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van de Hoge Raad
In Iiel NJB van 7 december 2007 (2277,
p. 281 1 ) bcloogl de Rollerdamse Iioogleraar P.A.M. h/Sevis me1 inslemming dal de
Iloge Raad, meer in Iiel bijzonder zijn procureur-generaal de louwtjcs weer stevig in
handen licelt. Ilij bespreclíl de pcrikelen
rond de veroordeling van Lucia de B. voor
een aanlal moorden cn pogingen daarloe
op paliënlen. Mevis is enlhousiasl over de
persverklaring van de procureur-generaal
bij de Iloge Raad, J.W. Fokkens. Daarvan
meen1 illevis dat de 'slrakke vorm en inIioud [...] e r eersl en vooral blijk van [geven] (lat de regie inzake Iicrziening weer is
hersleld'. Dal is een voorbarige conslalering. Eerder lijk1 liel erop dal tle Iierziening
de Iloge Raad nog verder door de vingers
glipl. Ik leg dal uil.
Procureur-generaal Fokkens doel iels
nieuws, dal weliswaar binnen zijn bevoegdlieden vall maar dat nooit eerder zo
publielíelijlí is aangekondigd. als er al cen
precedenl zou zijn. IIij laal namelijk één
van zijn advocalen-generaal nieuw feilenonderzoek doen in de zaak van Lucia de
B. me1 bijsland van een door liel College
van Procureurs-generaal aan le \vijzen ofCicier van juslilie cn de polilie. Dal onderzoek is ecliler uilcrsl bepcrkl. De recliercliekunde leert dal er nogal wal nodig is
om een zaak deugdelijk le ondcrzoeken.
Fokkens beperk1 zich echler, zo blijk1 uil
zijn persbericlit, lol lwce aspeclen die zijn
aangedragen door hel driemanschap van
de Commissic Evalualie Afgeslolen S t r a f
zaken onder leiding van de advocaat-generaal Grimbergen die eerder deze Iierlst
een rapport over dc zaak afscheidde. Dal
rapporl is via het genoemde College bij
Fokkens neergelegd.
IIel eerste punl dat onderzochl gaal worden, is de beweerde digoxinevergiltiging
van Amber. de enige moord die het Hol
's-Gravenhagc op grond van rcclitslrcekse
bewijsmiddelen bewezen verklaarde. Alle
andere moorden werden namelijk bewezen
op grond van scliakelbewijs. Als binnen de
contcxl van deze zaak de bewezenverklaring van de moord op Amber als acliteraf
bezien onbewijsbaar omvalt. vall eigenlijk
de gehele zaak om. Over de digoxinevergifling heefl inmiddels een Iieel pelolon eclile

cn vermeende deskundigen zich uilgelalen. Elk argumenl lijk1 inmiddels \vel ovcr
lafcl gegaan. Tocli gaal de aangewezen
advocaat-gcneraal nog weer een aanlal
deskundigcn raadplegen. Waarom? Denkt
I'okkens (lal hij superdeskundigen in Iiuis
kan Iialen die dc moeder aller tleslíundigenrapporlen kunnen schrijven? Ecrtler is
(Ie kans grool dal de nieuwe deskundigen
zullen bijdragen aan de kakofonie van meningen over de beweerde tligoxinevergifLiging van Amber.
IIet lweetle punl dal onderzocht gaal worden, is hel aantal doden op de aldeling
van Iiel Juliana Kinderziekcnliuis waar
Lucia werkte, en wel in de periode voordal zij daar kwam werken. Daarover kan
ik kor1 zijn. Als Lucia inderdaad een engel
des doods was die mecslentijds lerminale
paliënten om hel leven brachl, Iieell haar
zwarle werk in hel gros van de gevallcn
slechls tol gevolg gehad dal men cen Iíorle
tijd eerder ovcrleed dan anders locli al hcl
geval zou zijn geweesl. Dal zou dus gecn
merkbare invloed liebben geliad op de statislielí van Iiel aanlal doden.
De lweede onderzoelíspisle van Fokkcns
is dus irrelevanl voor de vraag o i Lucia
de moordcn plecgde; de eerste pisle Iían
gemakkelijk lol nog mecr verwarring leiden dan llians al beslaal. De helangrijksle
vraag is echler: zit e r een novum in op
grond waarvan de Iloge Raad herziening
zou kunnen loeslaan? Dat zou dan in cle
oordelen van de deslíundigen moelen zillen. De Iloge Raad lieert éénmaal een gewijzigd oordeel van een deskundige als novum geaccepleertl, namelijk in de Putlense
moordzaak, en sindsdien dal consequenl
afgewezen.'
Onrlerlussen zil Fokkens maar omlioog me1
die zaak Lucia de B. Die is op zijn bordje
lerechlgekomen nadal Iiel driemanscliap
onder leiding van Grimbergen een rapport
sclireef dal voor de vervolging en veroordeling van Lucia de B. nogal vernieligenti
was. En \velliclil is dal Iiet novum dat nodig is voor herziening. Ailag ik een voorstel
doen, gebaseerd op een suggeslie van collega Crombag, emerilus hoogleraar aan
de UniversileiL h/SaasLrichl? I-lel Openbaar
Rilinislerie is staalsreclilelijk en poliliek

