camera zou in zijn optiek pas mogen worden geplaatst, als er geen andere middelen
90
91
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Kamerstukken II 1975~76, 13 872, nrs. 1-5, p. 41.
Ktg. Schiedam 8 juli 1997, JAR 1997I189.
Ook op de Universiteit van Tilburg zijn medewerkers niet gediend van verborgen camera's: W.
Kok, `Verborgen camera zorgt voor onrust', Univers 15 februari 2001, p. 22.
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voorhanden waren. Andere middelen, zoals het bijeen roepen van een vergadering
en het plaatsen van een ander slot op de kast, waren nog mogelijk geweest. Met
andere woorden, de werknemer deed een beroep op het subsidiariteitsbeginsel.
De kantonrechter zag dit anders. De werkgeefster had gepoogd de diefstallen
een halt toe te roepen mede door er op te wijzen dat bij diefstal ontslag op staande
voet kon volgen. Een ander slot zou wellicht een einde maken aan de diefstallen,
maar daarmee kon niet worden vastgesteld wie de diefstallen had gepleegd. De
werkgever `had een gerechtvaardigd belang om te achterhalen wie van haar
werknemers het in hem ofhaar gestelde vertrouwen schond'.93 Het was in het bedrijf
verder niet ongebruikelijk dat camera's werden gebruikt en de werknemers waren
daarvan ook op de hoogte gesteld. Daarnaast was de camera zo geïnstalleerd dat
deze specifiek en alleen was gericht op de betreffende voorraadkast. Dit alles
overziend vond de kantonrechter dit geen onredelijk middel (een proportionaliteitstoets):
`Indien en voorzover al aangenomen zou moeten worden dat door het maken van
deze video-opnamen de privacy van de werknemers geschonden zou worden staat
daar tegenover het zwaarwegende belang van de waarheidsvinding en de
gerechtvaardigde aanspraken van Romi [werkgeefster, MCDE] op de bescherming
van haar eigendommen, welke laatstbedoelde belangen in de gegeven omstandigheden prevaleren boven verweerders belang bij privacybescherming.'94

Na toetsing aan het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel stond de
kantonrechter het gebruik van de videobanden derhalve toe.
C.
Opstelling van de wederpartij in de procedure
De laatste omstandigheid die in het civiele recht een rol speelt als het gaat om de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs, is de opstelling van de
wederpartij in de procedure. Ik ben op dit aspect al uitgebreid ingegaan.95 Ik volsta
op dit punt dan ook met een citaat van de Kantonrechter te Delft:
`In het civiele recht is het immers niet zo dat een partij die bewijsbaar onware feiten
stelt, vrijuit gaat enkel en alleen omdat er een smet zou kleven aan de middelen
waarmede de wederpartij die onwaarheid kan aantonen.'96

Meer in het algemeen geldt als uitgangspunt dat ingeval de ene partij zijn
processuele waarheidsplicht heeft verzaakt, het op onrechtmatige wijze boven tafel
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Ktg.
Ktg.
In ~
Ktg.

Schiedam 8 juli 1997, JAR 1997~189.
Schiedam 8 juli 1997, JAR 1997~189.
6.2.3.2 onder `Had ook op rechtmatige wijze kunnen worden verkregen'.
Delft 3 oktober 1991, Prg. 1992, 3720.
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brengen van het daarmee verborgen gebleven materiaal door de andere partij, eerder
is toegestaan.
Sphcire 3

De laatste stap in het beslissingsschema is wellicht het eenvoudigst: als er niet
onrechtmatig is gehandeld, dan is daarmee de toelaatbaarheid gegeven.97 Dat dit
toch eenvoudiger lijkt dan het is, zal ik illustreren aan de hand van een voorbeeld.
In een zaak die speelde voor rechtbank Amsterdam was een werknemer op
staande voet ontslagen omdat hij geprobeerd had werknemers en handelsagenten
van zijn werkgeefster te werven voor een in oprichting zijnde concurrerende
onderneming. Als bewijs daarvan diende een tweetal aan de werknemer gerichte
faxen. De werkgeefster was op dubieuze wij ze in het bezit van deze faxen gekomen.
Deze faxen zaten namelijk in een map die op het bureau van de werknemer was
aangetroffen door zijn chef. De werkgeefster hoefde echter niet aan te tonen dat
zij de faxen niet op onrechtmatige wijze had verkregen, zoals de werknemer
betoogde. De werkgeefster had de verkrijgingswijze uit de doeken gedaan.
Bovendien was de persoonlijke levenssfeer niet geschaad, omdat de faxen een
zakelijke inhoud hadden en op de werkplek waren aangetroffen.98 Kennis nemen
van deze stukken door de chef van de werknemer was wel onbeleefd en ongepast.
Maar die ongepastheid was onvoldoende om daaruit te concluderen dat de faxen
als onrechtmatig verkregen terzijde moeten worden geschoven. Als de faxen uit
de tas van de werknemer zouden zijn gestolen, dan zou de zaak anders hebben
kunnen liggen. De rechtbank ging echter voorbij aan deze stelling, omdat de
werkgeefster dit gemotiveerd had ontkend. Het had derhalve op de weg van de
werknemer gelegen `op dit punt een voldoende concreet bewijsaanbod te doen,
hetgeen hij heeft nagelaten.i99
In casu was volgens de rechter de verkrijging dus weliswaar onbeleefd en
ongepast, doch niet onrechtmatig (genoeg). Als de bewijslast anders was verdeeld,
had de zaak heel anders kunnen uitpakken. Het is immers over het algemeen even
ondoenlijk om aan te tonen dat stukken uit een tas zijn weggenomen als om aan
te tonen dat ze in een map op het bureau zijn aangetroffen.

Geconcludeerd kan worden - zoals ook al in DriessenNan Gelder'~ werd
gedaan - dat het in de derde `Sph~re' veelal gaat om bewijsgaringen die zich
afspelen in de zakelijke sfeer. In die gevallen is immers de persoonlijke levenssfeer
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Behoudens - maar ik val in herhaling- het geval waarin de openbaarmaking an sich onrechtmatig
is (zie ~ 3.1.1).
Rb Amsterdam 20 mei 1998, JAR 1998I135.
Rb Amsterdam 20 mei ] 998, JAR 19981135.
HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850 m.nt. EAA ( zie voor het betreffende citaat het begin van ~
6.2.4.4).
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niet geschaad.'o' De scheidslijn tussen zakelijke sfeer en privésfeer is echter niet
altijd even gemakkelijk te trekken, zoals het voorbeeld van de faxen laat zien.'oZ
6.2.4.5

Conclusie

In het civiele recht is een vergelijkbare figuur als de Duitse `Drei-Sph~ren-Theorie'
te ontwaren. Aan de hand van drie stappen kan de rechter nagaan of het bewijs
toelaatbaar is. Wanneer inbreuk is gemaakt op een grondrecht dat absoluut
gehandhaafd dient te worden, dan kan het daardoor verkregen materiaal niet tot
het bewijs worden gebezigd (fase 1). In het andere uiterste (fase 3) is er in het
geheel geen inbreuk gemaakt op een grondrecht en is de toelaatbaarheid `nicht
in Frage'. Doorgaans belanden we echter in de tweede fase, die van de belangenafweging.
In dat geval spelen drie elementen een rol: de ernst van de inbreuk;
proportionaliteitlsubsidiariteit en de opstelling van de wederpartij in de procedure.
Met de in ~ 6.2.3 behandelde relativerende rechtvaardigingsgronden (relativiteit,
causaliteit en `had ook op rechtmatige wijze kunnen worden verkregen') kan dit
kader worden aangevuld. De daar behandelde casuïstiek geeft in wezen een meer
geabstraheerde belangenafweging weer. Het vereiste van `had ook op rechtmatige
wijze kunnen worden verkregen' valt naadloos samen met `de opstelling van de
wederpartij in de procedure'. Causaliteit en relativiteit daarentegen zijn niet zo
eenvoudig onder te brengen bij één der elementen van de `Drei-Spháre-Theorie'.
Zij kunnen echter mede bepalend zijn voor de vaststelling van de toelaatbaarheid
van het bewijsmateriaal. Bij de belangenafweging dienen zowel de drie elementen
als de relativerende rechtvaardigingsgronden in ogenschouw te worden genomen.
6.2.5

Alternatieven

In het civiele recht zijn net als in het strafrecht geluiden te horen die gaan in de
richting van alternatieven voor bewij suitsluiting. Het hoofdargument is ook in het
onderhavige rechtsgebied dat bewijsuitsluiting de waarheidsvinding belemmert.
Aan de discussie omtrent alternatieven voor bewijsuitsluiting is een belangrijke
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Herhaald in pres. Rb 's-Gravenhage 13 juli 1989, KG 1989I440.
Vgl ook punt 2.28 van de conclusie van Asser voor HR 14 april ]989, NJ 1990, 712 m.nt. CJHB
en JCS (BenckiserlStaat): 'Zoals gezegd was de "privacy" van Benckiser niet aan de orde. In elk
geval was door Benckiserniet gesteld dat de inhoud van die stukken haar"privacy"raakte. En andere
belangen van Benckiser die zich tegen kennisneming van de betrokken stukken zou verzetten zijn
niet gesteld, voorzover ik het zie. Een afweging van haar belangen (die op eerbiediging van haar
"privacy" ofandere) en het zwaarwegende belang bij waarheidsvinding behcefde dan ook niet plaats
te vinden.'
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impuls gegeven met de dissertatie van Kremer.'o' Kremer verwerpt de bewijsuitsluitingsregel, omdat er volgens hem geen juridische grondslag voor is. De rechter
hoeft onrechtmatig verkregen bewijs niet buiten beschouwing te laten. Als aan
de onrechtmatige verkrijgingswijze sancties moeten worden verbonden, dan biedt
het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht in zijn optiek daarvoor voldoende
mogelijkheden.
Het strafrechtelijk alternatief komt er op neer dat als de onrechtmatige
verkrijging een delict oplevert, de bewijsgaarder hiervoor strafrechtelijk vervolgd
kan worden. Niets nieuws onder de zon: dat kan nu ook al. Als alternatief was
het nog niet eerder geopperd. Het lijkt me ook geen echt alternatief, omdat de
mogelijkheden reeds naast elkaar bestaan.'~ Het één sluit het ander niet uit en
dat dient wat mij betreft zo te blijven. Inderdaad zal, zoals Kremer beweert, van
strafrechtelijke handhaving een preventief effect uitgaan, maar met bewijsuitsluiting
worden nog meer doelen nagestreefd dan het voorkomen van toekomstige
normovertredingen. Om ook tegemoet te komen aan het demonstratiedoel en de
reparatiegedachte dient een oplossing binnen de procedure te worden gezocht.'os
Buitenprocessuele consequenties zijn geen alternatiefvoorbewijsuitsluiting; zij
hebben een bestaansrecht naast elkaar.
Ook van het andere door Kremer voorgestelde alternatief, de schadevergoedingsactie uit onrechtmatige daad, ben ik niet gecharmeerd omdat het hier om een
buitenprocessuele mogelijkheid gaat. Een lik-op-stukbeleid, dat wil zeggen een
gevolg direct in de oorspronkelijke procedure, is de meest geschikte manier om
onrechtmatige bewijsgaring te voorkomen. Door schadevergoeding in de plaats
te stellen van bewijsuitsluiting, wordt mijns inziens een averechts effect bereikt.
De calculerende burger zal een afweging maken tussen het belang dat in de
procedure op het spel staat en een eventuele schadevergoeding die hij moet betalen
voor de onrechtmatige bewijsgaring.'ob In zekere zin gaat het om het afkopen van
onrechtmatig gedrag. De bewijsuitsluiting beoogt daarentegen normconform gedrag
af te dwingen, hetgeen mij als een nastrevenswaardig doel voorkomt. Ook voor

103
104
105

106

266

M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken (diss. Groningen), Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999.
Van Dale: Groot woordenboek hedendaags Nederlnnds (tweede druk) omschrijft altematief als:
I) andere mogelijkheid dan de geijkte 2) stel van twee mogelijkheden waaruit gekozen mcet worden.
Hoewel in de civielrechtelijke literatuur niet expliciet gerept wordt over de drie doelen van
bewijsuitsluiting, kan aangenomen dat deze dezelfde zijn als in het strafrecht. Preventie: het
voorkomen van tcekomstige onrechtmatige bewijsgaring. Demonstratie: de rechter kan zich
distantiëren van onrechtmatige bewijsgaring. Reparatie: de wederpartij wordt processueel in de
positie gebracht als was het materiaal nooit verkregen. De geringe aandacht voor de doelen van
bewijsuitsluiting in het civiele recht kan wellicht worden verklaard door het gegeven dat, in
tegenstelling tot het strafrecht, de geschiktheid van de sanctie vrijwel buiten kijf staat (zie noot
8).
Tijdens de verdediging van zijn prcefschrift liet Kremer het bedrag van f 50,- vallen dat in een
zaak als schadevergoeding was toegekend voor een inbreuk op de privacy.
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de schadevergoedingsactie uit onrechtmatige daad zie ik uitsluitend een rol
weggelegd naast de bewijsuitsluitingsregel, niet als een alternatief daarvan.'o'
Een andere actie uit onrechtmatige daad, die Kremer overigens buiten
beschouwing laat, is de zogenaamde verbods- of gebodsactie. Als de bewijsgaring
een onrechtmatige daad oplevert, dan zou in plaats van schadevergoeding ook een
verbod tot gebruikmaking van het materiaal kunnen worden gevorderd. Ook zou
het dan mogelijk moeten zijn dat de rechter de wederpartij opdraagt het materiaal
te vernietigen. Dit zou een preventieve vorm van bewijsuitsluiting kunnen worden
genoemd. De rechter is daartoe echter niet snel genegen, zo volgt uit een arrest
van de civiele kamer van de Hoge Raad.108 De eiser in deze zaak had letsel
opgelopen als gevolg van een aanrijding met een bij Aegon de wederpartij
verzekerde auto. Aegon erkende de aansprakelijkheid, maar stelde een onderzoek
in naar de gestelde bewegingsbeperkingen die het resultaat zouden zijn van de
door de aanrijding ontstane whiplash. Tijdens dit onderzoek zijn zondermedeweten
van betrokkene (al schaatsend, op het dak klimmend en de hond uitlatend) foto's
en video-opnamen gemaakt. Ook zijn vragen gesteld aan twee van zijn voormalige
werkgevers. Tussen partijen is een bodemprocedure aanhangig over het al dan
niet door Aegon vergoeden van de schade die de man door het ongeluk stelt te
hebben geleden. De man start vervolgens een kort geding waarin hij onder meer
vordert dat Aegon wordt vetplicht tot afgifte aan hem van het verzamelde materiaal
enloftot vernietiging van eventuele kopieën, althans dat Aegon de vrije beschikking
over het materiaal wordt ontzegd. Het hof oordelend in hoger beroep kan evenmin
als de president van de rechtbank tot het oordeel komen dat de handelwijze van
Aegon een inbreuk op de privacy oplevert. Aansluitend overweegt het hof inet
betrekking tot de vorderingen in kort geding.
'De vorderingen van [eiser] strekken er onmiskenbaar toe het door Aegon
verzamelde materiaal aan Aegon te ontnemen en uitsluitend in handen van [eiser]
te doen geraken, zodat het voor Aegon onmogelijk is het als bewijs in de
bodemprocedure te gebruiken. Nu op voorhand niet kan worden aangenomen dat
Aegon het materiaal nict als bewijs mag gebruiken, is het bij uitstek aan de
bodemrechter over de toelaatbaarheid ervan te oordclen.''o9

Een ge- of verbodsactie om `bewijsuitsluiting' reeds in een eerder stadium te
bewerkstelligen, zal niet snel slagen. Bovendien kleeft daaraan het nadeel van het
moeten instellen van een aparte procedure. Voor een partij die echter verwacht
107
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Hetgeen nu ook al gebeurt. Vgl. Rb Utrecht 25 september 1996, JAR 199716 waarin na een
belangenafweging het bewijs gebruikt mag worden, maar de rechtbank rekening houdt met de
onrechtmatigheden over en weer bij het vaststellen van de ontslagvergceding. Zo ook Ktg. Schiedam
8 juli 1997, JAR 1997I189 bij de kostenveroordeling.
HR 31 mei 2002, RvdW 2002, 93.
Rechtsoverweging 4.11, weergegeven in HR 31 mei 2002, RvdW 2002, 93.
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daarmee de eigenlijke rechtszaak te voorkomen, wellicht toch de moeite waard.
Als de rechter immers tot het oordeel komt dat bij de bewijsgaring de privacy is
geschonden en het gebruik van het materiaal verbiedt, blijft er misschien
onvoldoende bewijs over om de procedure voort te zetten.
Tot slot mijn belangrijkste punt van kritiek als het gaat om alternatieven voor
bewijsuitsluiting in het civiele recht. Een alternatief is vaak pas nodig indien zich
bij de bestaande mogelijkheid problemen voordoen. Dit laatste is in het civiele
recht niet het geval. De bewijsuitsluitingsregel wordt niet rucksichtslos toegepast
in het civiele recht zoals mijn analyse van de jurisprudentie heeft laten zien. De
rechter kijkt naar alle omstandigheden van het geval en over het algemeen wordt
onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal toelaatbaar geacht. De (gepubliceerde)
gevallen waarin het bewijsmateriaal werd uitgesloten in een civiele procedure zijn
op één hand te tellen. Wanneer het bewijs wordt uitgesloten, dan was de
verkrijgingswijze ook uitzonderlijk onbehoorlijk. De bewijsuitsluitingsregel in
het civiele procesrecht elimineert derhalve uitsluitend de uitwassen bij de
bewij sverkrijging. Dat lijkt me een goede zaak en zeker geen probleem. Alternatieven die geen verbetering brengen in de bestaande situatie, kunnen wat mij betreft
buiten beeld blijven.

6.3

Resumé

De rechter in civilibus die geconfronteerd wordt met onrechtmatig verkregen bewijs,
kan op basis van art. 152 Rv dit bewijs uitsluiten. Hij zal daartoe echter niet snel
genegen zijn. Hij heeft ook goede argumenten voor die terughoudendheid: de
belangrijkste reden is dat de waarheidsvinding met uitsluiting niet is gediend. Toch
zijn er gevallen waarin de onrechtmatige bewijsgaring noopt tot bewijsuitsluiting.
Het in de literatuur en rechtspraak ontwikkelde beslissingsschema voor de rechter
vertoont daarbij veel overeenkomsten met de Duitse `Drei-Sph~ren-Theorie'. Een
genuanceerde toepassing van de bewijsuitsluitingsregel is in het civiele recht het
fraaie resultaat. Aan alternatieven voor de bewijsuitsluitingsregel is derhalve in
het civiele recht geen behoefte.
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7.1

Inleiding

In zowel het strafrecht als het civiele recht is sprake van een genuanceerde
toepassing van de bewijsuitsluitingsregel. Deze toepassing is in beide gevallen
de resultante van een belangenafweging. De belangen die in deze afweging met
name een rol spelen zijn de waarheidsvinding aan de ene kant en de rechtsbescherming aan de andere kant. Deze twee waarden hebben een verschillend gewicht
binnen het strafrecht en het civiele recht: in het strafrecht geeft de rechtsbeschermingsgedachte eerder aanleiding om bewijs uit te sluiten en in het civiele recht
is het de waarheidsvinding die de rechter er vaak van weerhoudt dit ook te doen.
Toch is in beide rechtssferen op dusdanige wijze vorm gegeven aan het instrument
van de bewijsuitsluiting dat gesproken kan worden van een fraai resultaat. Ook
de bestuursrechter moet met het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs
balanceren tussen waarheidsvinding en rechtsbescherming. Welke balans heeft
de bestuursrechter gevonden? Die vraag staat in dit hoofdstuk centraal.
7.2

Twee bronnen van onrechtmatig verkregen bewijs

In het bestuursrecht kan het onrechtmatig verkregen bewij s op twee manieren het
systeem binnenkomen. In de eerste plaats kan het materiaal in een bestuursrechtel~ke procedure onrechtmatig zijn verkregen, maar - en dit is meestal het geval het bewijs kan ook in een strafrechtelijk onderzoek onrechtmatig zijn verkregen.
Het overgrote deel van de `onrechtmatig verkregen bewijs' jurisprudentie die men
in het bestuursrecht aantreft, heeft betrekking op uit het strafrecht afkomstig
materiaal.
7.2.1

Fiscale maatstaf

Op het tenrein van het onrechtmatig verkregen bewijs in het bestuursrecht is men
vaak aangewezen op de fiscale tak. Het is ook de belastingrechter geweest die op
1 juli 1992 de uitsluitingsregel definitief op de bestuursrechtelijke kaart plaatste.'
1

HR 1 juli 1992, NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 1992~794 m.nt. ProntVan Bommel (Zwitserse A.G.). Dit arrest is aan een grondige analyse onderwoipen door Wattel
(P.J. Wattel, `Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs', WFR 1992, p.
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De door de belastingkamer van de Hoge Raad ontwikkelde formule bestaat uit
een zestal elementen, die ik eerst even kort zal weergeven.
1) Vooropgesteld wordt dat er `geen rechtsregel bestaat, die ieder gebruik verbiedt
van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen' bewijs in een bestuursrechtelijke
procedure.
2) In ieder geval is gebruik van zulk bewijs niet ongeoorloofd, als het materiaal
niet jegens de belanghebbende op onrechtmatige wijze is verkregen.
3) Ook wanneer voldaan is aan het onder punt 2 genoemde relativiteitsvereiste,
dan nog heeft niet iedere onrechtmatige bewijsgaring uitsluiting van het bewijs
tot gevolg. Dit is slechts het geval als het gebruik van het materiaal in strijd is met
enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel.
4) Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is doorgaans
niet aan de orde wanneer van het bewijsmateriaal ook zonder wettelijke belemmering kennis had kunnen worden genomen.
5) Indien het bewijsmateriaal echter op een wijze is verkregen welke zozeer indruist
tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat
het gebruik ervan onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht,
is ook het gebruik daarvan in fiscalibus niet toegestaan.
6) Het vorenstaande geldt in gelijke mate voor zowel de enkelvoudige belastingheffing als voor de verhoging.
Ik zal de lijn zoals die door de belastingrechter is uitgezet hierna stap voor stap
nalopen. Daarbij zullen mijn analyses zich niet beperken tot de belastingrechtspraak,
maar het gehele bestuursrecht bestrij ken. De opgesomde elementen zijn vaak niet
nieuw; ze zijn veelal afkomstig uit het strafrecht. Een vergelijking met het strafrecht
kan dan ook niet uitblijven ( ~ 8.5). In het navolgende komt ook een enkele keer
een strikt genomen civielrechtelijke zaak naar voren. Het betreft echter steevast
een zaak waarbij de overheid partij is en waarbij het om een materie gaat
waarbinnen niet langer de civiele rechter, maar de bestuursrechter tegenwoordig
als de competente rechter is aangewezen. Tot slot zij nog opgemerkt dat de hiervoor
uiteengezette lijn van de belastingrechter betrekking heeft op onrechtmatig
verkregen bewijs dat in het kader van een strafrechtelijk onderzoek is verkregen.
In het navolgende zal ik evenwel ook betrekken het onrechtmatig verkregen bewijs
dat in een bestuursrechtelijk onderzoek is verkregen. Op het gevolg dat het verschil,
of het materiaal in een bestuursrechtelijk dan wel strafvorderlijk onderzoek is
verkregen, heeft op de toepassing van de uitsluitingsregel, zal ik ingaan in ~ 7.2.2.

1839-1848).
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7.2.1.1

Zelfstandige bestuursrechtelijke uitsluitingsregel

De fiscale kamer van de Hoge Raad laat er geen misverstand over bestaan dat er
in het bestuursrecht geen rechtsregel bestaat die ieder gebruik van strafrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewijs verbiedt.Z De belastingkamer maakt zich daarmee
definitief los van de strafrechtelijke bewijsuitsluitingsregel en onderstreept
bovendien de eigen competentie op dit terrein. Reeds vanaf het eerste moment
dat de bestuursrechter te maken kreeg met een op uitsluiting gericht onrechtmatigverkregen-bewijsverweer heeft hij zich niet geconformeerd aan een voorliggend
strafrechtelijk oordeel. Het verweer van belanghebbende hield doorgaans in dat
de strafrechter het materiaal als onrechtmatig terzijde had geschoven3 en dat hij
van de bestuursrechter om die reden eenzelfde reactie verwachtte. De bestuursrechter ging daar - ook in die vroegste rechtspraak al - niet in mee:
`Anders dan in het strafproces is de beroepsrechter niet gebonden aan stringente
voorschriften enlof rechtsregels aangaande de bewijsrrtiddelen en de waardering
daarvan.'y

In de oude rechtspraak werd de nadruk kennelijk meer gelegd op het verschil in
bewijsstelsels. De belastingkamer benadrukt sinds 1 juli 1992 daarentegen het
zelfstandig rechterlijk oordeel. Beide aspecten zijn aangevoerd als rechtvaardigingsgronden voor een verschillend uitsluitingsregime in het strafrecht en het
bestuursrecht voor strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs. Of deze
verklaringen hout snijden komt in het volgende hoofi~stuk uitgebreid aan de orde
in respectievelijk ~ 8.2.1 en ~ 8.2.2. In dat hoofdstuk wordt eveneens de vraag
behandeld in hoeverre het gerechtvaardigdis dat de bestuursrechter een van het
strafrechtelijk oordeel onafhankelijke lijn hanteert (~ 8.3-8.5). In het onderhavige
hoofdstuk staat de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel centraal.
7.2.1.2

Relativiteit

Zoals we hebben gezien bij de behandeling van de uitsluitingsregel in het strafrecht,
is de toepassing van de uitsluitingsregel daar op drie rnanieren beperkt. Als eerste
beperking kwam het relativiteitsvereiste aan bod. Volgens de belastingkamer van
de Hoge Raad is dit vereiste ook van belang in fiscale zaken. In het belangrijke

2

3
4

Daarmee is niet gezegd dat in het strafrecht onrechtmatig verkregen bewijs wordt uitgesloten; bedceld
zal zijn dat als bewijsmateriaal in het strafrecht is uitgesloten, dit nog niet betekent dat het materiaal
evenmin in een bestuursrechtelijke procedure kan worden gebruikt.
Of zou hebben geschoven als hem om een oordeel was gevraagd. Door seponering van de zaak
bijvoorbeeld was de strafrechter er niet aan te pas gekomen.
Zie CRv6 23 april 1986, RSV 1986I230 en CRvB 22 november 1991 , RSV 1992~199, JSV 1992~1.
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an-est van 1 juli 19925 ketste het cassatiemiddel hier op af. Bij een huiszoeking
bij de accountant van de belanghebbende was materiaal in beslag genomen. In
de strafrechtelijke procedure was reeds vastgesteld dat voor de huiszoeking geen
voorafgaand verlof was verleend en derhalve was deze onrechtmatig. Het gebruik
van het aldus verkregen materiaal tegen de belanghebbende in de fiscaalrechtelijke
procedure was evenwel geen probleem. De huiszoeking was immers uitsluitend
jegens de accountant onrechtmatig, zodat de belanghebbende geen beroep kon
doen op de onrechtmatigheid.
In het strafrecht is er naast voormelde - meest voorkomende - vorm van
relativiteit (wel onrechtmatig jegens een ander, doch niet jegens de verdachte)
nog een andere te onderscheiden. Ik doel op de aanwezigheid van instructienormen
welke in het strafrecht niet het oog hebben op het belang van de verdachte. Ook
in het bestuursrecht komen instructienormen voor. Zo was in de Algemene
Bijstandswet (oud) bepaald dat de betrokkene in kennis moest worden gesteld als
inlichtingen bij derden werden ingewonnen. In HR 12 februari 19936 was deze
kennisgeving achterwege gebleven. De Hoge Raad stelde vast dat het een
instructienorm betrof. Dit betekent echter niet, dat schending van een instructienorm
nooit tot bewijsuitsluiting zou kunnen leiden. De norm strekt er namelijk mede
toe
`het belang te beschermen dat betrokkene onder bijzondere omstandigheden erbij
kan hebben dat de overheid zich van het inwinnen van meerbedoelde inlichtingen
onthoudt. Onder bijzondere omstandigheden kan het inwinnen van zulke inlichtingen
immers wèl inbreuk op het in art. 8 EVRM beschermde recht opleveren.''

Onder bijzondere omstandigheden kan derhalve het achterwege laten van de
kennisgeving onrechtrnatig jegens betrokkene zijn. Het verschil met de strafrechtelijke insttuctienormen is dat die het belang van de verdachte niet waarborgen maar
hooguit bevorderen, terwijl de norm uit de Algemene Bijstandswet (oud) niet alleen
een instructie aan het bestuursorgaan inhoudt, maar tevens het privacybelang van
de burger beoogt te beschermen. Dit laat evenwel onverlet dat ook in het geval
waarin het niet geven van de kennisgeving onrechtmatig was, deze
onrechtmatigheid8 nog niet noopt tot uitsluiting van het aldus verkregen bewijs.9

5
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HR 1 juli 1992, NJ 1994, 62 ] m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 1992~794 m.nt. ProntVan Bommel (Zwitserse A.G.).
NJ 1993, 599 m.nt. EAA en HJS.
Rechtsoverweging 3.3.2 HR 12 februari 1993, NJ 1993, 599 m.nt. EAA en HJS.
AI is het wellicht beter om hier te spreken van onregelmatigheid.
HR 12 februari 1993, NJ 1993, 599 m.nt. EAA en H1S. Zie ook Ktg. Amsterdam 10 januari 1990,
JABW 1990~124.
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7.2.1.3

Schending algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Als voldaan is aan het relativiteitsvereiste, dan nog heeft niet iedere onrechtmatige
bewijsgaring uitsluiting van het bewijs tot gevolg. Dit is slechts het geval als het
gebruik van het materiaal daarenboven in strijd is met enig algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur.' o Reeds in 1982 werd om die reden bewijsmateriaal uitgesloten
in een fiscale procedure. In deze belastingzaak had belanghebbende een zgn.
relaaskaart ondertekend, nadat hem was verzekerd dat niet meer tot naheffing zou
worden overgegaan. De handtekening zou slechts nodig zijn voor administratieve
doeleinden. Op basis van de ondertekende relaaskaart werd toch een naheffingsaanslag opgelegd. De belastinginspecteur handelt in strijd met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur als de, onder deze omstandigheden verkregen, relaaskaart
voor het bewij s wordt gebruikt." Welk beginsel hier is geschonden wordt niet met
zoveel woorden in deze uitspraak vermeld. In zijn arrest van 1 juli 1992 noemt
de Hoge Raad met name het zorgvuldigheidsbeginsel waaraan (in het kader van
de `onrechtmatig verkregen bewij s'-problematiek) bij schending van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur moet worden gedacht.
Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan, zonder dat hoeft te worden
vastgesteld dat het bewijs onrechtmatig is verkregen, ook een zelfstandige grond
zijn voor het uitsluiten van bewijsmateriaal. Deze weg werd eens door de Centrale
Raad van Beroep bewandeld. Opgemerkt zij dat het in dit geval een tamelijk
uitzonderlijke kwestie betrof. Bij een onderzoek door de gemeentepolitie werd
`vastgesteld' dat in een pizzeria een aantal medewerkers `zwart' werkte. De
exploitant van de pizzeria en enkele medewerkers legden vervolgens belastende
verklaringen af, waarvan processen-verbaal werden opgemaakt. Tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek dat daarop volgde, werden de verklaringen op essentiële
punten herroepen. Tot zover niets bijzonders. Voorts voelde de rechter-commissaris
de verbalisanten van de gemeentepolitie afzonderlijk aan de tand en daaruit kwam
naar voren dat zij `wellicht niet een volledig en juist beeld van de gang van zaken
bij de verhoren zouden hebben gegeven.''Z De zaak die uiteindelijk voor de Centrale
Raad speelde had betrekking op de premies werknemersverzekeringen. Volgens
de bedrij fsvereniging zou onvoldoende premie zijn afgedragen en als bewijs daarvan
gebruikte zij de processen-verbaal zoals die waren opgemaakt door de politieambtenaren. De Centrale Raad ging hiermee niet akkoord.

