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PELE LOG CA VAN 
ENCONFRONTAT 

Prof dr. PJ.  van Koppen en mr. E.M. van der Horst 

RJ. iian oppen is Reclllers accepteren zonder dilalen ondeugdelijke co~~frontaties rioor het belvijs. Voor de polilie 
scnior lioofilonde~aoc- 
ker bij hel Nede[*lands i s  er dan ook geen enkele reden oin de krvaliteit van de conîroniaties le rierbeteren. Ooli met /lel 
Sludiecenlrum 
Criminalilei1 en 

Besluit maalregelen in Iiel belang van /let onderzoek dal in 2002 in ~verl(ing is getreden, I~lijfl 
Rcclitshanrlliai~ing Ilet als r~aloilds nlodderen met coiifronlaties in Nederland. 
(NSCR) in Leiden en 
hoogleraar Rccli1,spsy- 
clialogie aan dc 
Paculleilen der 
RechffigelccI'&efdïan IIoewel sommigcn ons anders willen doen geloven', sleclils één lierkenningsprocedure zinvol bewijzen 
dc Unii~ersiteil spelen forensisclie sporen een bijzonder geringe rol da l  de verdaclilc de dader is: de Oslo-confronlalie. 
AIaastischl en de Ibije 
unii,ersilcil,,lms,eF bij opsporing cn bewijs.' In de meesle strafzaken is ook wel meervoudige confrontatie genoemd."n zo'n 

dam. hel  bewijs uilsluilend of vrijwel uilsluilend gebaseerd confronlalie word1 de verdaclilc geplaalsl lussen een 
&At. 11an der IIorsl op getuigenbewijs. Soms is de idenlileil van de  dader rij andere personen, de figuranten. De verdaclile en 
sludecrdeNcdeI'~ands evident, maar in veel zaken stel1 zicli de vraag of de  de figuranlen moelen allen voldoen aan Iicl signale- 
rcclil aan de verdaclite ook de dader is. Dal kan ontlerzoclil wor- men1 dal  de geluige eerder gaf van de dader. De Oslo- 
Uni~iers~leil Alaas- 
ti~i~lll. den door lierkenningsproccdures uil te voeren me1 confronlalie ltan in persoon worden uilgevoerd, maar 

geluigen die op de plaals delicl de dader zagen. Een ook me1 Solo's of videobeelden. Als de gcluige de ver- 
goed uilgevoerde Iierltenningsprocedure kan slevig daclile aanwijsl, zijn we livee dingen le welen gelto- 
bewijs opleveren legen de vcrdachlc als de geluige de  men: ( 1 )  de gcluige Iiecfl nog een goed Iierinnerings- 
verdaclile Iierkcnl als de dader. Maar in Nederland is beeld van (Ie dader en (2) de vertlachlc is de dader. 
Iiel certler regel dan uitzondering dal de Iierltennings- Die conclusie kan sleclils me1 een zekere graad van 
procedure onjuisl word1 ui lge~oer t l .~  waarschijnlijltlieid gclroklten worden, wan1 de gelui- 
In 2002 is Iiel Besluil maalregelen in hel  belang van ge kali ook per ongeluk de  vcrdaclile aanwijzen of de 
Iicl onderzoek in werking gelreden.' Dil koninklijk be- verdachle kan per ongcluk slerk op de ~verltelijltc da- 
sluil zou er onder andere voor moelen zorgen dal  lier- der lijken. 
kenningsprocedures in de locltomsl belcl' marclieren. Maar e r  is mcei.. Als wij aclilcraf clc conclusie willen 
In deze bijdrage onderzoeken wij of dil besluil daar- lrcltlteii dal  de geluigc de verdaclile aanwees omdal 
aan bijdraagt. liel uilerlijk van de vcrdaclile ovcrceii kwam mcl Iiel 

Iicrinneringsbeeld dal  de geluige van tle dader liad, 
IIERICENNINGSPROCEDURES moel de Oslo-confi-onlalie aan een grool aanlal eisen 
Als he l  de enige keer in Iiel leven van een gcluigc voldoen. Die eisen komen e r  allemaal op neer dal  al- 
was  dat  I i i j  de dader zag lijdens Iiel misdrijf. kan lernalieve verklaringen voor de Iierltenniiig worden 

~ilgeslolen.~'  Kor1 gezegd: de geluige mag nergens uil 
kunnen afleiden wie in dc  rij tic verdachle is. Zo moc- 

W bijiuorbeeld Projectgroep Forensische Opsporing (2001) ten niel alleen allc personen in de rij voldoen aan licl 
2. De Pool, Bokliorsl, Ihn Koppen & Aluller (2004) signalement van de geluige, maar mag de verdaclitc er  
3. Zie Oijrioorbeeld Ihn Koppen & Ifessing (1999) en Iliagenaar (2005a). niet op één of andere manier uitspringen. Maar ook 
4. Besluit r~an 22januan 2002 iioudende r~aststelling van regels omtrent de mag de politieman die de geluige begeleidt niet weten 

loepassing van enige maalr~gelen in bet belang van hel onderzoek, Stb 2002, 4G. wie de verdaclile is, want hij kan - gewild of ongewild 
5. Van lioppen & Iliagenaar (2002), Cotier S. Penrad (1995) en ITkiis, Smail, - door uilersl subliele cues verraden wie aangewezen 