één en ondeelbaar. Nu kom1 een gercspectecrcl lid van het ORil, Grimbergen, mcl een
goed beargumenleci'd verliaal waarom de
vcroordcling van Lucia hcrover\vogcn zou
moelcn wortlcn. Wc mogen aannemen (lal
Iiel Ilof 's-Gravenhage draslisch antlers
geoordeeld zou lichben als Iiel loentertijd
wis1 clal Iiel OM Iiel een zwakke zaak vond.
Dal is dus op ziclizelr al ceii novum.
Als Foklíens (lil voorslelt aan de Iloge
Raad zijn we wc1 snellcr klaar. Wan1 van
een afstand is Iiel wel crg vreemd (lal na
Iiel gedelailleerde en grondige boek van
liooglcraar Ibn Derlísen over tle veroonleling van L u c i a G n na hel rapporl van Iiel
genoemde driemanscliap Iiel nog weer nodig wordl gevonden om nieuw ondcrzoclí
le doen.
De lange duur van de justiliële aclies cn
Iiel gebrek daaraan wordl door sleetls minder mensen begrepcn. Ilel~vanbegripIírijgl
inmitidels nogal grimmigc nevenellecten in
de samenleving. Ecn betrokken man als de
sclirijver Maarlen 'L Ilarl plaalsl een adverlenlie in Iiet NRC-1Iandelsblacl waarin
wordl opgeroepcn Lucia snel vrij le lalen.
In die adverlenlic slaan de namen van 760
mensen. De plaalser van de atlverlenlie
beiveert dal liet allemaal welcnsciiappers
zijn. Dal heb ik niel geconlroleerd. Niet
alle namen zijn van mensen die ermee Iiebben ingeslemd op dc adverlenlie le slaan,
zo I)lijlil uit navraag in kleine kring. IIel zij
zo. Rilaar wij welen ook dal Iiet onmogelijk is dal deze 760 mensen voldoende op
de Iioogle zijn van de zaak Lucia tle B. om
daarover een geïnformeerd oortlecl te vcllen. Velcn zijn zclfs geen Nederlander en
kunnen sleclits Iiun onderbuikmening baseren op de desinformalie die in verschillende builenlandse bladen is vcrsclienen.
Daarmee is tleze atlverlenlic verwordeii lot
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een volltsgericlit in eeii modern jasje - lioe
goetl iiilaarleii 'L Ilarl Iiet ook bedoel1 en
hoe gelijk Iiij oolt Iieell (lal Lucia zontler
tieugdelijlt bewijs is veroordeeltl. Ilet is
welis\vaar geen Ijinclil~art,~~,
maar \vel een
groep slechl geïnformeer7(le burgers die

luid roept om vrijlaling. Deze pal-lj~Iieel'l
Iiel parltct bij tie Iloge Raad over zieli afgeroepen. De entliousiaste conclusie vaii
Rilevis clal de IIoge Raad weer stevig de
loumljes in Iiandeii IiecSt, lijk1 vooralsnog
mcl erg voorbarig. B

/'J. van Koppen (ifc~rbondcri
aan Iiet i\'edcrlanrls

in zijn reactie beloog1 Van l<oppen dal de
Iloge Raad en tle 1'-G in íle zaak 1,ucia
clc B. juisl niel tle regie Iicrslcld Iicbbcn.
De oplcllentlc lezer heel1 Itunneii zien
dal liel iiiij in mijn opinie nicl in (Ie eerslc plaals om tlie concrelc slral'zaalt lc
cloen was. IIerzienirig is in de kern een
btiileiigcwoon, reclilerlijlt onderzoelt naar
(Ie iiilioutl van een onherroepelijk strafgewijsde (Slrijards. Revisie, p. 4). OS er
grond bcslaal om lot zodanig builengewoon onderzoelt over le gaan. moel naar

mijn oordeel (blijven) \vortlcn beslist tloor
dc Iloge Raatl, al dan niel na voorafgaantl
onderzoek door zijn P-G en niel - bijvoorbeeld - door eeii commissie onder liet College van P-G's of - zoals Van I<oppen nu
lijltl voor lc slellen - een gerespecteerd lid
van lict OW1 met cen goed beargumenteerd
vcrliaal. U i l de pcrsverltlai3ingvaii de P-G
Itan blijken clat er Llians reeds binnen tie
beslaande regelingen juritlisch voltlocndc
ruimlc is om onderzoek naar een mogelijke Iicrzieningsgrontl bij tle Iloge Raatl en
zijn parkcl le conccnlreren, al zal welliclil
nadere wcllclijlte regeling van dat onderzoek noodzalcelijlt zijn. Dal lijk1 mij voor de
locltomsl een bruiltbaar model voor zalteii