10

11
12

HR 1 juli 1992, NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 1992~794 m.nt. ProntVan Bommel (Zwitserse A.G.); Hof Arnhem 1] november 1982, BNB 1984I1 94, FED 1984I8 m.nt.
Ilsink.
Aldus HofAmhem 11 november 1982, BNB 1984I194, FED 198418 m.nt. llsink, in zijn overweging
ten overvloede.
CRvB 25 mei 1994, FED 1995I137 m.nt. Wattel.
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`De Raad is van oordeel dat aan de bestreden beslissing een essentieel zorgvutdigheidsgebrek kleeft, omdat gedaagde zijn beslissing slechts gebaseerd heeft op de
inhoud van processen-verbaal waarvan de inhoud als zodanig onvoldoende
overtuigend dan wel verifieerbaar blijkt te zijn om op grond daarvan bewezen te
achten dat eiser desbetreffend personeel zwart heeft betaald.'"

De reden voor de Centrale Raad om deze casus niet in de sleutel van het
onrechtmatig verkregen bewijs te plaatsen is volgens annotator Wattel:
`[d]e CRvB kan het uiteraard niet de Bedrijfsvereniging verwijten dat de politie
heeft zitten knoeien.'"

Wattel zoekt het derhalve in de toerekenbaarheid. Het onrechtmatig handelen van
de politieambtenaren is niet aan de bedrijfsvereniging toe te rekenen nu deze daar
op geen enkele wijze de hand in heeft gehad, zo lijkt hij te redeneren.15 Een mijns
inziens meer voor de hand liggende reden om de `onrechtmatig verkregen bewij s'problematiek te omzeilen, is het feit dat het niet slechts om onrechtmatig verkregen
bewijs gaat, maar bovenal om onbetrouwbaar bewijsmateriaal. De aanduiding
`onvoldoende overtuigend dan wel verifieerbaar' ondersteunt mijn verklaring.

Wattel wijst er in zijn aantekening verder op dat de Centrale Raad ook met
een andere benadering tot uitsluiting van het materiaal had kunnen komen. Als
de Centrale Raad de lijn van de belastingrechter had gevolgd, dan had het materiaal
als onrechtmatig verkregen terzijde kunnen worden geschoven.
`Het gaat in casu immers, indien inderdaad sprake is van door opsporingsambtenaren
bewust onjuist opgestelde p.v.'s, om een handelen van de overheid dat "zozeer
indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden
verwacht, dat gebruik (van het aldus verkregen bewijsn~tateriaal; PJW) onder alle
omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht."16

Op het `zozeer indruist'-criterium kom ik nog uitgebreid terug in ~ 7.2.1.5.
7.2.1.4

Causaliteit

Had ook op rechtmatige wijze kunnen worden verkregen

Een voor het bestuursrecht belangrijk onderdeel van de uitsluitingsfonnule van
de belastingrechter is de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat
13
14
15
16
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CRvB 25 mei 1994, FED 1995I137 m.nt. Wattel.
Zie de annotatie van Wattel bij CRvB 25 mei 1994, FED 1995I137.
Zie over tcerekenbaarheid ~ 5.6.1.
P.J. Wattel in zijn annotatie onder CRvB 25 mei 1994, FED 1995I137 met verwijzing naar HR
I juli 1992,NJ1994,621 m.nt. MS,BNB 1992~306 m.nt. Den Bcer,FED 19921794 m.nt. Pront-Van
Bommel en WFR 1992~6038, p. 1839 (Zwitserse A.G.).
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ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen. In het strafrecht krijgt
deze relativering van de uitsluitingsregel nauwelijks aandacht en ook in het civiele
recht staat zij niet bepaald in de belangstelling. In het bestuursrecht daarentegen
is dit één van de voornaamste struikelblokken om een verzoek tot uitsluiting van
onrechtmatig verkregen bewijs te zien slagen.

In het standaardarrest van HR 1 juli 1992"overwoog de belastingkamer over
onrechtmatig verkregen bewijs dat ook op rechtmatige wijze had kunnen worden
verkregen hetvolgende:
`[m]et betrekking tot bewijsmiddelen waarvan de inspecteur, ook indien de
onrechtmatige handelingen van de vervolgende instanties niet hadden plaatsgevonden, zonderwettelijke belemmering kennis had kunnen nemen, kan in het algemeen
van strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet worden gesproken,
zo de inspecteur van deze bewijsmiddelen gebruik maakt.
Daarbij díent in aanmerking te worden genomen dat ingevolge de art. 47 e.v. A WR
belastingplichtigen en, voor zover zij binnen het Rijk een bedrijf of beroep
uitoefenen, derden verplicht zijn om desgevorderd aan de inspecteur gegevens en
inlichtingen te verschaffen dan wel boeken en andere bescheiden ter inzage te
verstrekken.'

Deze redenering vond al snel navolging door de Centrale Raad van Beroep.18 Ter
illustratie: bij een huiszceking zijn documenten gevonden waaruit blijkt dat iemand
met een bijstandsuitkering inkomsten uit arbeid heeft genoten. Deze inkomsten
heeft hij niet doorgegeven aan de uitkeringsinstantie. De sociale dienst besluit op
basis van de documenten tot terugvordering van te veel genoten uitkering over
te gaan. De vraag of er sprake was van een onrechtmatige huiszoeking, kan in het
midden blijven, aldus de Centrale Raad. Het gaat immers om gegevens waarvan
de uitkerende instantie, ook indien de huiszceking niet had plaatsgevonden, zonder
wettelijke belemmering kennis zou kunnen nemen. Alle informatie die van belang
is voor het vaststellen van het recht op uitkering dient namelijk ingevolge de in
art. 30 tweede lid Algemene Bijstandswet (oud)19 neergelegde inlichtingenplicht
te worden verstrekt. Aan het bestaan van deze verplichting is inherent dat de
betreffende gegevens (of het ontbreken daarvan) worden gecontroleerd en
geverifieerd, waarbij in voorkomende gevallen de inzage van financiële gegevens,
met de daarmee gepaard gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, noodzakelijk is.20

17

NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992~306 m.nt. Den Bcer, FED 19921794 m.nt. Pront-Van Bommel
(Zwitserse A.G.).

18
19

CRvB 28 november 1995,JABW 1996I69,JB 19951329 en CRvB 30 januari 1996,JABW 1996162.
Zie thans art. 65 eerste lid Abw.

20

CRvB 28 november 1995, JABW 1996169.
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De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich tot op heden
niet uitgelaten over de vraag of onrechtmatig verkregen bewijs toelaatbaar is als
het ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen. De reden hiervoor
is dat deze vraag doorgaans slechts aan de orde komt bij informatieplichten.Z' Deze
plichten komen van oudsher en voornamelijk voor in de sfeer van de sociale
zekerheid en het belastingrecht. In het milieurecht hebben de informatieplichten
inmiddels ook hun intrede gedaan. Enkele vingeroefeningen door de Afdeling
omtrent de grenzen van de zogenaamde meldingsplicht, hebben reeds plaatsgevonden.ZZ Omdat de Afdeling de lijn aangaande onrechtmatig verkregen bewijs zoals
uitgezet door de belastingrechter grotendeels onderschrijft,Z' is mijn verwachting
dat de Afdeling, ook op het punt van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs dat ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen, de belastingrechter zal volgen. Dat zou betekenen dat de Afdeling, wanneer bij de bewijsgaring
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet in acht zijn genomen, het bewijs
desalniettemin zal toelaten als het zonder wettelijke belemmeringen had kunnen
worden verkregen.
Geen Inevitable Discovery

Uit het voorgaande24 blijkt dat er binnen het bestuursrecht, het civiele recht en
het strafrecht ruimte is voor de gedachte dat onrechtmatig verkregen bewijs
toelaatbaar is als het ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen.
Echter, erbestaan verschillen tussen de bestuursrechtelijke en de civielrechtelijke
benadering aan de ene kant en de strafrechtelijke benadering aan de andere kant.
Allereerst dient in het strafrecht voor toepassing van de, zoals ik het noem,
`onvernujdelijke theoretische alternatieve causaliteit' het onafhankelijke rechtmatige
onderzoekstraject te zijn aangevangen vóór de onrechtmatige bewijsgaring (~
4.2.6.2). In het bestuursrecht en het civiele recht is een tweede onderzoekslijn geen
vereiste en vaak ook niet aanwezig. Zo hebben de belastingplichtige en bepaalde
derden ingevolge art. 47 e.v. AWR de plicht desgevorderd gegevens en inlichtingen
dan wel boeken en andere bescheiden ter inzage te verstrekken. Als deze informatie
pas gevorderd wordt naar aanleiding van de resultaten van de onrechtmatige
bewijsgaring, dan is - indien de in het strafrecht geldende benadering zou worden

21
22
23

24
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Ik heb gekozen voor informatieplichten als overkoepelend begrip voor o.a. inlichtingenplichten
(zoals art. 65 Abw) en medewerkingsplichten (zie bijv. art. 50 AWR).
Zie Vz ABRS 5 september 1994,AB 1995,190 en het vervolg daarop ABRS 12 juli 1995,AB 1996,
164 beide m.nt. FM.
Zie Vz ABRS 3 oktober 1997, JB 1997, 283 m.nt. Marc de Werd, RAwb 1998, 51 m.a. BdeW en
ABRS 4 februari 2000, AB 2000, 242 m.n[. LD, Gsr. 7120~3 m.nt. HH. Zie met betrekking tot de
vraag of de Afdeling de door de belastingrechter uitgezette lijn in zijn geheel heeft overgenomen
t~ 7.2.3.
Enuit~4.2.6.2en~6.2.3.2.

Conseguenties bestuursrecht

gevolgd - dit materiaal te kwalificeren als een verboden vrucht en is geen sprake
van een onafhankelijke onderzoekslijn.
Als tweede verschil wil ik nog wijzen op de onvermijdelijkheid van de
rechtmatige verkrijging. Wil het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het
strafrecht worden aanvaard, dan is een aan zekerheid grenzende mate van
waarschijnlijkheid vereist dat doorzetting van de rechtmatige onderzoekslijn
onverm~delijk tot het bewijs had geleid. In het bestuursrecht en het civiele recht
is het in bepaalde gevallen onzeker dat het bewij s ook daadwerkel~k op rechtmatige
wijze zou zijn gevonden. De bestuursrechter legt op dit punt een ander criterium
aan. Voor de belastingrechter is voldoende dat de inspecteur zonder wettelijke
belemmeringen ook van het materiaal kennis had kunnen nemen. Bovendien betreft
het gegevens die de belastingplichtige en bepaalde derden desgevorderd hadden
dienen te verstrekken. Ook de CRvB spreekt van het ontbreken van wettelijke
belemmeringen en voegt daaraan toe dat het gegevens betreft die de betrokkene
eigener beweging had behoren te melden.25 Een zelfde gedachtegang treffen we
in het civiele recht aan: op de wederpartij rustte de plicht openheid van zaken te
geven. Wattel wijst er op dat er naast wettelijke ook verdragsrechtelijke,
ongeschreven en-vooral - feitelijke belemmeringen kunnen zijn die volgens hem
ook zouden moeten meetellen.Zb Voor het verschil tussen de strafrechtelijke
inevitable discovery en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat
ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen, zijn de feitelijke
belemmeringen cruciaal. In het geval van de inevitable discovery zijn ze fataal,
voor de bestuursrechtelijke figuur zijn alleen wettelijke belemmeringen relevant.
Wettelijke belemmeringen zijn er niet zo snel in bestuursrechtelijke
aangelegenheden. In het belastingrecht en het socialezekerheidsrecht ontbreken
zij vrijwel vanwege de vergaande informatieplichten. Feitelijke belemmeringen
zijn er daarentegen wel, maar die zijn in dit kader voor de bestuursrechter irrelevant.
Ter illustratie van een feitelijke belemmering het volgende voorbeeld. Als een
bijstandsontvanger `zwart' bijklust, dan schendt hij zijn inlichtingenplicht door
deze inkomsten niet op zijn inkomstenverklaring in te vullen. Hij zal trachten deze
bijverdiensten zo goed mogelijk verborgen te houden. Als vervolgens op
onrechtmatige wijze aan het licht komt dat deze inlichtingenplicht is geschonden,
dan wordt met het toelaten van dit bewijs - omdat het ook op rechtmatige wijze
had kunnen worden verkregen-als het ware een fictie aangenomen. Dat het bewijs
ook feitelijk op rechtmatige wijze zou zijn verkregen lijkt mij onwaarschijnlijk
en derhalve niet `onvermijdelijk'. Zonder het onrechtmatig verkregen bewijs was

25
26

Zie CRvB 28 november ] 995, JABW 1996~69, CRvB 30 januari 1996, JABW 1996162.
P.J. Wattel, `Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs', WFR 1992, p.
1839-1848, i.h.b. p. 1846.
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de uitkeringsinstantie er misschien nooit achter gekomen dat te veel aan bijstand
was verstrekt.
Als het gaat over de figuur waarin onrechtmatig verkregen bewijs toelaatbaar
wordt geacht als het bewijs ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verla-egen,
nopen de voorgaande verschillen tot de conclusie dat, hoewel in naam gelijk, het
hier om twee verschillende varianten gaat. In beide gevallen is sprake van een vorm
van `theoretische alternatieve causaliteit'. In het civiele recht en het bestuursrecht
is er sprake van een ruime benadering. De strafrechtelijke variant is daarentegen
streng (`onvermijdelijke theoretische alternatieve causaliteit').27

(Doorbroken) causaliteit
Hoewel het in de rechtspraak niet met zoveel woorden wordt gezegd, is het
aannemelijk dat in het bestuursrecht ook bij andere causaliteitsgebreken (dan de
hiervoor behandelde theoretische alternatieve causaliteit) het materiaal niet zal
worden uitgesloten.28 Op verschillende manieren kan een kink in de causaliteitskabel komen waardoor uitsluiting van de vruchten niet langer voor de hand ligt. Eén
van die kabelbreuken, te weten bewijsmateriaal dat ook op rechtmatige wijze had
kunnen worden verkregen, heb ik zojuist behandeld. Een andere mogelijkheid is
dat de causaliteitsketen wordt doorbroken.
Een voorbeeld dat nog het dichtst in de buurt komt van de categorie
`doorbroken causaliteiti29 is het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1992.'0
In deze zaak ging het om het terugvorderen van een ten onrechte genoten
bijstandsuitkering. De hele zaak kwam aan het rollen doordat de belastingdienst
spontaan een afschrift van een samenlevingscontract had opgestuurd aan de
gemeente die de bijstand verleende. Het vennoeden31 rees dat er sprake was van
een economische eenheid, terwij 1 de uitkeringontvangster claimde een alleenstaande
ouder te zijn. Een onderzoek werd gestart door de sociale recherche, waarbij zowel
de vrouw als haar vriend verklaringen aflegden. Zij stelden zich in de procedure
op het standpunt dat deze verklaringen niet als bewijs mochten worden gebruikt,
omdat deze de verboden vruchten waren van het onrechtmatig verkregen

27
28
29

30
31
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Zie in gelijke zin P.]. Wattel, `Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs',
WFR 1992, p. 1839-1848, m.n. p. 1846-1847.
[n Rb Haarlem 14 j uni 1999, USZ 19991329 m.nt. Lenos overweegt de rechtbank dat als onrechtmatig
verkregen bewijs dient te worden uitgesloten, dit lot ook de `vruchten' treft.
De omschrijving van Snijders is een combinatie van respectievelijk alternatieve en doorbroken
causaliteit: 'Bewijslevering langs andere dan onrechtmatige weg (bijv. zoals i.c. dooreen mondelinge
verklaring ter terechtzitting) ís echter niet uitgesloten, ook al zou dat bewijs mede op onrechtmatig
verkregen bewijs of daarop voortbouwend bewijs gebaseerd kunnen worden' (Annotatie Snijders
bij HR 27 november 1992, NJ 1993, 569).
NJ 1993, 569 m.nt. H1S.
Naarhuídigrechtleverteensamenlevingscontract(incombinatiemethethebbenvanhoofdverblijf
in dezelfde woning) een onweerfegbaar vermceden van een gezamenlijke huishouding op (art. 3,
lid 4, onder c, Abw).
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samenlevingscontract. De Hoge Raad ging hier echter aan voorbij, omdat de
rechtbank haar oordeel had gebaseerd op tijdens de zitting gedane verklaringen.
Kennelijk was er in de optiek van de Hoge Raad onvoldoende causaal verband
tussen de verklaringen in het kader van het onderzoek en die voor de rechter. Dit
is echter twijfelachtig, omdat de rechtbank zelf juist een link naar de eerdere
verklaringen legde. Aan de vrouw werd door de rechter gevraagd in hoeverre zij
de afgelegde verklaringen handhaafde. Aan de uitkomst van de zaak verandert
het evenwel niets. Want als het niet rechtsom (via `doorbroken causaliteit') had
gekund dan had het wel linksom (via `had ook op rechtmatige wijze kunnen worden
verkregen') gekund en ook rechtdoor hoorde nog tot de mogelijkheden (van meet
afaan was het onderzoek rechtmatig, omdat zowel de verkrijging als de verstrekking
rechtmatig was geschied (zie ~ 3.4)).3Z
7.2.1.5

Zozeer indruist I Schokkend onbehoorlijk

In de voorgaande paragraaf gaf ik reeds aan dat de eis dat het bewij s niet ook langs
rechtmatige weg had kunnen worden gevonden, een belangrijke drempel vormt
voor het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs. Doordat het bestuursrecht
is doortrokken van allerhande informatieplichten is aan die voorwaarde immers
niet snel voldaan. In welke gevallen wordt onrechtmatig verkregen bewijs dan
nog wel uitgesloten, is de vraag die zich aan ons opdringt. Dit is aan de orde,
wanneer het materiaal op een wijze is verkregen welke zozeer indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het gebruik
ervan onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.33 Van dergelijk
schokkend onbehoorlijk gedrag kan bijvoorbeeld sprake zijn als de FIOD de rechtercommissaris mis- en daardoor verleidt tot het verlenen van een verlof tot
huiszoeking.34 Op deze jurisprudentie kom ik hierna nog uitgebreid terug. Een
ander voorbeeld is dat materiaal is verkregen door middel van schending van een,
al dan niet afgeleid, verschoningsrecht.35 Ook in de voorlopers van het standaardarrest van de belastingkamer had de bestuursrechter bij bewijsuitsluiting ernstig
onrechtmatig overheidsoptreden voor ogen. Het moest dan gaan om een inbreuk

32

33

34
35

Om die reden is de opmerking van Snijders in zijn annotatie onder deze beschikking begrijpelijk:
`Tegelijkertijd een beslissing die meebrengt dat menig [maar niet elk, MCDE] dispuut over de
rechtmatigheid van bewijsmateriaal nog slechts academische betekenis heeft.'
Zie HR 1 juli 1992, NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 1992~794 m.nt.
Pront-Van Bommel (Zwitserse A.G.); HR 9 september 1992, BNB 1992~366 en 367 m.nt. Den Boer;
HR 12 maart 1997, BNB 1997~146 m.nt. Wattel, FED 1997~621 m.nt. Koopman; Pres. Rb Rotterdam,
21 april 1998, JB 1998~154; Vz ABRS 3 oktober 1997, JB 19971283 m.nt. Marc de Werd, RAwb
1998, 51 m.a. BdeW.
HR 9 september 1992, BNB 19921366 m.nt. Den Boer; HR 9 september 1992, BNB 19921367 m.nt.
Den Boer en HR 9 september 1992, BNB 19921368 m.nt. Den Bcer, FED 1992~783 m.nt. ).A. Smit.
HR 12 maart 1997, BNB 1997~146 m.nt. Wattel, FED 1997~621 m.nt. Koopman.
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op de fundamentele rechten van de betrokkene, waarbij gedacht kon worden aan
grond- en mensenrechten.3ó In een belastingzaak werd gesproken van onrechtmatig
verkregen bewijs als het materiaal was verkregen door `dwang, arglist ofbedrog.i37
Verhouding tot andere eisen
Als eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van `schokkend onbehoorlijk' gedrag
van overheidsorganen, is het dan nog relevant of aan de andere eisen uit het
beslismodel van de belastingkamer van de Hoge Raad is voldaan? Ik doel hierbij
op het vereiste van relativiteit en het vereiste van causaliteit (respectievelijk het
tweede en vierde element). Als het gaat om schokkend onbehoorlijk gedrag, is
het dan nog van belang of de verdachte in zijn belang is geschaad of dat het
materiaal ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen? Zoals we in
het strafrecht hebben gezien kan ook zonder dat de belangen van de verdachte
zijn geschonden een niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie worden
uitgesproken. Voldoende is dat het gaat om een ernstige inbreuk op de beginselen
van een behoorlijke strafvervolging.38 In mijn optiek is in gevallen dat de
strafrechter een niet-ontvankelijkheid uitdeelt aan het openbaar ministerie zeker
voldaan aan het `zozeer indruist' -criterium (zie ~ 8.3). Consequent doorredenerend
zou dit betekenen dat wanneer is voldaan aan het `zozeer indruist'-criterium, er
ook geen reden is om het bewijs toe te laten als het materiaal niet jegens de
belanghebbende onrechtmatig is verkregen noch als het materiaal ook op
rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen. Het is echter onzeker of de
bestuursrechter dit ook zo ziet. Wattel wijst daar al in 1992 op. Met betrekking
tot het relativiteitsbeginsel is hij van mening dat
`[s]ommige normschendingen zo emstig kunnen zijn, dat het er niet meer toe doet,
dat de geschonden norm niet specifi ek het belang van de betrokken belanghebbende
beoogt te beschermen. Onder omstandigheden moet bewijsmateriaal ook uitgesloten
kunnen worden, ondanks dat niet voldaan is aan de relativiteitseis. Het is niet
duidelijk of de belastingkamer van de Hoge Raad dat ook wil zeggen met zijn
`zozeer indruisen'-criterium. Ik hoop van wel.i39

36
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Zie CRvB 23 april 1986, RSV 1986I230 en CRvB 22 november 1991, RSV 1992I199, JSV 1992I1.
Ten Berge en Stroink menen dat bewijs in beginsel op allerlei manieren geleverd kan worden, `tenzij
er gebruik wordt gemaakt van bewijsmiddelen die tegen wet of rechtsbeginselen indruisen.' Zie
hun aantekening bij ARRS 28 april 1983, tB~S III, nr. 292.
HR2 maart 1988,FED 1988I529 m.nt. IJzerman,BNB 1988I135 m.nt. Van Dijck. Hetwasoverigens
een overweging van het hof Amsterdam.
HR 1 juni 1999, NJ 1999, 567 m.nt. Sch (Karman).
P.J. Wattel, `Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs', WFR 1992, p.
] 839-1848, m.n. p. 1845-I 846. Wattel borduurt hier voort op hetgeen Doorenbos reeds in het kader
van de relativiteitsleer in het strafrecht te berde bracht ( zie D.R. Doorenbos, `Een absolute relativiteitstheorie?', Delikt en Delinkwenr 1990, p. 21-34).
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Hoewel er geen rechtspraak is die dit bevestigt (of ontkracht), heb ik dezelfde hoop
als Wattel. Als er sprake is van schokkend onbehoorlijk gedrag wordt daarmee
een aanslag gepleegd op de fundamenten van de rechtsstaat. Dit gedrag dient niet
gehonoreerd noch getolereerd te worden. Ook indien met het onrechtmatig
overheidshandelen geen specifiek belang van de belanghebbende is geraakt, dient
het materiaal te worden uitgesloten: het algemeen belang vereist dit.
Voor de vraag of bij schokkend onbehoorlijk gedrag nog het vereiste van
causaliteit een rol speelt, zijn meer aanknopingspunten te vinden. Vrij snel na het
wijzen van het arrest van 1 juli 1992 kwamen drie zaken bij de belastingkamer
van de Hoge Raad.40 In alle drie de zaken luidde het verweer dat de FIOD ter
verkrijging van een verlof tot huiszoeking met opzet de bevoegde instanties zou
hebben misleid door een onjuiste, voor belanghebbende uiterst nadelige voorstelling
van zaken te geven. Dit betoog sneed hout want de Hoge Raad casseerde."
`Indien deze stelling juist zou zijn en tevenszou moeten worden aangenomen dat
de Rechtbank zonder de onjuiste voorstelling van zaken het gevraagde verlofniet
zou hebben verleend [curs. MCDE], brengt zulks mede dat de bij de huiszoeking
in beslag genomen bescheiden zijn verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen
hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het
gebruik van die bescheiden als bewijsmiddel door de Inspecteur ontoelaatbaar moet
worden geacht.72

Uit het gecursiveerde deel kan worden afgeleid dat de Hoge Raad een slag om
de arm houdt en niet wil overgaan tot uitsluiting van het bewijsmateriaal als het
ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen. In één van de drie zaken
wordt door het hofwaarnaar is verwezen, vastgesteld dat ook zonder de misleiding
het verlof tot huiszoeking zou zijn verleend en het materiaal derhalve niet hoeft
te worden uitgesloten. De Hoge Raad laat (in het tweede cassatieberoep in deze
zaak) dit oordeel in stand."
In de motivering van het hof in diezelfde zaak ligt besloten dat er helemaal
geen sprake was van misleiding van de rechter. Ten behoeve van het verzoek om
verlof tot huiszoekíng was door opsporingsambtenaren van de FIOD van het
complete proces-verbaal een samenvatting gemaakt. Het hof stelde vast dat in deze
samenvatting - zoals belanghebbende betoogde - niet naar voren kwam dat de
door de belanghebbende afgelegde verklaringen niet consistent zijn danwel dat

40
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H R 9 september 1992, BNB 1992l366 m.nt. Den Boer; HR 9 september 1992, BNB 19921367 m.nt.
Den Boer en HR 9 september 1992, BNB 1992~368 m.nt. Den Boer, FED 1992~783 m.nt. J.A. Smit.
In twee van de drie gevallen op die grond. In de zaak HR 9 september 1992, BNB 1992~368 m.nt.
Den Boer, FED 19921783 m.nt. J.A. Smit casseerde de Hoge Raad op een andere grond zodat het
middel dat de onrechtmatige verkrijging aan de orde stelde geen bespreking meer behoefde.
HR 9 september 1992, BNB 19921366 en 367 m.nt. Den Boer.
HR 25 januari 1995, FED 1995~135 m.nt. J.A. Smit, V-N 1995, 4 met aantekening.
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de eerdere verklaringen later zijn bijgestuurd. Dit zijn echter voor het hof geen
essentiële punten.4' In feite is aan het handelen van de opsporingsambtenaren in
het geheel niets onrechtmatigs te ontdekken. Als het hof dat in eerste instantie (voor
verwijzing door de Hoge Raad) over deze zaak oordeelde had vastgesteld dat het
bewijs rechtmatig was verkregen, dan was de kous daarmee waarschijnlijk af
geweest. In deze zaak kan het gedrag van de overheidsdienaren ook voor het overige
niet worden gekwalificeerd als schokkend onbehoorlijk. Dat het bewijs niet terzijde
is gelaten, verdient dan ook instemming.as
Het is mijns inziens minder gelukkig als de Hoge Raad ook als is voldaan
aan het `zozeer indruist'-criterium voor bewijsuitsluiting nog verlangt dat er een
causaal verband bestaat tussen de misleiding en het gevonden bewijsmateriaal.
Als er wel sprake zou zijn geweest van een gedraging die zozeer indruist tegen
hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, zou het
mijns inziens niet behoren te baten dat dat gedrag achteraf gezien niet nodig bleek
te zijn.4ó Uit het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 1992 volgt dit mijns inziens
ook. De belastingkamer overweegt daarin immers:
`Met betrekking tot bewijsmiddelen waarvan de inspecteur, ook indien de
onrechtmatige handelingen van de vervolgende instanties niet hadden plaatsgevonden, zonder wettelijke belemmeringkennis had kunnen nemen, kan in het algemeen
van strijd met algemene beginselen van behoorlijkbestuurniet worden gesproken,
zo de inspecteur van deze bewijsmiddelen gebruik maakt. [...] Gebruik van
vorenbedoelde bewijsmiddelen door de inspecteur is slechts dan niet toegestaan,
indien zij zijn verkregen op een wijze die zozeer indruíst tegen hetgeen van een
behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle
omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht [curs. MCDE].'