Penrod, Afalpass, Pulero S. Brimacombe (1998). zou moelen worden. Er zijn veel meer van dergelijke 
G. 1ian Koppen (2005). eisen die sinds jaar en dag beltend zijn.I Als niet aan 
% Zij zijn samengeïal in een Iiandig boekje door Van ilmelsr~oorl (2005) Zie ook a/ die eisen voldaan is, wcten we aclitcraf eenvoudig- 

Ilkrkgroep Identificalie (1992) en I/an Koppen & lthgenaar (2002) weg niel meer waarom de getuige de verdaciile als de 
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dader aanwees en wordt de bewijswaarde van de 'her- 
kenning' uilerst gering. zo niet nul. 
Deze simpele logica van de Oslo-confsontalie pleegt 
reclilers Lc onlgaan. Men accepteer1 voor het bewijs 
confrontaties met evidenle foulen. Een veel voorko- 
mende fout is dat  tle getuige in een éénpersoonscon- 
frontatie met clc verdachle wordt geconfronleerd, dus 
zonder íïguranlen. Achteral kan dan niet meer worden 
vaslgesleld of dc geluige nu zei dat  de verdachle de  
dader was omdal liij Iiem herltende of vanwege de so- 
ciale drult door de polilie of omdal de verdaclile sleclils 
leek op de dader of omdal de geluige graag de polilie 
wilde verder lielpen mct Iiel onderzoelt. Deze allcrna- 
Lieve verltlaringen zijn zo Itraclilig, tlal lict resullaal 
van zo'n Sénpersoonsconfronlalie in praltlisclie ler- 
men van nul en generlei waarde is. Een andere veel 
voorltomende SOUL is tlal de geluige meerdere malen 
wordt geconlronleerd met de verdaclile; bijvoorbeeld 
eersl  in een opsporingsconSronlalic - Iiet foto's van 
beltendc boeven Itijlten op Iiet poliliebureau - en vcr- 
volgens in een Oslo-conSronlatie. De getuige Iían bij de 
Lweede gelcgenlieid dan \vel de verdachle herltcnnen, 
maar weel oolí zelf niel OS dal  nu is van de opsporings- 
coiifronlalie of van de plaals delicl. Dil zogenaamde 
plaalsingsprobleem is algemeen menselijk en kan de 
geluige dus niet worden verwelen. Maar Iiel verliin- 
der1 - opnieuw - dal aclileraf geconcludeerd ltan wor- 
den dal de geluige de verdaclile als de dader herlten- 
de. 

DE RECHTSPRAAK VOOR IIET BESLUIT 
In 1992 publicecrtlc ecn werkgroep van de Rccherclie 
Adviescommissie riclillijnen voor confronlalies van 
getuigcno. nadat drie jaar ccrclcr ecn cersle versie ver- 
sclieen." Die richtlijnen zijn gebaseerd op de loenmali- 
ge sland van cle kennis in de reclitspsycliologie op Iiel 
gebied van confronlalies. Daaraan is een grole hoe- 
veellieid ondcrzoelt voorafgegaan dal zonder scliroom 
licl succesnummer van de reclilspsycliologie genoemd 
kan worden."' Sintls 1992 zijn in Iiel onderzoek wel 
allerlei dclails nader onderzoclit en ingevuld, maar de 
riclitlijnen van de Reclierclie Adviescommissie staan 
nog als een Iiuis. Als men zich niel aan die riclillijnen 
Iioudl, bewijst hel  rcsullaal van de confrontatie weinig 
tol niels. 
In de rechtspraak woi'dl daar anders over gedaclil. Al 
in 1992 voerde de verdccliging in een zaak aan dal Iiet 
openbaar minislerie in slrijd had geliandelcl met de 
riclitlijnen van de Reclierclie Advicscommissic door 
een éénpersoonsconfronlalie uil le voeren in plaals 
van cen meervoudige ~ o n f r o n l a l i e . ~ ~  De I-Ioge Raad 
vond dit niet in slrijd me1 hel rechl. De riclitlijnen van 
de Recherche Adviescommissie zijn immers geen rechl 
als bedoeld in artikel 99  (tegcnmoorclig arl. 79) RO. 
omdat het niet gaat om door een bestuursorgaan bin- 
nen zijn bestuursbevoegdheid vastgestelde en belioor- 
lijk beltcnd gemaaklc regels omlrent de uiloefening 
van zijn beleid. 
In een tweede zaak in dalzelfdc jaar - waarin opnieuw 

In Nederland is het eei7der 
regel dan uitzondering dat de 

h erkenningsprocedure onjuist wordt 
uitgevoerd. 

een éénpersoonsconlronlalie was geliouden - voerde 
tle verdediging aan dal me1 de conSiTonlalie onreclil- 
matig bewijs was verltregen.I2 De IIoge Raad passecr- 
de (lil verweer, omdat de confroiitatie al was uitge- 
voerd voordal de riclillijnen waren uitgevaardigd. 
Zoivel de advocaat-generaal Lcijlen als annolalor Cor- 
slens waren ecliler niel gelukkig mcl Iicl arresl. Bei- 
den vonden dat de rechlspraak niel langer de welen- 
schap naasl  zich neer kon Icggcn:':' cen gemisle kans 
van de Iloge Raad dus. 
In een derde zaak dal jaar voerde de verdediging niel 
een rcchtmaliglieidverweer, maar een betrouwbaar- 
Iieidsverweer, opnieuw over een éénpersoonsconfron- 
tatie.I4 De Hoge Raad oordeelde dat  de  recliler niet 
Iioelt te reageren op een dergelijk betrouwbaarlieids- 
verweer, wel op een verweer op grond van onrechlma- 
tig bewijsgaring; dan moel de recliler een bepaaldclijk 
en me1 reden omltlede beslissing geven. Dezelfde re- 
denering volgde de IIoge Raad in hel  vierde arrest  in 
1992 over een éénpersoonsconfronlatie. In (lat arresl  
schreef de IIoge Raad: 