\vaarin aclileraf gcretle t\vijSeI opltoml. OS
dal ondcrzoelc altijtl lol (een vordering lol)
lierzieniiig zal Icitlcn, is een tweede. Dal
oordeel staal los van tle vraag oT er in de
zaak Lucia tie B. lierzicning moel Itomen.
Van I<oppen IiceSL zijn oortlecl ter zake
gereed: Iiem kan dat kcnnelijlc nicl snel
genoeg gaan. lit houd Iict erop dat Iierzieni~iger zal Itomcn áls P-G en Ilogc Raad
daar inlioudelijlt voltloeiitle aanleiding voor
zien. Rilaar nogmaals: daar schreef ilt niel
over. I

Een uilgelircidc i.eraic iJ:1n dczc
reaclie, getilclrl 'IC?n kcnnelijkc
Deslcmmi~~g
naar daarln/cr~kelijkc
iaorl~crridi~~g:
suDjectAa~?ngvan hel
i\re~lcrlan~lsc
slrakccl~l?',is als link te
Dij (lil arlikel.
irinderr op ir~t.lr/.njD.nl.
In NJB 2007, 1836, p. 2301 (afl. 36) stel1
mr. N. Rozemond dal er een opmerkelijlte
'subjeclivering' van Iiet Nederlandse strafrcclit plaalsvintll.' De sclirijver doelt me1
deze slelling op Iict schrappen van hel beslandtleel 'Itennelijlt' uit de stramaarstelling van voorbereidingshandelingen (art.
46 Sr) per 1 februari 2007. en op de uilspraak van de I-loge Raad in de zaak Samir
i\.(HR 20 februari 2007. LJNAZ02 13).IIel

is nu aan de 'objectivisten' om plausibele
crileria le formuleren om tle subjcctiveringslendens in Iiel slraSrecli1 le beperltcn.
aldus Ilozemonti. In deze reactie willen wij
tle slelling van Rozemontl beslrijden.
Wij vragen ons in (Ie eerste plaals af of
Iiel sclirappen van 'Icennelijk' inderdaad
een subjectivcring zal inliouden van de
strafbare voorbereiding. De parlementaire
gescliiedenis roep1 in dil verband namelijk vooral vragen op. Enerzijds wortlt in
de memorie van toelicliting gesleltl dat de
'subjectieve bestemming' (Iiet opzet van
de dader) voortaan 'loereikend' is voor
~Lralbaarlieitl.Anderzijds figureren in (Ie
(lalere) I<amerstultken ook meer objcclieve criteria. zoals de eis dat spraltc moel
zijn van 'daad\verkelijlte voorbereiding'."

Slucliecc~nlr~uni
Crqin~irialilcil
en Reclilsliandliai~ing(NSCIZ) I C Leiden en cle Jur,idisclic
l~acrrllc~ilen
rrali (Ie Uil1 en rlc IfUrlmslerd~im)

Bovendien wordt in tie \velsgescliiedenis
op vcrscliillcntle plaatsen opgemerltt dat
met tle welwijziging slechls een verduidelijking is beoogd van Iiet geldende reclil.
en niet een (wczenlijlce)aanpassing van (Ie
reiltnrijtlle van liet artiltel. Een uilleg waarin tle subjeclievc beslemming werltelijlt
'locreiliend' is, spoort naar onze mening
niel met de jurisprudentie en de lileratuur
oveier arliltel 46 (oud) Sr.
Wij vragen ons in tle lweede plaals ar of Iiet
Saniir kl.-arrest \verkelijlc blijk geert van
subjeclivering. 111 tlit arrest wijst (Ie I-loge
Raatl volgens Rozernond een ol~jeclieve
uilleg van Iiel beslantldcel 'kennelijk' van
de hand. De Iloge Raatl overweegt ccliler
dal het liof heek nagelalen le beoordelen
of de voorwerpen naar hun uiler~lijkever-
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reartie en in de

uilgebreide rieisie op rlc inlegrale r;ersle
vari Rozemoncls arlikel, gelilel 'De subjecliraring iran liel lVeder3Iandsesli'afreclil'
(ermleens te vinden op rr~wrcnjb.nl(al.

361).
2. h: Rozemond, 'De casuïsbische grenzen
rfan liel materiële slr'afreclil'. DD 2007,
P. 489-493.