Het valt echter nog te bezien of de Hoge Raad inderdaad zal vasthouden aan deze
causaliteitseis indien is voldaan aan het `zozeer indruist'-criterium. Ik houd het
er op dat de belastingkamer dit niet zal doen; wanneer is voldaan aan het `zozeerindruist'-criterium, dan is de ontoelaatbaarheid daarmee gegeven. Een -(gelukkig)
fictief - voorbeeld moge dit verduidelijken. Als een verlof tot huiszoeking wordt
verleend omdat de dienstdoende R-C met de dood wordt bedreigd door een
medewerker van de FIOD, is sprake van schokkend onbehoorlijk gedrag, aan de
zijde van de FIOD wel te verstaan. Dit gedrag zal minimaal moeten worden
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Smit stelt dat een eventueel verzuim in deze situatie met een beroep op art. 6:22 Awb had kunnen
worden gepasseerd ( HR 25 januari ] 995, FED 1945I135 m.nt. J.A. Smit).
Ook Smit onderschrijft de uitkomst in deze zaak ( HR 2s januari 1995, FED 1995~13s m.nt. J.A.
Smit).
In V akstudie-Nieuws werd het gevolg van deze visie van de Hoge Raad treffend verwoord: `[zlinloze
onzorgvuldigheid van de fiscus mag, doeltreffende onzorgvuldigheid niet. Een merkwaardige
conclusie.' Zie HR 25 januari 1995, V-N 1995, 4 met aantekening.
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afgestraft met bewijsuitsluiting.47 Het feit dat, naar achteraf bleek, de rechter in
kwestie het verlof ook zonder de bedreiging had verleend, kan mijns inziens de
uitsluiting van het materiaal niet meer verhinderen.
Conclusie
Langs twee wegen kan tot bewijsuitsluiting worden gekomen.

1) Als aan het vereiste van relativiteit is voldaan en het niet mogelijk was om het
bewijs ook op rechtmatige wijze te verkrijgen, is het reeds voldoende om het bewijs
niet toelaatbaar te achten wanneer het gebruik van onrechtmatig verkregen bewij s
strijd oplevert met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
2) Als er sprake is van bewijsgaring door schokkend onbehoorlijk gedrag kan van
het aldus verkregen materiaal onder geen enkele omstandigheid gebruik worden
gemaakt, zelfs niet als het ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen.
Schematisch komt dat op het volgende neer:

Voldaan
aan het
zozeer
indruist
criterium?

Schending ABBB?

Bewijsuitsluiting

') Bij bestuursrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs wordt, zoals we in ~ 7.2.2 zullen
zien, deze stap overgeslagen en direct overgegaan tot toetsing aan de ABBB.

7.2.1.6

Verschil tussen beboeting en heffing

Geen otrderscheid
In het voorafgaande is uiteengezet wanneer volgens het arrest van 1 juli 1992
onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden uitgesloten in het bestuursrecht,
47

In een strafrechtelijke procedure zou het openbaar ministerie niet-ontvankelijk kunnen worden
verklaard.
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althans in het fiscale recht. Alvorens de Hoge Raad evenwel zijn lijn in dezen
uiteenzette, stelde hij voorop dat:
`Er geen rechtsregel bestaat, die ieder gebruik verbiedt van strafrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen voor het vaststellen van de uit de wet
voortvloeiende belastingschuld en [...] voor het opleggen van een verhoging.'4e

Ik ben het met Wattel eens dat het belangrijkste onderdeel van de formule is `dat
de Hoge Raad voor de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal uitdrukkelijk geen
onderscheid [curs. MCDE] maakt tussen de bewijsvoering ter zake van de
enkelvoudige belasting en de bewijsvoering ter zake van de verhoging'.49 Zijns
inziens valt er veel voor te zeggen - en ik zeg hem dit graag na - dat er wel een
onderscheid zou worden gemaakt al naar gelang het om belastingheffing gaat of
het de oplegging van een boete betreft. Het hof Amsterdam bracht dit onderscheid
in een eerdere zaak wel aan.
HofAmsterdam 28 april 1989so
De inspecteur had gegevens die bij een onrechtmatige huiszoeking waren verkregen
zowel gebruikt voor het vaststellen van de belastingschuld als voor het opleggen
van een verhoging. In de eerdere strafzaak mocht het materiaal dat bij de
huiszoeking was verkregen niet tot het bewijs meewerken omdat de verkrijgingswijze onrechtmatig was. Het hof liet toe dat de fiscus het bewijs gebruikte voor de
belastingheffing:
`[d]e bijzondere waarborgen, toegekend ter bescherming van een verdachte in een
strafrechtelijke procedure [...] gelden niet voorde belastingplichtige die gehouden
is duidelijk, stellig en zonder voorbehoud gegevens, inlichtingen en bescheiden
aan de inspecteur te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien
van belang kunnen zijn.'S1

Een zelfde redenering voor het gebruik van het onrechtmatig verkregen bewij smateriaal voor het opleggen van de verhoging ging echter niet op:
`[w]aar het opleggen van een verhoging op grond van artikel 18 van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen als een strafvervolging is aan te merken, brengt zulks
mede dat het in strafrechtelijke zin onrechtmatig verkregen bewijs evenmin mag

48
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HR 1 j uli I 992, NJ 1994, 62 ] m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 19921794 m.nt. ProntVan Bommel (Zwitserse A.G.).
P.J. Wattel, ` Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs', WFR 1992, p.
1839-1848, p. 1842.

50

BNB 1991~69, FED 1990~165 m.nt. Pront-Van Bommel.
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HofAmsterdam 28 april 1989, BNB 1991169, FED 1990I165 m.nt. Pront-Van Bommel (r.o. 5.1.1).

284

Consequenties bestuursrecht
meewerken tot bewijs van de opzet of grove schuld van belanghebbende in de in
voormeld artikel 18 bedoelde zin.'SZ

Pront-Van Bommel is het in haar annotatie bij deze uitspraak eens met het gemaakte
onderscheid, maar onderschrij ft de motivering van het hofniet. Het opleggen van
een verhoging is op te vatten als een strafvervolging in de zin van art. 6 EVRM,
maar dat betekent niet dat er tevens sprake zou zijn van een strafvervolging
ingevolge het Wetboek van Strafvordering. Dit laatste wordt volgens Pront-Van
Bommel nog eens extra onderstreept doordat de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat
ook al moet het opleggen van een verhoging worden aangemerkt als een `criminal
charge', dit niet meebrengt `dat op zodanige oplegging de regels en~ofbeginselen
van het nationale strafrecht van toepassing zijn'.53 De reden dat het hof Amsterdam
kon overgaan tot bewijsuitsluiting bij de fiscale boete, had volgens Pront-Van
Bommel op schending van art. 6 EVRM dienen te worden gestoeld. Volgens haar
was zeker geen sprake van eenfair hearing omdat `door de overheid fundamentele
rechten van de burger zijn geschonden', in casu het recht op eerbiediging van de
woning zoals neergelegd in art. 8 EVRM.
EVRM
Volgens de Hoge Raad noopt het EVRM evenwel niet tot een strenger toelaatbaarheidsregime bij de bestuurlijke boete. Dit vloeit volgens de Hoge Raad voort uit
de beslissing van het EHRM in de zaak Schenk, waarin is beslist - in de woorden
van de Hoge Raad - dat:
`artikel 6 EVRM geen regels bevat met betrekking tot de toelaatbaarheid van bewijs
als zodanig, zodat deze verdragsbepaling niet meebrengt dat te dezer zake
onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang een aanslag in het geding is
betreffende (aHeen) enkelvoudige belasting danwel een aanslag waarbij ( tevens)
een verhoging is opgelegd.'sa

De vraag is ofde Hoge Raad zich bij de uitleg van het EVRM volledig kon baseren
op het Schenkarrest. In de literatuur is immers betoogd dat niet zonder meer uit
de Schenk-zaak55 volgt dat het Straatsburgse Hof op grond van artikel 6 EVRM
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Hof Amsterdam 28 april 1989, BNB 1991169, FED 1990~165 m.nt. Pront-Van Bommel (r.o. 5.1.2).
HR 7 september 1988, FED 1988~715 m.nt. Wattel. In gelijke zin - toegespitst op het bewijsrecht
- HR 18 november 1992, BNB 1993I40 m.nt. Wattel.
HR 1 juli 1992,NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992I306 m.nt. Den Boer, FED 19921794 m.nt. ProntVan Bommel (Zwitserse A.G.).

EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 851 m.nt. EAA (Schenk).
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nimmer een oordeel zal geven over de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs.sb
In de eerste plaats kan het argument in stelling worden gebracht dat de casus
zich niet voor een zo ver strekkende conclusie leent. Schenk was in Zwitserland
veroordeeld voor (poging tot) uitlokking van moord op zijn voormalig echtgenote.
Een belangrijk stuk bewijsmateriaal was een geluidsband waarop een telefoongesprek tussen Schenk en de beoogde huurmoordenaar (Pauty) was opgenomen.
Pauty had deze bandopname zonder medeweten van Schenk vervaardigd. Of de
politie een rol had in de litigieuze verkrijging van de opname wordt niet duidelijk.
Het gebruik van het onder deze omstandigheden verkregen bewijsmateriaal vormt
geen schending van het recht op een eerlijk proces, aldus het EHRM:
`[w]hile Art. 6 Convention guarantees the right to a fair trial, it does not lay down
any rules on the admissibílity of evidence as such, which is therefore primarily
a matter for regulation under national law.
The Court therefore cannot exclude as a matter of principle and in the abstract that
unlawfully obtained evidence of the present kind may be admissible. It has only
to ascertain whcther Mr. Schenk's trial as a whole was fair.'S7

Volgens annotator Alkema `ontbreekt een vitaal gegeven voor de beoordeling van
de toelaatbaarheíd als bewijsmateriaal', omdat niet is vast komen te staan dat de
politie de hand had in de opname. Het leerstuk van de bewijsuitsluiting heeft naar
zijn mening uitsluitend betrekking op onrechtmatig overheidsoptreden. Dat het
Europese Hof geen categorisch toelaatbaarheidsverbod van onrechtmatig verkregen
bewijs voorschrijft is niet verwonderlijk. Het zal immers, net als in menig
nationaalrechtelijk systeem, van de omstandigheden van het geval afhangen of
de onrechtmatige verkrijging in casu noopt tot uitsluiting.sg
Er is daarnaast nog een tweede reden die kan worden aangevoerd ter
onderbouwing van de stelling dat de Hoge Raad zich níet geheel kon verlaten op
de overwegingen van het EHRM in het Schenk-arrest. Het EHRM laat namelijk
de mogelijkheid open dat het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs er toe
kan leiden dat, alle omstandigheden in aanmerking nemende, niet langer sprake
is van een fair trial. Volgens Wattel `vertaalt' de Hoge Raad het vereiste van een
fair trial voor het boeteproces aldus dat geen gebruik mag worden gemaakt van
56
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E.A. Alkema, `Een blik vanuit Straatsburg op de nabije toekomst van de Nederlandse strafvordering',
in: J. de Hullu 8c W.E.C.A. Valkenburg(red.), DoorStrnntsburggeinspireerdegrondnormen voor
het Nederlnndse strnjproces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 1-21, m.n. p. I5.
EHRM 12 juli 1988, NJ 1988, 851 m.nt. E.AA (Schenk), overweging 46.
De Zwitserse regering had onderzoek laten doen waaruit volgde dat he[ verweer van Schenk slechts
in één ( Portugal) van de negen onderzochte landen tot bewijsuitsluiting zou hebben geleid.
Waarschijnlijk hebben deze onderzoeksresultaten ertoe geleid dat het EHRM besloot dat de
toelaatbaarheid van onrechtma[ig verkregen bewijs in eerste instantie een zaak van nationaal recht
is.
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bewijsmateriaal dat is verkregen op een manier die ernstig indruist tegen hetgeen
van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Deze vertaling
komt hem echter te beperkt voor.59 Ook Pront-van Bommel is deze mening
toegedaan. Zij wijst er op dat in de zaak Schenk het onrechtmatig verkregen bewijs
op grond van het nationale strafrecht mocht worden toegelaten. In de zaak waarover
de Hoge Raad had te oordelen had de strafrechter het bewijs als onrechtmatig
terzijde geschoven. `Dat is een wezenlijk verschil', aldus Pront-Van Bommel. Dat
dit verschil gevolgen heeft voor de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs in het boeteproces, leert haar verdere interessante redenering:
`Als onrechtmatig verkregen bewijs naar nationaal recht voor strafvervolging
ontoelaatbaar is geoordeeld dient dat bewijs in principe ook van verdere strafvervolging - het vervolgens opleggen van een fiscale boete - ui[gesloten te worden. Dit
standpunt verdraagt zich met het bovengenoemde arrest van het Europese Hof;
het nationale recht wordt tot uitgangspunt genomen en vervolgens getoetst op een
consistente toepassing.'bo

Daar wil de Hoge Raad (nog) niet aan. Annotator Scheltema houdt echter moed:
uit art. 6 EVR~~I vloeit volgens de Hoge Raad misschien niet voort dat
`bij de toelaatbaarheid van bewijs onderscheid moet worden gemaakt tussen de
aanslag en het opleggen van een boete. Dat sluit niet uit dat men op grond van
andere bepalingen dat onderscheid wel maakt.'61

Over het al dan niet maken van het onderscheid tussen heffing en boete voor wat
betreft de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs, is het laatste woord
nog niet gezegd; ook in de onderhavige studie niet. Ik kom hierop uitgebreid terug
in hoofdstuk acht.
7.2.2

Bestuursrechtelijk of strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs

In het voorgaande is de lijn zoals die door de belastingkamer is uitgezet nader
geanalyseerd aan de hand van de daarin te onderscheiden zes elementen. Het arrest
van de Hoge Raad had evenwel betrekking op strafvorderlijk onrechtmatig
verkregen bewijs en niet op materiaal dat onrechtmatig in een bestuursrechtelijk
onderzoek is verkregen. Hoewel de bestuursrechter meestal geconfronteerd wordt
met strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs, komt het een enkele maal voor
dat het gaat om bestuursrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs. Daarbij valt
59

P.1. Wattel, `Fiscaal gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs', WFR 1992, p.
1839-1848, p. 1844.
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HR 1 juli 1992, FED 19921794 m.nt. Pront-Van Bommel.
Scheltema in zijn annotatie onder HR 1 juli 1992, NJ 1994, 621.
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het op, dat bewijsmateriaal dat in een bestuursrechtelijk onderzoek is verkregen
eerder terzijde wordt geschoven. Dat het gebruik van het onrechtmatig verkregen
materiaal een schending oplevert van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel, is daarvoor voldoende.bZ De bestuursrechter lijkt hier een dubbele onrechtmatigheidstoets aan te leggen. Om tot
uitsluiting te komen dient er niet alleen sprake te zijn van onrechtmatig verkregen
- bewijs, maar bovendien moet het gebruik daarvan onzorgvuldig zijn. Ik neem
evenwel aan dat het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in beginsel
onzorgvuldig zal zijn. Bovendíen kan schending van het zorgvuldigheidsbeginsel
bij de bewijsgaring reeds leiden tot onrechtmatig verkregen bewijs (zie hierna).
7.2.2.1

Rechtspraak

Als een strafvorderlijke gedraging valt te kwalificeren als schokkend onbehoorlijk,
dan is een soortgelijke gedraging in een bestuursrechtelijke context als onzorgvuldig
aan te duiden. Bij schending van bijvoorbeeld het verschoningsrecht maakt het
derhalve geen verschil of het materiaal in een strafrechtelijk onderzoek of in een
bestuursrechtelijk onderzoek is verkregen: in beide gevallen kan het materiaal niet
meewerken in een bestuursrechtelijke procedure.b' Verschillen komen pas aan
het licht als het materiaal op onzorgvuldige doch niet schokkend onbehoorlijke
wijze is verkregen. Een voorbeeld kan worden ontleend aan een arrest van de
belastingkamer van 4 november 1992.64 Hierin had een controleur motorrijtuigenbelasting een kofferbak van een auto geopend om te zien of er een gastank in was
geplaatst. De auto stond geregistreerd als lopende op benzine, maar was tevens
van een gasvuldop voorzien. Een gastank werd inderdaad aangetroffen en een
naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting volgde. De betrokkene stelde hiertegen
bezwaar en beroep in. Het beroep bij het hof had resultaat. Het hof oordeelde het
handelen van de controleur onzorgvuldig, omdat de controlerend ambtenaar zonder
toestemming en zonder medeweten van de eigenaar van de auto het kofferdeksel
van de auto had geopend. Op deze manier had de controleur `de voor belanghebbende meest bezwarende weg van informatievergaring gekozen'. De Hoge Raad
onderstreept de overwegingen van het hof dat de controlebevoegdheid wordt
begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook in de visie
van de Hoge Raad brengt het zorgvuldigheidsbeginsel met zich dat de controlerend
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P.J. Wattel, `Onrechtmatig verkregen bewijs in het belastingprocesrecht', in: H.J.R. Kaptein (red.),
Onrechtmatig verkregen bewijs, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 95-107, m.n. p. 102-103.
Een inbreuk op het verschoningsrecht kwam in een aantal zaken aan de orde. Zie voor een voorbeeld
van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs HR 12 maart 1997, BNB 1997I146 m.nt. Wattel,
FED 19971621 m.nt. Koopman en voor een voorbeeld van in een bestuursrechtelijk onderzoek
onrechtmatig verkregen bewijs Hof Den Haag 3 juli 1989, BNB 1990I160.
BNB 1993~90 m.nt. Simons, FED 1992, 893 m.nt. Smit.
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ambtenaar bij de uitoefening van een controlebevoegdheid `zo enigszins mogelijk
de houder van het motorrijtuig in kennis zal moeten stellen van haar voornemen
zijn motomjtuig aan een onderzoek te onderwerpen'. Hoewel hof en Hoge Raad
het in abstracto eens zijn, komt de Hoge Raad in concreto tot een ander oordeel.bs
Uit voormelde overweging van de Hoge Raad volgt evenwel dat deze hecht aan
een zorgvuldig optreden van ambtenaren jegens belastingplichtigen. Indien
onvoldoende zorgvuldigheid is betracht, kan het bewijs worden uitgesloten.bb
Ook in de rechterlijke fase van een bestuursrechtelijke procedure kan er sprake
zijn van onrechtmatige bewijsgaring door het bestuursorgaan, zo blijkt uit een arrest
van de belastingkamer van de Hoge Raad van 10 februari 1988.67 Als in deze fase
bewijs wordt vergaard, gelden niet zozeer de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur maar is het kader waaraan getoetst wordt dat van de algemene beginselen
van procesrecht. Het betrof een schending van het `equality of arms'-beginsel.
In deze zaak had de belastinginspecteur om inzage in bepaalde boeken en
bescheiden verzocht terwijl de zaak reeds bij het hof aanhangig was. De inspecteur
was daar niet meer toe bevoegd. De partijen staan in de rechterlijke fase als gelijken
tegenover elkaar. Daarmee verdraagt zich niet dat een van de procespartijen de
andere partij dwingt mee te werken aan bewijsvoering te haren laste. Voor de
bevoegdheden die de inspecteur jegens de belastingplichtige kan aanwenden in
de aanslag- en bezwaarfase, komen in de rechterlijke fase de bevoegdheden van
de rechter in de plaats. De inspecteur had niet buiten de rechter om inzage in de
boekhouding moeten vorderen, maar had zich daarentegen juist tot het hof dienen
te wenden met het verzoek die boekhouding - onder gebruikmaking van de in
art. 14 e.v. Warb (vervallen) toegekende bevoegdheden - in de rechtsstrijd te
betrekken.
7.2.2.2

Twee trajecten: twee uitsluitingsregimes

De beide hiervoor behandelde arresten geven aan dat onder omstandigheden
onrechtmatig verkregen bewijs dat in een bestuursrechtelijke procedure is
verkregen, ook wordt uitgesloten wanneer er geen sprake is van schokkend
onbehoorlijk gedrag. In het bestuursrecht zijn er derhalve twee trajecten met een
verschillend uitsluitingsregime. Het verschil in de twee toelaatbaarheidsregimes
65
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De betreffende ambtenaar had volgens de Hoge Raad niet onzorgvuldig gehandeld, omdat deze
getracht had betrokkene te bereiken. De auto stond op de openbare weg voor het huis van
belanghebbende geparkeerd, maar deze was op dat moment niet thuis. Bovendien was de kofferbak
niet afgesloten, waardoor de medewerking van de belanghebbende niet noodzakelijk was. Het
vervolgens overgaan tot het verrichten van voormeld onderzcek was om deze redenen niet als
onzorgvuldig aan te merken en van een inbreuk op de privacy was evenmin sprake.
Vgl. de conclusie van Wattel voor HR 27 juni 2001, BNB 2002127 m.nt. Feteris
FED 1988~273 m.nt. P.W. Wattel, AB 1988, 547 m.nt. B.W.N. de Waard, BNB 1988~160 m.nt.
H.J. Hofstra.
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is dat in het geval het materiaal is verkregen in een bestuursrechtelijk onderzoek,
niet meer ter zake doet dat het ook op rechtmatige wijze had kunnen worden
verkregen. Zoals ik in ~ 7.2.1.4 heb laten zien is voor uitsluiting van strafvorderlijk
onrechtmatig verkregen bewijs een belangrijk obstakel dat dit niet geldt voor
materiaal waarvan zonder wettelijke belemmeringen kennis had kunnen worden
genomen. Dan rest nog slechts het `zozeer indruist'-criterium. In het belastingrecht
en het socialezekerheidsrecht is het vrijwel altijd mogelijk om zonder wettelijke
beletsels, namelijk op grond van informatieplichten, kennis te nemen van in een
strafrechtelijke procedure onrechtmatig verkregen materiaal. Als materiaal in een
bestuursrechtelijk traject onrechtmatig is verkregen, kan een beroep op deze
informatieplichten het bestuursorgaan niet meer baten: integendeel, het bestuursorgaan wordt juist verweten niet van deze informatieplichten gebruik te hebben
gemaakt.
Zonder wettelijke belemmeringen
Er bestaat een verschil in toelaatbaarheidsregime in het bestuursrecht al naar gelang
het strafrechtelijk ofbestuursrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs betreft. De
verklaring is er in gelegen dat in het laatste geval het gegeven dat het materiaal
zonder wettelijke belemmeringen ook had kunnen worden verkregen, geen beletsel
voor uitsluiting van het materiaal meer vormt. Het bestuursorgaan had de
mogelijkheid het materiaal op rechtmatige wijze te verkrijgen en deze nalatigheid
kan het bestuursorgaan duur komen te staan. Als de handelwijze een schending
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of van procesrecht oplevert,
dient het aldus verkregen materiaal te worden uitgesloten. Het verwijt dat het
bestuursorgaan wordt gemaakt is in mijn optiek correct. Zoals ik in hoofdstuk vier
over onrechtmatig verkregen bewij s in het strafrecht al betoogde, moet de overheid
roeien met de riemen die zij heeft.bg Dat de overheid binnen haar bevoegdhedenkader moet blijven in het bestuursrecht, is gezien de daar beschikbare mogelijkheden nog vanzelfsprekender. Immers, de wetgever heeft voor bestuursorganen reeds
vele mogelijkheden om informatie te verkrijgen, gecreëerd.

68

290

Van der Veen wijst er in zijn annotatie onder ARRS 21 juli 1983, AB 1984, 223 op, dat het
bestuursorgaan dat onvoldoende rechtmatig verkregen bewijs heeft, erin moet berusten dat er
bijvoorbeeld geen administratieve sanctie kan worden opgelegd. Als het bestuur vindt dat het te
weinig mogelijkheden heeft, dan nog dient het bestuur geen onrechtmatige wegen te bewandelen.
Het i s aan de wetgever om te bezien of het bestuur over meer bevoegdheden moet kunnen besch i kken
(zie ook ~ 4.2.7). Vgl. in dit kader Rb Haarlem 14 juni 1999, USZ 19991329 m.nt. Lenos, waarin
het LISV in bezwaar onderkent dat het materiaal onrechtmatig verkregen is en alsnog dit materiaal
buiten beschouwing laat bij haar beoordeling.
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Toerekenbaarheid
Een ander argument om strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs eerder toe
te laten in een bestuursrechtelijke procedure lijkt te zijn dat dit onrechtmatig
optreden in strafrechtelijk verband niet is toe te rekenen aan de bestuurlijke
overheid.ó9 Dit criterium is echter moeilijk te hanteren, omdat er geen waterscheiding bestaat tussen opsporing en controle. Zeker in de personele sfeer is de
scheidslijn moeilijk te trekken, een ambtenaar kan met beide taken zijn belast (`twee
petten'-probleem). Bovendien komt het steeds vaker voor dat verschillende
instanties samenwerken in het kader van de controle enlof opsporing. Als bij een
dergelijke samenwerking bewijs op onrechtmatige wijze wordt verkregen, dan
valt deze onrechtmatigheid in mijn optiek aan alle deelnemende instanties toe te
rekenen. In Vakstudienieuws werd in dit kader genoteerd:
`[s]amenwerking tussen de belastingdienst en de politie kan de doelmatigheid en
de doeltreffendheid van het overheidsoptreden verhogen. Dit positieve effect kan
echter nimmer een inbreuk op de rechtmatigheid, de rechtszekerheid en de
rechtsgelijkheid rechtvaardigen. In dit verband is het van groot belang dat de
samenwerkende instanties er nauwlettend op [oezien dat zij hun bevoegdheden
uitsluitend gebruiken voor doeleinden met het oog waarop de bevoegdheden aan
hen zijn toegekend.''o

7.2.3

Bestuursrechtelijke standaard

Ruim tien jaar na het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 1992 kunnen wij
constateren dat de lijn van de belastingrechter in ieder geval navolging heeft
gekregen bij de Centrale Raad.'~ Of de Afdeling bestuursrechtspraak de lijn in
zijn geheel heeft overgenomen is nog onderwerp van discussie. De vraag naar de
toelaatbaarheid van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs beantwoordt
zij in een uitspraak van 4 februari 20007z zonder alle hiervoor genoemde criteria
na te lopen. De Afdeling concludeert dat de handelwijze niet zozeer indruist tegen
hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat het
gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Annotator
Damen vindt dat de Afdeling alle criteria had moeten nalopen, voordat het `ultieme
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Dit leid ik af uit Pres. Rb Maastricht 23 januari 2001 , NA 2001, 61: `De pres. is dan ook van oordeel
dat, nu het hier geen opsporingsonderzoek betreft, de observaties [...1 handelingen zijn die aan
verweerder [BácW, MCDE] kunnen worden toegeschreven'.
Zie de aantekening onder Hof Amsterdam 24 oktober 2000, V-N 2001, 6.8.
Zie voor de Centrale Raad: CRvB 28 november 1995, JABW 1 996~69,J81995~329; CRvB 30 januari
1996, JABW 1996~62 en voor de Afdeling: ABRS 4 februari Z000, AB 2000, 242 m.nt. LD, Gsr.
712013 m.nt. HH; Vz ABRS 3 oktober 1997, JB 1997, 283 m.nt. Marc de Werd, RAwb 1998, 51
m.a. BdeW en ABRvS 28 november 2001, LJN AD 7067.
AB 2000, 242 m.nL LD, Gst. 712013 m.nt. HH.
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criterium dat de Afdeling nu als enige criterium hanteert' in beeld komt.73
Schreuder-Vlasblom daarentegen stelt in haar kroniek dat in deze uitspraak `de
rechtspraak inzake het gebruik door het bestuur van strafrechtelijk onrechtmatig
verkregen bewijs naadloos [wordt] voortgezet [curs.: MCDE]'.74 Nu gebeurt het
regelmatig dat de Hoge Raad in belastingzaken ook niet altijd te werk gaat volgens
het schema dat hij zelf uiteen heeft gezet in het arrest van 1 juli 1992'. Ook de Hoge
Raad stelt veelal slechts de vraag of er sprake is van een gedraging die ernstig
indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden
verwacht.75 Toch is er in zaken die spelen voor de Afdeling minder reden dan in
belastingzaken om meteen door te stoten naar de vraag of er sprake is van
schokkend onbehoorlijk gedrag. In fiscale zaken kan doorgaans al het bewijsmateriaal ook op rechtmatige wijze worden verkregen. De enige vraag die dan nog
beantwoording behoeft, is of er sprake was van schokkend onbehoorlijk gedrag.
In de zaak die speelde voor de Afdeling was niet reeds op voorhand duidelijk dat
het materiaal ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen. Als dat
niet zo mocht zijn, had inderdaad zoals Damen betoogde een toetsing aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder aan het zorgvuldigheidsbeginsel, niet achterwege mogen worden gelaten. Ik houd het er voorlopig
op dat ook de Afdeling de lijn van de Hoge Raad volgt en dat het hier - zoals
Schreuder-Vlasblom kennelijk veronderstelt - slechts een motiveringshiaat betreft.
Het zou mijns inziens ook niet wenselijk zijn als de verschillende bestuursrechters
op het terrein van het onrechtmatig verkregen bewijs elk een eigen en van elkaar
afwijkend uitsluitingsbeleid zouden voeren.