'Immers hel  is voorbelioudcn aan de recliler die 
over feilen oordecll om, binnen de cloor de wel 
gelroltlten grenzen, van hcl beschikbare male- 
riaal dalgcnc tol hel  bewijs le bezigen helwelli 
Iiem uit een oogpunl van belrouwbaarlieid daar- 
loe dienstig voorltoml, wellíe beslissing in de 
regel geen molivering belioeft en in cassalie niel 
me1 vruclil ltan \vorden beslreden. Er zijn 
weliswaar bijzondere gevallen waarin hel  voren- 
slaande uilzondering lijdt, maar de enkele om- 
slandiglieid dal  een voor liet bewijs gebezigde 
verklaring, inlioudende de herltenning van een 
persoon, is verkregen door zogenaamde enkel- 
voudige confronlalie brengt niel mee dal reeds 
dan sprake is van een uilzondering~grond. '~~ 

I I .  EIR l-! januari 1992. NJ 1992, 360, m.nl. Tll.II< van Iken. 

17. IIR I0 maart 1992, KI 1992, 792. m.nl. G.J.il1. Corslens. 

13. Annotator Corstens sclireef eufmslisch: 'Dal is een eenpersoonsconbntatie 

iriaarrran de waarde cloor II.EilI. Cronibag, /?J. van h-oppen en Il!rl. Il'agenaar (in 

Dubieuze zaken, rlmster'dam-~lntrrarpen 1992, p. 193) niet erg lioog rwrdt 

aangeslagen.' 

I-!. IIR 8 juli 1992, NJ 1993, 407, m.nt. TIT. Il< van Seen. 

15. IIR 17 nor~ember 1992. NJ 1993, 408 (m.nt. 1%. If! rian Iken), onder 5.3. 
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L. IIR 4 juni 199G. N,, 1996, 833. 

I 7. /IR 24 september 199G, NJ 1997, 71. 

18. Zie rioor latere jurispi7udentie in dezelfde lijn: /IR I G  mei 2000. NJ 2000, 51 0 en 

IIR 27 juni 2000, NJ 2000. 580. 

19. Zie Ratlner (1988). Gross (1987). Ilufl, Ratlner S. Sagarin (1986) en Van 

Koppen (2002). 

20. Besluit rran 22 januari 2002 lioudende i~aslsleliing van rtgels omtrent de 

loepassing r~an enige maatregelen in licl belang van Iiet onderzoeh, StD. 2002, 

4G. 

21. /let belrell niet, zoals Iliagenaar (20050) meenl, sieclits een minister-iële 

rlcli llijn. 

In een zaak in 1996 gooide de verdediging niet alleen 
de richtlijnen van de Recherclie Adviescommissie uit 
1992, maar ook arlilíel G EVRM in de slrijd tegen de 
éénpersoonsconfronlalie; maar opnieuw zonder suc- 
ces . IWe I-loge Raad vond dal meervoudige confronta- 
lies in liel algemeen de voorkeur verdienen. maar dal  
Iiel oordeel van hel 1Iof (lal de polilie redelijkermijs 
kon kiezen voor een enkelvoudige confrontalie geen 
blijk geef1 van een onjuiste rechtsopvalting. 
De eersle zaak die de foul van de herhaalde conkonla- 
Lie bij de IIoge Raad brachl dateer1 ook van 1996. Me1 
Iiel slaclilol'fer was eers l  een opsporingsconl'ronlalic 
uitgevoerd en vervolgens een Oslo-confrontalie.17 Bij 
de opsporingsconli.onlalic had Iiet slacliloffcr de ver- 
daclilc aangewezen uil de reeks gcloonde poliliefolo's. 
Ongeveer ecn half jaar laler Iíon Iiel slacliloffer bij de 
Oslo-confronlalie niel me1 zelíerlieid iemand aanwij- 
zen. De verdediging Iiad al veel eerder levergecfs op 
een Oslo-confronlatie aangedrongen. Dc Iloge Raad 
achlle de enkele omslandiglieid dal er  een opspo- 
ringsconfrontatie in plaals van een Oslo-conironlalic 
heer1 plaalsgevondcn niel onverenigbaar me1 een eer- 
lijke procesvoering cn dus niel in slrijd me1 arlilcel G 
EVRM. Opmerkelijk aan dil arresl is dal  dc vcrdedi- 
ging niel Iieefl aangevoerd dal er  nooil lwecmaal een 
confronlalie mag plaalsvinden meL dezelfde geluige cn 
v e r d a ~ l i l e . ' ~  
Voorafgaand aan Iiel Bcsluit van 2002 was de silualic 
duidelijlc en wel als volgl. De IIoge Raad vindl niel dal 
de rechler Iioefl le reagercn op een belrouwbaarlicids- 
verweer over confronlalies en dus lcan zonder opgave 
van redenen een ondcugdelijlíc confronlalie als bewijs 
dienen. Ten tweede wordcn de riclillijnen van de Re- 
clierclie Adviescommissie nicl als rechl bescliouwd. 
zodal de verdediging ook niel mcl succes een reclilma- 
tigheidverweer lían voeren. Tcn tierdc lijlíl het erop dal 
ook de verdediging niel allijd over de noodzakelijke 
kcnnis van bewijsconl'ronlalies bcscliilíl. ICorlom, de 
simpcle logica van de Oslo-conii~onlalie pleeg1 polilie, 
openbaar minislcrie, reclilcrs Cn vcrtlediging le onl- 
gaan. Dal is belreurenswaardig, wan1 foulc Iicrlícnnin- 
gen blijlíen de belangi'ijltsle oorzaak van reclilerlijlíc 
tlwalingen.l" 