7.3

Slot

Een pasklaar antwoord is niet gemakkelijk te geven als het gaat om de vraag naar
de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het bestuursrecht. Zo
maakt het verschil of het bewijs in een strafrechtelijk of in een bestuursrechtelijk
onderzoek is verkregen. Er zijn zogezegd twee uitsluitingsregimes in het
bestuursrecht: één voor het strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs en één
voor het bestuursrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs. Als het bewijs in het
bestuursrecht onrechtmatig is verkregen, wordt het eerder uitgesloten dan in het
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ABRS 4 februari 2000, AB 2000, 242 m.nt. LD.
M. Schreuder-Vlasblom, 'Kroniek Bestuursprocesrecht', NTB 2000, p. 147.
HR 9 september 1992, BNB 19921366 m.nt. Den Boer; HR 9 september 1992, BNB 1992l367 m.nt.
Den Boer en HR 9 september 1992, BNB 1992l368 m.nt. Den Bcer, FED 19921783 m.nt. J.A. Smit,
HR 23 november 1994, BNB l995~25 m.nt. Wattel.
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geval dat het onrechtmatig verkregen bewijs afkomstig is uit het strafrecht.7ó Voor
het gebruik van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in het bestuursrecht
is de grens doorgaans pas bereikt als het bewijs is `verkregen op een wijze die
zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden
verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden
geacht'." Een andere mogelijkheid doet zich voor als het materiaal niet zonder
wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen. In dat geval wordt het
bewijs uitgesloten als het gebruik daarvan een schending van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur oplevert. In het bestuursrecht onrechtmatig
verkregen bewijs kan reeds worden uitgesloten als daardoor in strijd is gehandeld
met de beginselen van behoorlijk bestuur. Of het materiaal ook op rechtmatige
wijze had kunnen worden verkregen is dan irrelevant.
Naast het verschil in toelaatbaarheid tussen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewijs is er nog een andere reden die het geven van een
pasklaar antwoord bemoeilijkt. De zienswijze van de Hoge Raad dat het voor de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs geen verschil maakt of er sprake
is van een procedure inzake een `criminal charge' of een niet-punitieve procedure,
is in de literatuur sterk bekritiseerd.78 De vraag ofdeze gelijkstelling gehandhaafd
moet blijven, is één van de vragen die in het volgende hoofdstuk centraal staan.
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P.J. Wattel, `Onrechtmatig verkregen bewijs in het belastingproces', in: H.J.R. Kaptein (red.),
Onrechtrnntig verkregen bex~ijs, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2000, p. 95-107. M. Schreuder-Vlasblom,
`Kroniek Bestuursprocesrecht', NTB 2000, p.147, onder verwijzing naar ABRS 18 januari 2000,
JB 2000I51.
HR 1 juli 1992, NJ 1994, 621 m.nt. MS, BNB 1992~306 m.nt. Den Boer, FED 19921794 m.nt. ProntVan Bommel (Zwitserse A.G.).
S. Pront-van Bommel, `Onrechtmatig verkregen bewijs', in: T. Hoogenboom 8c L.J.A. Damen (red.),
In de sjeer van administratiejrecht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht: Lemma 1994, p. 345-363,
p. 358; J.F.L. Roording, Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid (dissertatie
Nijmegen), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1994, m.n. p.67 en 73; F.C.M.A. Michiels, 'Bestuurlijke
handhaving in ontwikkeling', in: Handhaving van het bestuursrecht (VAR-reeks 114), Alphen
aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995, p.73 e.v.; A.R. Hartmann, Bewijs in het
bestuursstrnjrecht (dissertatie Rotterdam), Amhem: Gouda Quint 1998, p. 200 e.v.; M.C.D.
Embregts, `Een onrechtmatige overheidsdaad in het strafrecht en het bestuursrecht. Een onderzoek
naar de bewijsuitsluitingsregel', NTB 1999, p. 1-9; N.S.J. Koeman, `Onrechtmatig bewijs in het
bestuursprocesrecht', in: H.1.R. Kaptein (red.), Onrechrmatig verkregen bewijs, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 2000, p. 49-56, m.n. p. 56.
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Grondrechten en onrechtmatig verkregen bewijs

8.1

Eenheid en verscheidenheid

In de voorgaande hoofdstukken is een analyse gemaakt van de jurisprudentie en
literatuur met betrekking tot de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.
Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat met een veelvoud aan factoren
rekening moet worden gehouden om de vraag naar de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewij s te beantwoorden. Daarbij komt dat de rechters niet
op één lijn zitten. De strafrechter, de civiele rechter en de bestuursrechter hebben
ieder hun eigen methode om de vraag naar de toelaatbaarheid te beantwoorden.
Het kan om die reden voorkomen dat onrechtmatig verkregen bewijs in een
strafrechtelijk geding wordt uitgesloten, maar vervolgens in een bestuursrechtelijke
procedure gebruikt mag worden. Zoals ik hierna zal laten zien, zijn deze verschillen
wellicht te verklaren. Maar een verklaring betekent in dit geval nog niet een
rechtvaardiging van de geconstateerde verschillen. Aan het eind van dit hoofdstuk
zal ik een model schetsen waarin vanuit een andere insteek naar het vraagstuk van
het onrechtmatig verkregen bewijs kan worden gekeken. Een model dat handvatten
biedt voor de rechter om in het spanningsveld van waarheidsvinding en rechtsbescherming tot een rechtvaardige en gemotiveerde beslissing te komen. Dit model
laat het traditionele onderscheid naar rechtsgebied los en het kan dus door iedere
rechter worden toegepast. Het op deze wijze harmoniseren van het procesrecht
kan niet alleen leiden tot het verder naar elkaar groeien van de verschillende
rechtsgebieden, dit kan tevens tot meer rechtszekerheid leiden en ook de
voorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen neemt daardoor toe.
8.1.1

Een korte terugblik

Zojuist werd genoteerd dat niet alle rechters op dezelfde wijze te werk gaan wanneer
zij hebben te oordelen over de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewij s.
Naast verschillen zijn er echter ook overeenkomsten. Om te laten zien op welke
punten de overeenkomsten en de verschillen zich manifesteren, zal ik de
onderzoeksresultaten van de vorige hoofdstukken nog eens de revue laten passeren.
Daarbij wordt tevens het rechtsvergelijkend onderzoek met het Amerikaanse en
Duitse recht betrokken.
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8.1.2

Twee vragen

In de drie onderzochte landen (Nederland, Verenigde Staten en Duitsland) wordt
een onderscheid gemaakt tussen de onrechtmatigheidsvraag en de toelaatbaarheidsvraag. In hoofdstuk drie is verdedigd dat pas na bevestigende beantwoording van
de vraag of de verkrijgingswijze onrechtmatig is, de toelaatbaarheidsvraag aan
de orde dient te komen. In dit onderzoek is eerst in kaart gebracht wanneer sprake
is van voor uitsluiting vatbaar bewijsmateriaal. Daarbij bleek overigens dat niet
alleen de onrechtmatige verkrijging van het bewijs reden kan vormen voor de
rechter om nader onderzoek naar de toelaatbaarheid te verrichten. Er kunnen ook
andere smetten aan het materiaal kleven, die mogelijk aan gebruikmaking in de
weg staan. Na de onrechtmatigheidsvraag is de toelaatbaarheidsvraag geanalyseerd.
Dat is het vraagstuk dat ziet op de mogelijke processuele consequentie van
onrechtmatige bewijsgaring. Ook andere mogelijke consequenties zijn onderzocht,
zoals de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie,' strafvermindering2
en schadevergoeding.' De consequentie die bij uitstek geschikt is in het geval van
onrechtmatig verkregen bewijs en die bovendien in alle drie de rechtsgebieden
wordt toegepast, is de bewijsuitsluiting. De vraag naar de al dan niet toelaatbaarheid
toonde zich trouwens tegelijkertijd een kwestie waarbij de diverse rechters niet
steeds tot hetzelfde antwoord kwamen.
8.1.3

Onrechtmatigheidsvraag

De vraag of de verkrijging van bewijsmateriaal onrechtmatig is, is niet altijd
eenvoudig te beantwoorden. Dit neemt niet weg dat er nagenoeg geen verschil
hoeft te zijn in de beantwoording van deze vraag ongeacht welke rechter dit
beoordeelt. De reden hiervoor is dat de onrechtmatigheid objectief bepaalbaar is.
Het is een normatief gegeven: iets is onrechtmatig of het is dat niet. Als we onze
blik verleggen naar de Verenigde Staten zien we evenals in het Nederlandse recht
dat ook daar het antwoord op de vraag of de verkrijgingswijze onrechtmatig is
(dat wil zeggen, een schending van het Vierde Amendement oplevert) objectief
kan worden vastgesteld. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor Duitsland. Bij de
vaststelling dat de bewijsverkrijging in strijd met art. 1 GG (waarin de Menschenwurde wordt gegarandeerd) heeft plaatsgehad, is voor subj ectieve elementen
geen plaats.

1
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De onrechtmatigheid van de bewijsgaring is objectief vast te stellen. Er is
geen ruimte voor subjectieve elementen; er bestaat geen grijs gebied waarin de
omstandigheden van het geval een bepalende rol spelen. De enige omstandigheden
die een rol spelen bij het bepalen van de (on)rechtmatigheid zijn de omstandigheden
van het verzuim. Een dergelijke omstandigheid kan bij voorbeeld zijn ofhet verzuim
is begaan door een burger of door een overheidsentiteit. Het voor de rest identieke
optreden kan wel rechtmatig zijn als een burger handelt, terwijl in het geval de
overheid aldus optreedt dit als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd. Dit verschil
vloeit voort uit een verschillend normatief toetsingskader. Voor het bepalen van
de onrechtmatigheid van overheidsoptreden vormen het legaliteitsbeginsel en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur het normatiefkader. Dit kader is niet
toepasbaar als het bewijs is vergaard door een particulier. Dan kan als toetssteen
de set vereisten voor een onrechtmatige daad worden gehanteerd. Om de reden
dat door bewijsuitwisseling tussen rechtskolommen de omstandigheden van het
verzuim niet veranderen, zal in een dergelijk geval het antwoord op de vraag naar
de onrechtmatigheid van de verkrijging gelijkluidend moeten zijn.
8.1.4

Toelaatbaarheidsvraag(strafrecht, bestuursrecht en civiel recht)

Als is vastgesteld dat het bewijs onrechtmatig is verkregen, betekent dit nog niet
dat het materiaal om die reden niet tot het bewij s zou mogen meewerken. Dit geldt
voor alle drie de onderzochte landen (Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten).
Allereerst zal de aandacht op het Nederlandse recht worden gericht, daarna (in
~ 8.1.4.3 ) zullen de Nederlandse resultaten worden afgezet tegen die van Duitsland
en de Verenigde Staten.
In het strafrecht, het bestuursrecht en het civiele recht is sprake van een
casuïstische benadering; het verbinden van de consequentie bewijsuitsluiting aan
de onrechtmatige bewijsgaring is geen automatisme. Deze casuïstische werkwijze
heeft het mogelijk gemaakt dat de verschillende rechters ieder op hun eigen manier
de `onrechtmatig verkregen bewijs'-problematiek benaderen.
De eerste Nederlandse rechter die met onrechtmatig verkregen bewijs te maken
kreeg was de strafrechter. In tijden dat de rechtsbeschermingsidee prevaleerde
boven de idee van het instrumentalisme wees hij zijn eerste zaken op dit terrein
waarbij hij de uitsluitingsregel binnen het Nederlandse strafrecht verwelkomde.
De bewijsuitsluitingsregel kreeg vervolgens vaste voet aan de grond, hetgeen er
mede in resulteerde dat hij in de wet verankerd werd (art. 359a Sv). Hier en daar
is haar bereik ingeperkt - door de vereisten relativiteit, causaliteit en schade (zie
hierna ~ 8.1.4.2) - omdat, als aangestipt in de openingszin van deze paragraaf,
niet iedere inbreuk in een concreet geval ook tot uitsluiting van het verkregen
materiaal hoeft te leiden.
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Aan de grondgedachte van de exclusionary rule dat er grenzen zijn aan de
waarheidsvinding, heeft de strafrechter over het algemeen recht gedaan. Met de
overvloedige jurisprudentie van de strafrechter waarin onrechtmatig verkregen
bewijs werd uitgesloten, leek ook voor de andere rechters het pad geëffend naar
de uitsluitingsregel. Dit pad lieten de civiele rechter en de bestuursrechter echter
links liggen. Zij stippelden een eigen koers uit om te bepalen of het bewijs dient
te worden uitgesloten.
8.1.4.1

Drie variabelen

Mijn verklaring voor het kiezen van eigen routes door de civiele rechter en de
bestuursrechter is, dat in de klassieke situatie waarover de strafrechter had te
oordelen het de overheid was die op onrechtmatige wijze bewijs had verkregen
en diezelfde overheid dit materiaal in een strafrechtelijke procedure inbracht. Op
drie punten kan de zaak anders liggen dan in de klassieke situatie en daarin wordt
de reden gevonden voor de bestuursrechter en de civiele rechter om van het door
de strafrechter gebaande pad af te wijken.4 Deze drie vraagpunten zijn de volgende.
1) Partijhoedanigheid: is het de overheid of een burger die het bewijs onrechtmatig heeft verkregen?
2)

Toerekenbaarheid: is de verkrijgingshandeling toe te rekenen aan de
bewijsvoerende partij?

3)

Rechtsgebied: in wat voor procedure (strafrechtelijk, civielrechtelijk of
bestuursrechtelijk) wordt het bewijs gebruikt?
Ik zal hierna kort de relevantie schetsen van deze punten voor de beantwoording
van de toelaatbaarheidsvraag. De verschillen tussen de strafrechter, de bestuursrechter en de civiele rechter op het terrein van de toelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs komen daarbij prominent naar voren.
Partijhoedanigheid
Een tweede vraagpunt als het gaat om de toelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs is dat van de partijhoedanigheid. Met andere woorden, maakt
het voor de beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag uit of het bewijs
onrechtmatig is verkregen door een overheidsorgaan of door een burger? In
Nederland speelt de partijhoedanigheid soms een roL In het strafrecht wordt bewij s
eerder uitgesloten als dit door een opsporingsambtenaar onrechtmatig is verkregen
dan wanneer een burger dat zou hebben gedaan.s Ook in de literatuur zien we dat

4

Ook de strafrechter had soms te oordelen over niet als klassiek te bestempelen situaties. Te denken
valt aan het gebruik van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs in een strafzaak. Ook de
strafrechter week in die gevallen af van de koers die in klassieke zaken werd gevolgd.

5

~ 5.2.3.4.
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in het algemeen meer belang wordt gehecht aan de rechtmatigheid van de
bewijsgaring door de overheid vergeleken met bewijsgaring door de burger. Zo
merkt A-G Biegman-Hartogh op:
'De leer omtrent het onrechtmatig verkregen bewijs moge gelden in het strafproces
waar, zo de verdachte zich niet aan de wettelijke regels heeft gehouden, de Staat
dit toch wèl behoort te doen: en als de (machtige) Staat bewijsmateriaal tegen een
individuele verdachte heeft verkregen doordat zijn ambtenaren in strijd met de wet
hebben gehandeld, is men van oordeel dat het jegens de verdachte niet `fair' zou
zijn het aldus verkregen bewijs aan zijn veroordeling te laten bijdragen. Een
dergelijke redenering behoeft echter naar ik meen, niet zonder meer op te gaan
in het civielrechtelijk geding waar, anders dan in het strafproces, in beginsel aan
elkaar gelijke pp. tegenover (elkaar, MCDE] staan.'6

Zelfs in het geval dat de overheid optreedt in een civiele procedure kan niet worden
gesproken van een gelijke partij, omdat zij uit hoofde van haar publieke taak over
veel verdergaande bevoegdheden om bewijs te verkrijgen beschikt dan een gewone
burger.' Bewijs dat de overheid heeft vergaard, zou dan eerder dienen te worden
uitgesloten in vergelijking met de situatie dat het bewijs op gelijke wijze door een
burger is verkregen.
Toerekenbaarheid
Is een reden om bewijs toe te laten dat de onrechtmatige verkrijgingshandeling
niet aan de bewijsvoerende partij is toe te rekenen? Het was in de eerste plaats
de strafrechter die met deze vraag werd geconfronteerd. Als de overheid gebruik
wil maken van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs is dit doorgaans
toelaatbaar, omdat het onrechtmatige gedrag van burgers niet aan de overheid kan
worden toegerekend. Er is echter een belangrijke restrictie: als de overheid op
enigerlei wijze de hand heeft gehad in de bewij sgaring door burgers, dan kan deze
aan haar worden toegerekend.g Ook in het civiele recht is een reden (te meer) om
niet tot bewijsuitsluiting over te gaan dat de onrechtmatige bewijsgaring niet aan
de bewijsvoerende burger valt toe te rekenen.9 In het bestuursrecht kan zich de
situatie voordoen dat het bewijsvoerende overheidsorgaan niet dezelfde overheidsentiteit is als die welke het bewij s heeft vergaard. Het is echter moeilijk verdedigbaar om het bewijs in die gevallen toe te laten met de overweging dat het

6
7
8
9

[n haar conclusie voor HR 23 mei 1986, NJ 1987, 702 m.nt. EAA, AB 1986, 406 m.nt. HJdR (FIOD).
Vgl. M. Kremer, `Onrechtmatige bewijsgaring in het civiele geding; aantekeningen bij een
uitkijkoperatie', TCR 1995, p.21-27.
Zie ~ 5.2.2.
Zie ~ 5.6.1.
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onrechtmatig handelen van het ene overheidsorgaan niet valt toe te rekenen aan
het andere overheidsorgaan.'o
Rechtsgebied
In Nederland maakt het verder verschil of het onrechtmatig verkregen bewijs in
een strafrechtelijke procedure dan wel in het civiele of bestuursrechtelijke geding
wordt aangewend. In het strafrecht is bewijsuitsluiting veelal het gevolg dat aan
onrechtmatige bewijsgaring wordt gegeven." In het civiele recht en het bestuursrecht is uitsluiting slechts in uitzonderlijke situaties aan de orde.'Z Zo zal er in het
civiele recht een belangenafweging volgen, waarin het belang dat met de
bewijsgaring is geschonden het doorgaans aflegt tegen het belang van de
waarheidsvinding, zodat uitsluiting achterwege blijft. De bestuursrechter tot slot
maakt het geheel nog wat gecompliceerder door twee trajecten te hanteren. Als
het materiaal onrechtmatig is verkregen in een bestuursrechtelijke procedure zal
het al snel worden uitgesloten. Is het bewijs daarentegen in een strafrechtelijke
procedure verkregen, dan zal het eerder worden toegelaten. Bij het bestuursrechtelijk verkregen materiaal is een schending van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur namelijk reeds voldoende voor uitsluiting. Bij strafrechtelijk
verkregen materiaal moet de verkrijgingswijze doorgaans zeer ernstig indruisen
tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht om
hetzelfde resultaat - uitsluiting - te bewerkstelligen.
Uitzondering
De relevantie van de drie variabelen neemt af naarmate de ernst van de inbreuk
toeneemt. Dit betekent dat als een burger het materiaal heeft verkregen op een
bijzonder onrechtmatige wijze, het materiaal in het algemeen niet tot het bewijs
kan meewerken, noch in een strafproces, noch in het civiele proces en evenmin
in het bestuursrechtelijke proces. Ook als de onrechtmatige bewijsgaring niet is
toe te rekenen aan de bewijsvoerende partij. In deze gevallen kan - zoals ik in
~ 5.3 heb voorgesteld - de toelaatbaarheid van het materiaal worden vastgesteld
aan de hand van de `ruime' fair trialtoets.

10
I 1
12
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~ 5.5.4.2 en ~ 7.2.2.2.
Zie ~ 4.2.
Zie voor het civíele recht ~ 5.5.4.1 en hoofdstuk zes, voor het bestuursrecht zie ~ 5.5.4.2 en hoofdstuk
zeven.
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Slot
Er is geen sprake van de klassieke `onrechtmatig verkregen bewijs'-situatie, als
~
niet de overheid maar een burger het bewijs heeft verkregen en~of
~
de onrechtmatige verkrijging niet aan de bewijsvoerende partij is toe te
rekenen en~of
het bewij s in een andere dan een strafrechtelijke procedure wordt aangewend.
Een op uitsluiting gericht `onrechtmatig verkregen bewijs'-verweer zal wanneer
geen sprake is van de `klassieke' situatie niet snel slagen. Daarbij dient echter wel
~

het volgende te worden bedacht: hoe ernstiger de inbreuk op grond- en mensenrechten bij de bewijsgaring, hoe verder de drie factoren naar de achtergrond verdwijnen
en hoe eerder het bewijs voor uitsluiting in aanmerking zal komen.
8.1.4.2

Drie relativeringen

Hiervoor is aangegeven dat eerst dient te worden vastgesteld of het bewijs
onrechtmatig is verkregen. Als dit inderdaad het geval is, dan dient vervolgens
aan de hand van drie variabelen (toerekenbaarheid, partijhoedanigheid en
rechtsgebied) te worden bepaald of in een dergelijke situatie bewijsuitsluiting het
uitgangspunt is. Als de onrechtmatigheid is vastgesteld en verder is gebleken dat
in een dergelijke situatie inderdaad de bewijsuitsluitingsregel in het algemeen
toepasselijk is, dan is het nog steeds mogelijk dat in concreto het bewijsmateriaal
wordt toegelaten. Ik heb hierbij het oog op de relativeringen die op de bewijsuitsluitingsregel zijn aangebracht: het bewijs wordt uitgesloten tenzij er geen sprake is
van relativiteit, causaliteit of schade. Of daadwerkelijk wordt overgegaan tot
bewijsuitsluiting hangt af van deze nadere voorwaarden voor bewijsuitsluiting,
zoals de drie relativeringen ook wel worden genoemd. In de verschillende
rechtsgebieden zijn deze te ontwaren, al kan de invulling per rechtsgebied enigszins
divergeren. De toelaatbaarheidsvraag valt als het ware uiteen in twee subvragen,
die naar de variabelen en die naar de relativeringen. Om tot uitsluiting van bewijs
te komen, dienen derhalve in totaal drie vragen bevestigend te worden beantwoord.
1)
Is de bewijsgaring onrechtmatig?

2a) Leent de situatie zich normaliter voor bewijsuitsluiting?
2b) Is voldaan aan de nadere voorwaarden voor bewijsuitsluiting?
De laatste vraag heeft betrekking op de drie relativeringen, welke ik hieronder
nog eens kort de revue zal laten passeren.
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Relativiteit
De relativiteitseis houdt in dat er alleen aanleiding bestaat om bewijs uit te sluiten
als de geschonden norm het belang van de betrokkene beoogt te beschermen.13
In twee situaties speelt het vereiste van relativiteit een doorslaggevende rol.
Doorgaans heeft zij betrekking op de situatie dat bewijs nietjegens de betrokkene
onrechtmatig is verkregen maar jegens een derde. De betrokkene kan geen recht
op bewijsuitsluiting ontlenen aan een inbreuk op de rechten van een derde.
Daarnaast is in een enkel geval ook niet aan het relativiteitsvereiste voldaan als
de overtreden norm geen belang van betrokkene waarborgt. Bij de zogenaamde
instructienormen kan dit het geval zijn. Deze normen bevorderen wel een belang
van de betrokkene, maar zij waarborgen het niet. Strikt genomen valt dit buiten
het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs. Er is dan immers geen sprake
van onrechtmatig maar van onregelmatig verkregen bewijs.14
Causaliteit
Causaliteit is een voorwaarde om tot uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs
te komen.'S Als een onrechtmatige vergaringsmethode geen succes boekt, in die
zin dat zij geen bewijsmateriaal oplevert, zal anderbewijsmateriaal daardoorniet
uitgesloten hoeven te worden (`ontbreken van causaliteit'). Er kan ook op andere
- minder evidente - wijze een kink in de causaliteitskabel komen. Zo kan het
causale verband zijn onderbroken of afgezwakt als de onrechtmatige vergaring
wordt vermengd met een rechtmatige methode. Materiaal dat uitsluitend door de
onrechtmatige vergaring is verkregen, is voor uitsluiting vatbaar. Wanneer echter
de rechtmatige verkrijgingsmethode er in overwegende mate aan ten grondslag
ligt dat het materiaal is verkregen, dan is niet (langer) voldaan aan het vereiste
van causaliteit (`doorbroken causaliteit'). Een volgende mogelijkheid is dat het
materiaal tweemaal, zowel onrechtmatig als rechtmatig, is verkregen. Dit kan zich
voordoen als twee onderzoekstrajecten - een rechtmatig en een onrechtmatig traject
- naast elkaar bestaan. Een voorwaarde voor het toelaten van bewijs uit het
rechtmatige traject is dat het onrechtmatige traject het verloop van dit rechtmatige
traject niet heeft beïnvloed (`alternatieve causaliteit). Tot slot is er nog een vierde
causaliteitsgebrek mogelijk. Het is denkbaar dat er voor uitsluiting onvoldoende
causaal verband aanwezig wordt geacht als het bewijs ook op rechtmatige wijze
had kunnen worden verkregen (`theoretische alternatieve causaliteit').16

13
14
15
16
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Zie ~ 4.2.6.1 (strafrecht), ~ 6.2.3.2 (civiel recht) en ~ 7.2.I.2 (bestuursrecht).
Zie over het onderscheid onrechtmatig en onregelmatig 13 3.1.I .
Zie ~ 4.2.6.2 (strafrecht), g 6.2.3.2 (civiel recht) en ~ 7.2.1.4 (bestuursrecht).
Deze laatste categorie kan op verschillende manieren worden ingevuld. In het bijzonder speelt daarbij
een rol in hoeverre de rechtmatige verkrijging onafwendbaar was en in de tweede plaats of het
rechtmatige traject beïnvloed is door het onrechtmatige traject. Zie ~ 4.2.6.2 (strafrecht), ~ 6.2.3.2
(civíel recht) en ~ 7.2.1.4 (bestuursrecht).
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Schade
De laatste relativering van de bewijsuitsluitingsregel is, dat het bewijs niet hoeft
te worden uitgesloten als de betrokkene niet in zijn verdediging is geschaad. Hierbij
wordt het vereiste van relativiteit dat de geschonden norm een belang van de
betrokkene beoogt te beschermen, geconcretiseerd. Ook als de geschonden norm
in abstracto ziet op de bescherming van de belangen van de verdachte en derhalve
aan het relativiteitsvereiste is voldaan, dan kan de situatie zich voordoen dat de
verdachte in concreto niet in zijn belang is geschaad. Deze beperking van de
uitsluitingsregel doet zich in de praktijk met name voor in het strafrecht."
Uitzondering
Bij het vorenstaande past één belangrijke kanttekening. Indien de onrechtmatigheid
van de vergaringsmethode van zeer ernstige aard is, dan kunnen de drie relativeringen buiten beschouwing worden gelaten. Als in dat geval de onrechtmatigheid
de betrokkene zelf weliswaar niet treft (relativiteit), of hij daardoor feitelijk niet
in zijn belang is geraakt (schade), of het materiaal ook op rechtmatige wijze had
kunnen worden verkregen (causaliteit), dan nog kan het bewijs voor uitsluiting
vatbaar zijn.
Slot
Als in abstracto is vastgesteld dat de uitsluitingsregel toepasselijk is, dan kan
desalniettemin bewijsuitsluiting in concreto achterwege blijven. In de drie
rechtsgebieden strafrecht, civiel recht en bestuursrecht geldt dat als niet is voldaan
aan één van de drie vereisten, relativiteit, causaliteit of schade, het bewijs zal
worden toegelaten. Slechts in uitzonderingsgevallen, waarin het onrechtmatigheidskarakter van de verkrijgingswijze als zeer ernstig valt te typeren, komt men aan
de drie relativeringen van de bewijsuitsluitingsregel niet toe.
8.1.4.3

Prioritering bewijsdoelen

Hiervoor is kort de stand van zaken bij de toelaatbaarheidsvraag in het Nederlandse
recht geschetst. In aanmerking genomen dat de beantwoording van de onrechtmatigheidsvraag in de andere twee onderzochte landen, Duitsland en de Verenigde Staten,
geen opmerkelijke verschillen vertoonde met de situatie hier ten lande, kan men
stellen dat de uitgangssituatie in de drie landen gelijk is. Toch zal op de toelaatbaarheidsvraag in de drie rechtsstelsels niet hetzelfde antwoord worden gevonden.
Slechts in de door mij als klassiek getypeerde situatie laten de drie stelsels hetzelfde
antwoord zien. Ook de drie relativeringen ( relativiteit, causaliteit en schade) zien

17

Zie ~ 4.2.6.3
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we min of ineer terugkeren in de andere rechtsstelsels. De verschillen worden
daarentegen duidelijk zichtbaar als een andere dan de klassieke situatie zich
voordoet.18 De invloed van de factoren partijhoedanigheid, toerekenbaarheid en
rechtsgebied op de toelaatbaarheidsvraag, is in alle drie de landen verschillend.
Dus hoewel de uitgangssituatie nagenoeg dezelfde was (onrechtmatigheid
wordt objectief vastgesteld), wordt het eindresultaat (uitsluiting of toelating van
het materiaal) dikwijls op een geheel verschillende wijze bereikt. Ik zal hierna
aantonen dat het verschil in beantwoording van de vraag naar de toelaatbaarheid
van onrechtmatig verkregen bewijs is terug te voeren op bepaalde principiële keuzes
die door de rechterlijke macht zijn gemaakt. Deze keuze is in het bijzonder bepaald
door de prioritering van de verschillende uitsluitingsdoelen. Maar voor het zover
is zet ik de hoofdlijnen, aan de hand van de drie variabelen partijhoedanigheid,
toerekenbaarheid en rechtsgebied, van de toelaatbaarheidsvraag in Duitsland en
de Verenigde Staten op een rij.
Duitsland
In Duitsland spelen `partijhoedanigheid, toerekenbaarheid en rechtsgebied' geen
bepalende rol bij het vaststellen van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs. In Duitsland is het irrelevant door wie het bewijs is vergaard. Het maakt
voor de beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag geen verschil ofhet materiaal
door een overheidsorgaan of door een burgeris verkregen en evenmin of de
onrechtmatige verkrijging aan de bewijsvoerende partij valt toe te rekenen. Het
is evenmin van belang in wat voor procedure het bewijs naar voren wordt gebracht.
Van belang is uitsluitend de wijze waarop het bewijs is verkregen.19
Verenigde Staten

Onrechtmatig verkregen bewijs wordt in de Verenigde Staten niet uitgesloten als
het is verkregen door een burger of als het een burger is die het bewijs wil
gebruiken. De partijhoedanigheid kan derhalve beslissend zijn.ZO De bepalende
rol van partijhoedanigheid heeft ook effect op de vraag naar de toerekenbaarheid.Z'
De toerekenbaarheid speelt met name een rol als het bewijs door een ander
overheidsorgaan dan het bewijsvoerende overheidsorgaan onrechtmatig is
verkregen. In strafzaken en quasi-strafrechtelijke zaken wordt de onrechtmatige
18

19
20
21
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Ik heb dit reeds eerder gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld op een intemationaal congres
in december 1999. Het voorbeeld dat ik daar hanteerde was: de toelaatbaarheid van door burgers
onrechtmatigverkregen bewijs in een strafrechtelijkeprocedure. ZieM.C.D. Embregts, `Similarities
and Differences: The Operation of the Exclusionary Rule in the United States, Germany, and Ihe
Netherlands' in: C.M. Breur e.a. (red.), New Trends in Criminat Investigntion and Evidence,
Antwerpen: Intersentia 2000, pp. 219-224.
Zie ~ 5.2.3.3, ~ 5.4.2 en ~ 5.5.3.
~ 5.2.3.2, ~ 5.4.1 en ~ 5.5.2.8.
~ 5.2.2.
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bewijsgaring toegerekend aan de bewijsvoerende overheidsentiteit, ongeacht de
vraag of deze ook op enigerlei wijze de hand heeft gehad in de onrechtmatige
bewijsgaring (geen `silverplatter doctrine').`z In civiele zaken ligt dit echter anders.
Als de onrechtmatige bewijsgaring niet aan het bewijsvoerende orgaan is toe te
rekenen, is het gebruik van dit bewijs geoorloofd.Z' Niet alleen bij de vraag naar
de toerekenbaarheid is er een onderscheid naar rechtsgebied aan te brengen.
Datzelfde onderscheid kan evenzeer beslissend zijn als er geen toerekeningsprobleem is. De bewijsuitsluitingsregel is in strafrechtelijke zaken van toepassing.
Hij geldt ook in `strafachtige' zaken.24 In civiele zaken zal het bewijs echter niet
snel worden uitgesloten.25
Verklaring: grondrechten en bewijsdoelen
De verschillende uitkomsten in het Duitse en het Amerikaanse recht vloeien voort
uit een principiële keuze die in deze landen is gemaakt. Gemeenschappelijk aan
die keuze is het vertrekpunt: de onrechtmatige verkrijging is een schending van
een in de Grondwet verankerd recht. In het Duitse recht is dit artikel 1 van het
Grundgesetz en in de Verenigde Staten betreft het het Fourth Amendment.2ó Hoewel
het in beide landen gaat om bescherming van grondrechten kan het resultaat
verschillen. De reden daarvoor is dat de grondrechten een andere plaats binnen
de rechtsorde innemen.
In de Verenigde Staten hebben de grondrechten uitsluitend verticale werking.
De grondrechten hebben ten doel de burger te beschermen tegen de overheid. Het
is daardoor niet mogelijk dat burgers grondrechten van medeburgers zouden kunnen
schenden. Met het uítsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs wordt derhalve
beoogd om onrechtmatig overheidsoptreden te voorkomen. Van de drie doelen
die met bewijsuitsluiting worden nagestreefd (preventie, demonstratie en reparatie)
wordt in de Verenigde Staten de nadruk in het bijzonder gelegd op het preventiedoel. Als bewijsuitsluiting nagenoeg geen effect heeft op toekomstig overheidsoptreden, dan zal zij achterwege blijven.

In Duitsland hebben de grondrechten daarentegen niet uitsluitend verticale
werking. Ook horizontale werking, `Drittwirkung', is mogelijk.27 In de verhouding

22
23

~ 2.2. I.3 onder `Elkins v. United States'.
~ 5.5.2.7.

24

~ 5.5.2.

25
26

~5.4.1en~5.5.2.
In dit onderzoek heb ík mij beperkt tot het Vierde Amendement. Ook schending van andere
amendementen en (wettelijke) voorschriften kunnen echter tot bewijsuitsluiting leiden. Zie voor
de verantwoording van deze beperking g 2.2.1.1.
Zie o.m. E. Benda e.a., Nandbuch des Verfassungsrechts (I), Berlijn: De Gruyter 1995, p. 138-139
en p. 152-153.

27
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tussen burgers onderling kunnen grondrechten weliswaar niet direct,28 maar wel
indirect doorwerken. De wijze waarop kan als volgt worden omschreven:
`da(~ der Wertgehalt des Grundrechts uber die Generalklauseln der Burgerlichen
Rechts in die Privatrechtsbeziehungen hinein "ausstrahlt".'29

Verhey omschrijft het aldus:
`grondrechten belichamen waarden die uit hoofde van "die Einheit des Gesamtsrechts in der Rechtsmoral" ook in het privaatrecht moeten worden geëerbiedigd.''o

Doordat grondrechten in horizontale verhoudingen slechts indirect kunnen werken,
is primair de overheid in dezen notmadressaat. De drie machten, wetgever, rechter
en bestuur, dienen bij en met hun optreden de grondrechten te beschermen. Uit
de binding aan de grondrechten vloeien voor de staat niet alleen negatieve, maar
ook positieve verplichtingen voort. De overheid dient zich derhalve niet te beperken
tot het zich onthouden van optreden waarbij inbreuken op grondrechten worden
gemaakt, van haar wordt tevens een actieve houding verwacht inzake de
bescherming van grondrechten. Er is sprake van een verplichting,
'alles zu tun, um Grundrechte zu verwirklichen, auch wenn hieraufein subjektiver
Anspruch der Biirger nicht besteht."'

Deze doorwerking heeft er voor wat betreft het onrechtmatig verkregen bewijs
in geresulteerd dat als bij de bewijsgaring door de overheid óf particulieren een
ernstige inbreuk op de in art. 1(in combinatie met art. 2) GG gewaarborgde
persoonlijke levenssfeer van de wederpartij wordt gemaakt, dit materiaal niet tot
het bewijs kan meewerken.32 Als het de overheid is die op onrechtmatige wijze
het bewijs heeft vergaard, dan werkt dit grondrecht direct. Bij onrechtmatige
bewijsverkrijging door particulieren werkt zij indirect. Het verschil tussen directe
en indirecte werking is als het gaat om de toelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs van ondergeschikt belang. Het is immers in beide gevallen aan

28

29
30
31
32
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Een uitzondering betreft het in art. 9, derde lid, GG neergelegde `vakbondsvrijheid' (als onderdeel
van de vrijheid van vereniging). De tweede volzin bepaalt: 'Abreden, die dieses Rechteinschr~nken
oder zu behindern suchten, sind nichtig, hierauf gerichtete Malinahmen sind rechtswidrig.'
Zie B. Schmidt-Bleibtreu 8c F. Klein, Kommentnrzum Grundgesetz, Neuwied: Luchterhand 1995,
p.191.
L.F.M. Verhey, Horrzontale werking van grondrechten, in het bijzonder van he1 recht op privncy
(diss. Utrecht), Zwolle: W.E.7. Tjeenk Willink 1992, p.142.
E. Benda e.a., Hnndbuch des t'erjnssungsrechts (I), Berlijn: De Gruyter 1995, p. 139.
Zie B. Schmidt-Bleibtreu 8c F. Klein, Kommentnrzum Grundgesetz, Neuwied: Luchterhand 1995,
p. 158.

Grondrechten en onrechtmatig verkregen bewijs

de rechter, die beslist immers inzake toelating of uitsluiting. Zowel in het geval
dat het gaat om door burgers onrechtmatig verkregen bewijs als wanneer het
onrechtmatige bewijsgaring door de overheid betreft, geldt: de onrechtmatigheid
van de verkrijging is bepalend voor de (on)toelaatbaarheid van het materiaal.
Uit hetgeen hiervoor te berde is gebracht over de indirecte horizontale werking
van grondrechten blijkt dat in Duitsland bij bewijsuitsluiting de nadruk met name
ligt op het demonstratiedoel. De rechter distantieert zich van inbreuken op
grondrechten door het uitsluiten van het aldus verkregen materiaal. Hij maakt
daarbij in beginsel geen onderscheid tussen de overheid als bewijsgarende partij
en een burger."
In zowel Duitsland als de Verenigde Staten is de prioritering van uitsluitingsdoelen
terug te vceren op het beoogde beschermingsbereik van de Grondwet. In Nederland
spelen grondrechten wellicht een, zij het soms marginale, rol bij de vraag naar
de onrechtmatigheid van de verkrij ging, maar bij de vraag naar de toelaatbaarheid
van dit materiaal verdwijnt de bescherming van grondrechten uit het zicht. De link
tussen uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs en bescherming van
grondrechten wordt niet snel gelegd.
En welke van de uitsluitingsdoeleinden staat in ons nationale recht dan op
de voorgrond? Deze vraag is, juist doordat de bewijsuitsluiting niet is terug te
voeren op een op de bescherming van grondrechten geënte visie, niet eenvoudig
te beantwoorden. In Duitsland en de Verenigde Staten worden, zoals we hiervoor
hebben gezien, het gevolg van de verschillende, aan de plaats die grondrechten
innemen gekoppelde, insteek en het daarmee corresponderende doel voor de
bewijsuitsluitingsregel pas in volle omvang zichtbaar als naar een andere dan de
klassieke situatie wordt gekeken. Ook het doel dat in het Nederlandse recht voorop
wordt gesteld, zal op deze manier wellicht kunnen worden achterhaald.
Van het preventiedoel, dat beoogt toekomstig onrechtmatig (overheids)optreden te voorkomen, mag worden aangenomen dat het - in tegenstelling
tot het Amerikaanse recht - niet het belangrijkste doel van bewijsuitsluiting is.
Ook het demonstratiedoel, waarbij de rechter zich distantieert van onrechtmatig
optreden, lijkt in Nederland niet het meest redengevend. Dat één van deze twee
doelen richtinggevend zou zijn, valt immers niet te rijmen met de situatie dat door
33

AI betekent dit nog niet dat hetzelfde optreden ook altijd tot hetzelfde resultaat zal leiden. ln
horizontale verhoudingen kan, in tegenstelling tot verticale verhoudingen, bijvoorbeeld uitsluiting
achterwege worden gelaten omdat anders een ander grondrecht in het gedrang zou komen. Zie over
de botsing van grondrechten L.F.M. Verhey, Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder
van het recht op privacy (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, o.a. p. 320 e.v.; A.K.
Kcekkcek 8c W. Konijnenbelt, `Het raam van hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet', in: A.K.
Kcekkcek, W. Konijnenbelt á F.C.L.M. Crijns, Grondrechten (Jeukens-bundel), Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1982, p. 1-39, p. 22 en S.C. van Bijsterveld, `Inleiding hoofdstuk I', in: A.K. Koekkoek
(red.), De Grondwet, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 60.
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de overheid op onrechtmatige wijze vergaard materiaal in een bestuursrechtelijke
`criminal charge'-procedure niet steeds wordt uitgesloten. Met het idee(fixe) dat
het bewijs ook op rechtmatige wijze had kunnen worden verkregen wordt dat bewij s
juist toegelaten. Het reparatiedoel treedt hier op de voorgrond. De redenering is
immers dat de justitiabele in dezelfde positie verkeert als wanneer zijn rechten
niet zouden zijn geschaad.
Ook in civiele zaken zoekt de rechter niet snel zijn heil bij de uitsluitingsregel.
Onrechtmatig verkregen bewijs wordt door hem veelal toegelaten. Om de
onrechtmatige bewijsgaring toch niet geheel onopgemerkt te laten passeren, zal
de civiele rechter een eventueel gevolg eerder tot uiting laten komen in de
proceskostenveroordeling of bijvoorbeeld bij het vaststellen van de hoogte van
een ontslagvergoeding." In dat geval zou eveneens kunnen worden gesproken
van reparatie, zij het ditmaal in de beperkte betekenis van compensatie.35
Er blijven echter situaties over in alle drie de rechtsgebieden waarin zelfs
het reparatiedoel geen reden vormt voor het verbinden van een consequentie aan
onrechtmatige bewijsgaring. Als bijvoorbeeld de onrechtmatige bewijsgaring niet
aan de bewijsvoerende partij kan worden toegerekend, dan zal de inbreuk doorgaans
ongesanctioneerd blijven. Of er in het Nederlandse recht één uitsluitingsdoel voorop
staat, en zo ja welk, blijft derhalve mistig.
8.1.4.4

Conclusie

In de Verenigde Staten en in Duitsland staat de grondrechtschending centraal. De
uitsluitingsregel is in beide stelsels de resultante van de wijze waarop verdere
invulling wordt gegeven aan de bescherrning van grondrechten. De positie die
grondrechten in deze twee stelsels innemen is echter niet dezelfde. Daarom is ook
aan de uitsluitingsregel een verschillende invulling gegeven. Zo beschermen
grondrechten in de Verenigde Staten de burger tegen ongerechtvaardigde inbreuken
van overheidswege maar niet tegen inbreuken door medeburgers. Deze bescherming
is in het kader van het onrechtmatig verkregen bewijs groter als de overheid punitief
wil optreden. Het handelen van de overheid staat centraal bij de vraag naar de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs, het preventiedoel voert hier
de boventoon. In Duitsland strekt de bescherming van grondrechten zich (indirect)
ook uit over het optreden van particulieren. De rechter kan zich ook in dat geval
van onrechtmatige bewijsgaring distantiëren, door het uitsluiten van het aldus
verkregen materiaal. In het bijzonder het demonstratiedoel komt hierdoor tot
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Resp. Ktg. Schiedam 8 juli 1997, JAR 1997I189 en Rb Utrecht 25 september 1996, JAR 1997~6.
ln financieel opzicht is dan wellicht aan de reparatiegedachte voldaan, maar in wezen is het
reparatiedoel processueel gekleurd. De rechtzoekende komt in het civiele recht bij een vorm van
schadevergoeding niet in dezelfde procespositie als waren zijn rechten niet geschaad.
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uitdrukking. In zowel Duitsland als in de Verenigde Staten kan worden gesproken
van een consequente toepassing van de uitsluitingsregel. Daarbij wordt scherp
in het oog gehouden dat onrechtmatig verkregen bewijs een inbreuk op een
grondrecht impliceert. In het Duitse en Amerikaanse recht is prioriteit gegeven
aan het uitsluitingsdoel dat het beste aansluit bij de in deze stelsels geldende
grondrechtenbeschermingspolitiek. Je kunt het met die politiek eens of oneens
zijn, maar zij heeft er in beide landen toe geleid dat er eenheid is in het `onrechtmatig verkregen bewijs'-recht. Van eenheid kan in Nederland niet worden gesproken.
Als er al sprake is van consistentie, dan zal die zich met name binnen de verschillende rechtsgebieden voordoen. Tussen de verschillende rechtskolommen
is de eenheid vaak ver te zoeken.
Hierna zal worden bezien of er voorhet ontbreken van deze eenheid wellicht
een verklaring is te vinden (~ 8.2) en of deze verklaring ook in alle gevallen
verschillen rechtvaardigt (~ 8.3). Vervolgens zal, in navolging van het Amerikaanse
en Duitse recht, de Nederlandse uitsluitingsregel vanuit het gezichtspunt van de
bescherming van grondrechten worden benaderd (~ 8.4).

8.2

Ontoelaatbaarheidsverschillen verklaard?

Gebleken is dat de vraag naar de onrechtmatigheid van de bewijsverkrijging
doorgaans gelijkelijk kan en dient te worden beantwoord, ongeacht het rechtsgebied.
De verschillen tussen de rechtskolommen ontstaan in Nederland pas bij de vraag
naar de consequenties die vervolgens aan de geconstateerde onrechtmatige
verkrijging worden verbonden. In de Verenigde Staten en Duitsland was een
verklaring te vinden voor de consistentie in beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag, welke verklaring zijn oorsprong vond in het grondrechtelijke van de
benadering. Ook voor de uiteenlopende wijze waarop de verschillende Nederlandse
rechters komen tot beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag zijn mogelijke
verklaringen aan te dragen. Een tweetal redenen kan daarvoor uit de rechtspraak
van de bestuursrechter worden gedestilleerd. In de eerste plaats is er in vroegere
bestuursrechtspraak op gewezen dat het verschil in bewijsstelsels tussen het
bestuursrecht en het strafrecht een andere benadering rechtvaardigde. In het
verlengde daarvan ligt het tweede argument, namelijk dat de rechter niet gebonden
is aan het rechterlijk oordeel zoals dat in een ander rechtsgebied tot stand is
gekomen.
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8.2.1

Verschillende bewijsstelsels

De situatie dat hetzelfde materiaal in de ene procedure wel en in een andere
procedure juist niet mag worden gebruikt doet zich met name voor als het gaat
om strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dat in een bestutusrechtelijke procedure wordt ingebracht. Ook als de strafrechter dit bewijs heeft
uitgesloten, betekent dat nog niet dat het materiaal in een bestuursrechtelijke
procedure niet tot het bewijs kan meewerken. Sterker, in de bestuursrechtelijke
procedure is de kans groot dat het bewijs wordt toegelaten. Hoe nu kan het verschil
tussen de toelaatbaarheid van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in het
strafrecht en bestuursrecht worden verklaard? Volgens de Afdeling rechtspraak
was het te verklaren door het verschil in bewijsstelsel. Algemeen aangenomen
wordt dat het bestuursrecht zich kenmerkt door een vrij-bewijsstelsel, in
tegenstelling tot het strafrecht, dat een negatief wettelijk bewijsstelsel kent. Een
beroep op onrechtmatig verkregen bewijs ketste bij de Afdeling rechtspraak af
op de grond, `dat het administratieve recht anders dan het strafprocesrecht een
vrije bewijsvoering kent',36
Op deze boude stelling is in de literatuur veel kritiek geuit.37 Deze kritiek
komt er in het kort op neer dat ook in een vrij-bewijsstelsel niet alles is geoorloofd.
Hoogendijk-Deutsch toonde in 1992 aan dat ook de vrije bewijsleeris genormeerd.38
Een negatief-wettelijk bewijsstelsel is niet per definitie tegengesteld aan een vrijbewijsstelsel. Een negatief-wettelijk bewijsstelsel houdt in dat bewijs slechts
geleverd kan worden door de in de wet opgesomde bewijsmiddelen (`wettelijk').
De rechter kan verder niet tot een bewezenverklaring komen indien hij niet tot
deze overtuiging is gekomen op basis van de wettelijke bewijsmiddelen
(`negatief).39 Het vrij-bewijsstelsel kenmerkt zich door een grote vrijheid voor
de oordelende instantie in het kader van de bewij svoering. De oordelende instantie
36

37

38
39
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ARRS 21 januari 1988, AB 1989, 36 m.nt. H.1. Simon, tBIS 1988, 8 m.nt. M.J. Sluijs (contingent
schol). Vgl. ARRS 23 september 1983, AB 1984, 467 m.nt. JHvdV (ontucht Sas van Gent), hier
had de vrije bewijsvcering echter eerder betrekking op de rechtmatigheid van de bewijsgaring dan
op de toelaatbaarheid ervan. Annotator Van der Veen merkt op 'De zgn. vrij-bewijsleer in het
administratieve proces lijkt mij geen titel te bieden voor het baseren van beslissingen op onrechtmatig
verkregen bewijs.'
F.C.M.A.Michiels,'Bestuurlijkehandhavinginontwikkeling',in:Handhavingvnnhetbesruursrecht
(VAR-reeks 114), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995, p. 74; S.V. HoogendijkDeutsch, `Beginselen van behoorlijk bewijs in administratieve rechtspraak', RM Themis 1992, p.
308-323; S. Pront-van Bommel, `Onrechtmatig verkregen bewijs', in: T. Hoogenboom 8c L.1.A.
Damen (red.), In r!e sfeer van administratiefrecht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht Lemma 1994,
p. 345-363, p. 354; M.J. Sluijs in diens aantekening bij ARRS 21 januari 1988, tBIS 1988, nr. 8
(contingent schol).
S.V. Hoogendijk-Deutsch, `Beginselen van behoorlijk bewijs in administratieverechtspraak', RM
Themis 1992, p. 308-323.
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2002, p. 616 en 1.B.1.M. ten
Berge 8c A.Q.C Tak, Nederlnnds administratiefprocesrechr, deel l, Zwolle: W.E.1. Tjeenk Willink
1983, p. 353-354.
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is in beginsel vrij bij de beantwoording van de vragen omtrent bewijsomvang en
bewijslastverdeling en in de keuze en waardering van de bewijsmiddelen.'o
Het grootste verschil tussen deze twee bewijsstelsels is dat de bewijsregels ::
in het eerste geval in de wet zijn neergelegd en in het tweede geval niet. Dit verschil
is echter voor de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs irrelevant.
Voor de vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewij smateriaal
is in geen enkele wet het (beslissende) antwoord te vinden. Het bestuursrecht kent
geen geschreven regels over de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs
en ten tijde van de gememoreerde uitspraken van de Afdeling rechtspraak was
daarvoor ook geen voorziening in het Wetboek van Strafvordering. Op dit punt
is er trouwens geen wijziging opgetreden met de invoering van art. 359a Sv omdat
deze bepaling geen uitsluitsel biedt als het gaat om de vraag of onrechtmatig
verkregen bewijs dient te worden uitgesloten. Slechts de consequentie die aan
onrechtmatige bewijsgaring kan worden verbonden, bewijsuitsluiting, is van een
wettelijke basis voorzien. Of dit gevolg ook daadwerkelijk aan onrechtmatige
bewijsgaring wordt verbonden, is aan het oordeel van de strafrechter overgelaten.
Deze waardering is, net als in het bestuursrecht, in beginsel vrij.41 Op het punt
van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs is het verschil in
bewijsstelsels niet relevant: zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht is sprake
van een vrije waardering door de rechter.4z
Bewijs dat in het strafproces als onrechtmatig verkregen terzijde is geschoven
kan niet, zoals de Afdeling rechtspraak het deed voorkomen, uitsluitend op grond
van een verschillend bewijsstelsel in het bestuursrechtelijke proces worden
toegelaten. Ik betwijfel echter of de Afdeling rechtspraak, door te wijzen op het
in het bestuursrecht vigerende vrij-bewijsstelsel, miskende dat de bewijsvoering
in het bestuursrecht is genormeerd." Integendeel, vanaf de allereerste vingeroefeningen met de kwestie van het onrechtmatig verkregen bewijs is de mogelijkheid
van bewijsuitsluiting opengelaten (zie ~ 7.2.1.4). Waarschijnlijk achtte de Afdeling

40
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H. Bolt, `Bewijs', in: P.J.J. van Buuren e.a. (red. ), Bestuursprocesrechr, Deventer: Kluwer (losbl.),
~ 5.7.1. Bestuursprocesrecht. M. Schreuder-Vlasblom, Bestuursrechtelijk bewijsrecht (NVvP),
Dongen: Pijnenburg 1998 en haarpocket DeAwb; het bestuursprocesrechr, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 2001.
Dat het Iweede lid van art. 359a Sv een afwegingskader biedt, doet aan dit uitgangspunt niet af.
Wattels formulering gaat nog verder: `Weliswaar kan men volhouden dat het Wetboek van
Strafvordering in uitgangspunt het negatiefwettelijk bewijsstelsel huldigt [...], maar in feite heerst
ook in het strafproces de vrije bewijsleer.' Zie zijn annotatie onder HR I H november 1992, BNB
1993~40. Zie verder S. Pront-van Bommel, `Onrechtmatig verkregen bewijs', in: T. Hoogenboom
á L.J.A. Damen (red. ), In de sfeer vnn atlministratiefrecht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht: Lemma
1994, p. 345-363 en haar annotatie onder HR 1 juli 1992, F'ED 1992~794.
Anders S. Pront-van Bommel, 'Onrechtmatig verkregen bewijs', in: T. Hoogenboom 8c L.J.A. Damen
(red.), In de sfeer van ariministratiefrecht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht: Lemma 1994, p. 345-363,
p. 356: `De Afdeling rechtspraak heeft door onrechtmatig verkregen bewijs toelaatbaar te oordelen
op grond van het vrij bewijsstelsel miskend dat ook in een vrij bewijsstelsel bewijsvcering is
genormeerd'.
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rechtspraak zich slechts niet gebonden aan de strafrechtelijke regels omtrent de
toelaatbaarheid van bewijs. Zeker gezien de materie waarover de aan de Afdeling
rechtspraak voorgelegde zaken gingen, ligt het niet voor de hand dat de Afdeling
rechtspraak aansluiting zou zoeken bij de strafrechtelijke regels omtrent de
toelaatbaarheid van bewijs. De zaken gingen steeds over niet-punitieve procedures.~
De nadruk bij de toelaatbaarheid van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs
ligt sindsdien minder op de vrij-bewijsleer. Uitgangspunt is dat de bestuursrechter
niet aan het strafrechtelijk oordeel is gebonden, maar dat hij zelfstandig tot een
antwoord op de toelaatbaarheidsvraag dient te komen.
8.2.2

Zelfstandig rechterlijk oordeel

Het is niet alleen op het terrein van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs dat het oordeel van rechters bij dezelfde feitenconstellatie tot verschillende
uitkomsten kan leiden. Ook op andere terreinen is deze rechterlijke autonomie
merkbaar.45 Zo achtte de strafkamer van de Hoge Raad zich niet gebonden aan
de uitleg die door de Afdeling bestuursrechtspraak aan bepaalde vergunningsvoorschriften was gegeven.4ó
In het bijzonder speelt deze rechterlijke onafhankelijkheid op het terrein van
de bewijswaardering. Als in het strafrecht bepaalde feiten niet bewezen worden
geacht, is de bestuursrechter aan dat oordeel niet zonder meer gebonden. Zo merkte
de Centrale Raad van Beroep op bij de vraag ofer sprake was van een gezamenlijke
huishouding (hetgeen in de strafrechtelijke procedure niet was bewezen):
`[d]e bestuursrechter gaat [...] uit van een eigen vaststelling en waardering van
de betreffende feiten en omstandigheden en is hierbij niet gebonden aan het oordeel
van de strafrechter. "'

Dit is niet alleen zo als het gaat om oordelen van rechters op andere rechtsterreinen,
maar dit kan zich ook voordoen binnen één rechtskolom:
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M.C.D. Embregts, `Een onrechtmatige overheidsdaad in het strafrecht en het bestuursrecht. Een
onderzoek naar de bewijsuitsluitingsregel', NTB 1999, p. 1-9, i.h.b. p. 5 en 6. De Afdeling rechtspraak
zal eerder bij de civiele rechter aansluiting hebben gezocht, gezien het feit dat zij beide de vrije
bewijswaardering aanvoeren als grondslag voor bewijsuitsluiting.
Het tegenovergestelde dcet zich ook voor. Zo kan de bestuursrechter oordelend in vreemdelingenzaken niet zelfstandig beoordelen of de strafvorderlijke bevcegdheid van inbewaringstelling rechtmatig
is aangewend (ABRS 17 juni 2002, AB 2002, 243 m.nt. BPV). Als de strafrechter of de civiele
rechter (ABRS 25 oktober 2001, JV 20011329 m.nt. BPV, AB 2001, 384 m.nt. BPV en Sew) zich
daarover reeds heeft uitgelaten, dan zal de bestuursrechter dit oordeel overnemen ( ABRS 23 oktober
2001 , JV 200219; ABRS 14 november 2001, JV 2002133 en ABRS 22 november 2001, JV2002I35).
HR 23 mei 1995, RAwb 2000, 41 m.a. A.Q.C. Tak.
CRvB 18 mei 1999, USZ 1999I245.
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`[b]ewijs(waarderings)regels zijn immers niet in alle procedures dezelfde. Het is
zelfs mogelijk dat de belastingrechter, binnen dezelfde procedure, bepaald bewijs
wèl voldoende acht om een aanslag te handhaven, maar niet om de verhoging te
handhaven.'ae

De oorzaak van deze verschillen is, dat de rechter niet in alle procedures dezelfde
mate van zekerheid dient te hebben omtrent de feiten om daarop zijn beslissing
te baseren. In het strafproces dient de grootst mogelijke zekerheid te worden bereikt,
maar de burgerlijke rechter zal genoegen nemen met een redelijke mate van
zekerheid. In het bestuursrecht kan dit variëren. In veel gevallen is aannemelijk
maken reeds voldoende, maar als het bijvoorbeeld gaat om de oplegging van
punitieve sancties dan is meer zekerheid nodig.49
De overtuigingskracht (bewijswaarde) die de rechter ontleent aan de
gepresenteerde feiten is de kern van de vrije bewijswaardering. Een ander onderdeel
van de bewijswaardering is de vraag naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs. Als de rechter autonoom opereert op het terrein van de
bewijswaardering in het algemeen, dan is het consistent dat de rechter dezelfde
autonomie toekomt bij de toelaatbaarheidsvraag in het bijzonder. Dit lijkt ook de
redenering van de bestuursrechter.so De bestuursrechter toetst niet aan de
strafrechtelijke uitsluitingsregel. Er dient aan de bestuursrechtelijke regels te worden
getoetst.s` De uitkomst van de strafzaak doet niet ter zake,5z althans zij is niet
doorslaggevend voor de oordeelsvorming van de bestuursrechter.
Toegespitst op het onrechtmatig verkregen bewijs dient in mijn optiek het
antwoord op de onrechtmatigheidsvraag gelijkluidend te zijn: de omstandigheden
van het verzuim zijn daarvoor immers bepalend en deze veranderen niet als een
andere rechter daarover heeft te oordelen. De vraag naar de toelaatbaarheid van
het aldus verkregen materiaal kan daarentegen verschillen omdat de omstandigheden
van het gebruik eveneens kunnen divergeren. In het eerste geval zal van een
eenmaal vastgestelde onrechtmatige verkrijgingswijze moeilijk kunnen worden
afgeweken. Dit betekent echter niet dat als de eerste rechter daaraan de consequentie
bewijsuitsluiting heeft verbonden, de andere rechter dit ook zal moeten doen (en
vice versa).
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P.J. Wattel in zijn noot onder CRvB 25 mei 1994, FED 1995~137.
Zie J.B.J.M. ten Berge 8c A.Q.C. Tak, Nedertnnds administratiefprocesrechr, dee! l, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1983, randnummers 902 en 903 en de daar aangehaalde literatuur.
AGRS 1 maart 1990, JABW 1990I1 18; AGRS 21 augustus 1990, JABW 1990I265; CRvB 23 april
1986, RSV 1986~225; CRvB 22 november ]991, RSV 19921199, JSV 1992~1.
BrSring acht dit strikt genomen juist, maar 'voor de invulling van de (open) bestuursrechtelijke
normen in geval van strafsancties lijkt enige aansluiting bij het strafrecht [...] gewenst' (CRvB
27 april 1999, AB 1999, 338 m.nt. HBr). Zie daarover ~ 8.5.
M.W.C. Feteris naar aanleiding van de overweging van het hof Arnhem dat strafrechtelijk
onrechtmatig verkregen bewijs door de inspecteur mag worden gebruikt als het strafrechtelijk
onderzoek niet is voortgezet. Zie zijn annotatie bij HR 17 december 1997, BNB 1998~112.
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8.2.3

Conclusie

Het geconstateerde verschil dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dat in
het strafrecht wordt uitgesloten vervolgens in een bestuursrechtelijke procedure
kan worden gebruikt, kan niet worden verklaard door de verschillende bewijsstelsels. In de kem huldigen alle stelsels op het punt van de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs een vrije bewijsleer. Een verklaring voor het verschil
vloeit juist voort uit deze vrijheid: alle rechters zijn in beginsel vrij in de waardering
van het bewijsmateriaal. Deze waardering, hiervoor ook wel onafhankelijke
oordeelsvorming genoemd, omvat mede de toelaatbaarheid van het materiaal. Op
het punt van de vaststelling of de verkrijgingswijze rechtmatig is, komt de rechter
een dergelijke vrijheid niet toe. De bestuursrechter (om bij het gegeven voorbeeld
te blijven, maar dit en het navolgende geldt evenzeer voor de civiele rechter en
de strafrechter) zou de door de strafrechter gedane vaststelling dat de bewijsgaring
onrechtmatig was, moeten ovememen. Hetblijft vervolgens voor de bestuursrechter
mogelijk daar eigen consequenties aan te verbinden. Op deze manier wordt het
omzeilen van de onrechtmatigheidsvraag voorkomen en wordt de bestuursrechter
bovendien gedwongen in de motivering kenbaar te maken hoe hij de toelaatbaarheidsvraag heeft beantwoord. Een verklaring voor het verschillend rechterlijk
oordeel op het terrein van de toelaatbaarheidsvraag kan wellicht in de vrije
waardering van het bewijs worden gevonden. Dit betekent echter nog niet dat de
geconstateerde verschillen in alle gevallen daarmee gerechtvaardigd zijn; de vrijheid
om tot een ander oordeel te geraken is naar mijn overtuiging begrensd. Dat en
waardoor de vrije oordeelsvorming begrensd wordt, zal ik hierna behandelen. De
ernst van de onrechtmatigheid van de vergaring speelt daarbij een cruciale rol.