IIET BESLUIT 
In 2002 lrad in werking liel Bcsluil maalregelcn in hel 
belang van liel onderzoelí (verder B e ~ l u i l ) . ~ ~  1Iel Be- 
sluil is gebaseerd op arlikel Gla litl 3 s ~ . ~ ~  In hel  Bc- 
siuil tvorden regels gegeven voor een aanlal opspo- 
ringsliandelingen die men kennelijk nader milde 
regelen. omdal er problemen mee zijn. Bij die onder- 
\verpen Iioorl de conl'ronlatie, maar bijvoorbeeld niel 
vingerafdrulíken. De belrouwbaarlieid van de laatste 
methode is onomslreden. zodal die niel worden gere- 
geld in liel Besluil, aldus de nola van loelichling. 
Uil de nola van loelichling blijk1 dal één van de doel- 
slellingen van licl Besluil is om de confronlalie loels- 
baar le rnalíen voor de recliler. Een ander doelslelling 
is hel  creëren van een mclliode voor de bewijsconfron- 
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tatie waarvan de betrouwbaarheid onomstreden is. In 
de nota van toelicliting worden de artikelen over de 
confrontatie als volg1 beargumenteerd: 

'In deze artikelen worden nadere regels gegeven 
omtrenl de confrontatie. Omtrent de loepassing 
van de confronlalie is een aantal rapporten 
verschenen met handreikingen voor de  praktijk 
(noot 1 weggelaten). Aan de hand van deze rap- 
porten is liel onderliavige besluil een aantal 
basisnormen voor de toepassing van de confron- 
talie als maatregel in liel belang van liel onder- 
zoeli neergelegd. Voor een uilvoerige beschrij- 
ving van lioe le handelen bij een conkonlatie en 
voor (Ie toepassing van de confronlalie builen 
liel kader van de toepassing als maalregel in he l  
belang van liel onderzoeli zullen deze rapporlen 
als leidraad kunnen blijven dienen.'n 

Dc in dil cilaal weggelalen nool 1 is belangrijk. Daarin 
wordt verwezen naar liel al besprolien rapporl van tle 
Recherche Adviescommissie uil 1992 en hel  genoem- 
de  boekje van Van Amelsvoorl me1 richllijnen voor de 
praklijli.22 Dal zijn vanzelfspreliende keuzes, maar da l  
geldt niet voor de overige curieuze verwijzingen in de 
nool naar lwee rapporten van TNO.L1 In die rapporlen 
wordl verslag gedaan van verdienslelijk onderzoeli 
naar niel al le centrale problemen bij confrontalies en 
zij vallen in die zin in liel niel bij de enorme hocveel- 
heid onderzoek dat in de reclilspsycliologie gedaan is 
over conlronlalies. Kennelijk had de sclirijver van de  
nota van loelicliling ze bij de hand op de planli staan. 
Wij komen op deze nool nog terug. 
IIel Besluil wil, zo blijk1 uil liel citaat hierboven, 
'basisnormen' geven voor de confronlalie. Dal wordl 
gedaan door voor le schrijven dal die moel worden 
uitgevoerd door een lerzalie desliundige en daarloe 
aangewezen amblenaar (arl. G ) .  De confronlalie moel 
worden opgenomen (arl. 7) ,  de amblenaar die de ge- 
tuige begeleidl, mag niel welen wic de verdaclile is 
en voorls moel de confronlalie in een proces-verbaal 
wordcn vaslgelegd. waarbij geregeld wordl wat in he l  
proces-verbaal moel slaan (arl. 8) .  Tol slol wordt ge- 
regeld dal  officier van Justilie en raadsman vooraf op- 
merkingen mogen maken bij de  confronlalie (arl. 9 ) .  

RECI-ITERLIJKI;: BESLISSINGEN Ntl IIET 
BESLUIT 
Men zou na liet in werking treden van liet Besluit ver- 
wacliten dat de rechtspraak drastisch zou veranderen. 
Er zijn nu immers basisnormen die krach1 van wet 
hebben en de verdediging de gelegenheid geven zich 
met recht te beroepen op de onrechtmatigheid van een 
ondeugdelijke confrontalie. Niets blijkt minder waar. 
In het  eerste arrest  dal  werd gewezen na de inwer- 
kingtreding van het Besluil waren de betrokkenen lien- 
nelijk nog niet op de hoogte daarvan, want in liet ar- 
rest van liel I-Iof Amsterdam wordl daarvan geen gewag 
gemaakl.25 Wij laten ook onbesproken het arrest  van 

Men accepteert voor het bewijs 
confrontaties met evidente fouten. 

de Iloge Raad van 8 juli 2003 omtlal niemand daar liel 
Besluil ler sprake brengt en de Ifoge Raad de ge- 
wraakle confrontalie onbesproken laat door gebruik 
le maken van arliliel 8 1 RO.'" 
De eerste zaak die geheel daleerl van na hel  in wer- 
king lreden van hcl Besluil belror een verdachle die 
werd vervolgd voor vier gevallen van slraalroof. Kor1 
na llvcc van dc slraalrovcn werd de verdaclilc aange- 
Iiouden. In een overmaal aan enlhousiasme -wij spre- 
Iien hier de ofricier van Juslitie na - maakle de polilie 
ongeveer ellie denlcbarc foul bij (Ie confronlalies. Di- 
recl na de aanhouding werdcn in de Sleenslraal le 
Arnhcm - lel wel: liel is dan nog naclil- twee geluigen 
me1 de  verdachle geconfronlcerd. 'Dil leidde tol een 
100% Iierlienning', schrijll de Reclilbanli Arnhem." 
Vervolgens loonde men de verdachte aan een derde 
getuige, lerwijl liij in een polilieaulo zal  En zowaar, 
oolc deze geluige herkende de verdachle. Een vierde 
geluige kreeg de verdaclile vervolgens in hel  politie- 
bureau le zien in een éénpersoonsconfrontatie, overi- 
gens pas nadal zij van de derde geluige liad vernomen 
dat liij de verdaclile had herkend. IIet zal geen verba- 
zing welilien dal  oolc de vierde geluige meende tle ver- 
dachle als de dader le herkennen. Vervolgens is één 
van de lwee eersle geluigen voor de tweede keer met 
de verdaclile geconfronteerd, nu in een meervoudige 
fotoconfronlatie. Zij wees daarbij lwee folo's aan. De 
confronlaties werden alle niel uilgevoerd onder leiding 
van een lerzalie deskundige polilieamblenaar, maar 
tial zal geen verbazing meer wekken. 
De verdediging voerde hel  verweer dal hel  openbaar 
minislerie niel-ontvankelijk verlilaard zou moelen 
mortlen omdal me1 confronlalies die zo erg in slrijd 

o m e -  zijn me1 hel Besluil hel  openbaar minislerie be,' 
Ieli van behoorlijke procesordc hecfl geschonden. De 
rechlbank vond weliswaar dal de confronlalies te be- 
Lreuren vallen, maar volgde de verdediging niel. 'De 
rechlbank gaal  er  ecliler vanuil dal  (Ie betrokken op- 
sporingsamblenaren niel de bedoeling hebben gehad 

L. Besluit. Nota van loeiicliling p. 6. 

23. ilfen rarrrlijst ecblervnaar de toen laatsle edilie: I'an ilmelsr~oorl (1999). 

24. Kersllioll & I/an ilmeisiroort (1997) en Kersl~lioll, Ihn Ameisr~oorl &Koster 

( l  998). 

25. Hofilmslerdam 24 december 2002, LJNAP5545. Dal de belrolikenen niet op de 

hoogle !riaren, hoefl geen rarbazing le rrekken. Il'agenaar (2005a) beschrijft een 

zaak triaarin Iiij adracaal, officier Iran justitie en rechlers moes1 voorzien Iran 

een kopie van Iiet Besluil. 

26. I-IIZ 8juli 2003, LJNAP9541. De adr~ocaat brengt in een middel naar rJoren dal 

'de riclitlijnen' niel zijn ger~olgd, zonder dat duidelijk rriordt irielke Ncliliijnen Iiij 

bedoelt en adriocaal-generaal Ilior3tel riolgt in zijn conclusie de jur.isprudentie 

raorafgaand aan /iel in ir/erkining treden Iran Iiel Besluil. 
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Als men zich niet aan de richtlijnen 
houdt, bewijst het resultaat van de 
confrontatie weinig tot niets. 

om doelbewust aan de rechten van de verdachte lekort 
te doen', is het criterium dal de reclilbank Iianleerl. 
Uiteindelijk gebruikt de rechtbank dc confrontalies 
niet voor Iiet bewijs - en spreekt daarom de verdachte 
van de twee litigieuze straatroven wij - op geleide van 
een rapport van deskundige Wagcnaar, niet op grond 
van liel Besluit. 
In hoger beroep werd de verdaclile loch door het Hof 
Arnhem ~eroordeeld."~ De zaak werd voorgelegd aan 
de IIoge Raad.2g De klacht over de confronlaties wordl 
afgedaan me1 arlikel 81 RO, zodal wij de gevoelens 
van de IIoge Raad niel te weten komen. Advocaal-ge- 
neraal Macliielse wijsl er in zijn conclusie op dat het 
houden van éénpersoonsconSronlalie niel in slrijd is 
met hel Besluil. Wij liomen weldra op dit punt terug. 
I-lij is voorts van oordeel dal de gehouden confronta- 
ties onder omstandigheden wel voor liet bewijs ge- 
bruikl mogen worden. Die omslandiglieden omsclirijSt 
hij in casu als volgt. Ten eersle werd de verdachte door 
zeven personen - ook voor andere slraatroven - als de 
dader lierkent. Zeven maal dezelfde foul maken, is vol- 
gens de advocaat-generaal kennelijk geen foul meer."" 
De tweede omstandigheid is dat een aantal van de gc- 
tuigen bijzonder emotioneel reageerde bij de conkon- 
talie. ICennelijk beschikl de advocaat-generaal over, 
ons onbekend, onderzoek dal Iaal zicn emolies dia- 
gnosliscli zijn voor de herkenning. En ten derde kan de 

L 7 .  Rb. ílrnheiii. LJNAN9785. De rechlbank onlganl kennelijk clal deze zin zonderr 

Debekenis is, gezien de omslandigi~eden van de zaak en omdal de zelterViieid die 

geluigen opgeven, geen indicalie geelt i~an rle juislheid van iiun aanii~ijzing. Zie 

bij~~oor~beeid 13rvigi~arn (1988), Jusiin, Oisson B Il/inman (1996) en Perrecl 

(2004). Zie ook Ihn derq Pol (2005) oi7erq deze concrqele zaak. 