8.3

Waarderingsvrijheid begrensd

Dat de bestuursrechter niet gebonden is aan het oordeel van de strafrechter omtrent
de toelaatbaarheid van het materiaal betekent nog niet dat hij dat oordeel in het
geheel niet in zijn beoordeling zal betrekken.53 Bepaalde elementen van de
strafprocesvoering kunnen zelfs bijzondere bewijswaarde hebben.54 Soms
conformeert de bestuursrechter zich zelfs expliciet aan het oordeel van de
strafrechter.„

53
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Ten Berge en Stroink vinden zelfs dat hij deze in zijn beoordeling moet betrekken (ARRS 21 juli
1983, tB~S Ill nr. 458 m.nt. tBIS).
CRvB 25 mei 1994, AB 1994, 670, FED 1995I137 m.nt. Wattel.
CRvB 20 februari 1996, Gst. 1996, 7042, nc 5 m.nt. De Bruijn: de CRvB zag in de aangevoerde
argumenten geen aanleiding om [ot een ander oordeel dan de HR te komen. Het plaatsen van een
camera werd in casu niet disproportioneel geach[ (HR 11 november 1994, RvdW 1994, 241). De
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8.3.1

Case-study

Het kan verder voorkomen dat het rechterlijk oordeel van de ene rechter de andere
rechter weinig ruimte laat om tot een ander oordeel te komen omtrent de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Dit was aan de orde in een
drietal procedures waarin het ter discussie staande bewijsmateriaal was voortgekomen uit een bij een advocaat aangelegde onrechtmatige telefoontap. De strafrechter,
de bestuursrechter en de (advocaten)tuchtrechter hebben zich inmiddels over de
zaak gebogen. Deze zaken, die alle betrekking hadden op hetzelfde onrechtmatig
verkregen bewijs, lenen zich uitstekend voor een case-study aan de hand waarvan
ik inzichtelijk zal maken dat de rechterlijke vrijheid om tot een ander toelaatbaarheidsoordeel te komen begrensd kan zijn.

8.3.1.1

Strafrecht

Allereerst was de strafrechter aan zet. De advocaat werd vervolgd ter zake van
deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met de handel in cocaïne
en het witwassen van criminele gelden (de zogenaamde IGLO-zaak). De rechtbank
verklaarde het openbaar ministerie niet ontvankelijk omdat:
`met handelen als het onderhavige, te weten het onrechtmatig aftappen van de
telefoons van een advocaat zonder deze zelf formeel aan te wijzen als verdachte
en tegelijkertijd wel materieel als verdachte te beschouwen niet alleen de
rechtsstatelijke beginselen [er bescherming van rechtzoekende in het geding zijn,
maar ook die van de advocaat als rechtssubject zelf Het beginsel dat iemand [...]
zich in vertrouwen kan wenden tot een advocaat, is zo fundamenteel in het stelsel
van het Nederlandse strafprocesrecht dat schending daarvan in een strafrechtelijke
vervolging, zeker indien geschied in samenhang met benadeling van de rechtspositie
van de advocaat, zoals in casu, dient te leiden tot niet ontvankelijk verklaring van
de officier van justitie in de als vrucht van het onrechtmatig handelen voortgebrachte
zaak tegen de advocaat.'sb

8.3.1.2

Bestuursrecht

Vervolgens was de bestuursrechter aan de beurt. De Haagse Deken vond dat de
handelwijze van de advocaat tot tuchtrechtelijke maatregelen noopte. Om zijn
standpunt, dat de advocaat zich niet had gedragen zoals een behoorlijk advocaat

56

rechter had in dit geval ook niet (eenvoudig) tot een ander oordeel kunnen komen, omdat hier de
vergaringsmethode niet onrechtmatig werd geacht. Tot een verschillend oordeel kan de rechter
doorgaans pas komen als het gaat om de consequenties die aan onrechtmatige bewijsgaring al dan
niet worden verbonden.
Rb Rotterdam 7 oktober 1997, NS 1998~210.
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betaamt, te onderbouwen, wilde hij graag over stukken uit het strafdossier
beschikken. De Rotterdamse hoofdofficier was ertoe genegen bepaalde stukken,
waaronder transcripties van de gewraakte bandopnames, op grond van de Wob
te verstrekken. De advocaat was minder gelukkig met dit besluit en diende een
bezwaarschrift in. Tevens vroeg hij de bestuursrechter om een voorlopige
voorziening. De president van de Rotterdamse rechtbank overwoog dat in het
algemeen:
`het oordeel van de rechtbank dat bewijs in strafrechtelijke zin onrechtmatig is
verkregen niet relevant is in het kader van de WOB-procedure en niet aan
verstrekking op grond van de WOB in de weg staat. [...) Het feit dat die taps
onrechtmatig zijn verkregen betekent op zichzelf nog niet dat daarvan in het
tuchtrecht, evenmin als in het bestuursrecht of het civiele recht geen gebruik
gemaakt zou mogen worden.'S'

Gebruik van dit materiaal is slechts dan niet toegestaan, zo vervolgt de president,
als het is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een
behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle
omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Op deze beoordeling dient
in beginsel in de Wob-procedure niet vooruitgelopen te worden, aldus de president.
Tot zover onderstreept de bestuursrechter de zelfstandige oordeelsvorming
door de rechter als het gaat om de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs. Echter, zo vervolgt de president, in deze zaak is er aanleiding om af te
wijken van de hoofdregel dat een eventuele ontoelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs bij de uitkomst van de Wob-procedure geen rol speelt. Het is
immers op voorhand reeds aannemelijk dat telefoontaps zijn verkregen op een
wijze die voldoet aan het `zozeer indruist'-criterium. De persoonlijke levenssfeer
verzet zich in casu tegen verstrekking van de telefoontaps, omdat het publieke
belang bij verstrekking daarvan niet wordt gediend nu zij niet gebruikt mogen
worden als bewijsmiddel. De tapverslagen mogen niet ter beschikking worden
gesteld aan de Deken. De overige delen van de processen-verbaal mogen wel ter
beschikking worden gesteld, omdat - nu de strafkamer van de rechtbank zich daar
niet over heeft uitgelaten -(nog) niet duidelijk is dat deze bewijsstukken zijn
verkregen
`op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende
overheid mag worden verwacht, dat thans reeds [curs. MCDE] kan worden gesteld
dat het gebruik van deze stukken ontoelaatbaar moet worden geacht.i58
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Pres. Rb Rotterdam 21 april 1998, JB 1998~154.
Pres. Rb Rotterdam 21 april 1998, JB 1998I154.
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Vervolgens wordt op het bezwaarschrift van de advocaat beslist op 13 juli 1998
waarbij zijn bezwaren met betrekking tot het ter beschikking stellen van de stukken
uit het strafdossier ongegrond worden verklaard.59 De gemachtigde van de advocaat
stelt beroep in tegen deze beslissing, maar verzuimt ditmaal om een voorlopige
voorziening te vragen. De Deken krijgt vervolgens (op 12 en 17 augustus 1998)
de beschikkingover een aantal stukken, met uitzondering van de processen-verbaal
die betrekking hebben op de onrechtmatige telefoontaps. De Deken start mede
op basis van dat materiaal een tuchtrechtelijke procedure, waarin de advocaat wordt
verweten dat hij zich niet heeft gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt.
Ondertussen is het openbaarministerie in zijn strafrechtelijk hogerberoep wederom
niet ontvankelijk verklaard.bo Op 26 maart dient de advocaat alsnog een verzoek
tot voorlopige voorziening in, waarmee wordt beoogd dat de aan de Deken
verstrekte stukken niet openbaar zullen worden gemaakt. Dit verzoek wordt
afgewezen omdat:
`het treffen van een voorlopige voorziening iedere betekenis miste, nu de stukken
reeds waren doorgezonden naar de Raad van Discipline en het besluit om inzage
te verlenen in zijn gevolgen niet meer kan worden teruggedraaid.'61

In de bodemzaak volgt de rechtbank de president in de eerste voorlopige
voorzieningprocedure door- op dezelfde gronden - af te wijken van de hoofdregel
van de Wob. De rechtbank gaat zelfs nog een stap verder door te bepalen dat niet
alleen de processen-verbaal die direct betrekking hebben op de onrechtmatige
telefoontaps niet aan de Deken ter beschikking mogen worden gesteld, maar ook
de andere processen-verbaal dit lot had moeten treffen. De rechtbank overweegt
dat:
`nu een deel van de geselecteerde stukken betrekking heeft op onrechtmatig
verkregen bewijs, de overige stukken daarmee zijn verweven en de strafrechter
in eerste aanleg aan de onrechtmatigheid niet de conclusíe heeft verbonden van
een gedeeltelijke bewijsuitsluiting, maar van een niet-ontvankelijk verklaring in
de strafvervolging, een redelijke belangenafweging [...] had moeten leiden tot
weigering van afgifte van alle geselecteerde stukken.'bZ

59
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De bezwaren tegen het ter beschikking stellen van stukken betreffende de medische situatie van
de advocaat en zijn echtgenote worden wel gegrond verklaard.
Hof 's-Gravenhage 17 februari 1999, NS 1999147.
Weergegeven in Rb's-Gravenhage 23 september 1999, AWB 98~6800 BESLU (n.g.). Dat destukken
reeds waren doorgezonden lijkt mij overigens onwaarschijnlijk, omdat de Deken pas een klacht
heeft ingediend op 1 apri I 1999 bij de Raad van Discipline. Aannemende dat de stukken tegelijkertijd
met de klacht naar de Raad zijn gezonden, dan is dit vijf dagen na het verzcek om voorlopige
voorziening pas geschied. (Zie Raad van Discipline's-Gravenhage 17 januari 2000, R. 1673~99.77
(n-gJ).
Rb 's-Gravenhage 23 september 1999, AWB 98~6800 BESLU (n.g.).
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Dat deze laatste stukken reeds aan de Deken zijn verstrekt kan echter niet meer
worden tenaggedraaid.b' De rechtbank laat om die reden de rechtsgevolgen in stand.
Tegen deze uitspraak stellen de Minister van Justitie en de Deken hoger beroep
in. De Afdeling bestuursrechtspraak komt tot hetzelfde eindresultaat als de
rechtbank, maar legt daaraan een andere motivering ten grondslag.b' De Afdeling
overweegt dat de (on)rechtmatige bewij sgaring niet relevant is voor de toepassing
van de Wob.bs Het belang dat met verstrekking is gediend weegt echter niet op
tegen de in art. 10, tweede lid onder e en g van de Wob genoemde belangen,bb zodat
de aangevallen uitspraak - met verbetering van de gronden - in stand kan blijven.
De strafrechter heeft naar mijn mening weinig ruimte gelaten om het
onrechtmatig verkregen materiaal in een andere procedure toe te laten. Ook de
rechtbank 's-Gravenhage verstaat de strafrechter in deze zin. Dat de Afdeling
bestuursrechtspraak vond dat de rechtbank daarbij buiten haar beoordelingsbevoegdheid trad, hetgeen op zich juist is, doet daar niet helemaal aan af. Uit de
overwegingen van de rechtbank kan worden opgemaakt hoe de beslissing van de
bestuursrechter had moeten luiden als hij wel bevoegd tot oordelen was geweest
inzake de kwestie van de toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen materiaal.
De rechtbank laat er geen misverstand over bestaan: bewijsuitsluiting. Uit het feit
dat in de strafrechtelijke procedure de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie is verbonden aan de onrechtmatige bewijsgaring, leidt de rechtbank
af dat dit materiaal ook niet in een andere procedure kan worden gebruikt. De
overwegingen van de rechtbank 's-Gravenhage sluiten niet helemaal uit dat als
in de strafrechtelijke procedure een minder vergaande consequentie was verbonden
aan de onrechtmatige bewijsgaring, bijvoorbeeld bewijsuitsluiting, de rechtbank
de documenten evenmin ter beschikking had willen laten stellen. Uit het oordeel
van de president van de rechtbank Rotterdam kan in ieder geval worden opgemaakt
dat nader onderzoek naar de toelaatbaarheid achterwege kan blijven als de
motivering van de strafrechter (die met zijn niet-ontvankelijkheidsdictum de ernst
van de onrechtmatigheid extra onderstreept) reeds geen andere mogelijkheid
openlaat dan te concluderen dat het hier gaat om overheidsoptreden dat voldoet
aan het `zozeer indruist'-criterium. En als de grens van het `zozeer indruist'criterium wordt bereikt, dan maakt het niet meer uit met wat voor procedure we
te maken hebben, zo lijkt de president van de rechtbank te redeneren.
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De Wob biedt daartoe geen mogelijkheden. Een civiele actie uit onrechtmatige daad is wellicht
mogelijk. De rechter zou dan bijvoorbeeld kunnen worden verzocht om een gebod tot teruggave
op te leggen.
ABRS 20 juli 2000, LJN AA6606.
Onder verwijzing naar ABRS 28 mei 1999, NJB 1999, p. 1327, nr. 29.
Dat zijn de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (e) en het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden (g).
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Nu behoort het `zozeer indruist'-criterium bij uitstek tot het gereedschap van
de bestuursrechter. In de andere takken van recht keert het niet met zoveel woorden
terug. Toch concludeert de president op grond van dit criterium dat de tuchtrechter
en de civiele rechter evenmin van de onrechtmatige taps gebruik zullen maken.
Met andere woorden: de president concludeert dat het gebruik van dit materiaal
onder alle omstandigheden, dus ook in een civielrechtelij ke en een tuchtrechtelijke
procedure, ontoelaatbaar moet worden geacht.
8.3.1.3

Tuchtrecht

In het laatste deel van dit drieluik is de tuchtrechter aan zet. Ook in de tuchtrechtelijke procedure werd het verweer gevoerd dat de Deken van het onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal geen gebruik mocht maken. De Raad van Discipline
betrekt echter niet de onrechtmatige bewijsgaring, maar de onrechtmatige
verstrekking (zie ~ 3.4) in zijn oordeel. De Raad oordeelt dat de Deken weliswaar
feitelijk over het materiaal beschikt, maar dat hij, achterafbeschouwd, dit materiaal
rechtens niet had mogen ontvangen.b' Het materiaal kan derhalve niet meewerken
tot het bewijs. Het Hof van Discipline bevestigt dit oordeel.bg Hoewel het oordeel
correct is, in die zin dat van onrechtmatig verstrekt materiaal geen gebruik mag
worden gemaakt, valt het toch enigszins te betreuren dat geen oordeel omtrent
de toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen materiaal is gegeven.
8.3.2

Conclusie

Rechters komt volledige vrijheid althans autonomie toe op het punt van de
toelaatbaarheidsvraag. Het feit dat een andere rechter zich daarover reeds heeft
uitgesproken doet daar niet aan af. Iedere rechter zal zelfstandig zijn oordeel vellen
over de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Het is echter mijns
inziens vrijwel onmogelijk om tot het oordeel te geraken dat het bewijs kan worden
toegelaten als de strafrechter een niet-ontvankelijkheid verbindt aan de bewijsgaring
ert~of de bestuursrechter hiervan zegt dat het zozeer indruist tegen hetgeen van
een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat het onder alle
omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.ó9 Als het gaat om buiten-
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Raad van Discipline 's-Gravenhage I I februari 2002, R. 1659199.63 (n.g.).
Hof van Discipline 13 december 2002, No. 3115 ( n.g.).
Helemaal onmogelijk is dit niet: Rb Arnhem 6 februari 1996, TAR 1996I104. In deze ambtenarenzaak
werd van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in een ontslagprocedure gebruik gemaakt terwijl
in de strafzaak het hof het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard. De onrechtmatige
bewijsgaring betrof het zonder wettelijke basis afluisteren van texlite-apparatuur. [k betwijfel of
wel voldaan was aan het thans door de Hoge Raad gehanteerde Zwolsmancriterium en niet beter
voor bewijsuitsluiting in de strafzaak had kunnen worden gekozen.
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gewoon ernstig onrechtmatig optreden, dan vloeit daar in mijn optiek de
onmogelijkheid van het gebruik uit voort.'o

8.4

De uitsluitingsregel belicht vanuit het grondrechtenperspectief

Dat de rechtspraak van de verschillende rechters op het punt van de toelaatbaarheid
van onrechtmatig verkregen bewijs divergeert, is verklaarbaar. De rechter is op
dit punt nagenoeg volledige vrijheid gegeven. De rechter staat bij de toelaatbaarheidsvraag voor een moeilijke keuze, namelijk of hij voorrang dient te geven aan
het belang van de waarheidsvinding of aan het belang dat met de bewijsgaring
is geschonden. Als we in de rechtsgebieden strafrecht, bestuursrecht en civiel recht
achtereenvolgens de toelaatbaarheidsvraag analyseren, dan legt de waarheidsvinding
steeds meer gewicht in de schaal. Toch zijn er, zoals we hiervoor hebben gezien,
situaties denkbaar waarbij in alle rechtsgebieden het bewijs wordt uitgesloten.
In die gevallen is er sprake van dermate onbehoorlijk gedrag dat geen rechter zijn
handen daaraan wil branden. Deze een(sgezind)heid is ook verklaarbaar: de (ernst
van de) onrechtmatigheid vormt hier de maatstaf voor uitsluiting.
Als het gaat om buitengewoon ernstige onrechtmatige bewijsgaring is het
voor de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs irrelevant gebleken
in welk rechtsgebied deze vraag aan de orde is gesteld. Dat er sprake is van
verschillende rechtsgebieden is in dat geval geen argument meer om tot een ander
oordeel te komen. A1 eerder in ~ 8.1.4.1 is geconstateerd dat ook de relevantie
van de andere variabelen (toerekenbaarheid en partijhoedanigheid) afneemt
naarmate de onrechtmatigheid van de verkrijgingswijze emstiger wordt. Bovendien
komt de rechter aan de drie relativeringen van de bewijsuitsluitingsregel (relativiteit,
causaliteit en schade) bij zeer ernstig onrechtmatig verkregen bewijs niet meer
toe (zie ~ 8.1.4.2).

Er blijven echter situaties waarin de (ernst van de) onrechtmatigheid niet zo
overduidelijk tot een bepaalde uitkomst noopt, maar een verschillend rechterlijk
oordeel evenmin gerechtvaardigd is. Ik doel hierbij in het bijzonder op de situatie
dat onrechtmatig verkregen bewijs in een strafrechtelijke procedure wordt
uitgesloten, maar de bestuursrechter desondanks oordeelt dat het in een punitieve
bestuursrechtelijke procedure mag worden gebruikt. Als de bestuursrechter zich
in dat geval verschuilt achter de vrije bewijswaardering enlof de onafhankelijke
oordeelsvorming is er wel sprake van een verklaring, maar bevredigend is deze
allerminst: van een rechtvaardiging voor dit verschil kan immers niet worden
70
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Vgl. de conclusie van Meijers voor HR 11 april 1995, NJ ]995, 537 m.nt. C: `de door alle
rechtsgebieden heen lopende rechtsregel dat materiaal, verkregen doordat inbreuk is gemaakt op
een fundamenteel recht [...j buiten beschouwing moet blijven.'
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gesproken. Ook in andere dan punitieve procedures kan een meer bevredigende
verklaring niet worden gemist.
8.4.1

Bescherming van grond- eti mensenrechten

De vraag die aanstonds rijst is of en hoe het anders kan. Het kan anders. In het
navolgende zal ik een model schetsen waarin vanuit een andere invalshoek naar
het onrechtmatig verkregen bewijs wordt gekeken. De bescherming van gronden mensenrechten is daarbij het leidend principe; het traditionele onderscheid naar
rechtsgebied zal naar de achtergrond verdwijnen. Wel van belang is het onderscheid
dat ook bij de onrechtmatigheidsvraag naar voren kwam: is het de overheid of een
burger die het bewijs heeft verkregen? Toegespitst op de toelaatbaarheidsvraag:
gaat het om de werking van grondrechten in een verticale (overheid-burger) of
een horizontale (burger-burger) verhouding?
Uit het rechtsvergelijkend onderzoek met Duitsland en de Verenigde Staten
kwam naar voren dat bij onrechtmatig verkregen bewijs grondrechten een
bijzondere plaats innemen. Voorop wordt gesteld dat onrechtmatig verkregen bewijs
steevast een inbreuk op een grondrecht inhoudt. Bewijsuitsluiting is een reactie
op een grondrechtschending. In Nederland gaat het bij onrechtmatig verkregen
bewijs doorgaans ook om schending van een grondrecht ofeen ander fundamenteel
recht. Dit is echter bij de ontwikkeling van de uitsluitingsregel en sowieso bij de
benadering van het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs min of ineer uit
het oog verloren. Dat en het ontbreken van een grondwettelijke basis voor
bewijsuitsluiting en een daarop gebaseerde scherpe visie voor wat betreft het doel
van bewijsuitsluiting, is er mijns inziens de oorzaak van dat moeilijk te rechtvaardigen jurisprudentiële verschillen zijn ontstaan. Doordat bij de ontwikkeling van
de bewijsuitsluitingsregel in het strafrecht het principiële karakter daarvan niet
is benadrukt, is in de andere rechtsgebieden onvoldoende onderkend dat het hier
gaat om de bescherming van grondrechten. In het Nederlandse recht werd de
problematiek van het onrechtmatig verkregen bewijs primair als een strafrechtelijke
aangelegenheid gezien. Aan dergelijke strafrechtelijke concepten achten de
bestuursrechter en de civiele rechter zich niet gebonden, dus geven zij op eigen
wijze invulling aan respectievelijk het bestuursrechtelijke en het civielrechtelijke
leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs. Drie verschillende leerstukken zijn
het resultaat. Het betreft hier echter in wezen een staatsrechtelijk leerstuk:
bewijsuitsluiting is het processuele sluitstuk van de grondrechtenbescherming.
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8.4.1.1

Een staatsrechtelijk leerstuk

In het arrest dat het beginpunt van de Nederlandse bewijsuitsluitingsregel markeert,
het bloedproef-II-arrest, werd duidelijk de link gelegd met de Grondwet. Het
afnemen van bloed zonder wettelijke basis is in strijd met het in de Grondwet
gewaarborgde recht op onaantastbaarheid van het lichaam." Ook andere
onrechtmatige verkrijgingswijzen zijn terug te voeren op klassieke grondrechten.
De belangrijkste zijn: de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10),
het huisrecht (art. 12), het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (art. 13).
Dat de strafrechter doorgaans bij onrechtmatig verkregen bewijs niet expliciet
toetst aan de Grondwet is goed verklaarbaar. Grondrechten zijn geen absolute
rechten. Bijzondere beperkingen zijn daarop toegelaten.72 In het kader van
voormelde grondrechten heeft de wetgever speciale regelingen ontwikkeld waarin
staat wanneer, onder welke omstandigheden en op welke wijze een inbreuk kan
worden gemaakt op een grondrecht. Denk aan de Algemene wet op het binnentreden
en de titels IV en IVA van het Wetboek van Strafvordering waarin onder meer
het openen van brieven,73 het aftappen van de telefoon74 en de stelselmatige
observatie75 zijn geregeld. De strafrechter toetst in de eerste plaats aan deze
wettelijke bepalingen. Artikel 120 GW - het grondwettelijk toetsingsverbod belet de rechter ook de bevoegdheidsverlening in het Wetboek van Strafvordering
(en in andere wetten in formele zin) rechtstreeks aan de Grondwet en algemene
rechtsbeginselen te toetsen. Toetsing van deze wetten aan een ieder verbindende
verdragsbepalingen is daarentegen op grond van art. 94 GW wel mogelijk. Het
grondwettelijk toetsingsverbod impliceert echter niet dat de rechter zich dient te
onthouden van het vaststellen van de grondwettigheid van een bepaalde opsporingsmethode. Slechts de wet waarin deze methode ligt verankerd kan niet worden
getoetst, de handeling in concreto daarentegen wel.

Als in het strafproces wordt aangevoerd dat er sprake is van een onrechtmatige
telefoontap, dan zal de rechter onderzoeken of aan de voorwaarden van art. 126m
Sv is voldaan. In art. 126m Sv is de bevoegdheid voor het opnemen van telecommunicatie geregeld. Als blijkt dat er geen bevel tot het opnemen van telecommunicatie
is afgegeven door de officier van justitie, dan is de telefoon onrechtmatig getapt.
De strafrechter zal doorgaans de onrechtmatigheid doen stoelen op schending van
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Thans art. I 1 GW. Voor de Grondwetsherziening van 1983 maakte het recht op onaantastbaarheid
van het lichaam deel uit van het recht op privacy.
A.K. Koekkoek 8c W. Konijnenbelt, `Het raam van hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet', in:
A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt Bc F.C.L.M. Crijns, Grondrechten ( Jeukens-bundel), Nijmegen:
Ars Aequi Libri 1982, p. 1-39, p. 22.
Art. 102a Sv. Zie verder art. 114 Sv.
Art. 126m Sv.
Art. 126g Sv.
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art. 126m Sv. Daar zou de strafrechter mijns inziens in een sluitend dogmatisch
model niet moeten ophouden, er dient nog een stap aan zijn redenering te worden
toegevoegd: daar art. 126m Sv een bijzondere beperking van art. 13 GW is, levert
de verkrijgingswijze schending van het telefoongeheim op. Deze redenering is
niet alleen zuiverder, zij benadrukt tevens dat er een grondrecht is geschonden.
Het is daarom ook hoogst ongelukkig dat bij de problematiek van het onrechtmatig
verkregen bewijs vaak over verzuim van vormen wordt gesproken in plaats van
over schending van grondrechten. Aan het principiële karakter van het leerstuk
van onrechtmatig verkregen bewijs wordt op deze manier afbreuk gedaan.
De handelwijze van de strafrechter is goed verklaarbaar en het resultaat komt
de facto op hetzelfde neer, zo zou men kunnen concluderen. Toch heeft het gebrek
in de motivering - de grondrechtsschending wordt niet betrokken in de overweging
- gevolgen gehad voor de verdere ontwikkeling van de uitsluitingsregel. Als de
strafrechter namelijk wel uitdrukkelijk had erkend dat er bij onrechtmatig verkregen
bewijs steeds sprake is van schending van grondrechten, dan was er van meet af
aan sprake geweest van een staatsrechtelijk leerstuk. De civiele rechter en de
bestuursrechter hadden in dat geval moeilijk anders gekund dan de vraag naar de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs eveneens in de sleutel van de
bescherming van grondrechten te plaatsen. Op voorhand is evenwel niet uitgesloten
dat de verschillende rechters, hoewel zij daar doorgaans niet expliciet blijk van
geven, in feite het leerstuk reeds in deze staatsrechtelijke sleutel plaatsen. De civiele
rechter en de bestuursrechter stellen immers dat zij niet gebonden zijn aan de
strafrechtelijke bewijsuitsluitingsregel, wat de mogelijkheid open laat dat deze
rechters (en ook de strafrechter zelf) een - hoewel zij zich daar niet van bewust
lijken te zijn - gemeenschappelijke uitsluitingsregel hanteren. Maar laten we niet
te veel op de nog te behandelen zaken vooruitlopen en eerst de rechtsgrond voor
bewijsuitsluiting onder de loep nemen.
8.4.1.2

Rechtsgrond voor bewijsuitsluiting

Door de onrechtmatige bewijsgaring te koppelen aan schending van grondrechten,
wordt niet alleen de ernst van de onrechtmatigheid benadrukt, tevens kan hierin
de rechtsgrond voor bewijsuitsluiting worden gevonden. In het strafrecht wordt
de rechtsgrond voor bewijsuitsluiting gevonden in het in art. 1 Sv neergelegde
legaliteitsbeginsel. Dit artikel laat zoals De Jong het verwoordde: `aanvulling van
het systeem van het Wetboek ter meerdere waarborging van de individuele vrijheid
toe'.76 De bewijsuitsluitingsregel wordt op deze wijze verbonden met de
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D.H. de Jong, `Bewijsuitsluiting kent meer dan één rechtsgrond', in: J.P. Balkema (red.), Liber
nmicorum Th. W. vnn Veen, Amhem: Gouda Quint 1985, p. 97-1 1 1. Groenhuijsen sluit zich daarbij
aan: M.S. Groenhuijsen, `Het niet realiseren van gegronde materieelrechtelijke aanspraken in het
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grondrechten, namelijk aan de - door de grondrechten gewaarborgde - individuele
vrijheid. De rechtsgrond voor bewijsuitsluiting zou ook in de andere rechtsgebieden
moeten worden gekoppeld aan de bescherming van grondrechten. In het
bestuursrecht en het civiele recht wordt de grondslag voor de bewijsuitsluitingsregel
gevonden in de vrije bewijswaardering." De vrije bewijswaardering staat inderdaad
niet aan bewijsuitsluiting in de weg. Zij kan derhalve als grondslag dienen voor
bewijsuitsluiting. De rechtsgrond voor bewijsuitsluiting is in mijn optiek het
gedachtegoed dat grondrechten dienen te worden gerespecteerd en beschermd.
8.4.1.3