28. Dil arresl is niel gep~ibiiceerd. 

29. IIR 13 seplember 2005, LJN ,475721. 

30. Terzijde merken iï i j  op dal Gross (i987), nool, 80, een geilai besclir-ijfl ir~aar-in 

een i/er-dachle ir~crci i~eraordeeid op basis van lierkenning (ioora liersl zei~enlieri 

geluigen. lerivijl laler vast kivarn le slaan clal ieniand anders de irrer3keiijke 

daderx nlas. 

3 1. Ilof ilrrnhem i G juni 2004, ralnummer 21 5804.04, 

32. Zie de bespreking iiierboi~en. 

33. Nogmaals: nocii de door de geluige gegeven zekerbeid van de herykenning, nocii 

de getoonde emoties zij11 diagIJ0sli~CiJ rioor de ir~aarde die aan een aantvijzing 

door3 de getuige kan iilorden gegeven. Zie I~an Iíoppen B Il'ageriaar (2002). 

34. IfR 8 noriember 2005, LJNílU2027. 

35. Er is nog een r~onnis van de Rb. Ulreclit 15 seplember 2004, LJNd~IR2210, in een 

zaak rraar7in de r.erdediging klaagde oreer een sieciil uilgei~ocr~de meerr~oudige 

confronlalie. IIel Besluil komt in dil rronnis niel lei' sprake, opnieuiir omdal alle 

bel,r,okkenen niel op de iioogle zijn iiari hel Besluil. 

aanwijzing van trvee personen in (Ie meervoudige con- 
frontalie door een geluige gerelativeerd worden. Die 
twee personen leken immers op elkaar. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat dit voor alle meervoutlige con- 
fronlalies geldt: de verdachte en de figuranten moeten 
immers allen voldoen aan hel signalemenl dat (Ie ge- 
tuige gaf. 
In, opnieuw, een Arnhemmer zaak voerde de vertledi- 
ging bij Iiet IIof aan dal de ~oloconfro~itatie niet Iiecft 
plaatsgevonden met de inaclilneming van de regels 
van liet Be~lu i t .~ '  De vertlaclite voldeed niet aan hel 
signalement dat de gctuigc gaf en de confrontatie met 
liel slaclitoSfer is, in strijd met Iiet Besluil, niel geleid 
door een tlaarloe aangewezen polilieamblenaar met 
een specilïcke deskundigheid en eveneens niet uitge- 
voerd door een opsporingsambtenaar die niet wist wie 
van de getoonde personen de verdaclitc was. IleL ccr- 
ste argument overtuig1 liel IIof niet, want dc foto die 
vlak na de aanhouding is gemaakt van de verdaclile 
kom1 wel overeen mcl lict signalemenl. Ook Iiet be- 
roep op liet Besluit wordl afgcwczen. Ilel IloS merk1 op 
dat het Besluit in bcginsel van dwingende aard is, 
maar dat geldl alleen voor liet Besluil zelf en niel voor 
de literaluur dic is genoemd in de noot bij de nola van 
to~licliting.:~Wie literatuur wordl, zo blijk1 uil de nola 
van loelicliting. slcclils gezien als een leidraad. Ook al 
is liet Besluil geschonden, Iiet proces-verbaal van de 
conr~ontatie komt, naar liet oordeel van hel IIof, lege- 
moet aan 'kenbaarheid, transparanlie en daarmee de 
toetsbaarlieid van de toegepasle maalregel.' De aan- 
gecister herkende de verdaclile met 100Yo zekei'heid 
en reageerde bij Iiet zien van de r010 van de verdachte 
zenuwaclilig, gcëmolioneerd en gesclirokl(en:~~' Ilet 
IloS conslaleerl daarom slcclits (lat Iiet Besluil ge- 
schonden is, maar acht de crnsl van het verzuim nict 
van dien aard dal hieraan conscquenlies mocten wor- 
den vcrbondcn. 
In cassatie vindl advocaat-gcncraal Knigge clc ovcrwc- 
gingen van liel Ilof riiel onbcgi1ijpelijk. Ilc Ilogc Raad 
doel de klaclil over de confronlalie af me1 arlikcl 81 
RO, zodal we nog sleeds niel welen wat de Ilogc Raad 
over hel Besluit denkl."' 
Dil is alle jurisprudentie tol nu loe over liel Bes l~ i t . "~  
De Iloge Raad kan zich verenigen met dc ooi~tleleii van 
tle lagere i7echters. En die lonen vooralsnog liet vol- 
gende beeld. Ten eersle valt op dal in ccn aantal zalícn 
waarin vermccnd ondeugdelijke confronlaties ler 
sprake komen liel Besluit nict aan de orde wordt ge- 
sleld. Men is dus sleclil op de Iioogte. Als Iiet Besluit 
wel in liet geding wordt gebracht, Iiecfl hel weinig eE 
fecl. De schendingen worden niet van dien aard gevon- 
den dal daaraan consequenties verbonden moeten 
worden. Vervolgens gaat de rechter op eigen houtje de 
coiifronlaties beoordelen en doet dat consequent aan 
de hand van niet diagnoslisclie elementen. Als een ge- 
luige bij een meervoudige confronlatie twee mensen 
aanwijst, is dal voor de rechter geen probleem. blaar 
dat is Iiet \vel. Ten eersle is dan kennelijk niet tle juis- 
te inslructie gegeven aan de getuige om slechts één 
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persoon aan te wijzen en ook alleen als hij zeker die 
persoon herkent of die instructie is niet begrepen. Ten 
tweede toont liet aanwijzen van tivee personen dat  het  
herinneringsbeeld dat  de geluige Iieefl van de dader 
onvoldoende is voor een succesvolle confrontalie. Ver- 
der baseert men zich bij hel  oordeel op elementen die 
nielszeggend zijn: clat de geluigc zegt 100% zeker lc 
zijn van zijn herkenning. dat  meerdere geluigen me1 
dezelfde onjuisle procedure de verdachle aanwezen en 
dat er  emoties geloontl worden tijdens de confronlalie. 
ICorlom: reclilers accepleren confrontaLies met grove 
Soulen en confronlalies die zo'n bccljc aan de regels 
voldoen. Daarmee miskennen zij nog sleeds de logica 
van ccn confronlalie: de gcluige moet bij een Iierken- 
ning uitsluilentl afgaan op liet eigen herinneringsbeeltl 
van de dader cn dus moeten alle andere mogelijkheden 
op grond waarvan de geluige le weten kan Itomen wie 
de verdachte is, worden uilgesloten. 

DE IWALITEIT VAN IIET BESLUIT 
IIet vaslleggen van regels over de confrontatie van ge- 
tuigen in een koninklijk besluil is een mooi inilialief. 
De doelstellingen van Iiel Besluil waren: liet loelsbaar 
maken van de confronlalie voor de  rechter en Iiet cre- 
eren van een metliotle voor de bewijsconfrontatie 
waarvan de betrouwbaarlieid onomslreden is. Deze 
doelslelling lijken. op grond van de bepcrkle jurispru- 
dentie tol nu toe, niel gehaald. Dat komt voor een deel 
cloordat rechters soepeltjes Iiet Besluil ter zijde schui- 
ven als zij vinden dat de schending sleclits beperkt is. 
Dat komt echter grotendeels doordat liet Besluit niet 
gescllikt is om de doelslellingen te lialen. 
[Iet Besluit riclil zich primair op nogal cxlerne Iten- 
merken van de confronlalie. IIel regelt de kwaliteit 
van degene die leiding geef1 aan de confronlalie, de 
manier waarop de confronlatie in beeld en proces-ver- 
baal moet worden vastgelegd en het geeft de mogelijk- 
heid aan de officier van Justilie cn verdediging om 
vooraf commentaar le geven. Over lioc een confronla- 
lie e r  feilelijk uil moel zien en moel worden uilge- 
voerd, is Iicl Besluil aanzienlijk minder helder en ge- 
slruclurcerd. Van de vele mogelijke foulen komen e r  
sleclits twee aan de orde: de Cénpersoonsconfrontalic 
en de ambtenaar die de getuige begeleid en weet wie 
de verdachte is. Dal laalsle wortil expliciel uilgeslolen 
(art. 8 lid Z)."" 
Voor wat betrelt de éénpersoonsconfronlatie is liet Be- 
sluit een rommeltje. In de definitie van een confronta- 
tie wordt de éénpcrsoonsconfronlatie niet uitgesloten. 
De confrontatie wordt namelijk gedefinieerd als 'een 
onderzoek waarbij het uiterlijk van een geluige wordl 
geobserveerti om vast tc slellen of de  verdachte door 
deze persoon word1 herkend als belroltltene bij een 
strafbaar feit' (arl. I sub  c)." In de nola van toelicli- 
Ling staat  (lal met deze definitie de bewijsconfrontatie 
wordl bedoeld. De nota van toelichting schrijft da t  
deze bemijsconfronlatie zowel enkelvoudig als meer- 
voudig kan worden uitgevoerd. IIet oordeel van advo- 
caat-generaal Macliieise dal het  Besluit éénpersoons- 

confrontaties niet uilsluit. is derhalve lereclil. De nota 
van toelichting schrijft dit ook min of meer expliciet: 

'De eiikelvoudige confronlatie wordt in de prak- 
tijk wel gebezigd als de getuige de verdachte al 
\vel kent, bijvoorbeeld onder een bijnaam OS als  
naamloze ltlanl. Daarnaast wordl de cnkelvou- 
tlige confronlalie ook wel ingezet in een vroeg 
stadium van Iiel opsporingsonderzoelc om te 
bepalen of men de juiste weg is ingeslagen. htet 
dil middel moel ecliler bezien vanuil be\vijsrccli- 
Lcrlijk pcrspcctief behoedzaam wortlen omge- 
gaan' (cursivering loegevoegd). 

Als de getuige de tladcr voorafgaand aan het misdrijf 
kende. is een éénpcrsoonsconfronlalie inderdaad de 
aangewezen metliodc; Iiij dient dan sleclils ter voorlto- 
ming van administralieve vergissingen ('Bcdoelt u 
deze buurman?'). IIel inzelten van een éénpcrsoons- 
confrontalie in een vroeg stadium van de opsporing is 
ccliler uit den boze: als men een verdaclile Iieefl of op 
het oog heeft, dien1 allijd ecn meervoutlige confronla- 
lic te worden uitgevoerd. Een 6énpersoonsconfr'onla- 
tie IieelL, op logische en rcclitspsycliologische gron- 
den. voor hel  bewijs weinig lot geen waarde. In Iict 
Besluit en de  loelichling wordt voorls weinig conse- 
quenl Iiel ondersclieid gemaakt Lussen 'confrontalie' 
cn 'mccrvoudige confronlalic'. Zo spreekt arliltel 8 
over de confronlalie sui generis, terwijl uit de lelisl 
blijkt dat  dit artikel betrekking heelt op de meervou- 
dige conlronlatie. Ook in de nola van toelicliting wordt 
de Lcrminologie uilersl slordig gelianleerd. 
Builen de éénpersoonsconfronlalie en de onwelende 
politieamblenaar is niels geregeld in Iiet Besluil. De 
verwijzing naar de literatuur dient er, zo schrijft de 
nola van toelicliting, slechls toe omdal zij als leidraad 
kunnen blijven dienen, niel omdal zij als leidraad moe- 
len dienen. Ilel Besluit laal tlerlialvc de deur naar on- 
deugdelijke confronlalies van allerlei aard wijd open 
slaan. In liet Besluil wordt bijvoorbeeld met geen 
woord gerepl over de vraag of ccn gctuigc meerdere 
malen mag meedoen aan een conlronlatie. Het ant- 