Bescherming van grondrechten

Verticale werking
Langs verschillende wegen kan respect voor grondrechten van (mede)burgers
worden afgedwongen. In de eerste plaats zijn grondrechten waarborgen voor de
burger in zijn positie ten opzichte van de overheid. De uitoefening van overheidsgezag wordt door de grondrechten beperkt: binnen de door het grondrecht beschennde
zone, ook wel de staatsvrije sfeer genoemd, is zij slechts onder bepaalde
voorwaarden toegestaan. Dit stelsel van voorwaarden vormt het staatsrechtelijke
leerstuk `beperking van grondrechten'. De door grondrechten gegarandeerde
vrijheid is derhalve niet absoluut. De beperkingsmogelijkheden zijn te vinden in
de Grondwet. Deze kunnen per grondrecht verschillen. Zo kan voor een beperking
van een grondrecht een wettelijke grondslag vereist zijn (legaliteit). Ook kan een
grondrecht in sorruruge gevallen slechts beperkt worden met het oog op een bepaald
doel, zoals de openbare orde en de bescherming van de goede zeden. Daarnaast
kan een beperkíng pas zijn toegestaan als een bepaalde procedure in acht wordt
genomen (bij het binnentreden van woningen bijvoorbeeld, dient de ambtenaar
zich te legitimeren, het doel van het binnentreden dient te worden medegedeeld
en achteraf dient van het binnentreden schriftelijk verslag te worden gedaan).78
Toegepast op het onderwerp `onrechtmatig verkregen bewijs' betekent het
voorgaande dat als overheidsorganen bij de bewijsgaring grondrechten van een
burger schenden (d.w.z. handelen zonder dat een beperkingsmogelijkheid
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strafprocesrecht', in: E.S.G.N.A.[. van de Griend 8r B.W.N. de Waard (red.), Rechtsvinding.
Gedachtenwisseling overhet nieuweAlgemeen Dee! "van deAsser-serie (Asser-Vranken), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 9-20, i.h.b. p. 18.
Zie respectievelijk t, 6.2.2. en ~ 8.2.
Naast deze bijzonderebeperkingen van grondrechten is er een drietal ontsnappingsclausules. Deze
laat ik hier verder rusten. Zie daarover L.F.M. Verhey, Horizontale werking vnn grondrechten,
in het bijzonder van het recht op privacy (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p.
27; A.K. Koekkoek 8c W. Konijnenbelt, `Het raam van hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet',
in: A.K. Kcekkcek, W. Konijnenbelt 8r F.C.L.M. Crijns, Grondrechten (Jeukens-bundel), Nijmegen:
Ars Aequi Libri 1982, p. 1-39, p. 26 en S.C. van Bijsterveld, `Inleiding hoofdstuk 1', in: A.K.
Koekkoek (red.), De Grondwer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 57.
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voorhanden is), daarmee de rechtsgrond voor bewijsuitsluiting is gegeven. Voor
de bewijsuitsluitingsregel in het strafrecht blijft deze verschuiving van rechtsgrond
zonder gevolgen, als al kan worden gesproken van een verschuiving. In het
bestuursrecht is het minder evident dat de verandering van rechtsgrond geen
gevolgen zal hebben voor de huidige uitsluitingsregel.79 Dit verlangt een nadere
analyse waarvan in ~ 8.5 verslag zal worden gedaan. Nu zal eerst de horizontale
werking van grondrechten, ook wel derdenwerking genoemd, in de beschouwingen
worden betrokken.
Horizontale werking
De grondrechten en hun beperkingen beheersen in de eerste plaats de verticale
verhouding tussen burgers en overheid. De werking van grondrechten in horizontale
verhoudingen, die tussen burgers onderling, is minder eenvoudig vast te stellen.
Zij is er wel degelijk, maar de werking is anders. Ook in het geval een burger door
middel van schending van een grondrecht bewijs vergaart, kan bewijsuitsluiting
worden gebaseerd op het staatsrechtelijke vereiste van beschernung van grondrechten. De mogelijkheden om grondrechten in horizontale verhoudingen te laten
doorwerken zullen hierna worden behandeld.
De overheid kan op verschillende manieren grondrechten laten doorwerken
in de verhouding burger-burger. De in de Grondwet opgenomen bepalingen kunnen
worden gezien als een opdracht aan de overheid om - naast het zich onthouden
van grondrechtschendingen - de grondrechten van burgers te beschermen.
Allereerst is het mogelijk dat de overheid door middel van wetgeving grondrechten
laat doorwerken in rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling.80 In een enkel
geval draagt de Grondwet dit de wetgever ook uitdrukkelijk op. Dit is wat betreft
de bescherming van persoonsgegevens neergelegd in het tweede en het derde lid
van art. 10 GW. Maar ook zonder een dergelijke opdracht kan tot grondrechtbeschermende wetgeving worden overgegaan die de relatie tussen burgers kan
beïnvloeden. De Algemene wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen is
79
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Aan grondrechten zou in het bestuursrecht over de gehele linie genomen meer aandacht kunnen
worden geschonken. Vgl. G. Overkleeft-Verburg, `De Algemene we[ bestuursrecht en de ( beperking
van) grondrechten', in: H. R.B.M. Kummeling e.a., Het bestuursrecht nls ngendn voor het stantsrecht,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 129-153. Op p. 152 stelt zij: `[mJeer nog dan thans het
geval is, zal bij de beoefening van het bestuursrecht de dynamische potentie van de grondrechten
aandacht moeten krijgen. Naar uit dejurisprudentie blijkt, vervullen de grondrechten als bron van
rechtvorming, normering en toetsing immers eenzelfde functie als de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.' Zij krijgt daarin bijval van Koopmans die in zijn slotbijdrage in diezelfde bundel
op p. 194 noteert: [b]estudeert men de tekst van de Awb, dan lijkt het wel of alles eigenlijk wel
kan, als het maar netjes en volgens de voorgeschreven procedures gebeurt. Dat zou een gevaarlijke
misvatting zijn: de bescherming van grondrechten betekent juist dat sommige dingen niet kunnen,
d.w.z. helemaal niet.' Zie T. Koopmans, ` Staatsrecht, bestuursrecht, Awb. Een poging tot synthese',
in: H. R.B.M. Kummeling e.a., Her bestuursrecht als ngendn voor het srantsrecht, Deventer: W. E.J.
Tjeenk Willink ]999,p. 193-201.
Het omgekeerde, dat grondrechten worden beperkt door wetgeving, is overigens ook mogelijk
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daar een voorbeeld van.81 Ook de verschillende informatieverstrekkingsregimes
zijn (mede) gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wetgeving kan dus een belangrijke rol spelen in de bescherming van
grondrechten binnen horizontale rechtsbetrekkingen. Ook op nog een andere wijze
kunnen grondrechten doorwerken in horizontale verhoudingen, namelijk door
middel van rechtspraak. Horizontale werking van grondrechten kan zich volgens
de regering in vijf schakeringen voordoen.
`De minst ver gaande wijze is wel licht de opdracht aan de wetgever of de overheid
om een nader geformuleerd belang of beginsel ook in particuliere verhoudingen
te verwezenlijken; dat is het geval met de instructienotmen die men bij een aantal
sociale grondrechten aantreft. lets verder gaat de grondrechtsnorm, die zich niet
alleen tot de wetgever richt maar zich ook aan de rechter presenteert als een
belangrijke waarde waarvan de rechter de invloed ondergaat bij de interpretatie
van privaatrechtelijke regels ofbegríppen. Vervolgens kan het grondrecht zelfstandig
een rechtsbelang uitdrukken, dat de rechter bij de afweging van belangen mede
in aanmerking mcet nemen. Nog weer verder gaat een grondrecht, dat de uitdrukking
is van een rechtsbeginsel waarvan de rechter slechts op zwaarwegende gronden
mag afwijken. Ten slotte kan het grondrecht beogen zich dwingend aan de rechter
op te leggen en slechts die afwijkingen toe te staan, welke tot een grondwettelijke
beperkingsclausule herleidbaar zijn.'SZ

De reikwijdte van de horizontale werking van grondrechten kan verschillen per
grondrecht, per artikelonderdeel en per categorie van gevallen. Daarmee heeft de
regering gekozen voor een genuanceerde benadering van de horizontale werking.
De werking van de grondrechten in horizontale verhoudingen kan derhalve
beperkter zijn dan in verticale verhoudingen. Bovendien zijn de grondrechten zowel
tekstueel als wat betreft de bijbehorende beperkingsclausules niet toegesneden
op de verhouding tussen burgers onderling.g' De (civiele) rechter kan er daarom
ook voor kiezen aan verdragsrechten, bijv. 8 EVRM, te toetsen. In horizontale
verhoudingen is de doorwerking van deze rechten vaak gemakkelijker te construeren
dan aan de hand van de bepaling in de Grondwet. De reden daarvoor is dat de
beperkingssystematiek van de verdragsrechten opener is, in die zin dat deze niet
alleen zijn toegesneden op verticale verhoudingen. De beperkingsclausules van
bijvoorbeeld art. 8 EV RM bieden de rechter meer houvast dan die van art. 10 GW.84
81
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In zekerezin beschermen ook de bepalingen in het Wetbcek van Strafrecht burgers tegen inbreuken
door andere burgers (zo wordt de persoonlijke vrijheid beschermd in titel XV 111). Deze wetgeving
heeft echter geen invlced op dc rechtsbetrekking tussen burgers onderling.
Algehele grondwetsherziening, Den Haag: Staatsuitgeverij 1979, deel la, p. 15-16.
S.C. van Bijsterveld, `Inleiding hoofdstuk 1', in: A.K. Koekkcek (red.), De Grondwet, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 55.
L.M.F. Verhey, 'Privacy en lichamelijke integriteit op zoek naar een evenwicht', in: J.B.J.M. ten
Berge e.a. (red.), De Grondwet n!s voorwerp van nnnhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 145-168, i.h.b. p. 151.
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Een ander verschil in doorwerking van grondrechten in horizontale
verhoudingen in vergelijking met die in verticale verhoudingen is dat in de eerste
situatie er sprake kan zijn van een botsing van grondrechten. In dat geval `staan
de grondrechtelijke belangen van burgers over en weer tegenover elkaar.'85 De
wetgever en de rechter dienen bij een botsing van grondrechten een zorgvuldige
afweging te maken, want bescherming van het ene grondrecht betekent een
beperking van een ander grondrecht en vice versa.
Tot slot kan er in dit kader nog worden gewezen op de kernrechtmethode.
Bij deze methode worden binnen een grondrecht verschillende onderdelen
onderscheiden al naar gelang de meer of minder wezenlijke betekenis ervan. De
onderdelen van meer wezenlijke betekenis worden aangeduid als het kernrecht
en de andere onderdelen als de perifere rechten.gb Beperkingen die het grondrecht
in de kern raken zijn niet toegestaan. Wordt het grondrecht daarentegen in de
periferie beperkt, dan is dit in beginsel toelaatbaar. Deze kernrechtmethode doet
sterk denken aan de Duitse `Drei-Spháren-Theorie', waarbij de beperkingen van
een grondrecht naarmate men verder afraakt van de kern eerder zijn toegestaan.
Deze methode is bij de grondwetsherziening van 1983 als zelfstandige beperkingsgrond afgewezen, al kan in bepaalde opzichten voor de notie van het kernrecht
wellicht een rol zijn weggelegd.87 De kernrechtmethode kan vooral in het kader
van de horizontale werking van nut zijn.
Daarmee raken we aan het thema van deze studie, de toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs. In ~ 6.2.4.4 hebben we geconstateerd dat de
Nederlandse civiele rechter een met de `Drei-Sph~ren-Theorie' vergelijkbare
systematiek hanteert als het gaat om de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs. De civiele rechter sluit met de beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag
vrijwel naadloos aan bij de rechterlijke oordeelsvorming in het kader van de
horizontale werking van grondrechten. Als de civiele rechter zich geconfronteerd
weet met het vraagstuk van de horizontale werking van grondrechten, kan hij met
behulp van een aantal afwegingscriteria tot een oordeel daaromtrent komen. Tot
deze criteria behoren naast onder meer de aard van het grondrecht en de aard van
de rechtsbetrekking ook de zogenaamde evenredigheidstcets. Deze evenredigheidstoets kan worden ingevuld met behulp Van de ketnrechtmethode.
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S.C. van Bijsterveld, `Inleiding hoofdstuk 1', in: A.K. Kcekkcek (red.), De Grondwet, Deventer:
W.E.1. Tjeenk Willink 2000, p. 60.
L.F.M. Verhey, Horizontnle werking van grondrechten, in het bijzonder vnn het recht op privqcy
(diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 154 en 177-179.
Algehetegrondwetsherziening, Den Haag: Staatsuitgeverij 1979, deel la, p. 20. Vgl. HR 19 december
1995, NJ 1996, 249 m.nt. Sch (Charles Z.), waarin de Hoge Raad overwoog dat art. 2 Politiewet
1993 voldoende basis biedt voor beperkte inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. `Met deze
overweging komt de Hoge Raad dicht in de buurt van de tcepassing van de kernrechtmethode',
aldus L.F.M. Verhey. Zie zijn annotatie onder CRvB 20 februari 1996, NJCM-bulletin 1996, p.
940-947, m.n. p. 946.
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Als inbreuk is gemaakt op grondrechten, kan daarin de rechtsgrond voor
bewij suitsluiting worden gevonden. Dit betekent echter nog niet dat in alle gevallen
waarin een grondrecht in het gedrang is gekomen, daadwerkelijk tot bewij suitsluiting zou dienen te worden overgegaan. Dit klemt te meer als niet de overheid maar
een burger bij de bewij sgaring inbreuk heeft gemaakt op grondrechten. Bewijsuitsluiting is pas mogelijk als het grondrecht in de concrete casus horizontale werking
toekomt. Van belang daarbij is of de kern van het grondrecht is geraakt en hoe
ernstig het grondrecht wordt beperkt door de inbreuk erop. Bij inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer bijvoorbeeld speelt voor het bepalen van de kern en de
periferie de mate van gerechtvaardigde `expectation of privacy' een belangrijke
rol. Ook in de memorie van toelichting werd al onderkend dat de mogelijke
varianten van inbreuken op dit grondrecht legio zijn en dat de ernst van de
inbreuken sterk uiteen kan lopen. Een bij de ernst van de inbreuk passend gevolg
werd in de memorie van toelichting geschikt geacht.
`Een handeling, die op het ene terrein als een ongeoorloofde inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer moet worden aangemerkt, kan elders geoorloofd zijn.
Sommige terreinen van het mensel ijk leven hebben een zo intiem karakter, dat elke
ongewenste waameming ervan een ongeoorloofde aantasting van de privacy inhoudt.
Op andere gebieden is gewone zintuigelijke waarneming toegelaten, maar is de
vastlegging ervan een ongeoorloofde aantasting. Ook is mogelijk dat niet de
vastlegging maar slechts de publikatie van het geregistreerde ongeoorloofd is.
De aard en de mate van intimiteit van het geen omtrent een ander wordt waargenomen ofgepubliceerd is hierbij van groot gewicht. Het behoeft echter niet het enige
te zijn wat voor de toelaatbaarheid van belang is.'S8

Voor de civiele rechtspraak op het terrein van de toelaatbaarheid van onrechtmatig
verkregen bewijs zal er weinig veranderen als wordt gekeken door een op
grondrechtenbescherming gerichte bril. Reeds nu valt in de jurisprudentie de
benadering te herleiden tot de horizontale werking van (internationale) grondrechten.
Horizontale inbreuk, doch verticale werking

Hiervoor hebben we gezien dat voor de werking van grondrechten in verticale
verhoudingen er sprake is van - kortweg - een legaliteitstoets en bij horizontale
verhoudingen - wederom kortweg - een evenredigheidstoets. Een figuur van
onrechtmatig verkregen bewijs die niet één-twee-drie onder één van beide
verhoudingen is te scharen is die waarbij de overheid gebruik maakt van door
burgers onrechtmatig verkregen bewijs. Ook dan biedt mijns inziens de bescherming
88
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van grondrechten een afdoende rechtsgrond voor bewijsuitsluiting. Als burgers
bewijs vergaren waarbij een inbreuk op grondrechten van een medeburger zijn
gepleegd, dan kan deze onrechtmatigheid aan de overheid, ook zonder dat zij in
de verkrijging op enigerlei wijze een aandeel had, worden toegerekend. De overheid
heeft als opdracht om grondrechten te beschermen. Dit uitgangspunt dient de
overheid ervan te doordringen terughoudendheid te betrachten om onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal te gebruiken en aldus te profiteren van en voort te
bouwen op een grondrechtenschending. Op deze manier wordt de bewijsuitsluiting
geconstrueerd aan de hand van de taak van de overheid om inbreuken op
grondrechten te voorkomen.89 In het geval zij gebruik maakt van door burgers
onrechtmatig verkregen bewijs, kan de overheid zich niet langer verschuilen achter
de burger. In de zaak van de bespiede bijstandsmoeder wees Alkema daar in zijn
noot al op:
`Het legt de verantwoordelijkheid voor de effectieve bescherming van het privéleven bij de overheid die gebruik maakt van tips en niet bij de Nacht und Nebel.90
figuur van de tipgever zelf

Met een op grondrechtenbescherming gerichte kijk op de uitsluitingsregel kan
de overheid zich niet langer beroepen op het feit dat de onrechtmatige bewijsgaring
niet aan haar valt toe te rekenen. Als de overheid dit materiaal wil gebruiken, dan
blijft daaraan de smet van de onrechtmatige verkrijging kleven. Of het materiaal
dient te worden uitgesloten kan vervolgens worden bepaald aan de hand van de
in ~ 5.3 beschreven `ruime' fair-trialtoets.
Fundamentele rechten
Het voorgaande had betrekking op de fundamentele rechten die in de Grondwet
verankerd zijn. Hetgeen daarover te berde werd gebracht, gaat eveneens op voor
andere fundamentele rechten. Naast de in verschillende verdragen neergelegde
mensenrechten kan daarbij ook worden gedacht aan ongeschreven fundamentele
beginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
In het EVRM en het IVBPR keert een aantal in de Grondwet verankerde
rechten terug. Zo wordt het privé-leven beschermd door art. 8 EVRM en art. 17
IVBPR. De in deze verdragen neergelegde rechten zijn in dit kader met name
interessant als zij geen equivalent vinden in de Grondwet.91 Voor wat betreft de
89
90
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Vgl. EHRM 2 oktober 2001, EHRC2001, 79 m.nt. Janssen (Hatton tegen Verenigd Koninkrijk).
Zie zijn annotatie onder HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928, Van der Burg stelt in zijn annotatie
onder hetzelfde arrest in AB 1987, 231 `Bij de opsporing van strafbare feiten kan de overheid vaak
ook goed gebruik maken van de tips van derden, maar dat betekent nog níet dat die derden brieven
zouden mogen openmaken of andere dwangmiddelen zouden mogen hanteren'.
Ook ogenschijnlijk identieke grondrechten als art. 8 EVRM en art. 10 GW kunnen in reikwijdte
en uitwerking verschillen.
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kwestie van het onrechtmatig verkregen bewijs kan daarbij worden gedacht aan
het al vaker te berde gebrachte fair-trialbeginsel van art. 6 EVRM. Aan dit
procedureel mensenrecht kan bijvoorbeeld het zwijgrecht in strafachtige procedures
worden ontleend. Maar ook in de tijd dat het nog geen uitgemaakte zaak was dat
de verdachte dit recht uit hoofde van art. 6 E VRM toekwam, bood het Nederlandse
recht hem reeds dit privilege. Dat het recht op een eerlijk proces ook aan het
Nederlandse recht ten grondslag ligt, mag voor zich spreken. Zonder de mogelijkheid tot een eerlijk proces kunnen de in Grondwet en Verdragen neergelegde
fundamentele rechten niet worden afgedwongen. Het is om die reden dat in de
Duitstalige literatuur wel wordt gezegd: `Prozel3recht ist angewandtes Verfassungsrecht'.92
8.4.2

Conclusie

Een basis voor de bewij suitsluitingsregel kan worden gevonden in de bescherming
van fundamentele rechten. De rechtsgrond voor bewijsuitsluiting kan worden
gevonden in het staatsrechtelijk beginsel dat de grondrechten dienen te worden
gerespecteerd. Voor de beantwoording van de vraag wanneer een inbreuk op
grondrechten noopt tot toepasselijkheid van de bewij suitsluitingsregel kan worden
aangeknoopt bij de werking van grondrechten in verticale en horizontale
verhoudingen. Deze werking is niet dezelfde. De overheid kan in beginsel slechts
ingrijpen in de vrijheden van burgers op grond van bijzondere beperkingsclausules.
Grondrechten kunnen in de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling pas
doorwerken als aan deze grondrechten horizontale werking toekomt. Dit is van
een aantal factoren afhankelijk. Zo is van belang of er sprake is van botsing van
grondrechten. Verder is bijvoorbeeld mede bepalend de ernst van de inbreuk. Ook
speelt een belangrijke rol of door de inbreuk de kern of juist de periferie van een
grondrecht is geraakt. Een vergelijking van de uitsluitingsregel die gebaseerd is
op de (algemene) grondrechtenbeschermingspolitiek aan de ene kant met de
strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke uitsluitingsregel aan de
andere kant, levert het volgende beeld op.

~

Als het gaat om de strafrechtelijke uitsluitingsregel, dan is daarin de verticale
bescherming van grondrechten duidelijk zichtbaar. De strafrechtelijke
uitsluitingsregel is in de kern reeds geënt op een grondrechtbeschermende
basis. (Op het vlak van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs kan de
overheid zich daarentegen niet langer verschuilen achter de burger.)

92

W.J. Habscheid, 'Zwei Fragen zum Recht auf einen fairen Prozef3 aus Schweizer Sicht: Verbot des
iiberspitzten Formalismus und Recht auf den Beweis', in: Eckart Klein e.a. (red.), Grundrechte,
sozinle Ordnung und Verfassungsgerichtbnrkeir (Benda-FS), Heidelberg: C.F. Mullerl994.
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~

Als het gaat om de civielrechtelijke uitsluitingsregel, dan klinkt daar reeds
nu de horizontale bescherming van grondrechten in door.

~

Als het gaat om de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel, dan lijken de
grondrechten geen noemenswaardige rol te spelen. De bestuursrechtelijke
uitsluitingsregel zou, als deze gebaseerd is op de beschenning van grondrechten, nagenoeg dezelfde dienen te zijn als de strafrechtelijke uitsluitingsregel.
In beide gevallen gaat het immers om de verticale werking van grondrechten.
De bestuursrechtelijke uitsluitingsregel is echter geenszins identiek aan de

strafrechtelijke variant.
Het benaderen van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs vanuit
een grondrechtbeschermende insteek zal in het strafrecht en het civiele recht niet
tot een wezenlijk andere uitkomst leiden dan nu reeds het geval is. Voor de
bestuursrechtelijke uitsluitingsregel lijkt een veranderend uitgangspunt in ieder
geval op het eerste gezicht wel consequenties te hebben. In de volgende paragraaf
zal worden geconcentreerd op de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel. Daarbij
wordt onderzocht of het geconstateerde verschil tussen de publiekrechtelijke
uitsluitingsregels wellicht is te verklaren en of dit verschil is te handhaven of dat
de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel juist dient te worden veranderd.

8.5

Bestuursrechtelijke bewijsuitsluitingsregel revisited

Als de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel wordt bekeken vanuit een grondrechtenbeschermend perspectief, dan valt op dat in de jurisprudentie de link met
grondrechten nauwelijks wordt gelegd. De strafrechter en de civiele rechter
betrekken de beschenning van grondrechten daarentegen wel bij de vraag naar
de toelaatbaarheid van het bewijs, zij het vaak indirect. Dit verschil intrigeert en
werpt een aantal vragen op. Zo is het de vraag of de bestuursrechter wellicht op
andere, minder zichtbare wijze de grondrechten in zijn oordeel betrekt. Daarnaast
verdient het ontbreken van een onderscheid in de bestuursrechtelijke bewijsuitsluitingsregel wat betreft punitieve en niet-punitieve procedures een nadere beschouwing.
8.5.1

Precieze verschil

Voor de beoordeling of de verkrijgingswijze als onrechtmatig is te bestempelen,
gelden in het bestuursrecht vrijwel dezelfde maatstaven als in het strafrecht. De
verschillen komen aan het licht bij de beantwoording van de vraag naar de
toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen bewijs. In het strafrecht is
bewijsuitsluiting het uitgangspunt. In het bestuursrecht is het uitgangspunt minder
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goed te duiden. Dit komt doordat in het bestuursrechtelijke proces twee trajecten
bestaan om te komen tot beantwoording van de toelaatbaarheidsvraag. Welk traject
dient te worden gevolgd is afhankelijk van de vraag of het materiaal is verkregen
in een bestuurlijk of een strafvorderlijk onderzoek. Als het bewijs in een
bestuursrechtelijk onderzoek is verkregen, dan wordt het materiaal uitgesloten
als de verkrijgingswijze in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, in het bijzonder met het zorgvuldigheidsbeginsel. Dat het bestuursorgaan
het bewijsmateriaal ook zonder wettelijke belemmeringen (op basis van een
inlichtingen- of inedewerkingsplicht) had kunnen verkrijgen, doet daar niet aan
af: de vraag naar het ontbreken van wettelijke belemmeringen is een gepasseerd
station (~ 7.2.2.2). Indien het bewijs in een strafvorderlijk onderzoek is verkregen
terwijl het bestuursorgaan de informatie ook zonder wettelijke belemmeringen
had kunnen verkrijgen, dan wordt niet aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur getoetst. Het materiaal mag gebruikt worden tenzij het materiaal is
verkregen op een wijze welke zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk
handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Aan dit `tenzij' is slechts zelden voldaan.93
Twee normatieve kaders zijn derhalve in de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel
te ontdekken: dat van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat van
het `zozeer indruist'-criterium. Deze twee kaders zal ik vergelijken met de
strafrechtelijke uitsluitingsregel op het punt van bescherming van grondrechten,
te beginnen met dat van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aansluitend
zal het `zozeer indruist'-criterium aan de orde worden gesteld.
8.5.1.1

Grondrechten en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Wanneer we deze twee kaders leggen naast het (grondrechten)kader uit het
strafrecht, dan zijn de overeenkomsten met de strafrechtelijke uitsluitingsregel
groot als wordt getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Onrechtmatige bewijsgaring die in het strafrecht noopt tot bewijsuitsluiting, zal
doorgaans ook de zorgvuldigheidstoets in het bestuursrecht niet kunnen doorstaan.
Het lijkt er op dat de grondrechten via de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur hun weg naar het bestuursrecht en daarmee naar de uitsluitingsregel vinden.
Zo wordt door somrrtige auteurs aangenomen dat de grondrechten in de fundamentele beginselen en uitgangspunten van het bestuursrecht zijn verdisconteerd.9a
Overkleeft-Verburg is huiverig vooreen dergelijke `transformatie van grondrechte-

93
94

332

Zie g 7.2.1.5.
Zie G. Overkleeft-Verburg, `De Algemene wet bestuursrecht en de (beperking van) grondrechten',
in: H.R.B.M. Kummeling e.a., Het bestuursrecht als ngenda voor het stantsrecht, Deventer. W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, p. 129-153. Dit volgt uit haar analyse van de literatuur (zie p. 129).
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lijke aanspraken in bestuursrechtelijke beginselen.'95 Het grondrechtencomplex
vormt een overkoepelend normatief kader voor de verschillende rechtsgebieden.
Door de grondrechten als het ware te `verstoppen' in de toets aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, zo versta ik haar, gaat deze brugfunctie
grotendeels verloren. Dit laatste wordt mijns inziens geïllustreerd aan de hand van
de toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen bewijs in het bestuursrecht.
In de toets aan het zorgvuldigheidsbeginsel komt de grondrechtenbeschermende
lading niet goed uit de verf. Tot grote verschillen tussen het bestuursrecht en het
strafrecht zal dit op het punt van de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen
bewijs evenwel niet leiden. Het verdient echter wel aanbeveling om de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur meer grondrechtelijk reliëf te geven als het gaat
om de (on)toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs.9ó Dit zal niet alleen
de rechtseenheid op dit punt bevorderen, het zal bovendien meer inzichtelijk maken
(voor zowel de burger als de overheid) wanneer sprake is van onzorgvuldig
overheidsoptreden.
8.5.1.2

Grondrechten en het `zozeer indruist'-criterium

Wanneer in het bestuursrecht niet aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur wordt getoetst, maar aan het `zozeer indruist'-criterium, dan manifesteren
zich de verschillen tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel. In het strafrecht wordt onrechtmatig verkregen bewijs in beginsel uitgesloten
en daardoor worden grondrechten gegarandeerd. In het bestuursrecht worden, indien
wordt getoetst aan het `zozeer indruist'-criterium, grondrechten uitsluitend nog
tegen extreme inbreuken beschermd. De reden voor het toelaten - behoudens zeer
ernstige inbreuken - van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs, is dat de
informatie ook zonder wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen,
namelijk op basis van een inlichtingen- of inedewerkingsplicht. Tot dit onderdeel
van de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel (dat strafvorderlijk onrechtmatig
verkregen bewijs toelaatbaar acht omdat de informatie ook zonder wettelijke
belemmeringen had kunnen worden verkregen) zullen de navolgende beschouwingen worden beperkt. De centrale vraag in dit kader is of het verschil in toelaatbaarheid tussen het bestuursrecht en het strafrecht ook gerechtvaardigd is.

95

Zie G. Overkleeft-Verburg, a.w., p. 153.