L. Dal Is op ziclizelrgenomen een groot irrinslpunl. Temlide zij opgemerkl dal bij 
liel r~ervïaardigen van de ~~iciillijnen in de Ikrenigde Slalen Iiel niel geluk1 Is om 

deze regel erin le krijgen. De politiemensen in de commissie lianteerden 

namelijk de misval1,ing dal die regel de indruk wekt dat politiemensen niel 

Inleger zijn. Daar gaat liel natuurlijk niet om. 1ìIerckelbac11. Crambag S. Van 

Koppen (2003) legden uit rr~aarom. Zie over de Amerikaanse gescliieder~is Doyle 

(2005) en ll'ells (2001). 

37. De meervoudige confrontalle wordt als rolgt omsclireran: 'een confrontatie 

rr~aarbij de r~erriaciite en minimaal vijl' andere personen die uilerlijk gelijkenis 

irerlonen met de verdaclite, ii~orden geloond' (art. l sub d). Terzijde zij 

opgemerkt dat deze definil,ie uit reclilspsycliologiscli oogpunt onjuist is. De 
andere personen (de liguranlen) moeten r7oldoen aan het signalement dat de 

geluige gaf en de rrerdacl~le moel niet opr~allend afwijken van de euranten en er- 

daardoor uit springen. 
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De simpele logica van de Oslo-confion ta tie pleegt politie, 
open baar ministerie, rechters én verdediging te ontgaan. Dat 
is be tremienswaaiidig, wan t foute herkenningen blijken de 
belangrijkste oorzaak van rechterlijke dwalingen. 

woord op deze vraag is uiteraard nee. Noch komen alle 
andere logische eisen aan de orde. 
Als hel Besluil bedoeld is om confronlaties voor de 
rechler loelsbaar le maken en een melliode le creëren 
voor de bewijsconfronlalie waarvan de belrouwbaar- 
Iieid onomstreden is. is Iiet Besluil daar in hel gelieei 
niel in geslaagd. Ilel val1 dan ook niel te verwachlen 
dal in loeltomslige rechlerlijlte uilspraken enig effecl 
van dil Besluil le zien zal zijn. 

CONCLUSIE 
Wij kunnen ons niel aan de indruk onllreltken dat hel 
Besluit en de nola van loelicliling geschreven zijn 
zonder dat voldoende kennis is genomen van liet we- 
tenschappelijlte onderzoelc op licl gebied van de con- 
frontalie van geluigen. Zo wordl de éénpersoonscon- 
Ironlatie als beïvijsconfrontatie omsclireven, hetgeen 
in slrijd is me1 basale nolies over de confronlalie. En 
in Iiel Besluil wordl slcclils hapsnap één van de moge- 
lijke Soulen in de confronlalie uilgeslolen, namelijk de 
polilieamblenaar die weel wie de verdaclile is en de 
geluige begeleidl. 
IIcl Besluil zal dan ook gccn posilief eifecl hebben op 
clc kwalileil van confronlalies. De beperltle jurispru- 
dcnlie lol nu loe lijltl de lijn voor1 le zelleii van tle 
praltlijk voor Iiel Besluil. Reclilers acccpleren zonder 
dralen ondeugdelijke confronlalics voor hel bewijs. 
Voor de polilie is er dan oolt geen reden om de kwali- 
lei1 van cle confronlalies lc verbclcren. 
Wij moelen loegeven dal liel uilvoeren van ecu goede 
meervoutligc confronlalie koslbaarder is en aanzien- 
l i jk meer inzel van personeel verg1 dal een éénper- 
soonscon~ronlalie. Maar ciicnl wel een doel om hel 
goed le cloeo. IlluslralieS is de opmerlting van, nola 
bcne, een recliercliechef bij een lezing door Van Kop- 
pen. Ilij zei: 'Jullie reclilspsycliologen zeuren allijd zo 
over die confronlalie. Me1 een éénpersoonsconbonla- 
lic lopen wij lenminsle niel Iicl risico dal de geluige de 
verdaclile niel aanwijst.' Dal is precies liel probleem: 
als de geluige vrijwel allijd de verdaclile als tle dader 
aanwijsl, is hel bewijsmicldel niel diagnostisch en zegt 
hel dus niels. De opmerking van de recherchechef de- 
monslreerl dal ook bij de polilie de simpele logica van 
de confronlalie onbegrepen is. 
De enige oplossing is dal Iiet huidige Besluil vervan- 
gen wordl door een besluil dal wél rekening houd1 met 
de verzamelde kennis over confronlalies. Tol die lijd 
blijft liel. als vanouds, modderen me1 confronlalies in 
Nederland. 
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