96

Vgl. L.M.F. Verhey, `Privacy en lichamelijke integriteit: op zoek naar een evenwicht', in: J.B.J.M.
ten Berge e.a. (red.), De Gronrlwet als voorwerp van aanhoudende zorg ( Burkens-bundel), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. ]45-168, m.n. 152.
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8.5.2

Zonder wettel~ke belemmeringen

Cruciaal voor de keuze tussen het hanteren van de `zozeer indruist'-toets of de
zorgvuldigheidstoets bij strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs, is dat in
het eerste geval er voor het bestuursorgaan geen wettelijke belemmeringen zijn
om die informatie te verkrijgen. Zonder wettelijke belemmeringen betekent, zo
volgt uit de jurisprudentie (zie ~ 7.2.1.4), dat er op dat terrein een inlichtingenof inedewerkingsplicht voor belanghebbende of derden bestaat.
De inlichtingen- en medewerkingsplichten zijn in de verschillende bestuurswetten opgenomen, in een tijd waarin het bestuursrecht nog als zuiver ordenend
recht werd beschouwd. Er was nauwelijks aandacht voor de punitieve elementen
in het bestuursrecht (en belastingrecht). Inmiddels is daar verandering ingekomen,
waarbij de rechtspraak van het EHRM als een katalysator werkte.97 Bij het opleggen
van een boete of een andere punitieve sanctie is sprake van een strafachtige
procedure, of - om in EVRM-termen te spreken - een `criminal charge'.
De vraag dringt zich op of van de burger evenveel medewerking kan worden
gevergd inpunitieve als in niet-punitieve bestuursrechtelijke procedures. Allereerst
zal worden ingegaan op de medewerkingsplichten in het kader van de bestuursrechtelijke criminal charge. Daarna komt het niet-punitieve bestuursrecht aan bod.
8.5.2.1

Punitief bestuursrecht

Als het gaat om inlichtingen- en medewerkingsplichten in bestuurlijke `criminal
charge'-procedures, dan is een vergelijking met het strafrecht op zijn plaats. In
het strafproces is het uitgangspunt dat de verdachte niet gedwongen kan worden
bewijsmateriaal tegen zichzelf te leveren ( het beginsel van nemo tenetur). Dit
beginsel is echter niet onbegrensd. De Hoge Raad overwoog dat in het Nederlandse
recht geen onvoorwaardelijk recht of beginsel verankerd is
`dat een verdachte op generlei wijze kan worden verplicht tot het verlenen van
medewerking aan het verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend
bewijsmateriaal.'9e

De medewerking die van de verdachte tot op zekere hoogte kan worden verlangd,
varieert. De verdachte kan bijvoorbeeld zelf (lijdend) voorwerp van onderzoek
zijn en hij heeft in dat kader bepaalde handelingen te `dulden' (zoals het geval
is bij het afknippen van haren en het afnemen van bloed). De verdachte kan verder

97
98
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verplicht worden tot het verstrekken van informatie en het geven van inzage in
boeken en bescheiden. Op het uitgangspunt dat de verdachte niet tot medewerking
verplicht kan worden, zijn in de wet al sinds lange tijd beperkingen aangebracht.99
Van Veen vroeg zich daardoor af of in het Nederlandse recht het uitgangspunt
wellicht is dat de verdachte - behoudens uitzonderingen - verplicht is tot
medewerking. ~oo
Slechts op het punt van de verklaringsvrijheid, dat tot de kern van het `nemo
tenetur'-beginsel behoort, is het uitgangspunt dat de verdachte niet aan zijn eigen
veroordeling hoeft mee te werken, gehandhaafd. Deze verklaringsvrijheid, het
recht om te zwijgen, heeft - onder invloed van de Straatsburgse jurisprudentie
- ook zijn weg naar het punitieve deel van het bestuursrecht gevonden. Een
afgedwongen verklaring kan niet voor het bewij s van bijvoorbeeld de fiscale boete
(net zo min als voor de strafvervolging in het kader van belastingontduiking)
worden gebruikt.'o~
We hebben kunnen constateren dat zowel in het strafrecht als in het
bestuursrecht medewerkingsverplichtingen voorkomen. Verder is vastgesteld dat
een afgedwongen verklaring (bijvoorbeeld op grond van een inlichtingenplicht)
in beginsel niet tot het bewijs kan meewerken. Op dit punt is er geen verschil tussen
de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke uitsluitingsregel. Als het echter gaat
om andersoortig, niet in de verklaringsvrijheid ingrijpend onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal, dan kan het materiaal dat in een strafprocedure is uitgesloten,
vervolgens in een bestuursrechtelijke zaak worden toegelaten. In het strafrecht,
in tegenstelling tot in het bestuursrecht, verhindert het gegeven dat het materiaal
ook zonder wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen, niet de
uitsluiting van het materiaal.
Strafrechtelijke verboden vruchten
De redenering die de bestuursrechter volgt (dat onrechtmatig verkregen bewijs
toelaatbaar is als het zonder wettelijke belemmeringen had kunnen worden
verkregen) zou in een strafrechtelijke procedure in beginsel ondenkbaar zijn. Ook
in het strafrecht zal het in veel gevallen mogelijk zijn voor de opsporingsambtenaren
om - als zij met de uitsluiting van het materiaal worden geconfronteerd - al
terugblikkend een manier te vinden waarop het materiaal ook langs rechtmatige
weg had kunnen geschieden. Dat is in het strafrecht niet toegestaan. Het leerstuk
van de verboden vruchten verzet zich hiertegen.

99
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Zie E. Myjer, Van duimschroejnnnr óloettproef. Beschouwingen over de reget dnt niemnnd
gedwongen mag worden zichzelf 1e betasten (preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking), Deventer: Kluwer 1978, m.n. p. 15-18 en J.M. Reijntjes, `Nemo tenetur: een
holle leus?', in: J.M. Reijntjes (red.), Nemo tenetur, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 9-21.
Th.W. van Veen, `Van plicht tot spreken en recht tot zwijgen', DD 1979, p. 687-693.
~ 3.5.2.1.
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De bescherming van het zwijgrecht, het huisrecht, het recht op vertrouwelijke
communicatie etc. zou illusoir worden als het mogelijk zou zijn dat de daarbij
verkregen informatie zonder meer kan worden toegelaten omdat die ook `zonder
wettelijke belemmeringen' zou kunnen worden verkregen. De leer van de `fruits
of the poisonous tree' werpt hiertegen een dam op. Het is immers niet toegestaan
onrechtmatig verkregen bewijs te gebruiken als basis voor nader strafvorderlijk
onderzoek. Gebeurt dit toch, dan dient met het aldus verkregen materiaal hetzelfde
te geschieden als met het primair onrechtmatig verkregen bewij s: ook dit materiaal
zal worden uitgesloten. Toelating van het bewijs is slechts nog mogelijk als aan
de nadere voorwaarden voor uitsluiting, zoals relativiteit, causaliteit en schade
niet is voldaan.
Intermezzo: twee sanctiestelsels
Is het gerechtvaardigd dat de bestuursrechter van de strafvorderlijke uitsluitingsregel
kan afwijken in bestuurlijke `criminal charge'-zaken? Het gaat in beide gevallen
immers om strafvervolging. Op het punt van het zwijgrecht zijn de twee uitsluitingsregels reeds met elkaar in overeenstemming gebracht. Ligt een verdere eenwording
van de uitsluitingsregels op het terrein van het punitief recht dan niet voor de hand?
De belastingkamer van de Hoge Raad wil er (nog?) niet aan. Meer in het algemeen
oordeelde de Hoge Raad dat de toepasselijkheid van art. 6 EVRM op het
bestuurlijke boeteproces niet met zich brengt dat ook `de regels enlof beginselen
van het nationale strafrecht van toepassing zijn.'102 Meer in het bijzonder geldt
dit - zoals we in hoofdstuk zeven hebben geconstateerd - ook voor de strafvorderlijke bewijsuitsluitingsregel.'o' Er is in het algemeen forse kritiek op het ontstaan
van de verschillen tussen strafrecht en punitiefbestuursrecht. In het kort komt deze
er op neer dat het afdoen van strafvervolging door middel van het bestuursrecht
niet gepaard dient te gaan met een verminderde rechtsbescherming voor de
verdachte. Knigge formuleerde het aldus:
'[w)aar het om gaat [is?, MCDE] dat er twee sanctiestelsels dreigen te ontstaan
die verschillen vertonen die door de aard van de materie niet worden gerechtvaardigd. Op de keper beschouwd gaat het bij de bestuurlijke boete alleen om een andere
wijze van afdoening van wetsovertredingen. "o"

Bovendien ligt dan het gevaar van forumshopping op de loer, omdat wetsovertredingen vaak zowel via een strafprocedure als door middel van het bestuursrechtelij102
103
]04
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ke traject kunnen worden afgedaan. Het is niet de bedoeling dat voor het
bestuursrechtelijk traject wordt gekozen om de grotere waarborgen in het
strafproces te omzeilen. Met het overhevelen van delen van het strafrecht naar
het punitief bestuursrecht is beoogd de strafrechtsketen te ontlasten en de
handhaving te verbeteren. Dat de handhaving effectiever ter hand zou kunnen
worden genomen hield verband met het type wetsovertredingen: deze lagen reeds
op het vlak van het ordenend bestuursrecht. Het vergroten van de effectiviteit van
de handhaving dient niet te worden bereikt doordat de procedure met minder
waarborgen is omkleed, bijvoorbeeld omdat aan de bewezenverklaring minder
strenge eisen worden gesteld. Door het hanteren van een andere bewijsuitsluitingsregel in het punitief bestuursrecht dan in het strafrecht, wordt beknibbeld op de
rechtsbescherming van de verdachte.
In het algemeen is een onderscheid tussen strafrecht en punitiefbestuursrecht
niet snel gerechtvaardigd. Dit geldt ook voor het verschil in toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen bewijs. Er is bovendien nog een andere reden waarom
het onderscheid tussen de strafrechtelijke uitsluitingsregel en deze regel in het
punitief bestuursrecht onhoudbaar is. Zoals hiervoor is opgemerkt oordeelde de
Hoge Raad dat een bestuursrechtelijke `criminal charge' de toepasselijkheid van
strafrechtelijke regels niet impliceert. Slechts de eisen die uit het internationale
verdragsrecht voorvloeien, gelden ook in het punitieve deel van het bestuursrecht.
Misschien hoeven niet alle regels van strafrecht van toepassing te zijn in het punitief
bestuursrecht, maar - wat daar ook van zij - voor de strafrechtelijke uitsluitingsregel ligt dit anders. Gegeven dat de `strafrechtelijke' uitsluitingsregel in feite haar
basis (in ieder geval mede) vindt in de bescherming van grondrechten (en andere
fundamentele rechten en beginselen), kan in wezen niet gesproken worden van
een `strafrechtelijke' uitsluitingsregel. Deze uitsluitingsregel is niet exclusief aan
het strafrecht verbonden, het is een regel van (punitief) publiekrecht. De wijze
waarop in het strafrecht de bescherming van grondrechten ter hand is genomen,
verdient mijns inziens navolging in het punitieve deel van het bestuursrecht. De
`strafrechtelijke' uitsluitingsregel komt immers voort uit het ook in het bestuursrecht
geldende legaliteitsbeginsel.
Bestuursrechtelijke verboden vruchten
In mijn optiek kan niet langer worden volgehouden dat er een gerechtvaardigd
onderscheid is tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke uitsluitingsregel
in `criminal charge'-zaken. In het punitieve bestuursrecht dient mijns inziens in
beginsel het onrechtmatig verkregen bewijs te worden uitgesloten. Dat het ook
zonder wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen, is naar mijn
overtuiging niet relevant. Die weg is dan afgesloten, omdat het niet is toegestaan
op onrechtmatig verkregen bewijs voort te borduren. Consequent doorredenerend
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betekent dit dat het materiaal nog wel kan worden toegelaten als één van de drie
relativeringen op de bewijsuitsluitingsregel van toepassing is.'os
Conclusie
In een bestuursrechtelijke procedure wordt strafvorderlijk onrechtmatig verkregen
bewijs toegelaten als het materiaal ook zonder wettelijke belemmeringen had
kunnen worden verkregen. Deze redenering dient in mijn optiek te worden
afgewezen in het geval het een punitieve procedure betreft. Dat het materiaal zonder
wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen, namelijk op grond van
een inlichtingen- of inedewerkingsplicht, doet mijns inziens niet ter zake. Als het
gaat om een punitieve procedure, dan zou de uitkomst van de toelaatbaarheidsvraag
in het bestuursrecht volgens mij niet mogen verschillen van die in het strafrecht.'~
In beide gevallen gaat het immers om het opleggen van punitieve sancties, waarbij
aan de burger dezelfde mate van rechtsbescherming toekomt. Als de overheid in
strafzaken het bewijs niet `rond' krijgt (omdat na bewijsuitsluiting er onvoldoende
materiaal overblijft voor een bewezenverklaring), dan zou de bestuursrechter dit
materiaal evenmin dienen toe te laten. Deze vorm van forumshopping dient te
worden tegengegaan. Het draait op de keper beschouwd om de garantie van dezelfde
grondrechten en fundamentele rechtsbeginselen, onverschillig of voor het
bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke afhandelingstraject is gekozen. De
leer van de verboden vruchten verhindert, ter meerderde waarborging van de
grondrechten, dat het materiaal nog op rechtmatige wijze kàn worden verkregen
in een punitieve procedure. Dat de informatieverkrijging achteraf bezien ook
rechtmatig had kunnen geschieden, komt als mosterd na de maaltijd nu het materiaal
reeds onrechtmatig is verkregen. Behoudens de situatie dat niet is voldaan aan
relativiteit, causaliteit of schade, kan in zaken inhoudende een `criminal charge'
de figuur, die onrechtmatig verkregen bewijs toelaatbaar acht als het ook zonder
wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen, geen toepassing vinden.
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Daarbij dient bedacht te worden dat de strafrechtelijke invulling van `theoretische alternatieve
causaliteit' is beperkt tot de `inevitable discovery'. Om dezelfde redenen als in ~ 4.2.6.2 gencemd
zal deze invulling ook in gevallen van een bestuurlijke 'criminal charge' tot de gevallen van
`onvermijdelíjke theoretische alternatieve causaliteit' dienen te worden beperkt.
[k sta hierin niet alleen: S. Pront-van Bommel, 'Onrechtmatig verkregen bewijs', in: T. Hoogenboom
8c L.J.A. Damen (red.), In desfeer van administratiefrecht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht: Lemma
I 994, p. 345-363, p. 358; J.F.L. Roording, Sanctierecht in de óelastingen en de sociale zekerheid
(diss. Nijmegen), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1994, m.n. p. 67 en 73; F.C.M.A. Michiels,
`Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling', in: Handhaving van het bestuursrecht (VAR-reeks
114), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995, p. 73 e.v.; A.R. Hartmann, Bewijs
in het bestuursstrajrecht (diss. Rotterdam), Amhem: Gouda Quint 1998, p. 200 e.v.
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8.5.2.2

Niet-punitief bestuursrecht

Hiervoor is betoogd dat in strafachtige procedures niet langer kan worden
vastgehouden aan de redenering dat het strafvorderlijk onrechtmatig verkregen
bewijsmateriaal kan worden toegelaten, onder de redengeving dat de informatie
ook zonder wettelijke belemmeringen had kunnen worden verkregen. De kwestie
die daarmee nog niet is beantwoord, is of deze redenering ook opgaat in andere
dan strafachtige procedures. Met andere woorden: kan onder verwijzing naar het
ontbreken van wettelijke belemmeringen strafvorderlijk onrechtmatig verkregen
bewijs nog worden toegelaten in zaken betreffende `civil rights' of andere nietpunitieve zaken.
Punitief versus niet-punitief recht
Het hiervoor gehouden betoog dat strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs
in beginsel evenmin in een bestuursrechtelijke procedure kan worden gebruikt,
gaat mijns inziens niet op in het geval dat de bestuursrechter in een niet-punitieve
procedure dit materiaal wil gebruiken. Dit heeft te maken met de verschillen tussen
punitieve en niet-punitieve procedures. Het voor de punitieve procedures
kenmerkende doel van bestraffing ontbreekt in niet-punitieve zaken. Dit verschil
kan gevolgen hebben voor de rechten waar de burger een beroep op kan doen.
Zo vloeien voor de burger verschillende rechten voort uit het fair-trialbeginsel
van art. 6 EVRM. In procedures inhoudende een `criminal charge' is aan de
verdachte op grond van dit beginsel een zwijgrecht toegekend. In `civil rights'zaken daarentegen kan een dergelijk recht niet aan art. 6 EVRM worden ontleend.
Het nemo-teneturbeginsel is een strafrechtelijk (mensen)recht.'o'
De positie van de burger in een op bestraffing gericht proces is een andere
dan in niet-punitieve procedures. In een strafachtige procedure berust het
vervolgingsmonopolie bij de overheid. De overheid zal als dit haar opportuun
voorkomt een onderzoek starten, bewijs vergaren en een procedure starten. Van
de zijde van de `verdachte' hoeft hiervoor geen actie te worden ondernomen, op
hem rust niet de plicht eigen initiatieven te ontplooien op dat vlak. Voor de juiste
vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen is de burger echter medeverantwoordelijk.'oa Door het achterhouden van relevante feiten verzaakt de burger
een op hem rustende rechtsplicht. Over dit onderscheid tussen strafrecht en
bestuursrecht (in casu belastingrecht) merkt Ilsink op:
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Zie E.A. Alkema, `lurisprudentie Europees verdrag voor de rechten van de mens, 1990-1995',
Bestuurswetenschappen 1995, p. 224-242, p. 233.
Eendergelijkemede-verantwoordelijkheidgeldtookvoordecivieleprocespartij,ZiedaaroverW.D.H.
Asser, `Naar een volwassener en minder conflictueuze civiele procesvoering' , in: Verantwoordetijk
procederen. Gedachren over eenfundamentele vernieuwing van het burgerlijk procesrecht (NVvP),
Den Haag: Boom 1999, p. 23.
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`In het strafrecht brengt de overheid de burger opzettelijk leed toe omdat deze zich,
door de normen van de samenleving te schenden, in een uitzonderingspositie
tegenover haar heeft gesteld. In het belastingrecht daarentegen vraagt de overheid
van de burger - alle burgers - zijn nonnale bijdrage te leveren in het normale
functioneren van de samenleving."o9

De verschillende positie die de burger heeft in punitieve en niet-punitieve
procedures rechtvaardigt mijns inziens een verschillend regime als het gaat om
het gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewij s in punitieve en nietpunitieve procedures.
Maatschappelijke rechten en plichten

Als de overheid op onrechtmatige wijze bewijs vergaart in een strafvorderlijk
onderzoek, dan zijn daarop voortbordurende onderzoekshandelingen niet toegestaan
om te komen tot oplegging van een punitieve sanctie. Van de inlichtingen- en
medewerkingsplichten kan in dat geval geen gebruik meer worden gemaakt. De
overheid heeft daarentegen in `civil rights'-zaken haar recht op medewerking en
inlichtingen (na onrechtmatig strafvorderlijk onderzoek) niet verspeeld. Deze
plichten lopen voor de burger gewoon door. Slechts - en dit is ook geldend recht
- indien in het strafvorderlijk onderzoek dermate onrechtmatig is opgetreden dat
er is voldaan aan het `zozeer indruist'-criterium verspeelt de overheid haar recht
op medewerking ten behoeve van het vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen.
De inlichtingen- en medewerkingsplichten blijven bestaan ondanks het
strafvorderlijk onrechtmatig overheidsoptreden. De reden hiervoor is dat op de
burger als deelgenoot in de samenleving een maatschappelijke plicht rust een
bijdrage aan het welslagen van die samenleving te leveren. Plichten (belastingbetaling) voor, maar ook rechten (bijstand) van, burgers von~tlen een voorwaarde voor
onze samenleving. Een rechtvaardige verdeling van dergelijke rechten en plichten
is een groot goed, waaraan niet snel getornd moet (kunnen) worden. Slechts als
daar tegenover een nog groter belang wordt geplaatst, kan daarvan worden
afgeweken. Zeer ernstig onrechtmatig overheidsoptreden kan tot een dergelijke
afwijking leiden.
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J.W. Ilsink in zijn aantekening onder Hof Arnhem 1 I november 1982, FED 198418.
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Maatschappelijke belangen
Ook buiten de financiële sfeer worden met `civil rights'-procedures grote algemene
belangen nagestreefd. Als een bepaalde activiteit de volksgezondheid in gevaar
brengt, dan moet het voor de overheid mogelijk zijn deze activiteiten te verhinderen
(zelfs als de overheid zich daarbij genoodzaakt ziet om gebruik te maken van
onrechtmatig verkregen bewijs)."o In een dergelijke situatie zijn ook direct de
belangen van derden betrokken, welke belangen zelfs grondwettelijke bescherming
genieten (vgl. art. 22 GW). Als de rechter in een dergelijk geschil zich dient te
buigen over de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs, heeft hij in
wezen te maken met botsing van grondrechten. Aan de ene kant is er het
grondwettelijke recht dat bij de bewijsgaring is geschonden (bijvoorbeeld het
huisrecht) terwijl daar het recht op volksgezondheid tegenover staat. Ter afwering
van een gevaar voor de volksgezondheid of- om een ander voorbeeld te noemen
- het leefmilieu, zal de rechter het onrechtmatig verkregen bewijs kunnen
gebruiken. Het uitgangspunt van de rechter is dat hij inbreuken op grondrechten
zal trachten te voorkomen. De eerdere schending bij de bewijsgaring kan hij echter
niet meer ongedaan maken, inbreuken op de andere grondrechten kan hij
daarentegen nog (voor de toekomst) verhinderen.
De rechter zou mijns inziens in niet-punitieve procedures ter bescherming
van het algemeen belang, zelfs bewijsmateriaal dat normaliter nimmer toelaatbaar
is (omdat het is verkregen op een wijze die ernstig indruist tegen hetgeen van een
behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht) in zijn oordeel mogen
betrekken. Er dient dan sprake te zijn van een vorm van noodtoestand, waarbij
een ernstige aantasting van het algemeen belang dreigt. Het voorkomen van een
ernstige vervuiling van het milieu kan bijvoorbeeld het gebruik van het onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal rechtvaardigen.

Slot
Door strafvorderlijk onrechtmatige bewijsgaring verspeelt de overheid haar recht
om van ínlichtingen- en medewerkingsplichten gebruik te maken om het bewijs
daarmee rond te krijgen in strafachtige procedures. Dit recht komt de overheid
daarentegen nog steeds toe als het gaat om feiten te verzamelen in het kader van
een `civil right'-procedure. Als in een dergelijke procedure een groot algemeen
belang op het spel staat, is er in zekere zin sprake van een noodtoestand. Dan kan
zelfs materiaal gebruikt worden dat op `schokkend onbehoorlijke' wijze is
verkregen.
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Zie ook Pront-Van Bommel in haar noot onder HR 1 juli 1992, FED 1992~794 (Zwitserse A.G.).
Anders H.J. Simon in zijn annotatie onder ARRS 21 januari 1988, AB 1989, 36 (contingent schol).
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8.5.3

Conclusie

Als we vanuit een grondrechten beschermend gezichtspunt kijken naar de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs, dan valt op dat de bestuursrechter bewij smateriaal dat in een strafvorderlijk onderzoek is verkregen eerder toelaat
dan de strafrechter. Een voorwaarde is wel dat het bestuursorgaan zonder wettelijke
belemmeringen over de informatie had kunnen beschikken. Wettelijke belemmeringen ontbreken volgens de bestuursrechter bijvoorbeeld als in de wet inlichtingenen~ofinedewerkingsplichten zijn vastgelegd. Deze redenering van de bestuursrechter is hiervoor op haar houdbaarheid getoetst. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen punitieve en niet-punitieve procedures.
In strafachtige zaken kan mijns inziens niet langer worden volgehouden dat
het strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs kan worden toegelaten omdat
de informatie met behulp van de inlichtingen- en medewerkingsplichten ook had
kunnen worden verkregen. De leer van de verboden vruchten verzet zich daartegen.
De overheid heeft met haar strafvorderlijk optreden haar recht op inlichtingen of
medewerking verwerkt.
Als het daarentegen gaat om de vaststelling van burgerlijke rechten en
verplichtingen, dan kan de overheid nog steeds inlichtingen en medewerking
vorderen. Deze plichten blijven voor de burgerbestaan. Als bovendien in een `civil
rights'-procedure door bewijsuitsluiting onvoldoende recht kan worden gedaan
aan een groot maatschappelijk belang dat tevens grondwettelijke bescherming
geniet, zoals de volksgezondheid of het milieu, dan kan deze consequentie
achterwege blijven, zelfs als het gaat om de meest ernstige categorie van
onrechtmatig verkregen bewijs.

8.6
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De rechtsgrond voor bewijsuitsluiting is de bescherming van fundamentele
rechtsbeginselen, in het bijzonder grond- en mensenrechten, processuele noties
en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wanneer de uitsluitingsregel
daadwerkelijk voor toepassing in aanmerking komt, wordt hieronder weergegeven
in een model. In dit model is de insteek de ernst van de onrechtmatigheid, of beter:
de ernst van de inbreuk op de fundamentele rechtsbeginselen. Te beginnen met
de meest flagrante schending, waarna de ernst van de inbreuk afneemt. De categorie
waarmee dit model wordt afgesloten is die waarbij niet langer sprake is van
onrechtmatig maar van onregelmatig verkregen bewijs.
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Onrechtmatigheidsvraag

Toelaatbaarheidsvraag

Flagrante schending van (internationale) grondrechten of
andere fundamentele beginselen: bewijsuitsluiting in alle
rechtsgebieden, tenzij er sprake is van een ernstige vorm
van `noodtoestand'.

Inbreuk op een (grond)recht:

Onrechtmatig

Verticale betrekkingen

Horizontale betrekkingen

~` Punitief: bewijsuitsluiting tenzij voldaan
is aan één van de relativeringen

Belangenafweging:
Het bij de bewijsgaring
geschonden belang wordt
afgewogen tegen het belang dat met de waarheidsvinding is gediend. Drie
omstandigheden spelen
daarbij eenbelangrijkerol:
~` Ernst van de inbreuk;
~` Proportionaliteit en sub sidiariteit en
~` Opstelling wederpartij in
de procedure.

~ Niet-punitief:
bestuursrechtelijk onrechtmatig verkregen
bewijs wordt uitgesloten tenzij zich een situatie van `noodtoestand'
voordoet;
strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewij s
wordt toegelaten

Onregelmatig

Geen inbreuk op een (grond)recht; bagatelverzuim: geen
bewijsuitsluiting
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8.7

Uitleiding

In een maatschappij waarin de roep om strenger te straffen almaar luider wordt;
waarin steeds verdergaande bevoegdheden worden gegeven en waarin de `(alles)
moet kunnen'-gedachte bij velen heeft postgevat, neemt de noodzaak om
grondrechten te beschermen juist toe. Ook aan andere fundamentele rechten en
beginselen dient niet te worden getornd. De bewijsuitsluitingsregel, die steevast
op het spanningsveld van `crime control' en `liberty' opereert, vervult in dat kader
een zo belangrijke rol dat zij onmisbaar en onvervangbaar is.

344

Summary

Introduction
Even today, illegally obtained evidence remains a very contentious issue. When
confronted with such evidence, a judge faces a difficult decision: to exclude or
not to exclude. On the one hand, a judge does not want to condone violations of
the law, on the other hand, the evidence might well bring the truth to light. Is justice
best done by upholding the procedural law or by the substantive law? Does
disregard for one sustain or detract from the other? The judge who is confronted
with this dilemma is often a criminal judge. However, illegally obtained evidence
is no longer an exclusively criminal issue. In administrative law and civil law, it
has become a key question as well. Especially in administrative law (including
tax law), it is given more attention. Evidence that is excluded from the criminal
trial is used in administrative law even when dealing with quasi-criminal cases.
This and other differences in the application ofthe exclusionary rule were the main
reasons to start this study.

The central question is: Under what conditions does a judge need to exclude
illegally obtained evidence?
This study has a two-fold comparative character. On the one hand, it compares
the three major fields of criminal law, administrative law, and civil law and, on
the other hand, the Dutch law on the exclusionary rule is compared to the relevant
American and German law.
Foundation andpurposes

Evidence is illegally obtained when, in the gathering of the evidence, human rights
were violated. This evidence is excluded because a conviction may not be based
on such evidence. The exclusionary rule is founded on the legality principle: out
of injustice, no justice can be born.
The exclusionary rule has three purposes. The first is preventive: illegally
obtained evidence is excluded in order to deter police misconduct. The second
purpose is demonstration, the imperative ofjudicial integrity. The exclusionary
rule is, in this respect, a device designed to enable the judiciary to avoid the taint
ofcomplicity in official lawlessness. Reparation is the third aim. Victims ofhuman
rights violation are restored to the procedural position they would have been in
if the illegal act had not taken place.

Although these three purposes may seem similar, each of them addresses
different parties in society. Prevention addresses the police, demonstration
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concentrates on the courts, and reparation focuses primarily on the public. In the
words of the U. S. Supreme Court ( Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 660 (1961)): `Our
decision, founded on reason and truth, gives to the individual no more than that
which the Constitution guarantees him, to the police officer no less than that to
which honest law enforcement is entitled, and, to the courts, that judicial integrity
so necessary in the true administration of justice.'
Similarities
In addition to the foundation and purposes of the exclusionary rule, the way in
which it is applied is also more or less the same in the United States, Germany,
and the Netherlands. For example, in the three legal systems analysed, the rule
is extended to exclude the `fruit ofthe poisonous tree'. Ifillegally obtained evidence
leads to other evidence, this evidence may be suppressed as well. Not only is this
extension to the exclusionary rule similar. But there are also some major restrictions
that are common to the application of the exclusionary rule in the United States,
Germany, and the Netherlands. For example, neither the evidence nor the fruit
of the poisonous tree is excluded if there is no or only an attenuated causal
connection between the illegal act and this evidence.
In the three countries discussed, the exclusionary rule has the same foundation
and purposes. It is therefore not surprising that, in many cases, the application of
the exclusionary rule is the same in the United States, Gennany, and the Netherlands
but there are also differences in the application of the rule.
Differences
The exclusionary rule is implemented differently in the various criminal systems,
yet when we look at criminal law, its outcome is generally the same. Differences
come to light when we move away from this traditional field of the exclusionary
rule. One of these differences appears when evidence is illegally obtained by third
parties instead of by the police. When the evidence is not used in criminal legal
proceedings but, for instance, in a civil procedure, other differences emerge.
Similarities and differences explained
The similarities and differences in the application of the exclusionary rule in the
United States and Germany can be explained in respect of its constitutional
background. The rights guaranteed in the United States' Bill of Rights provide
protection from governmental intrusion, but it offers no protection from violation
by others. Therefore the exclusionary rule is limited to the situation that a
governmental agency has illegally obtained evidence which it wants to use in a
(quasi-)criminal procedure. In Germany, on the other hand, there is a different
view on the scope of constitutional rights. These rights should always be protected.
It is therefore irrelevant who violated the right and it does not matter in what kind
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ofprocedure the evidence is supplied. The seriousness ofthe violation is the leading
criterion for the applicability of the exclusionary rule.
In the Netherlands, the differences in application of the exclusionary rule
are not entirely a result of the Dutch way in which constitutional rights are
protected. Although, in criminal and civil procedures, a constitution-based
exclusionary rule would lead to the same result, this cannot be said about
administrative cases. There is no satisfying explanation for the distinction that is
made between the use of illegally obtained evidence in criminal and administrative
legal procedure, especially when the latter is quasi-criminal in nature. Since these
differences lead to inequality, some changes should be made to end this inequality
before the law.
A new approach
Fundamental rights lie at the heart of the constitutional state. The exclusionary
rule is a necessary device to protect these rights. I would therefore opt for a
constitution based exclusionary rule in the Netherlands. In general, this will lead
to the following results.
1)
Evidence gathered by a serious violation of fundamental rights: this evidence
will have to be excluded in all cases. (Exception: in a crísis situation, see
2b)
2)

Evidence gathered by a violation of fundamental rights:
a) the same approach to the exclusion of illegally obtained evidence in quasi
criminal procedures as is currently taken in criminal procedures will have
to be adopted.
b) in other administrative procedures: in general, the evidence should not
be excluded if the party who seeks exclusion has an obligation to provide
the information itself. If specific administrative rules on evidence gathering
are violated, the evidence will be excluded unless there is a major public
interest at stake (for example: avoiding a threat to public health or safety).
c) in civil procedures: balancing the two conflicting interests (truth finding
and protection of fundamental rights).

3)

Evidence gathered by means involving no substantial violation of rights: no
exclusion.

The way forward
In the future, new questions on the admissibility of illegally obtained evidence
will arise, or some `old' questions may become more topical. In order to find
answers to these questions, it is necessary to look at the aim of the exclusionary
rule in light of the protection of constitutional and human rights. It is essential to
be careful in formulating the answers because the integrity of the legal system is
at stake.
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